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Inleiding 
 

 

Een jeugdherinnering  

 

De berg slooppuin was omgeven door bouwhekken. Een grote bulldozer had zijn werk 

gedaan. Alleen de markante toren met zadeldak stond er nog; fier stak hij boven het puin uit. 

Verschrikt vroeg ik mijn vader: ‘Papa, wat hebben ze nou gedaan? Waarom gaat de kerk 

weg?’ Ik kan me niet meer herinneren wat hij antwoordde. Ze zullen hier wel een nieuwe kerk 

gaan bouwen, dacht ik. Enige tijd later passeerden we opnieuw de locatie van de kerk. De 

toren bleek de sloopdrift te hebben overleefd. Er waren bouwwerkzaamheden aan de gang. 

Mijn vader zei: ‘Het wordt geen kerk, het wordt een huis.’ Ik was teleurgesteld toen hij dat 

zei; ik vond het zonde van het imposante kerkgebouw. De donkere contouren en de 

monumentaliteit van het gebouw hadden altijd een diepe indruk op me gemaakt.  

Deze gebeurtenissen zijn inmiddels lang geleden – we spreken over 1983. De kerk in 

kwestie was de Oranjekerk aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht (afb. 1), die ik 

regelmatig had bewonderd vanaf de achterbank wanneer we er met de auto langsreden. Deze 

hervormde kerk was een monumentale maar somber ogende stadskerk in een volksbuurt. De 

kerk was een ontwerp van architect Dirk Slothouwer (1884-1946)1 en werd in 1925 in gebruik 

genomen. Zoals gebruikelijk bij veel hervormde kerkgebouwen uit deze periode, herinnerde 

de naam van de kerk aan de hechte band tussen de Nederlandse Hervormde Kerk en het 

koningshuis. Het kerkgebouw was opgetrokken uit roodbruine bakstenen en had een 

kruisvorm met grote schuine kappen. Eenvoudige spitsboogvensters waren gevuld met 

geelgekleurd glas-in-lood. Een arcade met ronde bogen markeerde de hoofdingang. Het meest 

opvallend was de forse zadeldaktoren op de hoek. 

De Utrechtse Oranjekerk is de eerste gesloopte kerk die ik mij bewust kan herinneren. 

Maar het bleef niet bij deze kerk. Gaandeweg ontdekte ik dat veel meer kerkgebouwen 

hetzelfde lot ondergingen. In dezelfde periode waarin de Oranjekerk sneuvelde, bladerde ik 

thuis in historische boeken en tijdschriften, waaronder Ons Amsterdam en Heemschut, als 

onderdeel van mijn jeugdige ontdekkingsreis naar kerken. In het januarinummer van Ons 

Amsterdam van 1985 zag ik een foto van de sloop van de rooms-katholieke Bonifatiuskerk 

aan het Kastanjeplein in de hoofdstad, die in het najaar daarvoor had plaatsgevonden. Alleen 

de toren stond nog overeind, zonder spits. Ik bedacht me geen moment en tekende de spits er 

weer op. Ook maakte ik tekeningen van de Bonifatiuskerk en van de Utrechtse Oranjekerk, 

omgeven door sloopkranen.  

 

 

Een nijpend probleem 

 

Bovenstaande passages illustreren de teloorgang van beeldbepalende kerkgebouwen, gezien 

door de kinderogen van de auteur van dit boek. In heel Nederland sloten en sluiten 

kerkgebouwen hun deuren door het al decennia teruglopende kerkbezoek. Het gaat vaak om 

monumentale gebouwen, met een rijkdom aan kunstschatten. Dit proces is al vanaf de jaren 

zestig van de vorige eeuw aan de gang, maar is aan het begin van de huidige eeuw in een 

stroomversnelling geraakt. Dat is het gevolg van snelle demografische veranderingen zoals 

vergrijzing in de kerk en de komst van niet-christelijke migrantengroepen.2 Sloop is niet 

                                                           
1 In deze dissertatie noem ik bij alle architecten, bij kerkbouw betrokken kunstenaars en belangrijke historische 

figuren het geboorte- en overlijdensjaar, voor zover bekend. 
2 Morel, Houben, Asselbergs, 2008, 7-8; Bernts, Berghuijs-Van Dijk, 2016, 10-25. 
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zelden de vervolgstap na het buiten gebruik raken van een kerkgebouw. Van de ongeveer 

zesduizend gebouwde Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 zijn ruim 

duizend gesloopt.3 Dit lot trof in de afgelopen vijftig jaar vooral belangrijke en 

beeldbepalende rooms-katholieke kerken in neogotische stijl. Enkele voorbeelden zijn de 

Maria Magdalena- en Willibrorduskerk in Amsterdam van Pierre Cuypers (afb. 2 en 3), de St. 

Michaël in Zwolle van Nicolaas Molenaar (afb. 4) en de Maria Hemelvaartkerk in Breda van 

Jan van Langelaar (afb. 5). Ook sneuvelden veel protestantse kerkgebouwen. De hervormde 

Koninginnekerk in Rotterdam (afb. 6) werd in 2013 door lezers van het Nederlands Dagblad 

uitgeroepen tot ‘mooiste gesloopte kerk van Nederland’.4 

 Hierbij valt op dat vooral het erfgoed uit de periode 1800-1970 kwetsbaar is. Met 

kerkgebouwen en -interieurs van voor 1800 is in de regel steeds omzichtig omgesprongen. 

Deze worden gezien als onmisbaar nationaal erfgoed en ook bij leegstand lijkt sloop 

uitgesloten. De na 1970 gebouwde kerken zijn vaak nog volop in gebruik en dus niet 

bedreigd. De meeste van deze gebouwen zijn in het bezit van orthodoxe gereformeerde 

stromingen, die bloeien en soms zelfs groeien.   

Kerksluiting, leegstand en de dreigende sloop van kerkgebouwen zorgen altijd voor 

ophef. Niet alleen onder kerkgangers en de lokale bevolking, maar ook onder belanghebbende 

organisaties, zoals overheden en erfgoedinstellingen. Een groot aantal te sluiten 

kerkgebouwen staat op de landelijke of een gemeentelijke monumentenlijst. Dat heeft in 

verschillende gevallen sloop niet kunnen voorkomen. Er is dan ook sprake van een ernstig 

bedreigde situatie van waardevol historisch cultuurgoed.  

Tegelijkertijd is sprake van een paradox. Enerzijds neemt de betrokkenheid van de 

samenleving bij traditionele kerkgenootschappen gaandeweg af; anderzijds is steevast sprake 

van een pleidooi voor behoud van diezelfde kerkgebouwen, ook door mensen zonder 

kerkelijke achtergrond. We willen zoveel mogelijk van de Nederlandse kerkelijke 

cultuurhistorie in stand houden, maar hoeveel hebben we daar voor over? En wie is daarvoor 

verantwoordelijk? De ontkerkelijking heeft ingrijpende gevolgen voor het voortbestaan van 

het kerkelijke vastgoed. Omdat het praktisch onmogelijk is om alle (nog bestaande) gebouwen 

te behouden, moeten keuzes worden gemaakt. In het verleden lijken deze keuzes nogal eens 

willekeurig te zijn gemaakt. Vreemd is dat niet: goede documentatie over kerkarchitecten, 

stijlen en periodes was eerder weinig voorhanden. Inmiddels is dat anders: in de recente 

literatuur komen de negentiende- en twintigste-eeuwse kerkbouw ruim aan bod.5 Het online 

platform Reliwiki noemt en beschrijft alle religieuze gebouwen in Nederland.6 Wat nog niet 

bestaat, maar wat bij de aanpak van de kerkenproblematiek in het bijzonder van nut zou zijn, 

is een overzicht van de negentiende- en twintigste-eeuwse kerkbouw in Nederland – zowel in 

kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Datzelfde geldt voor een instrument waarmee de 

materiële en immateriële waarde van kerkgebouwen zich specifiek laat uitdrukken. Want om 

cultuurhistorisch belangrijke jonge kerkgebouwen voor het nageslacht te behouden, is een 

toegespitste aanpak noodzakelijk. 

 

 

 

 

                                                           
3 Geschat aantal gebouwde en gesloopte kerkgebouwen (1800-1970) op basis van gegevens van de 

inventarisatielijst kerkelijke gebouwen in Nederland van kerkenexpert Jan Sonneveld. Deze is te raadplegen op 

de website van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) 

http://hdc.vu.nl en vormde de basis voor de website http://reliwiki.nl.  
4 http://www.mooistegeslooptekerk.nl/. 
5 Zie onder bij het kopje ‘Methode en bronnen’. 
6 www.reliwiki.nl. 

http://hdc.vu.nl/
http://reliwiki.nl/


3 

 

Probleemstelling 

 

Centraal in deze studie staan kerkgebouwen uit de ‘bedreigde’ periode 1800-1970. Het 

onderzoek biedt in de eerste plaats een overzicht van de kerkbouw in deze periode; zodat – 

meer dan voorheen – duidelijk wordt wat de kenmerken zijn van dit kerkenlandschap en hoe 

pluriform en uniek het is. Vervolgens presenteert het onderzoek een specifiek op 

kerkgebouwen gericht waarderingssysteem, met specifiek op kerkgebouwen gerichte 

beoordelingscriteria. Een dergelijke waarderingsmethodiek is in de Nederlandse 

erfgoedpraktijk tot op heden weinig toegepast. Dit is echter wel wenselijk gezien de eigenheid 

van het erfgoed in kwestie en de bedreigde situatie waarin het zich bevindt. Zo wil het 

onderzoek zowel een gefundeerd theoretisch als een praktisch handvat bieden bij toekomstige 

beslissingen ten aanzien van kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. Het wil daarmee 

bijdragen aan een onderbouwde en respectvolle aanpak van de problematiek.   

 

De tweeledige hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:  

 

Hoe verliep de Nederlandse kerkbouw in de periode 1800-1970 en wat zijn de belangrijkste 

kenmerken en kwaliteiten van dit kerkenlandschap? Hoe kunnen Nederlandse kerkgebouwen 

uit deze periode worden geclassificeerd volgens een hiërarchische ordening op grond van 

cultuurhistorische waarde?  

 

 

Hoofdstukindeling 

 

De dissertatie omvat drie delen, die ieder bestaan uit verschillende hoofdstukken. Deel 1 

behandelt de geschiedenis, totstandkoming en architectuur van de Nederlandse kerkgebouwen 

in de negentiende eeuw. Hoofdstuk 1.1 gaat in op de eerste helft van de negentiende eeuw. 

Daarin wordt aandacht besteed aan de kerkbouw tijdens het bewind van de koningen 

Lodewijk Napoleon, Willem I en Willem II. Hoofdstuk 1.2 volgt de periode van de 

emancipatie van de rooms-katholieken en de nieuwe protestantse kerkgenootschappen en de 

daarmee gepaard gaande kerkbouw in neostijlen in de tweede helft van de negentiende eeuw.  

Deel 2 behandelt de kerkbouw tussen 1900 en 1970. Hoofdstuk 2.1 behandelt de 

vroegmoderne tijd tussen 1900 en 1940. Hierin staat de kerkbouw in het teken van 

vernieuwing op liturgisch, ruimtelijk en architectonisch gebied. De oorlogsjaren laat ik 

vanwege het feit dat er toen nauwelijks nieuwe kerken werden gebouwd buiten beschouwing.7 

Hoofdstuk 2.2 behandelt de wederopbouwperiode: de kerkelijke bouwgolf die gedurende de 

jaren 1945 tot 1970 plaatsvond. Deze periode kent twee hoofdstromingen in de 

kerkbouwkunst – modernisme en traditionalisme – en vormde de laatste opleving in de 

kerkbouw vóór het verval onder invloed van de secularisatie en ontkerkelijking vanaf de jaren 

zestig. Samen geven deel 1 en 2 inzicht in de wordingsgeschiedenis van de nog overgebleven 

kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. 

Deel 3 gaat in op de ontwikkelingen rond de jonge kerkgebouwen in de periode van 

1960 tot heden. Dit deel staat in het teken van ontkerkelijking, sluiting, ontmanteling en 

sloop; maar ook behoud en herbestemming van kerkgebouwen. Het eerste hoofdstuk gaat in 

op transformatie en sloop van kerkgebouwen in de periode vanaf 1960. Daarin wordt 

besproken wat er aan religieus erfgoed verloren is gegaan en welke uitwerking dat heeft 

                                                           
7 Een uitvoerige analyse van de collaboratie van Nederlandse architecten tijdens de Tweede Wereldoorlog is te 

vinden in het boek Bouwkunst en de Nieuwe Orde. Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 

1940-1950 van David Keuning uit 2017. 
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gehad op de directe omgeving van de gebouwen. Verder komen de recente waardering en 

(overheids)bescherming van jonge kerkgebouwen in dit hoofdstuk aan bod. 

Hoofdstuk 3.2 gaat in op de situatie van kerkgebouwen in Vlaanderen en West-

Duitsland. De problematiek van leegstaande kerken is in die gebieden evenzeer aanwezig, 

maar in bepaalde opzichten gaan overheden, kerkbesturen en erfgoeddeskundigen er anders 

mee om. Dat uit zich bijvoorbeeld in de eigendomssituatie van kerkgebouwen, de wijze van 

financiering en de kunsthistorische waarderingsmethodieken. Het doel van deze vergelijking 

is inzicht vergaren in het omgaan met jonge kerkgebouwen op internationaal niveau, waarbij 

de vraag speelt welke lessen we kunnen trekken voor de Nederlandse situatie.   

 Hoofdstuk 3.3 behandelt ten slotte het in dit onderzoek voorgestelde 

waarderingssysteem en een database, die een digitale bijlage vormt bij dit proefschrift. Deze 

database biedt een compleet overzicht van de Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 

1800-1970 en wordt verderop in deze inleiding nader toegelicht. 

 

 

Methode en bronnen 

 

De belangrijkste onderzoeksmethode in dit proefschrift is literatuurstudie. Het onderzoek kent 

een brede benadering: het beslaat een ruime tijdsperiode en velerlei aan kerkelijk erfgoed 

gerelateerde thema’s en begrippen. De bestaande literatuur biedt ruimschoots houvast om de 

onderzoeksvragen uit te werken. Toegevoegd dient te worden dat de bestudeerde literatuur 

voornamelijk beschrijvend-empirisch van aard is. Afgezien van deel 3, waarin het 

waarderingssysteem wordt voorgesteld, kent dit onderzoek geen theoretisch-conceptuele 

invalshoeken. Hoe verrijkend dergelijke invalshoeken ook zijn voor de wetenschap en 

praktijk rond kerkelijk erfgoed; binnen de context van deze studie acht ik een beschrijvend-

empirische aanpak het meest vruchtbaar.8 Zo komen we te weten waarover we het hebben in 

materieel/stilistisch, religieus en cultuurhistorisch opzicht; om vervolgens tot een systeem van 

waardering te komen.  

 De voor deel 1 en 2 geraadpleegde literatuur omvat de onderwerpen architectuur-

geschiedenis, stedenbouw en kerkgeschiedenis, waarbij de nadruk ligt op architectuur-

geschiedenis. Aan de hand van een beschrijving van de gebouwen, toegepaste 

ruimteconcepten en stijlen geef ik inzicht in de stilistische verscheidenheid die de kerkbouw 

vanaf 1800 kenmerkt. Daarnaast weid ik uit over de stedenbouw: het is van belang om het 

kerkgebouw als object binnen de stedelijke ruimte waar te nemen. De stedenbouwkundige 

situering van het kerkgebouw zegt veel over de maatschappelijke en culturele positie van het 

kerkgenootschap dat een bepaald gebouw oprichtte. De derde invalshoek betreft de 

kerkgeschiedenis. Ik analyseer in het bijzonder de relatie tussen kerkgenootschappen en de 

overheid. De overheid speelde vooral een faciliterende en wetgevende rol, wat wisselende 

gevolgen heeft gehad voor de omvang en ligging van kerkgebouwen.  

Deel 3 wijkt in methodische zin af van de voorgaande delen: na een 

receptiegeschiedenis van de in dit onderzoek behandelde kerkgebouwen volgt een analyse van 

de waardering van en omgang met jonge kerkgebouwen in respectievelijk Vlaanderen en de 

Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, waarbij vergelijkingen met Nederland worden 

getrokken. Vervolgens introduceer ik het op kerkgebouwen gerichte waarderingssysteem. Een 

                                                           
8 Enkele bronnen met een theoretisch/conceptuele benadering van kerkgebouwen zijn: Paul Post, Arie L. 

Molendijk, Justin E.A. Kroesen (red.), Sacred places in modern Western culture, Leuven, 2011; Sander de 

Jonge, Kerkarchitectuur na 2000. Het ontwikkelen van grensverleggende typologieën vanuit het samenspel 

tussen liturgie, architectuur en duurzame ontwikkeling, Tilburg, 2002; Willy Weyres, Otto Bartning, Handbuch 

für den Kirchenbau, München, 1959; Willem Frijhoff, Dynamisch erfgoed. Heeft de cultuurgeschiedenis 

toekomst?, Amsterdam, 2007. 
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theoretische onderbouwing van dit systeem maakt deel uit van de beschrijving ervan. Ten 

slotte licht ik in deel 3 de database toe. 

Bronnen bij dit laatste deel zijn deels theoretisch/beschouwend van aard en deels 

afkomstig uit de praktische monumentenzorg. Bij het eerste type bron moet worden gedacht 

aan beschrijvingen en onderbouwingen van waarderingsmethodieken voor gebouwd erfgoed. 

De bronnen uit de erfgoedpraktijk betreffen onder andere brochures en websites over 

inventarisaties, beleidsstukken en onderzoeksrapporten van kerkgebouwen uit de periode 

1850-1940 en de periode 1945-1970. In het onderstaande ga ik in op enkele specifieke studies 

bij deel 1, 2 en 3. 

 

Deel 1 en 2 van dit onderzoek, waarin Nederlandse kerkgebouwen uit de negentiende- en 

twintigste-eeuw voor het eerst in samenhang worden beschreven, bouwt voort op een groot 

aantal deelstudies. Over de negentiende-eeuwse rooms-katholieke kerkbouw zijn enkele 

belangrijke werken gepubliceerd. Het omvangrijke werk van Pierre Cuypers en Jan Kalf met 

de welluidende titel De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat dier 

kerken met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld (1906) heeft, zoals de titel 

aangeeft, alleen betrekking op rooms-katholieke kerkgebouwen. In kwantitatieve zin was het 

een volledig werk, omdat alle tot dan toe voor de rooms-katholieke eredienst in gebruik zijnde 

kerken in ons land zijn beschreven. In 1972 verscheen de studie De 19e-eeuwse kerkelijke 

bouwkunst in Nederland van architectuurhistoricus Henk Rosenberg. Deze publicatie was 

beknopter en minder volledig dan het werk van Cuypers en Kalf, maar wierp voor het eerst 

ook een blik op het destijds nog onontgonnen terrein van de negentiende-eeuwse protestantse 

kerkbouw. Rosenbergs studie was van groot belang als opmaat naar de erkenning, waardering 

en bescherming van negentiende-eeuwse kerkgebouwen vanaf de jaren zeventig.  

In de laatste paar decennia zijn verschillende diepgravende onderzoeken uitgevoerd 

naar de negentiende-eeuwse kerkbouw. De kerkbouw uit de eerste helft van de negentiende 

eeuw is uitvoerig bestudeerd door architectuurhistoricus Thomas von der Dunk. Hij 

publiceerde diverse studies over de kerkgebouwen uit de periode van koning Lodewijk 

Napoleon en van het staatstoezicht op de kerkbouw onder de koningen Willem I en II.9 

Belangrijk is de wijze waarop hij het begrip ‘waterstaatskerk’ herdefinieert. Hij stelt dat niet 

alle kerkgebouwen uit deze periode waterstaatskerken zijn en dat een ‘waterstaatsstijl’ niet 

bestaat. Ook verschaft een artikel van Von der Dunk inzicht in de hervormde kerkbouw 

tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw. Hieruit blijkt onder meer dat de hervormden 

tijdens de negentiende eeuw nauwelijks een eigen architectuuropvatting koesterden.10 

Ook de kerkbouw uit de tweede helft van de negentiende eeuw is uitgebreid 

bestudeerd. Ik noem de dissertatie van de architectuurhistoricus Arjen Looyenga, getiteld De 

Utrechtse School in de neogotiek. Voorgeschiedenis en het Sint Bernulphusgilde. Dit werk, 

verschenen in 1991, geeft inzicht in de omvang en kwaliteit van rooms-katholieke kerkbouw 

en kerkelijke kunst buiten de school van Cuypers. Hieruit blijkt dat er rond Utrecht, de zetel 

van de aartsbisschop, een serieuze en typisch inheemse regionale variant van de neogotiek 

ontstond, die op een aantal punten bewust afweek van Cuypers’ werk. Verder verdient 

vermelding de dissertatie van de architectuurhistoricus Aart Oxenaar P.J.H. Cuypers en het 

gotisch rationalisme. Architectonisch denken, ontwerpen en uitgevoerde gebouwen 1845-

                                                           
9 Voorbeelden hiervan zijn: ‘Wat er staat is zelden waterstaat. Overheidsbemoeienis bij de vormgeving van 

katholieke kerkgebouwen in Gelderland in het tweede kwart van de 19e eeuw’, Bulletin KNOB 1 (1992), 1-13; 

‘Eminente persoonlijkheden zijn gelukkig in 1908 niet aan de Nederlandse bouwkunst ontvallen. De prijzige 

koepelkerken van Carl Weber (1820-1908) in Noord-Brabant’, in: Bart van der Boom en Femme S. Gaastra 

(red.), Kerk, cultuur en koloniën. Opstellen over Nederland rond 1900, Amsterdam, 2005, 167-199; ‘Tussen 

Polygon en Kruiskerk. Uitgangspunten voor de bestudering van de hervormde kerkbouw in de eerste helft van de 

negentiende eeuw in Nederland’, Kunstlicht, 11 (1990), 2-13. 
10 Von der Dunk, 1992, 1-13. 
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1878, verschenen in 2009. Ook noemenswaardig is het overzichtswerk van Wies van 

Leeuwen Pierre Cuypers, architect 1827-1921, verschenen in het Cuypersjaar 2007. Deze 

werken plaatsen Cuypers’ kerkbouw in een brede historische en bouwkundige context. Over 

andere rooms-katholieke architecten uit de negentiende eeuw is weinig geschreven. Over de 

architect Nicolaas Molenaar (1850-1930), een leerling van Cuypers, verscheen in 1977 een 

tentoonstellingscatalogus van de hand van de kunsthistorici Peter Karstkarel, Rienk Terpstra 

en Ab Warffemius.11  

Overzichtswerken over twintigste-eeuwse kerkgebouwen in Nederland zijn tot op 

heden schaars. Er zijn voornamelijk deelstudies verricht naar architecten. De kerkbouw in de 

twintigste eeuw was vanaf de millenniumwisseling voor het eerst een onderwerp van serieuze 

studie. Gedurende de vorige eeuw verschenen wel diverse artikelen en recensies over de 

contemporaine kerkbouw in vakbladen en kranten, geschreven door theologen en 

architecten.12 Na de Tweede Wereldoorlog, waarin vele kerkgebouwen sneuvelden, werkten 

kerkgenootschappen samen met overheden aan een uitgebreid wederopbouwprogramma. 

Tijdschriften zoals het Katholiek Bouwblad en Forum, en tentoonstellingen zoals De Ark 

(1957) over protestantse kerkbouw in de periode 1945-1955, besteedden ruime aandacht aan 

nieuwbouw van kerkgebouwen van verschillende denominaties. 

Een diepgravend onderzoek naar twintigste-eeuwse liturgie en kerkbouw is van de 

kunsthistorica Marisa Melchers. Dit is getiteld Het nieuwe religieuze bouwen. Liturgie, kerk, 

en stedenbouw (2015). Al eerder, in 1986, verscheen het overzichtswerk Honderdvijftig jaar 

gereformeerde kerkbouw van de kunsthistorici Regnerus Steensma (1937-2012) en Bert van 

Swigchem (1923-2010). Zij beschrijven vooral de twintigste-eeuwse gereformeerde kerkbouw 

uitvoerig. In 2004 publiceerde de architectuurhistoricus Gertjan van der Harst het artikel 

‘“Jong”’ kerkelijk erfgoed’ in de bundel Het kerkgebouw in het postindustriële landschap. 

Van der Harst behandelt de protestantse kerkbouw uit de wederopbouwperiode en analyseert 

de toenmalige discussie over de typologie en stilistische vormgeving.  

 

De belangrijkste bronnen bij hoofdstuk 3.1 zijn gewijd aan de receptiegeschiedenis van 

negentiende- en twintigste-eeuwse kerkgebouwen. In het boek Sterrenstof. Honderd jaar 

mythologie in de Nederlandse architectuur (2008) analyseert de architectuurhistoricus Auke 

van der Woud onder andere de groeiende kennis en waardering van negentiende-eeuwse 

kerkgebouwen in de jaren zeventig. In het kader van met sloop bedreigde neogotische kerken 

in dezelfde periode noem ik ’t Gat in de Biltstraat. Neogotiek in Nederland, een 

themanummer van het architectuurtijdschrift Forum uit 1973. Hierin pleiten diverse auteurs 

voor waardering, behoud en herbestemming van deze kerkgebouwen. Het zijn de eerste 

maatschappelijke pleidooien voor het behoud van deze gebouwen.  

Ook de waardering van kerkbouw uit de wederopbouwperiode is inmiddels aanzienlijk 

gegroeid. Zo hebben de provincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zeeland de 

kerkgebouwen op hun grondgebied uit de periode 1945-1970 laten inventariseren in 

respectievelijk de jaren 2003, 2004, 2007 en 2016.13 Dat resulteerde in lijvige rapporten, 

inclusief foto’s en waardestellingen. In deze inventarisaties wordt het gebouwde kerkelijke 

erfgoed geclassificeerd volgens een rangorde van cultuurhistorische waardering. Deze 

                                                           
11 De titel van de catalogus luidt: Nicolaas Molenaar, Sneek 1850 – ’s Gravenhage 1930, Leeuwarden, 1977.                                                       
12 Voorbeelden van zulke artikelen zijn: W.G. Overbosch, ‘Kunnen wij ál kerken bouwen?’, Forum 12, 6 (1957), 

164; C.J.A.C. Peeters, ‘Oud en nieuw’, Kunst en religie 39, 1 (1957), 3-9, en Th.G. Verlaan, ‘De betekenis van 

de verschillende dorpsplannen en de plaats van de kerk daarin’, Sociologisch Bulletin 13, 4 (1959), 4-26. 
13 Het gaat om de volgende rapporten: A.P.J. Jacobs, A.A. Wiekart, Kerkbouw in Limburg 1945-2000, 

Roermond, 2003; E. Wijdeveld, Kerken Noord-Brabant. Categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965, Zeist, 

2004; D.H. Baalman, W. Friso (red.), De markante kerk. Kerken van wederopbouw in Overijssel, Zwolle, 2007, 

en D.H.P. Koren, Tussen baksteen en beton. De waarde en betekenis van de Zeeuwse wederopbouwkerken, 

Middelburg, 2016. 
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rangorde vormt mede de basis voor het in deze dissertatie voorgestelde waarderingssysteem. 

In het kader van de receptie van de wederopbouwarchitectuur noem ik het boek Toonbeelden 

van de wederopbouw van de architectuurhistorica Marieke Kuipers (2003) en Monumenten 

van de wederopbouw Nederland 1940-1965. Opbouw en optimisme van haar vakgenoot 

Dorine van Hoogstraten uit 2013. In het laatstgenoemde werk staan bijna dertig 

wederopbouwkerken die rijksmonument zijn geworden beschreven en afgebeeld. 

Voor het hoofdstuk over de toestand van kerkgebouwen in Vlaanderen heb ik onder 

andere het rapport van kerkhistoricus John Martens, Revitaliseren, herbestemmen of slopen? 

Toekomstperspectieven voor kerkgebouwen (2003) gebruikt. Martens analyseert de bedreigde 

toestand van kerken in Vlaanderen tegen de achtergrond van de Belgische kerkgeschiedenis 

en monumentenzorg. Een essentieel onderzoek naar de betekenis van Vlaamse negentiende-

eeuwse kerkgebouwen is gedaan onder leiding van de architectuurhistoricus Thomas 

Coomans.14 Hierin beschrijft en onderbouwt Coomans een waarderingssysteem volgens drie 

verschillende classificaties van cultuurhistorische waarde. Theoretisch gezien is het een goed 

systeem, maar zoals ik betoog in hoofdstuk 3.2, kleven er bezwaren aan de implementatie van 

een dergelijk systeem in Nederland.   

In Duitsland leidden de naoorlogse wederopbouw en modernisering van de kerkbouw 

tot onderwaardering van het kerkelijke erfgoed uit de negentiende eeuw. Dit proces wordt 

beschreven in het in 2008 verschenen boek Memento 1945? Kirchenbau aus Kriegsruinen 

und Trümmersteine in den Westzonen und in der Bundesrepublik Deutschland van de 

architectuurhistoricus Kai Kappel. De receptie van twintigste-eeuwse kerken is in Duitsland 

positiever dan in België en Nederland, maar de toenemende ontkerkelijking en leegstand 

hebben ook daar geleid tot vraagstukken over de omgang met vooral de vele naoorlogse 

kerkgebouwen. De regio Nordrhein-Westfalen kent een hoge dichtheid aan naoorlogse 

gebouwen. Daarom is deze discussie zeker in deze deelstaat hoogst actueel. Het is om deze 

reden dat Nordrhein-Westfalen een van de twee buitenlandse case studies vormt in mijn 

onderzoek. Verdere studies waaruit ik put bij mijn vergelijking met de oosterburen zijn Die 

Zukunft von Sakralbauten im Rheinland van de architectuurhistoricus Martin Bredenbeck 

(2015) en de bundel Kirchen im Wandel. Veränderte Nutzung denkmalgeschützter Kirchen 

van Oliver Meys en Birgit Gropp (2012).  

In het kader van de kwantitatieve benadering die een rol speelt in hoofdstuk 3.3 noem 

ik het onderzoekswerk van kerkhistoricus Fred van Lieburg Heilige plaatsen in een Hollandse 

stad. Duizend jaar religieuze gebouwen op het Eiland van Dordrecht, verschenen in 2012.15 

Van Lieburg behandelt alle 130 religieuze gebouwen op het Eiland van Dordrecht, vanuit een 

historische en topografische invalshoek. Elke zogenoemde ‘sacrale locatie’ wordt kort 

beschreven, aan de hand van een algemene geschiedenis, het exterieur en het interieur. Een 

kaart en een tabel met de 130 gebouwen met bouwjaar, adres en eventuele monumentenstatus 

vormen bijlagen. Deze methode kan een basis vormen voor een classificatie van kerkelijke 

objecten naar cultuurhistorische betekenis, omdat het kwantitatieve overzicht in Van Lieburgs 

boek een vergelijkende analyse tussen de objecten mogelijk maakt. Het waarderingssysteem 

en de database die in het kader van dit proefschrift worden ontwikkeld, bezitten dezelfde 

mogelijkheid: het classificeren van de gebouwen in een rangorde van waardering op basis van 

(onder andere) kwantitatieve gegevens.  

Al eerder, tijdens het Jaar van het Religieus Erfgoed in 2008, verschenen enkele 

belangrijke publicaties die voor hoofdstuk 3.3 eveneens van nut zijn geweest. Ik noem het 

Belvedere-rapport Onderzoek herbestemming van kerken en kerklocaties. Een inventarisatie 

                                                           
14 De titel luidt Kerken in neostijlen in Vlaanderen. Ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor 

de bescherming en de monumentenzorg van het negentiende-eeuwse kerkelijk architecturaal patrimonium in 

Vlaanderen, Leuven, 2003. 
15 Dit boek verscheen als Jaarboek van de Historische Vereniging Oud-Dordrecht. 
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vanaf 1970, samengesteld onder leiding van de architecten Peer Houben en Nicole 

Roeterdink, de architectuurhistoricus Fons Asselbergs en de erfgoeddeskundigen Machteld 

Linssen en Paul Morel. Dit onderzoek verschaft inzicht in de mogelijkheden en knelpunten bij 

behoud en herbestemming van voornamelijk kerkgebouwen van na 1800. De auteurs stellen 

een waarderingsmethodiek voor, gebaseerd op vier classificaties. Het is een vruchtbare 

methodiek, maar er ontbreekt een puntensysteem waardoor een kwalitatieve vergelijking 

tussen de kerkgebouwen wordt bemoeilijkt. 

In hetzelfde jaar 2008 verscheen de publicatie van de socioloog Nico Nelissen, Geloof 

in de toekomst! Strategisch plan voor het religieus erfgoed. Dit rapport heeft als doel de 

samenleving bewust te maken van het toenemend aantal kerkgebouwen en kerkinventarissen 

dat onder druk staat en bevat aanbevelingen voor overheidsbeleid. Nelissen introduceert 

verder een waarderingssysteem en beschrijft diverse soorten toekomstperspectieven voor 

kerken. Ook bij Nelissens methodiek ontbreekt echter een puntenschaal.  
 

 

Kerk: definiëring 

 

Het begrip ‘kerk’ kent verschillende definities. Dit boek richt zich op de kerk als gebouw, wat 

verklaart dat de termen kerk en kerkgebouw als synoniemen worden toegepast. De term 

‘kerk’ is afgeleid van het Griekse woord kyriakon, wat ‘huis des heren’ betekent en dus 

betrekking heeft op het kerkgebouw. Naast het Latijnse woord ecclesia, dat verwijst naar de 

kerkelijke gemeente, zijn er twee verschillende Latijnse begrippen die het kerkgebouw 

aanduiden. Dat zijn de begrippen domus dei en domus ecclesiae, die respectievelijk ‘huis van 

God’ en ‘huis van samenkomst’ betekenen. In het van oudsher verzuilde Nederland zijn deze 

twee begrippen bij uitstek illustratief omdat zij de rooms-katholieke en protestantse 

kerkgebouwen van elkaar onderscheiden. Een rooms-katholieke kerk is per definitie een 

domus dei, oftewel een gewijde ruimte die de eeuwige, sacramentele aanwezigheid van God 

belichaamt. In de protestantse traditie is het kerkgebouw een domus ecclesiae, oftewel een 

huis waar de gemeenschap samenkomt en naar het woord van God luistert. Protestantse 

kerkgebouwen zijn in tegenstelling tot rooms-katholieke niet gewijd, maar functionele 

ruimten voor de eredienst.16 

 Liturgisch ontwerper Pim van Dijk en kunsthistoricus Sible de Blaauw definiëren het 

begrip ‘kerkgebouw’ in de inleiding van het boek Levende stenen. Een theologie van kerkelijk 

vastgoed. Er zijn volgens hen drie componenten die bijdragen aan het specifieke karakter van 

een kerkgebouw: functionaliteit, symboliek en sacraliteit. De wisselwerking tussen deze drie 

componenten belichaamt datgene wat een kerkgebouw tot kerk maakt. Het is de afzondering 

van het gebouw van de gewone wereld en de exclusieve betekenis ervan als godshuis.17 

Dit onderzoek heeft betrekking op de kerk als gebouw en gaat in op de 

maatschappelijke betekenis en cultuurhistorische waarden van kerkgebouwen. Een 

kerkgebouw vormt een vrijplaats van sacraliteit, een niet-economische ruimte in een door 

economie beheerste samenleving, waar rust en bezinning plaats hebben en het heilige kan 

worden gezocht. Binnen onze hedendaagse samenleving vormen kerkgebouwen nog altijd een 

bron van zingeving en een plaats van sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. 

Daarnaast zijn de kerkgebouwen in Nederland vaak hoogtepunten binnen de nationale kunst- 

en architectuurgeschiedenis met specifieke kenmerken op gebied van stijl, vormgeving en 

materiaalgebruik.18 Zij zijn identiteitsdragers van de gebouwde omgeving en hebben daarom 

vaak een grote cultuurhistorische waarde. 

                                                           
16 Meijers, 2009, 59-61; Melchers, 2015, 25-27. 
17 Van Dijk, De Blaauw, 2017, 13. 
18 Nelissen, 2008, 61. 
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In het kader van dit onderzoek vraagt de afbakening van begrip ‘kerkgebouw’ om een nadere 

uitleg. Kerkgebouwen vallen onder het religieus erfgoed, maar niet al het religieuze erfgoed 

bestaat uit kerkgebouwen. Onroerend religieus erfgoed omvat bijvoorbeeld ook synagogen, 

moskeeën, (ziekenhuis)kapellen, wegkruisen, kloosters, noodkerken en abdijen. Dit 

onderzoek beperkt zich tot ‘volwaardige’ kerkgebouwen die als zodanig zijn opgericht.19 

Kerkgebouwen zijn onderdeel van het erfgoed dat de grote christelijke kerkgenootschappen in 

Nederland tot stand hebben gebracht; in het bijzonder de Rooms-Katholieke Kerk, de 

Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken. Daarnaast hebben kleinere 

christelijke kerkgenootschappen kerken gebouwd, zoals bijvoorbeeld de Evangelisch Lutherse 

Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, 

de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk en de 

Gereformeerde Gemeenten.20  

Het onderzoek beperkt zich verder tot kerkgebouwen die typologisch gezien als 

zodanig te herkennen zijn. Dit vraagt eveneens om uitleg. De behandelde kerkgebouwen 

onderscheiden zich van de omgeving op basis van een aantal uit de christelijke functie en 

symboliek volgende kenmerken. Te denken valt aan ligging, afmetingen, bouwkundige 

elementen zoals een toren of rond- of spitsboogboogvensters, en symboliek zoals een kruis of 

beeldengroep. 

Daarnaast worden herbestemde kerken in het onderzoek meegenomen, mits deze 

uitwendig en typologisch nog als kerk zijn te herkennen. Uitgangspunt is dat deze gebouwen 

als kerk zijn opgericht en ook na de transformatie nog elementen bevatten die aan de 

kerkelijke functie herinneren. Te denken valt aan de Vondelkerk in Amsterdam en de Grote 

Kerk in Hoorn, die respectievelijk tot kantoor/evenementenruimte en winkel/woningen zijn 

omgebouwd. 

De reden voor de typologische afbakening is dat dit onderzoek ingaat op het fenomeen 

kerkgebouw an sich. Kerken onderscheidden zich van oudsher van hun omgeving vanwege 

bovengenoemde typologische kenmerken. Door de eeuwen heen zijn echter ook andere typen 

gebouwen omgebouwd tot kerk; een transformatieproces dat in de laatste decennia veel 

voorkomt. Dit is onder andere te verklaren door de komst van migrantengroepen die 

christelijke diensten houden in niet-kerkelijke gebouwen en groepen jongeren die zich 

afscheiden van de traditionele kerkgenootschappen en afdelingen van pinkster- en 

evangelische gemeenten oprichten. Daardoor is het onderscheid tussen (nieuwe) 

kerkgebouwen en de omgeving soms kleiner geworden. Te denken valt aan voormalige 

schoolgebouwen of woonhuizen die zijn omgebouwd tot kerk. Omdat deze nieuwe kerken 

niet als godshuis zijn gebouwd, vallen zij buiten het kader van het onderzoek.21 

 

 

Kerk en godsdienst in Nederland 

 

Vanwege het religieuze kader waarbinnen het verhaal van de Nederlandse kerkbouw zich 

heeft ontwikkeld, is het zinvol om iets te zeggen over de verhouding tussen godsdienst en 

kerkbouw in Nederland. Als gevolg van de lange en roerige godsdienstige geschiedenis van 

Nederland is het nationale kerkenbestand bijzonder omvangrijk en pluriform. Ook kan 

worden gesproken van een van de landen met de grootste kerkdichtheid ter wereld. Zo telt 

alleen al de provincie Friesland circa zevenhonderd kerkgebouwen.22 Het totale aantal 

kerkgebouwen in Nederland is niet precies bekend. Schattingen lopen uiteen van circa 

                                                           
19 Ibidem, 31. 
20 Definities staan op http://www.protestant.nu.  
21  Voor voorbeelden zie http://www.reliwiki.nl.  
22 Wesselink, ‘Behoud Friese kerken vraagt om daadkrachtig beleid’, http://www.protestant.nu.  
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vijfduizend tot zeventienduizend, omdat de verschillende bronnen uiteenlopende definities 

van het begrip ‘kerkgebouw’ hanteren. Volgens Frank Strolenberg, programmamanager van 

de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, ging het eind 2016 vermoedelijk om circa 6500 nog 

bestaande kerkgebouwen, waarvan ongeveer de helft nog een kerkelijke functie vervult.23 

Het is echter niet zo dat altijd sprake is geweest van een grote bouwactiviteit van 

kerken in Nederland. In de eerste plaats kwam de bouw van grote kerken hier laat op gang in 

vergelijking met omringende landen: pas vanaf de late middeleeuwen was er sprake van de 

bouw van grote kerken in de steden. Dit hield verband met de relatief late bloei van steden in 

de noordelijke Nederlanden. Ten tweede speelde de Reformatie in ons land een tamelijk 

unieke rol, waarbij de gereformeerden – in nauwe samenhang met de overheid ten tijde van de 

Republiek – gedurende een paar eeuwen het alleenrecht over bestaande kerkgebouwen 

hadden. Zij bouwden in de zeventiende eeuw slechts een bescheiden aantal nieuwe kerken en 

vooral in de achttiende eeuw stokte de kerkbouw, mede onder invloed van economische 

teruggang. Pas in de negentiende eeuw namen door de wettelijk vastgestelde 

godsdienstvrijheid en verstedelijking het aantal denominaties en kerkgebouwen sterk toe. 

Grote Nederlandse kerkgebouwen zijn vrijwel altijd door bouwmeesters uit eigen land 

of streek tot stand gebracht. Dat gebeurde al tijdens de middeleeuwen. Vanaf de zestiende 

eeuw drukten zij een persoonlijk stempel op hun ontwerpen. Hierdoor is aan de bouwstijl of 

de vormgeving vaak te zien welke bouwmeester bij de bouw betrokken is geweest. Bij 

zeventiende-eeuwse kerkgebouwen valt te denken aan namen als Hendrick de Keyser (1565-

1621) en Jacob van Campen (1596-1657); bij de rooms-katholieke kerkbouw in de 

negentiende eeuw zijn bouwmeesters als Pierre Cuypers (1827-1921) en Alfred Tepe (1840-

1920) bekend en bij protestantse kerkgebouwen uit de twintigste eeuw architecten als Tjeerd 

Kuipers (1857-1942) , Berend Boeyinga (1886-1969) en Marius Duintjer (1908-1983). In veel 

gevallen bouwden zij op verschillende plaatsen in het land. Bijna nooit was een architect 

buiten de eigen zuil of denominatie werkzaam.24 

Als het gaat om de positie van het kerkgebouw in het Nederlandse publieke domein in 

de eenentwintigste eeuw zijn diverse factoren van belang. Het publieke domein is de laatste 

decennia sterk veranderd. Religie verdwijnt niet uit de samenleving, maar verandert wel.25 

Naast krimp bij de traditionele kerkgenootschappen – die de in dit onderzoek behandelde 

kerkgebouwen hebben opgericht – zijn nieuwe geloofsgemeenschappen ontstaan, mede door 

de komst van nieuwe (niet-westerse) bevolkingsgroepen. Zij stichtten nieuwe godshuizen en 

kochten vaak bestaande kerken die wegens leegloop moesten worden afgestoten. Ook hebben 

binnen de (orthodoxe) protestantse gemeenschappen afsplitsingen plaatsgevonden, waardoor 

de behoefte aan kerkruimten bij hen juist is toegenomen. Deze ontwikkelingen hebben 

ingrijpende gevolgen gehad voor het gebruik en het aanzien van kerkgebouwen in Nederland. 

In de boventitel van deze dissertatie, Een sterke toren in het midden der stad, komen 

het materiële, gebouwde en het immateriële, religieuze erfgoed samen. Want de zinsnede is 

afkomstig uit het bijbelboek Richteren 9, vers 51, en heeft symbolisch betrekking op zowel de 

overgebleven toren van de Utrechtse Oranjekerk als op vele andere torens die – al dan niet 

met (voormalig) kerkgebouw – zijn blijven staan vanwege hun zeggingskracht en functie als 

landmark en lieu de mémoire. De kerktorens zijn relicten uit een rijk godsdienstig en verzuild 

verleden. De titel heeft evenzeer betrekking op de belangrijke plaats die het kerkgebouw in 

zijn stedenbouwkundige en landschappelijke context inneemt. Vanaf 1850 werd dit – 

synchroon met de opkomende verzuiling – nog duidelijker zichtbaar dan voorheen. 

 

                                                           
23 Rede Frank Strolenberg bij slotsymposium Agenda Toekomst Religieus Erfgoed te Naarden, 8 december 

2016.  
24 De Blaauw, 2011, 14. 
25 Rouwhorst, 2009, 41; Bernts, Berghuijs-Van Dijk, 2016, 10-25. 
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Naar een waarderingssysteem voor Nederlandse kerkgebouwen 

 

In deze dissertatie presenteer ik een waarderingssysteem, toegespitst op kerkgebouwen uit de 

periode 1800-1970. Een dergelijk instrument is als gezegd wenselijk vanwege de noodzaak tot 

het maken van keuzes inzake de toekomst van kerkgebouwen. Deze keuzes moeten vanwege 

de kwetsbaarheid van waardevol kerkelijk cultuurgoed zorgvuldig en weloverwogen zijn. De 

bestaande, wettelijk vastgelegde waardering van kerken bemoeilijkt een kwalitatieve selectie 

tussen de top en de subtop, omdat deze algemeen van aard is en zich richt op alle typen 

gebouwd erfgoed.  

Het te introduceren waarderingssysteem poogt een aanvulling te zijn op bestaande 

methodieken, door voort te bouwen op elementen daarvan en zich speciaal te richten op de 

kerken uit de periode 1800-1970. Naast de bestaande methodiek van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) biedt de door de historici Antoine Jacobs en Bart Wiekart 

geïntroduceerde methodiek voor Limburgse wederopbouwkerken (2003) handvatten voor het 

hier besproken systeem. Hetzelfde geldt voor een methodiek, opgesteld door het 

projectbureau Belvedere (2008) in samenwerking met de bisdommen Haarlem-Amsterdam en 

Rotterdam. Onder anderen de genoemde architectuurhistoricus Fons Asselbergs, de 

architecten Peer Houben en Nicole Roeterdink, en de erfgoeddeskundigen Paul Morel en 

Machteld Linssen waren bij dit project betrokken. Hun methodiek bevat een speciale 

topcategorie voor kerkgebouwen met waardevolle interieurensembles. Vanwege de 

kwetsbaarheid van deze ensembles in de huidige tijd is een dergelijke categorie 

aanbevelenswaardig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Het hier besproken systeem bestaat uit een hiërarchische ordening van vier rangen: A 

(zeer hoog), B (hoog), C (gemiddeld) en D (beperkt). Tevens bevat het vier criteria, te weten 

‘kerkelijk interieurensemble’, ‘kerkhistorie’, ‘architectuur’ en ‘stedenbouw’. De eerste twee 

criteria zijn vernieuwend omdat zij speciaal op kerkgebouwen van toepassing zijn. Door 

middel van een eigen criterium voor het kerkelijk interieurensemble probeert de methodiek de 

top van de subtop te onderscheiden in de waardebepaling. Dat geldt eveneens voor het 

puntensysteem dat in niet in alle andere methodieken voorkomt. Het puntensysteem is van 

belang vanwege een zo exact mogelijke classificatie van kerken volgens de cultuurhistorische 

waarde.                                                                                                                                               

Om te komen tot een passende methode van waardering van jonge Nederlandse 

kerkgebouwen heb ik mijn blik eveneens over de grens gericht. Het Belgische gewest 

Vlaanderen en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen hebben in geografisch en 

cultuurhistorisch opzicht verwantschap met Nederland. Er staan in beide regio’s grote 

aantallen kerkgebouwen van na 1800 met een onzekere toekomst.                                                       

In Vlaanderen staan meer dan duizend negentiende- en twintigste-eeuwse kerken. De 

instandhouding van deze Vlaamse kerkgebouwen is vanwege het teruglopende kerkbezoek 

een groeiend probleem. Daarom hebben onderzoekers van de KU Leuven en de Vlaamse 

monumentenzorg een waarderingssysteem opgesteld voor negentiende-eeuwse kerken. Dit 

bestaat uit drie classificaties volgens een hiërarchische ordening naar cultuurhistorische 

betekenis: A (hoog), B (gemiddeld) en C (beperkt). Het bevat verder drie criteria ofwel 

‘invalshoeken’; te weten ‘architectuur’, ‘interieur’ en ‘context’. Laatstgenoemde invalshoek 

kan zowel ruimtelijk als cultuurhistorisch worden opgevat. De waardebepaling van de 

Vlaamse kerkgebouwen geschiedt door middel van letters in plaats van cijfers, waardoor een 

nauwkeurige kwalitatieve selectie wordt gegenereerd. De methode leidt bij implementatie 

echter tot veel verschillende beleidsopties. Een dergelijke implementatie is in Nederland 

vanwege de daarmee gepaard gaande regeldruk niet aan te bevelen: de toekomstige 

Omgevingswet – waarin ook de omgang met gebouwd erfgoed wordt vastgelegd – streeft naar 

een overzichtelijke regelgeving.                                                                                                       
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Ook in Nordrhein-Westfalen staat een grote concentratie kerkgebouwen uit de negentiende en 

twintigste eeuw. Veel hiervan hebben een hoge waarde en een onzekere toekomst. 

Onderzoekers van verschillende erfgoedinstanties, overheidsinstellingen en universiteiten 

hebben in samenwerking met kerkgenootschappen leegstaande en herbestemde kerkgebouwen 

onderzocht. Hun methodiek bevat een indeling in diverse soorten herbestemmingen. Met 

behulp hiervan hebben zij aanbevelingen voor beleidsopties opgesteld, variërend van passend 

(her)gebruik tot sloop. De Duitse onderzoekers hanteren geen hiërarchische ordening van 

waarden maar bevelen wel een speciale categorie aan voor hoogwaardige gesamtkunstwerken. 

Deze aparte classificatie laat zien dat ook de Duitsers belang hechten aan een gewenste 

voorzichtige omgang met zeldzame kerkelijke (interieur)ensembles. 

 

 

De database  

 

De database is een digitale bijlage bij dit proefschrift en is gevuld met gegevens over alle 

gedurende de looptijd van het onderzoek nog bestaande Nederlandse kerkgebouwen uit de 

periode 1800-1970. Dat houdt in dat deze kerkgebouwen behoren tot de christelijke 

denominaties, oorspronkelijk zijn gebouwd voor de openbare eredienst en deze functie nog 

vervullen of een andere bestemming hebben gekregen. 

Het doel van de database is een zo compleet mogelijk overzicht bieden van 

Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. De database bevat onder andere de 

volgende metadata over de kerkgebouwen: naam van de kerk; adres; plaatsnaam; bouwstijl; 

datering; architect; typologische vormgeving van het gebouw; denominatie; en – indien van 

toepassing – de monumentenstatus of aanwezigheid van kunstwerken. De stedenbouwkundige 

ligging en geografische spreiding van kerkgebouwen kunnen uit de database worden afgeleid 

met behulp van de digitale kaart Geoplaza. 

De database fungeert als zoekmachine voor iedereen die naar basisinformatie over een 

bepaalde kerk op zoek is. Op basis van bovengenoemde kenmerken kan specifiek worden 

gezocht naar één of meer kerkgebouwen. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld snel te weten 

komen in welke streek of welke plaatsen de gereformeerde architect Tjeerd Kuipers kerken 

heeft gebouwd en welke daarvan nu nog bestaan. Op eenzelfde wijze kan de gebruiker te 

weten komen in welke periode de rooms-katholieken ook wel een centraalbouw als type 

uitkozen, in plaats van alleen een basiliek of lengtebouw. Ook wordt inzichtelijk wat de 

bestemming van een gebouw is ten tijde van het onderzoek. Het programma biedt de 

mogelijkheid om, door middel van Linked Data, gegevens over kerkgebouwen te koppelen 

aan andere statistische gegevens, zoals samenstelling, leeftijdsopbouw, kerkelijke gezindte of 

politieke kleur van de bevolking. 

Een complete en consistente database van Nederlandse jonge kerkgebouwen is om 

verschillende redenen van belang. De database is een digitale handreiking aan een brede 

groep belanghebbenden van het kerkelijke erfgoed, zowel professionals als amateurs. Het 

instrument vergroot de digitale toegankelijkheid van gegevens van kerkgebouwen en opent 

deuren naar nieuwe kwalitatieve en vergelijkende kennis.  

Er zijn tot op heden weinig overzichtswerken (in boekvorm of digitale vorm) over dit 

thema. In 2008 is naar aanleiding van het Jaar van het Religieus Erfgoed de website 

Reliwiki.nl gelanceerd. Deze website, gebaseerd op het systeem van Wikipedia, bevat 

gegevens over alle religieuze gebouwen die in Nederland (hebben) bestaan – dus ook van de 

kerkgebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw. Reliwiki is gebaseerd op eerder 

verzamelde gegevens van de kerkenspecialist Jan Sonneveld uit Leidschendam. Hoewel 

Reliwiki.nl in kwantitatief opzicht een toereikend overzicht geeft van de jonge Nederlandse 

kerkgebouwen, is de website op het gebied van betrouwbaarheid en consistentie voor 
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verbetering vatbaar. Zo komt het voor dat afbeeldingen op de verkeerde pagina staan en 

ontbreekt bij veel religieuze gebouwen essentiële informatie. Reliwiki wordt gevuld door 

vrijwilligers, die niet volgens een consistent systeem werken. Daardoor geeft de website 

onvoldoende inzicht in het huidige bestand aan jonge Nederlandse kerkgebouwen en hun 

cultuurhistorische waarde. Bovendien is de nummering van het aantal kerkgebouwen op 

verschillende criteria gebaseerd. Sonneveld ging namelijk niet alleen uit van het aantal 

religieuze gebouwen, maar ook van het aantal religieuze gemeenschappen dat in een gebouw 

huisde. Sommige kerken wisselden minstens twee keer van geloofsgemeenschap, waardoor 

deze gebouwen ten onrechte dubbel of zelfs driedubbel worden vermeld. Ten slotte is het 

zoeksysteem in Reliwiki voor verbetering vatbaar: er kan bijvoorbeeld niet worden 

geselecteerd op architect, regio of bouwperiode. De in dit onderzoek voorgestelde database 

moet de genoemde hiaten op het gebied van de documentatie van kerkgebouwen uit de 

periode 1800-1970 opvullen.  

De database beoogt daarmee een hulpmiddel te zijn voor erfgoedprofessionals, 

overheden en kerkeigenaren, die bijvoorbeeld een kerkenvisie voor een bepaalde stad of regio 

moeten opstellen. In combinatie met de digitale kaart Geoplaza kan de gebruiker naar kerken 

zoeken op metadata als architect, bouwstijl, huidige bestemming en monumentenstatus. Het 

instrument biedt in één oogopslag kennis die voorheen uit uiteenlopende bronnen vergaard 

moest worden, maakt vergelijkingen tussen regio’s mogelijk en toont kerkendichtheden op de 

kaart. Daarmee zorgt het voor een vermeerdering van kennis bij degenen die beslissingen 

moeten nemen over bedreigd kerkelijk erfgoed. Op basis van deze kennis kunnen vervolgens 

afgewogener classificaties worden gemaakt – bijvoorbeeld met behulp van het hier 

geïntroduceerde waarderingssysteem. 
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Deel 1       Kerkbouw in de negentiende eeuw 
 

 

1.1      Tussen Bataafse Republiek en godsdienstvrijheid. Kerkbouw tussen 
1800 en 1850 

 

De eerste helft van de negentiende eeuw staat in de Nederlandse kerkgeschiedenis bekend als 

periode van de opkomende godsdienstvrijheid en van staatstoezicht op de kerkbouw. Vooral 

in de periode vanaf 1824, tijdens de regeerperiodes van de koningen Willem I en Willem II, 

namen de kerkbouwactiviteiten aanzienlijk toe. De kerkbouw speelde zich toen geheel af tegen 

de achtergrond van gunstige constitutionele en financiële omstandigheden die deze 

opeenvolgende staatshoofden van het nog jonge koninkrijk hadden geschapen: kerkbouw 

werd mogelijk dankzij staatssubsidie. Hervormden en rooms-katholieken deden het grootste 

beroep op subsidie. Ook kleinere protestantse genootschappen, die voorheen geen vrijheid 

hadden gehad, profiteerden echter van de staatssteun. 

Een onder koning Willem I van kracht geworden Koninklijk Besluit uit 1824 stelde dat 

rooms-katholieken en protestanten gelijk behandeld moesten worden. Een eerlijke verdeling 

van subsidies op kerkbouw moest dit bewerkstelligen. Het aan de staatssubsidie gekoppelde 

staatstoezicht op de kerkbouw leidde later tot het bekende begrip ‘waterstaatskerken’. Dit 

hoofdstuk behandelt de kerkbouw tijdens de regeerperiodes van de koningen Lodewijk 

Napoleon, Willem I en Willem II.  
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1.1.1  Kerkgebouwen onder Lodewijk Napoleon  

 

In de periode 1806-1810 werd Nederland geregeerd door koning Lodewijk Napoleon (1778-

1846), broer van de Franse keizer Napoleon I. Ons land was gedurende deze periode een 

eenheidsstaat onder de naam Koninkrijk Holland, tevens vazalstaat van Frankrijk. Onder 

koning Lodewijk Napoleon werden middeleeuwse kerkgebouwen aan de rooms-katholieken 

teruggegeven en werd de bouw van nieuwe, speciaal voor de gereformeerden bedoelde 

kerkgebouwen bewerkstelligd.26 

Koning Lodewijk Napoleon heeft een grote erfenis achtergelaten op cultureel en 

kerkelijk gebied. Hij richtte in 1806 een Ministerie voor Eeredienst op, dat na de 

machtsovername door koning Willem I werd opgedeeld in twee afzonderlijke ministeries voor 

rooms-katholieke en hervormde (en andere) erediensten.27 De Constitutie van 1806 luidde als 

volgt: ‘De Koning en de Wet verleenen gelijke bescherming aan alle Godsdiensten, welke in 

den Staat worden uitgeoefend; door hun gezag wordt bepaald, al hetgeen noodzakelijk 

geoordeeld wordt, betreffende de Organisatie, de Bescherming en de uitoefening van alle 

Eerediensten.’28 Opvallend is dat er geen scheiding van kerk en staat was, maar wel 

constitutionele gelijkheid van godsdiensten. Zo kon Lodewijk Napoleon bepalen of en 

hoeveel geld een kerkgenootschap kreeg ten behoeve van de bouw van een nieuw gebedshuis 

of de honorering van geestelijken en predikanten. De gedachte hierachter was dat controle 

moest worden uitgeoefend op kerkgenootschappen en hun bestuur vanwege de gewenste 

religieuze en politieke stabiliteit in het nog jonge koninkrijk.29 

Hoewel de verwachtingen van kerkgenootschappen hooggespannen waren, kwam er in 

de praktijk niet veel terecht van de gelijke behandeling. Zo konden rooms-katholieken 

volgens het Zesde Additionele Artikel van de Staatsregeling van 1798 in plaatsen waar zij in 

de meerderheid waren middeleeuwse kerkgebouwen van de gereformeerden terugkrijgen. De 

gereformeerden kregen een financiële vergoeding ter compensatie.30 Om voor restitutie en 

compensatie in aanmerking te komen, moesten kerkgenootschappen wel minimaal 

vierhonderd zielen tellen. Dat pakte voor de gereformeerden – vanaf 1816 de hervormden – 

echter nadelig uit, omdat zij veel kleine gemeenten met minder dan dat aantal gelovigen 

telden.31 

Lodewijk Napoleon plande in het Koninkrijk Holland ambitieuze bouwprojecten, 

omdat in zijn ogen de architectuur gedurende de achttiende eeuw in verval was geraakt. Onder 

zijn gezag werd Amsterdam de hoofdstad en werd het toenmalige stadhuis op de Dam uit 

1648 verbouwd tot koninklijk paleis. Volgens hem kon de religieuze en politieke stabiliteit in 

het koninkrijk worden gestimuleerd door te streven naar nationale eenheid, waaraan een 

uniforme – lees neoclassicistische – bouwkunst kon bijdragen. Dit bouwkundig adagium had 

betrekking op openbare gebouwen, paleizen, overheidsgebouwen en kerken en verklaart de 

neoclassicistische vormen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten die Lodewijk Napoleon liet 

uitvoeren.32 

                                                           
26 Vroon, 2002, 22. 
27 Von der Dunk, 1989, 92.  
28 De Jong, 1998, 221.  
29 Von der Dunk, 1996, 73-74. 
30 Ibidem, 2006, 178. 
31 Het artikel luidde als volgt: ‘Alle kerk-gebouwen en Pastorij-Huijsen der voormaals Heerschende Kerk, voor 

zoo ver zij, door aanbouw uit de afzonderlijke Kas der Gemeente, geene bijzondere en wettige eigendommen 

zijn, worden overgelaten aan de beschikking van ieder Plaatselijk Bewind, om deswege tusschen alle 

Kerkgenootschappen eenig vergelijk te treffen, en wel binnen de eerstkomende zes Maanden na de aanneming 

der Staatsregeling.’ De Jong, 1998, 222. 
32 Von der Dunk, 2006, 176-180. 
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Vanwege het streven naar gelijke behandeling van kerkgenootschappen en de daaruit 

voortvloeiende herverdeling van bestaande kerkgebouwen onder katholieken en protestanten, 

was financiële steun van de overheid onontbeerlijk. Vele kerkgemeenschappen, vooral rooms-

katholieke staties, waren namelijk arm en konden niet uit eigen middelen een nieuwe kerk 

financieren. Niettemin bouwde Lodewijk Napoleon door slinkende financiële middelen de 

overheidssteun aan kerkgenootschappen geleidelijk af. Hij trof zodanige regelingen dat de 

kosten voor het beheer van de gebouwen voor rekening van de betreffende gezindte kwam. In 

1810 bepaalde hij dat ook pastorieën die door burgerlijke gemeenten onderhouden werden 

volledig eigendom van de kerkelijke gemeenten werden en door hen betaald moesten 

worden.33  

Lodewijk Napoleon leidde door deze maatregel ook de bouw van een aantal nieuwe 

kerkgebouwen voor de gereformeerde bevolking, vooral in Brabant, het departement waar de 

katholieken de meerderheid vormden.34 Ter compensatie van de teruggave van middeleeuwse 

kerken aan de katholieken verrezen daar gedurende de periode van 1806 tot 1813 twintig 

nieuwe kerkgebouwen die vanaf 1816 onder de Nederlandse Hervormde Kerk vielen.35 Voor 

de oprichting van deze zogenaamde Napoleonkerkjes verleende de koning een subsidie van 

circa tweehonderdduizend gulden.36 De bouw ervan kostte in de meeste gevallen circa 

zesduizend gulden per exemplaar, maar soms meer. Ook elders in het koninkrijk liet Lodewijk 

Napoleon voor de gereformeerden nieuwe kerken bouwen. Het totaal komt uit op 26, waarvan 

één kerk in het toenmalige departement Holland (de Lodewijkkerk in Leiden; afb. 7) en vijf in 

Overijssel.37                                                               

Omdat de gereformeerde bevolking in Brabant een minderheid vormde, kon zij daar 

meestal volstaan met zaalkerkjes met hooguit een paar honderd zitplaatsen. De financiële 

middelen bij de kerkgemeenten waren beperkt en de overheid verleende alleen subsidie voor 

de bouw. Zoals eerder genoemd, moesten de kerkgenootschappen daarna zichzelf bedruipen. 

Dat verklaart de uitgesproken soberheid van de zogenoemde Napoleonkerkjes. Zo ontbrak een 

fronttoren, werden de kerken volgens een gestandaardiseerd concept gebouwd en hadden zij 

overwegend dezelfde bescheiden afmetingen. Ornamenten in het interieur ontbraken geheel. 

Als er al sprake was van enige bescheiden ornamentiek, beperkte deze zich hoofdzakelijk tot 

het exterieur, zoals pilasters en eenvoudige deuromlijstingen die aan een tempelfront 

herinneren.38 Qua materiaalgebruik overheerste de goedkope baksteen. Kostbaar pleisterwerk 

aan de gevels – dat wel op grote schaal bij overheidsgebouwen werd toegepast – was bij de 

kerkgebouwen niet gewenst vanwege het beperkte overheidsbudget. Vaak is sprake van een 

kleine, éénbeukige zaalkerk met een dakruiter, soms op een rechthoekige plattegrond, maar 

ook wel met een driezijdige gevelafsluiting.39 De meeste verrezen als genoemd in 

neoclassicistische trant, zoals de Vredeskerk in Oosterhout. Andere hebben gotiserende 

vormen met spitsboogvensters, zoals de kerken in Boxtel en Schijndel (afb. 8). 

De Vredeskerk in Oosterhout is een opvallend exemplaar onder de Napoleonkerken 

vanwege de markante, lommerrijke ligging en de opzet als een centraalbouw in de vorm van 

                                                           
33 Ibidem. 
34 Van den Eeden, 2010, 6-9.  
35 Dit is een telling volgens een lijst met Napoleonkerken in Noord-Brabant op Reliwiki; 

http://www.reliwiki.nl/index.php/Categorie:Napoleonkerk. Vroon, 2002, 37 
36 De Jong, 1998, 224. 
37 De Lodewijkkerk was een van de weinige rooms-katholieke Napoleonkerken. 

http://www.reliwiki.nl/index.php/Categorie:Napoleonkerk 
38 Rosenberg, 1972, 162. 
39 Dit is te zien in onder anderen Boxtel, Schijndel en Sint-Michielsgestel. Stenvert, Kolman, Olde Meierink, 

1997, 98, 292, 293. 
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een Grieks kruis met een dakruiter.40 De kerk is sober, de ornamentiek beperkt zich tot de 

daklijst, de ramen en de deuromlijsting van de hoofdingang. Het geheel werd ontworpen door 

architect Herman Huysers uit Breda.41 Deze architect maakte in de eerste helft van de 

negentiende eeuw naam met het bouwen van kerken met overheidssubsidie in West-Brabant. 

Het ontwerp van de Vredeskerk is qua indeling en opzet schatplichtig aan de eerste 

gereformeerde kerken die na 1600 in de Republiek werden gebouwd, zoals de Noorderkerk in 

Amsterdam van architect Hendrick de Keyser.42 

In enkele plaatsen in Overijssel deed zich een soortgelijke situatie voor als in Brabant: 

de middeleeuwse kerk werd aan de rooms-katholieken teruggegeven. Daarom verrezen in 

Twente eveneens nieuwe gereformeerde kerken door toedoen van Lodewijk Napoleon. Dat 

gebeurde in Denekamp, Losser, Oldenzaal, Ootmarsum en Tubbergen.43 De meest 

opzienbarende en grootste kerk die onder Lodewijks bewind in Twente tot stand kwam, was 

die van Ootmarsum (afb. 9). Deze kerk dateert uit 1810 en werd ontworpen door D. Hagels uit 

het net over de Duitse grens gelegen Gildehaus.44 De kerk is opvallend door het streekeigen 

materiaalgebruik en de afmetingen. Hier is op grootschalige wijze gebruik gemaakt van 

Bentheimer zandsteen, wat de kerk een monumentaal uiterlijk geeft. Het tempelfront en de 

koepeltoren daarboven zijn opvallend in het stadsbeeld en er is sprake van aan de barok en 

rococo ontleenden elementen. De combinatie van het materiaalgebruik van Bentheimer 

zandsteen, de relatief forse afmetingen, de ornamentiek van de voorgevel en de opvallende 

plaats in de oude kern van Ootmarsum maken dit kerkgebouw uniek onder de 

Napoleonkerken.45                   

Daarnaast speelde Lodewijk Napoleon in 1810 een rol in de herbouw van de 

voormalige, vijftiende-eeuwse Jacobskapel in Leiden. Deze was na de Reformatie tot saaihal 

verbouwd en werd bij de buskruitramp van 1807 verwoest. In dit geval stelde Lodewijk 

Napoleon geld beschikbaar om de rooms-katholieke bevolking van een kerk te voorzien, die 

op de plaats van de verwoeste saaihal kwam. Deze kerk kreeg onder leiding van de Italiaanse 

architect Giovanni Giudici (1746-1819) een interieur in neobarokke trant, voorzien van een 

sierlijk altaar, ionische zuilen, kroonlijst en een tongewelf.46 Van de oude Jacobskapel 

resteren alleen de voorgevel en toren die zijn gerestaureerd. De kerk, die Lodewijkkerk werd 

gedoopt, is het enige overgebleven voorbeeld van een rooms-katholieke Napoleonkerk (afb. 

7). 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Dit is de enige Napoleonkerk in de vorm van een zuivere centraalbouw. Stenvert, Kolman, Olde Meierink, 

1997, 268-269. 
41 De kerk staat beschreven op http://www.reliwiki.nl. Ook naar andere pagina’s van kerken op Reliwiki verwijs 

ik op dezelfde manier. De kerkgebouwen zijn te vinden via het zoekveld in de linker kolom. 
42 De Noorderkerk is een protestantse centraalbouw in de vorm van een Grieks kruis, wat in Oosterhout ook het 

geval is. 
43 De Napoleonkerk in Oldenzaal is inmiddels verdwenen. http://www.reliwiki.nl. 
44 Rosenberg, 1972, 145. 
45 Geen van de onder Lodewijk Napoleon opgerichte protestantse kerken heeft de afmetingen en monumentaliteit 

van die in Ootmarsum. http://www.reliwiki.nl.  
46 Rosenberg, 1972, 18, 139, 161. 

http://www.reliwiki.nl/


18 

 

1.1.2 Staatstoezicht en kerkbouw onder de koningen Willem I en Willem II 

 

Nadat Lodewijk Napoleon in 1810 uit het Koninkrijk Holland was verdreven, viel het land 

vanaf 1813 onder het bewind van Willem Frederik van Oranje-Nassau. In 1815 werd hij, met 

het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, de eerste Nederlandse koning van 

de Oranjedynastie (Willem I). Willem I maakte de kerk ondergeschikt aan de doeleinden van 

de staat. Geestelijken werden staatsambtenaren die de staat uitkoos en betaalde. De kerk kreeg 

een nieuwe morele taak: de gelovigen moesten tot gehoorzame burgers worden opgevoed, 

terwijl volgens de overheid de nadruk minder op de leerstellige waarheid moest komen te 

liggen. Dogmatiek was in de ogen van de koning een bijzaak die tot verdeeldheid kon 

leiden.47                                                         

Willem I streefde naar verdere gelijkstelling van het katholieke en protestantse 

volksdeel. Daarmee wilde hij conflicten die de binnenlandse stabiliteit konden bedreigen 

voorkomen en bouwde hij voort op het beleid van Lodewijk Napoleon. Zoals vermeld, kwam 

met het Algemeen Reglement van 1816 een einde aan de democratische bestuursstructuur van 

de Gereformeerde Kerk. Onder auspiciën van de koning ging de vroegere Gereformeerde 

Kerk verder onder de naam Nederlandse Hervormde Kerk.48 In 1823 riep de overheid het 

zogenaamde Provinciaal College van Toezicht in het leven. Dit was geheel verantwoordelijk 

voor het beheer van kerkelijke goederen en gebouwen. Het college werd in elke provincie 

afzonderlijk geregeld.49 

Ook na 1816 bleef de restitutiemaatregel van bestaande kerkgebouwen aan de   

katholieken van kracht. Dat gebeurde als gezegd in Brabant op grote schaal. Daarom bleef het 

noodzakelijk de bouw van nieuwe kerkgebouwen voor de hervormden financieel te 

ondersteunen. Gedurende de eerste tien jaar na zijn aantreden verrezen onder Willem I zestien 

nieuwe hervormde kerkgebouwen in Brabant, waarvan de grootste die in Den Bosch is (afb. 

10), ontworpen door Jan de Greef (1784-1834) en in gebruik genomen in 1822.50 De meeste 

gebouwen werden echter evenals de Napoleonkerken klein en sober uitgevoerd.                                                        

Willem I bepaalde bij het Koninklijk Besluit nr. 45 op 16 augustus in 1824 dat zonder 

koninklijke goedkeuring geen nieuwe kerken gebouwd mochten worden en bestaande kerken 

niet mochten worden herbouwd of gewijzigd. Wanneer bouw werd toegestaan, hielden 

ingenieurs van het Ministerie van Openbare Werken en Waterstaat toezicht.51 Voor het 

invoeren van dit befaamde besluit bestonden verschillende redenen. In de eerste plaats had 

Willem I de taak om de grondwettelijke gelijkheid van godsdienst, die bijna twintig jaar voor 

zijn aantreden van kracht was geworden, verder om te zetten in beleid. De overheid had er 

verder belang bij om toezicht te houden op de kerkgenootschappen vanwege de religieuze 

stabiliteit in het koninkrijk. De koning voelde zich daarnaast verantwoordelijk voor het 

welzijn van de kerkgemeenschappen.52 

Bovendien was er financieel veel te verbeteren. Gelijke behandeling van 

kerkgenootschappen vertaalde zich in een evenwichtiger verdeling van geld onder 

hervormden, rooms-katholieken en kleine kerkgenootschappen. Vooral bij de hervormden 

was tijdens de laatste jaren onder het bewind van Lodewijk Napoleon financiële nood 

ontstaan door betalingsachterstanden. Ook streefde Willem I naar een eerlijker verdeling van 

de bijdragen over de verschillende gewesten.53 Vooral in de noordelijke helft van het 

                                                           
47 Von der Dunk, 1996, 74.  
48 De Jong, 1998, 229-230. 
49 Von der Dunk, 1992, 3. 
50 Vroon, 2002, 42. 
51 Von der Dunk, 1992, 2-3. 
52 De Jong, 1998, 225-230. 
53 Ibidem. 
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koninkrijk was de materiële ongelijkheid tussen rooms-katholieken en hervormden groot. 

Laatstgenoemde groep bezat verreweg de meeste kerkgebouwen. Het was bovendien 

efficiënter en goedkoper om een hele serie kleine kerkjes in één plaats te vervangen door 

enkele grote die op hun beurt eerlijk verdeeld konden worden over beide 

kerkgenootschappen.54  

Een verdere reden voor de invoering van het Koninklijk Besluit was het gebrek aan 

deskundigheid bij ontwerpers en aannemers bij de kerkbouwpraktijken gedurende de 

voorgaande jaren. Daardoor waren in de jaren vóór 1824 veel kerkgebouwen slecht 

gebouwd.55 De ingenieurs van Waterstaat hadden de benodigde vakkennis in huis. Het maken 

en beoordelen van ontwerpen voor nieuwe kerkgebouwen en het volgen van verbouwingen en 

restauraties van bestaande vergden veel tijd. Kerkbesturen moesten voordat zij koninklijke 

goedkeuring en subsidie kregen een verzoek om toestemming indienen, evenals een begroting 

van de bouwkosten en een overzicht van beschikbare fondsen.56 De provinciale gouverneur 

bekrachtigde de koninklijke goedkeuring. Dit betekende dat elk kerkbouwproject, ongeacht of 

er subsidie was aangevraagd, met koninklijke goedkeuring plaatsvond. Alleen voor klein 

onderhoudswerk was geen koninklijke toestemming nodig.57 

Het Ministerie van Waterstaat was een bureaucratisch apparaat met veel ambtenaren, 

ingenieurs en toezichthouders. Kerkontwerpen van waterstaatsambtenaren – waarvan 

sommige ook architect waren – werden ter goedkeuring gelegd bij een arrondissements- of 

lokale ingenieur. Deze stuurde het op zijn beurt voor controle door naar de hoofdingenieur 

van het betreffende departement. De ingenieurs brachten eventuele wijzigingen aan het 

ontwerp aan. Zij onderzochten de ingediende kerkontwerpen op onder andere doelmatigheid, 

grootte, aantal kerkgangers, deugdelijkheid van de constructie, calculaties van lonen en 

bouwmaterialen en bestekken. Onmiskenbaar leidde dat tot de handhaving van classicistische 

maatstaven, terwijl maar weinig ruimte overbleef voor de creatieve inbreng van de 

architecten. Een streekgebonden architectuur was hierdoor zo goed als uitgesloten.58 

De toegekende subsidie kon per kerkgebouw nogal verschillen. Een middelgrote kerk, 

zoals de nieuwe hervormde kerk in het Friese Woudsend (1836; afb. 11), kostte in die periode 

al gauw tienduizend gulden. Na onderhandelingen met Rijkswaterstaat keerde de overheid 

tweeduizend gulden uit; dat is minder dan de subsidie voor de rooms-katholieke kerken in de 

nabijgelegen plaatsen Joure en Sint Nicolaasga. De reden was waarschijnlijk dat de 

hervormde gemeente in de eerstgenoemde plaats over ruimere financiële middelen beschikte 

dan beide rooms-katholieke staties. Hoe meer geld een kerkgemeente zelf kon bijleggen, des 

te minder een beroep zij kon doen op overheidssubsidie. De bouwkosten van kerken liepen 

overigens ook uiteen: zo kostte de nieuwe hervormde kerk in Sint Jacobiparochie 21.700 

gulden, tweemaal zoveel als die in Woudsend (afb. 11).59 Daar staat de verzorgde architectuur 

van eerstgenoemde kerk tegenover, voorzien van onder andere duur pleisterwerk en een 

zuilenfront (afb. 12). 

De overheidsbemoeienis bij kerkbouw had voor de kerkbesturen zowel prettige als 

minder prettige kanten. Een groot voordeel van het staatstoezicht was niet alleen de vaak 

riante subsidiëring, maar ook de kwaliteitsgarantie bij de bouw tegen geringe kosten. De 

ambtenaren waren op bouwtechnisch gebied deskundig, waardoor de constructies degelijk 

waren. Zij brachten een vergoeding van hooguit drie procent van de totale bouwkosten in 

rekening. Een nadeel was dat de oordelen van Rijkswaterstaat bindend waren en kerkbesturen 

                                                           
54 Von der Dunk, 1996, 75. 
55 Ibidem, 86. 
56 Van der Fluit, 1983, 83-84. 
57 Ibidem, 83, 89. 
58 Von der Dunk, 1998, 176 
59 Bakker, 2006, 63. 
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zich daarbij neer moesten leggen, ook wanneer zij dat niet wilden. Zo mocht bijvoorbeeld de 

kerk van Sint Nicolaasga van Rijkswaterstaat niet op de lengteas oost-west worden geplaatst, 

hoewel de pastoor dat wel wenste.60 

Bronnen uit de jaren negentig nuanceren de algemene toekenning van de term 

‘waterstaatskerken’ aan kerkgebouwen die onder toezicht van de ingenieurs van Waterstaat 

tot stand zijn gekomen. Enerzijds zijn de kerken niet allemaal in dezelfde (neoclassicistische) 

stijl gebouwd, stelt architectuurhistoricus Thomas von der Dunk, anderzijds verschilde het 

toezicht van de overheid op de kerkbouw van plaats tot plaats.61 Zo waren volgens Von der 

Dunk in Gelderland vaak provinciale gouverneurs verantwoordelijkheid voor het toezicht op 

kerkbouw in plaats van een ingenieur van Rijkswaterstaat. Evenmin was het volgens hem 

verplicht dat een waterstaatsambtenaar een kerk ontwierp. De betrokkenheid van 

Rijkswaterstaat bleek in enkele gevallen bij protestantse kerkgebouwen en van de katholieke 

kerkgebouwen waren er zeker twintig waarvan betrokkenheid van de dienst in twijfel 

getrokken mag worden. In totaal waren 48 katholieke en zeven protestantse van de circa 75 

Gelderse kerkgebouwen uit de periode van het staatstoezicht daadwerkelijk 

waterstaatskerken, aldus Von der Dunk.62                                                                            

Verder was lang niet altijd een deskundige architect bij de kerkbouw betrokken. In 

veel gevallen waren het lokale aannemers of timmerlieden zonder architectonische vakkennis 

die de kerken bouwden. Dit was vooral op het platteland in het oosten en noorden van het 

land het geval. Hierdoor ontstonden niet alleen primitieve gebouwen als echo van de 

achttiende-eeuwse schuurkerk, maar was bovendien sprake van een willekeur aan stijlen en 

vormen, zowel ontleend aan het classicisme als aan de gotiek.63 Een rooms-katholieke of 

protestantse signatuur was daardoor uitwendig soms nauwelijks van elkaar te onderscheiden. 

  De rol die de waterstaatsingenieurs speelden, hing verder af van plaatselijke 

omstandigheden rond de bouw van de kerk. Zo bleek dat in sommige plaatsen, zoals Akkrum 

en Sint-Jacobiparochie, de ambtenaren van Rijkswaterstaat op geen enkele wijze bij de 

kerkbouw betrokken waren geweest. Bij de uitbreiding van de doopsgezinde kerk in Akkrum 

in 1835 (afb. 13) was de kerkelijke gemeente zelf in staat de kerkbouw te financieren, 

waardoor rijkssubsidie niet nodig was en er bij wijze van uitzondering dus geen toezicht 

was.64 Bij de totstandkoming van de hervormde kerk in Sint-Jacobiparochie (1843) bleek door 

een misvatting van het kerkbestuur aanvankelijk geen toestemming te zijn gevraagd aan de 

koning. De koninklijke goedkeuring kwam uiteindelijk wel, maar de ambtenaren van 

Rijkswaterstaat reisden door de late aanvraag nooit naar Sint Jacobiparochie. Deze kerk met 

het karakteristieke zuilenfront en koepeltorentje is dus ten onrechte de boeken ingegaan als 

waterstaatskerk.65 

Het royale subsidiebeleid van koning Willem I heeft tot een aanzienlijke groei van het 

aantal nieuwe kerkgebouwen geleid. De grootste inhaalslag onder nieuwbouwactiviteiten 

kwam van de rooms-katholieken. Hun staties lieten vervallen schuurkerkjes vervangen door 

met overheidsgeld gesubsidieerde kerkgebouwen. De hervormden waren, als gezegd, al in 

bezit van de meeste middeleeuwse kerkgebouwen en vervingen eveneens een aantal daarvan 

door nieuwbouw. Onder Willem I en zijn opvolger Willem II bouwden de hervormden en 

rooms-katholieken in totaal circa vijfhonderd nieuwe kerkgebouwen.66 

 

                                                           
60 Ibidem, 65. 
61 Von der Dunk, 1992, 3-4. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem, 7-9. 
64 Bakker, 2006, 62 
65 Ibidem, 63-64. 
66 Geschat aantal, gebaseerd op telling van de lijst van Jan Sonneveld. http://www.hdc.vu.nl. 
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1.1.3  Rooms-katholieke kerkgebouwen 

 

Na 1820 werden vooral in Twente, delen van de Achterhoek, delen van de Betuwe, West-

Friesland en Noord-Brabant veel nieuwe rooms-katholieke kerken gebouwd, alsmede in de 

steden.67 De architecten van deze kerken grepen veelal terug op het achttiende-eeuwse Franse 

classicisme. Wezenlijke elementen zijn het zuilenfront, dat meestal bestaat uit ionische of 

dorische zuilen, een architraaf en een fronton. Vaak staat daarbovenop ook een koepeltorentje 

of lantaarn. Inwendig is vaak sprake van een op de barok georiënteerde aankleding.68 De 

interieurs van deze kerken zijn meestal witgepleisterd, maar werden later ook wel veelkleurig 

en figuratief beschilderd. Vaak hebben zij ornamenten en meubilair, zoals altaren, die van 

hout of gips zijn gemaakt en met marmermotief zijn beschilderd. De invloed van de 

bouwkunst van de Romeinen wordt in veel gevallen verraden door elementen zoals ionische 

(half)zuilen en pilasters, kroonlijsten en tongewelven die zijn voorzien van cassetten of 

gestuukte ornamenten. Het op de barok teruggrijpende meubilair in deze kerken bouwde voort 

op de traditie van de inrichting van de achttiende-eeuwse schuilkerken.69 De 

neoclassicistische architectuur beperkte zich uitwendig meestal tot de voorgevel, waarachter 

een constructie van baksteen en hout schuilging. 

Vooral in de grote steden konden rooms-katholieke staties zich vaak een architect 

veroorloven. Daarom werden de nieuwe stadskerken gebouwd in een meer uitgesproken 

classicistische vormentaal met grotere afmetingen en een rijkere detaillering. Belangrijke 

bouwmeesters die in deze trant werkten, waren Tilleman Suys (1783-1861), Herman 

Dansdorp (1787-1873), Karel Zocher (1796-1864), Adriaan Tollus (1783-1847), Theo 

Molkenboer (1796-1863), Pieter Adams (1778-1846), Arnoldus van Veggel (1809-1876) en 

Pieter Huijsers (1781-1848).70 Sommigen van hen, onder wie Dansdorp, werkten ook als 

toezichthouder bij Waterstaat. Het meest productief en veelzijdig was Theo Molkenboer. Hij 

is in kwantitatief opzicht de belangrijkste Nederlandse kerkenbouwer uit de eerste helft van de 

negentiende eeuw. Zijn oeuvre telt zo’n dertig katholieke kerkgebouwen, waarvan een 

aanzienlijk aantal in het aartspriesterschap Holland, het latere bisdom Haarlem. Zijn visie op 

de architectuur was opzienbarend, omdat hij in de jaren 1850 als een van de eerste 

Nederlandse bouwmeesters overstapte van het neoclassicisme naar de neogotiek. 

Tot de belangrijkste rooms-katholieke kerken die in de periode 1825-1850 onder 

leiding van een architect zijn gebouwd, behoren de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam 

(1841; Tilleman Suys; afb. 14), de St. Augustinuskerk in Utrecht (1840; Karel Zocher; afb. 

15), de St. Jozefkerk in Haarlem (1843; Herman Dansdorp) en de O.L. Vrouw of 

Hartebrugkerk in Leiden (1836; Theo Molkenboer).71 De neoclassicistische kerken in de 

steden verrezen meestal op de plaats van een vroegere schuilkerk, terwijl die op het platteland 

meestal een schuurkerk of bouwvallig geworden middeleeuwse kerk vervingen. Deze nieuwe 

kerken hadden vrijwel altijd een rechthoekige plattegrond – soms met uitgebouwde apsis – en 

een éénbeukige of driebeukige opzet. In de steden liggen zij vanwege de totstandkoming op 

de plaats van een schuilkerk meestal op een willekeurige, soms wat verborgen locatie, binnen 

de historische kern.72 

                                                           
67 Uit de beschrijvingen van kerkgebouwen uit deze periode blijkt dat deze vooral in genoemde regio’s werden 

gebouwd. Rosenberg, 1972, 113-160. 
68 Dit is van toepassing op de rooms-katholieke neoclassicistische kerken met rijk bewerkte altaren, uitgevoerd in 

hout en gips. Rosenberg, 1972, 18. 
69 Rosenberg, 1972, 18. 
70 Ibidem, 92-112. 
71 Deze kerken zijn tot op heden (2018) bewaard gebleven en bijna allemaal nog als zodanig in gebruik. De 

Mozes en Aäron kreeg een culturele functie en is in 2013 opnieuw in gebruik genomen als kerk.  
72 Dit was te zien bij onder anderen de St. Theresiakerk in Den Haag en de St. Dominicus- of Steigerkerk en St. 

Laurentiuskerk in Rotterdam (laatste twee verwoest 1940). Schermer, 1995, 36, 37. 
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Een opmerkelijk en uitzonderlijk voorbeeld is de nieuwbouw van de St. Dionysiuskerk aan de 

Goirkestraat in Tilburg in 1835-1838 (afb. 16). Deze kerk van de architect Hendrik Essens 

(1776?-1845) uit Oisterwijk was de eerste grote rooms-katholieke kerk van ons land in een 

neogotische trant. De neogotiek gold destijds als vernieuwend. Zowel qua afmetingen als stijl 

was deze kerk een voorbode van een nieuwe beweging die in Nederland pas vijftien jaar later 

zou ontstaan. De driebeukige basiliek toont de invloed van de late gotiek. Dankzij 

bemiddeling van koning Willem I kon deze kerk worden gebouwd ter vervanging van een 

kleinere kerk. Door het toezicht van ingenieurs van Waterstaat is hier officieel sprake van een 

waterstaatskerk.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Van Helvoort, 1985, 96; http://www.reliwiki.nl. 
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1.1.4 Hervormde kerkgebouwen 

 

Omstreeks 1800 kreeg het protestantse kerkgebouw in functioneel opzicht een nieuwe 

betekenis. De voorheen vaak lege ruimte, die voor verschillende – ook niet-kerkelijke – 

activiteiten werd gebruikt, kreeg een uitsluitend liturgische functie. Een nieuw bankenplan, 

gebaseerd op de vorm van een kuip, werd geïntroduceerd in het protestantse kerkinterieur. 

Architectuurhistoricus Bert van Swigchem schrijft dat een dergelijk bankenplan ontstond toen 

bij de Bataafse omwenteling in 1795 de omvangrijke pilaarbanken (eergestoelten) verdwenen, 

waarna een nieuwe inrichting mogelijk werd. Gestreefd werd naar een gesloten formatie met 

banken, die ontwerpers uit de negentiende eeuw aansprak. Zij ontwierpen bankenblokken die 

vanuit het midden opliepen naar de buitenste rand.74 

Ondanks deze nagestreefde liturgische uniformiteit was van theorievorming in de 

hervormde kerkbouw tussen 1800 en 1850 nauwelijks sprake. Bouwmeesters bouwden in 

verschillende vormen voort op doelmatige preekkerk die vanaf de Reformatie werd toegepast. 

Zij vulden de ruimte zo optimaal mogelijk met zitplaatsen, waarvandaan de kansel goed 

zichtbaar was en de preek hoorbaar was. Een belangrijk verschil ten opzichte van de 

voorgaande eeuwen was de plaatsing van het orgel. Dat werd in de regel vaker boven de 

ingang geplaatst dan boven of in de buurt van de kansel.75 

Hoewel de centraalbouw in theorie het ideale kerktype voor de hervormde liturgie 

leek, werd dit type in de praktijk slechts weinig toegepast. Een mogelijke reden kan zijn dat 

een centrisch ontwerp, gebaseerd op een cirkel of veelhoek met kansel als middelpunt, niet 

praktisch was doordat de predikant vanaf de kansel maar in één richting kon kijken. Met 

andere woorden: het architectonische middelpunt van de centraalbouw kon nooit het 

liturgische middelpunt zijn. Een lengtebouw met kansel tegen de lange of korte zijde voldeed 

beter aan de praktische eisen van de hervormde liturgie dan een zuivere centraalbouw. In de 

weinige gebouwde centraalbouwen werd de kansel niet exact in het midden, maar tegen of in 

de buurt van één van de wanden geplaatst.76 

Bij de hervormde neoclassicistische kerkgebouwen zien we een paar opmerkelijke 

verschillen ten opzichte van de katholieke. In de eerste plaats staan deze kerken meer in 

dorpen (in overwegend protestantse gebieden) dan in steden. Dat wordt mede verklaard door 

het feit dat de hervormde gemeenten in de steden nog altijd over de grote middeleeuwse 

kerken beschikten. De nieuwe dorpskerken vervingen meestal bouwvallig geworden oudere 

gebouwen. Dit is ook de reden dat zij meestal op prominente locaties binnen de historische 

dorpskern liggen. Nieuwe rooms-katholieke kerken in dorpen verrezen meestal op 

willekeurige, onopvallende locaties, vaak op de plek van of vlakbij de schuilkerk die zij 

vervingen.77 

Een tweede verschil betreft de plattegrond en opzet van de gebouwen. Bij de 

hervormde kerkgebouwen is – afgezien van de enkele gevallen van centraalbouw – meestal 

sprake van een eenvoudige rechthoekige of T-vormige plattegrond, soms met een 

apsisvormige afsluiting of een uitbouw ten behoeve van de consistorie. De rechthoekige 

ruimte ligt vanwege de protestantse liturgische indeling soms dwars op de as van het gebouw, 

wat tot een T-vormige plattegrond ofwel een brede en ondiepe kerkruimte leidt.78 In 

tegenstelling tot de rooms-katholieke kerken zijn de protestantse kerken uit deze periode 

                                                           
74 Van Swigchem, 1984, 121. 
75 Von der Dunk, 1990, 6. 
76 Ibidem, 6-8. 
77 De meeste rooms-katholieke schuurkerken lagen achteraf of buiten de dorpskern, zoals bijvoorbeeld in Oude 

Pekela en Wassenaar. Brunink, 1981, 9-13. Micklinghoff, 2005, 53.  
78 Dit is te zien bij de hervormde kerken in onder anderen Assen en Hengelo (Overijssel). http://www.reliwiki.nl/  

http://www.reliwiki.nl/
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vanwege de vereiste zichtbaarheid van de kansel altijd éénbeukig. Sommige zijn inwendig 

voorzien van balkons ten behoeve van extra zitplaatsen. 

Hoewel de hervormden na het aantreden van koning Willem I in de meeste plaatsen 

voldoende kerkgebouwen bezaten, steeg ook bij dit kerkgenootschap de bouwactiviteit. In de 

noordelijke provincies was zelfs sprake van een opmerkelijke toename van het aantal nieuwe 

hervormde kerkgebouwen. Dit speelde vooral in afgelegen heide- en hoogveengebieden, waar 

ontginningen tot bevolkingstoename en behoefte aan nieuwe kerkgebouwen leidden. In de 

jaren 1820 tot 1870 zijn in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel in totaal 

45 nieuwe hervormde kerkgebouwen verrezen. De nieuwe hervormde kerkgebouwen in de 

hoogveengebieden zijn in samenhang met de ontginningsdorpen ontstaan.79 

Niet alleen veenontginningen, maar ook de bezorgdheid onder de hervormden over de 

groeiende invloed van de afgescheidenen (vanaf 1834) en de rooms-katholieken was 

aanleiding om kerkgebouwen als statement van hun aanwezigheid op te richten. Met de 

oprichting van nieuwe kerken en het opknappen van bestaande kerken maakten de 

hervormden kenbaar dat zij zich nog altijd als dé gevestigde vaderlandse kerk zagen.80 

Een van de eerste belangrijke negentiende-eeuwse hervormde kerkgebouwen in het 

noorden was de kerk in Veenhuizen uit 1826. Deze kerk verrees toen de veenkolonie zich als 

gestichtsdorp voor armen en landlopers ontwikkelde. Zij is een centraalbouw in de vorm van 

een regelmatige achthoek in neoclassicistische trant. De kerk lijkt een verkleinde kopie van de 

veertig jaar eerder gereedgekomen Koepelkerk in Smilde, eveneens een veenkolonie. De 

kansel staat niet exact in het midden, maar zijwaarts tegen één van de pilaren.81 

Ook elders in het land verrezen nieuwe hervormde kerkgebouwen. Een belangrijk 

voorbeeld is de Koepelkerk in Arnhem uit 1839.82 Ook deze kerk is, evenals de kerk in 

Veenhuizen, een achthoekige centraalbouw. Hier zien wij een uitgesproken neoclassicistische 

vormentaal. Het interieur van het gebouw verwijst naar het Pantheon in Rome. 

Eén van de grootste neoclassicistische hervormde kerken is de Nieuwe Kerk in 

Zierikzee (1848; G.H. Graus en Pieter Huijsers). Deze werd gebouwd ter vervanging van de 

middeleeuwse St. Lievensmonsterkerk, die in 1832 afbrandde met uitzondering van de toren. 

De Nieuwe Kerk neemt binnen de protestantse kerkbouw uit de eerste helft van de 

negentiende eeuw een zeldzame plaats in, vooral door de als narthex [portaal of voorhal] 

uitgevoerde voorgevel met tempelfront en monumentale trap. Deze façade herinnert aan de 

Griekse tempelbouw.83 De kerk is volgens een axiaal plan opgezet, in de vorm van een 

rechthoekige zaalkerk. Ondanks het radicale stijlverschil ten opzichte van haar voorganger 

ontstond door deze nieuwbouw een markant ruimtelijk ensemble met de vrijstaande gotische 

St. Lievensmonstertoren, het enige overblijfsel van de vorige kerk. 

De in deze paragraaf besproken kerkgebouwen worden niet alleen vaak ten onrechte 

aangemerkt als waterstaatskerken, ook de term ‘neoclassicistisch’ klopt niet altijd. In de eerste 

helft van de negentiende eeuw nam de belangstelling voor de middeleeuwen toe. In de 

architectuur was vooral de invloed uit Engeland groot, waar de gotiek altijd een inspiratiebron 

bleef. Koning Willem II, die op jonge leeftijd in Engeland had gewoond, had met zijn 

belangstelling voor de Engelse gotiek invloed op de Nederlandse bouwkunst, eveneens op de 

kerkbouw.  

                                                           
79 Jasper Vree noemt 43 hervormde kerken tussen 1830 en 1870 en twee tussen 1820 en 1830. Vree, 2002, 57-

80. 
80 Vree, 2002, 81. 
81 http://www.reliwiki.nl. 
82 Sinds 1961 is deze kerk vrijgemaakt gereformeerd. Rosenberg, 1972, 118, 169; http://www.reliwiki.nl. 
83 Rosenberg, 1972, 160, 177; http://www.reliwiki.nl. 
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De bekendste kerk in deze zogenaamde Engelse neogotiek is de naar hem vernoemde 

Willemskerk in Den Haag, gebouwd als manege. In 1856 is dit gebouw tot kerk verbouwd.84 

Van dit gebouw resteren vandaag de dag alleen nog de voorgevel en de toren. Het best 

bewaarde voorbeeld van kerkbouw in de trant van de Engelse neogotiek is de hervormde 

Oude Kerk in Zeist naar ontwerp van Nicolaas Kamperdijk (1815-1887) uit 1843.85 De vroege 

neogotiek uit deze periode bleef vooral voorbehouden aan de hervormden. Een ander 

belangrijk voorbeeld is de hervormde kerk in Helmond uit 1848 (afb. 17), die werd ontworpen 

door waterstaatsarchitect Arnoldus van Veggel. Deze kerk, die sinds 1963 niet meer als kerk 

in gebruik is, is als neogotische protestantse centraalbouw uit de eerste helft van de 

negentiende eeuw, uniek in ons land.86 

Een andere opmerkelijke positie binnen hervormde kerkgebouwen uit de eerste helft 

van de negentiende eeuw nemen ten slotte vier kleine kerkjes in Zuid-Limburg in. De nieuwe 

hervormde kerkgebouwen werden in de jaren 1836-1838 door financiële tegemoetkoming van 

de Belgische koning Leopold I gebouwd voor de kleine hervormde gemeenschappen in de 

plaatsen Beek, Gulpen, Heerlen en Meerssen (afb. 18). Leopold I wilde hiermee de 

Nederlandse koning en de Limburgse protestanten tegemoetkomen ter compensatie van de 

afscheiding van het zuidelijke deel van het koninkrijk in 1830 – waaronder Limburg. De 

protestanten in de vier plaatsen hadden van oudsher gebruik gemaakt van de middeleeuwse 

parochiekerken, maar na de Belgische afscheiding werden deze gebouwen weer uitsluitend 

aan de katholieken toebedeeld. In 1839 werd de grens tussen Belgisch en Nederlands Limburg 

vastgesteld langs een deel van de rivier de Maas. Daarmee kwamen de kerkjes in Nederland te 

liggen.87   

Deze zogenoemde Leopoldskerkjes waren steevast kleine zaalkerkjes in een sobere 

neoclassicistische stijl, voorzien van een dakruiter. Zowel in typologisch als in 

cultuurhistorisch opzicht zijn deze kerken het best te vergelijken met de ruim 25 jaar eerder 

tot stand gekomen Napoleonkerken in Noord-Brabant. Van deze Leopoldskerkjes bestaan 

tegenwoordig alleen de kerken in Beek en Meerssen nog.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Beschrijving Willemskerk RCE. http://www.reliwiki.nl 
85 Bij het op de Engelse laatgotiek geïnspireerde ontwerp van Kamperdijk voor de Zeister kerk tasten wij in het 

duister over de precieze verklaring van deze stijlkeuze. Von der Dunk, 1992, 569-571. 
86 De enige andere, goed vergelijkbare kerk van dit type was de Zuiderkerk in Rotterdam, verwoest in mei 1940. 

Van Bommel, 1965, 69-75; Krabbe, 2015, 24-47. 
87 Rosenberg, 1972, 24; Stenvert, Venner, 2003, 17. 
88 Ibidem, 141.  



26 

 

1.1.5 Kerkgebouwen van andere kerkgenootschappen 

 

Niet alleen de Nederlandse Hervormde en Rooms-Katholieke Kerk kenden in de eerste helft 

van de negentiende eeuw een grootschalige gesubsidieerde bouwpraktijk. Ook kleinere 

kerkgenootschappen die in de voorgaande periode niet of nauwelijks bouwrechten hadden 

gehad, deden beroep op de staatssteun, zoals de doopsgezinden in Friesland en Noord-

Holland. Hun zogenoemde vermaningen waren in de negentiende eeuw vaak aan vervanging 

toe. De doopsgezinden behoorden tot de kleine gemeenschappen, dissenters geheten, die tot 

het einde van de Republiek in 1796 weinig rechten hadden en daarom geen herkenbare of 

zichtbare kerken mochten bouwen. Daardoor hadden zij geen ervaring met kerkontwerpen.  

Omstreeks 1830 kwam de doopsgezinde kerkbouw mondjesmaat op gang. De 

uitbreiding van de vermaning in Akkrum met een nieuwe voorgevel met koepeltoren in de 

jaren 1835-1837 naar een ontwerp van Thomas Romein (1811-1881) betekende bijvoorbeeld 

een eerste stap van dit kerkgenootschap naar meer zichtbaarheid vanaf de straat (afb. 13). De 

uitbreiding kan worden gezien als een voorzichtige uiting van zelfbewustzijn. Weliswaar 

zonder overheidssubsidie en -toezicht gebouwd – vanwege voldoende eigen middelen – is dit 

kerkgebouw uitgebreid in een volmaakt neoclassicistische stijl.89 Het Akkrumse kerkje is 

inmiddels als winkel in gebruik.  

Een ander voorbeeld van doopsgezinde kerkbouw is de kerk in Wormerveer uit 1831, 

die de oude vermaning verving. Hier is sprake van een rechthoekige neoclassicistische 

zaalkerk in monumentale vormen en proporties met inwendig een cassettengewelf. Ook de 

oude vermaning in Sappemeer werd in 1846 vervangen door een nieuw kerkgebouw, zowel 

uit- als inwendig gebouwd in een uitgesproken neoclassicistische trant.90  

Voor zover de lutherse gemeenschap daar behoefte aan had, voorzag zij zich eveneens 

van nieuwe kerkgebouwen. Een voorbeeld is de Lutherse Kerk aan de Burgwal in Kampen uit 

1843, ontworpen door stadsarchitect Nicolaas Plomp (1782-1852; afb. 19). De rechthoekige 

zaalkerk wordt aan de voorzijde afgesloten door middel van een gepleisterd tempelfront met 

lantaarn.91 

In 1834 vond de eerste grote kerkscheuring binnen de Nederlandse Hervormde Kerk 

plaats. Een groep gelovigen, die vooral in de noordelijke provincies woonde, keerde zich 

onder de geestelijke leiding van dominee Hendrik de Cock (1801-1842) uit Ulrum tegen de 

koers van de hervormden. Zij zouden zich onder invloed van koning Willem I te veel hebben 

onderworpen aan de staat en zijn verlichtingsidealen. De Afscheiding kan worden gezien in 

het licht van internationale opwekkingsbewegingen die buiten de verlichte invloedssfeer van 

overheden om opriepen tot bekering en een bijbels leven. De groep vroeg niet om erkenning 

door de koning, maar stelde dat het gezag van God boven het gezag van de staat stond. 

De Afscheiding leidde aanvankelijk tot religieuze en politieke onrust. Doordat de 

afgescheidenen uit de Nederlandse Hervormde Kerk traden, werden zij aanvankelijk 

vervolgd. Zij waren een achtergestelde groep en werden inzake kerkbouw op een 

vergelijkbare manier behandeld als bijvoorbeeld de rooms-katholieken en de doopsgezinden 

in de periode van de Republiek.92 In 1839 erkende koning Willem I de afgescheidenen echter 

toch als kerkgenootschap en gaf hij hun voor het eerst toestemming om een kerkgebouw te 

stichten.93 

In die tijd was door gebrek aan middelen en hun achtergestelde positie niet of 

nauwelijks sprake van herkenbare kerkgebouwen. De plaats en de vorm van een kerk werden 

                                                           
89 Bakker, 2006, 62. 
90 Rosenberg, 1972, 24.  
91 Ibidem, 176. 
92 Harinck, 2006, 106-130. 
93 Berghoef, 2002, 21. 
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bepaald door praktische en wettelijke factoren. In veel gevallen kerkten de afgescheidenen in 

bestaande gebouwen, zoals boerderijen of zalen. Deze praktijk riep herinneringen op aan de 

schuilkerkentijd bij de katholieken. Soms waren deze kerken echter wel als zodanig 

herkenbaar. In een aantal gevallen was sprake van een kerkzaal met hooguit enkele honderden 

zitplaatsen, een pastorie en bijruimten onder één dak, zoals in Heerde. Alleen 

(rond)boogvensters verraadden de kerkelijke functie van dergelijke gebouwen.94 De ligging 

van de kerken laat zich verklaren door de achtergestelde positie van deze groep: in plaats van 

in de dorpskern verrezen kerken vaak op een locatie achteraf. Ook speelde mee dat groepen 

kerkgangers afkomstig uit verschillende dorpen of buurtschappen één gebouw deelden, dat 

soms in het buitengebied tussen dorpen in lag.95 Het duurde nog tot omstreeks 1870 voordat 

de afgescheidenen zich door middel van grotere en herkenbare kerkgebouwen markant in het 

straatbeeld manifesteerden.96 

Illustratief voor de achtergestelde positie van de afgescheidenen was de situatie rond 

de oprichting van hun eerste kerkje in Amsterdam. In 1835 kwam de groep Amsterdamse 

‘seperatisten’ bijeen op geheime adressen in de hoofdstad. Een jaar later slaagden de 

afgescheidenen erin een woonhuis aan de Bloemgracht inwendig te transformeren tot kerk. 

Dat grachtenpand huurden ze tegen een laag bedrag van een vermogende dame uit 

Baambrugge, die opkwam voor hun belangen.97  

Het pand was door zijn smalle vorm eigenlijk niet geschikt als zogeheten 

‘vergaderlokaliteit’ van de afgescheidenen. Voordat er kerkdiensten konden plaatsvinden, 

moesten flinke ingrepen worden gedaan – terwijl regelmatig agenten langskwamen om te 

controleren op illegale praktijken. Daarom schreef de kerkenraad geen verslagen over de 

verbouwing uit. De Amsterdamse afgescheidenen lieten vloeren uitbreken en gietijzeren 

kolommen aanbrengen, waardoor een soort schuilkerkje met galerijen ontstond. Naast de 

kansel bevond zich een luik met daarachter een trap naar de kerkenraadskamer. In het ‘kerkje’ 

was ruimte voor circa 750 personen en de oppervlakte besloeg inclusief de galerijen ruim 

honderd vierkante meter. De omstandigheden waren matig: vanaf de galerijen was de prediker 

niet te zien en ’s zomers kon het er heet zijn. In 1839 gaf koning Willem I toestemming tot het 

gebruik van het pand als kerk. Het kerkje heeft niet lang als zodanig gefunctioneerd: in 1857 

namen de afgescheidenen een nieuwe kerkruimte aan de Keizersgracht in gebruik.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 De gereformeerde kerk in Heerde uit 1842, oorspronkelijk opgericht door de afgescheidenen, behoort tot de 

oudste nog bestaande gereformeerde kerkgebouw van Nederland en is in gebruik bij de vrijgemaakt 

gereformeerden. De Jong, 2002, 178. 
95 Van Swigchem, 1986, 23. 
96 Vanaf 1869 gingen de afgescheidenen verder onder de christelijk gereformeerde kerk en nam de behoefte aan 

nieuwe, grotere kerkgebouwen toe. Van Swigchem, 1986, 26-43. 
97 Kunst, 1961, 92-93. 
98 Ibidem. 
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Beschouwing bij 1.1 

 

De Nederlandse kerkbouw gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw weerspiegelde 

de toenmalige achtergestelde maatschappelijke positie van kerkgenootschappen, uitgezonderd 

de Nederlandse Hervormde Kerk. Ondanks het door Lodewijk Napoleon en Willem I 

nagestreefde gelijkheidsbeginsel, kwamen gelijke rechten van achtergestelde 

kerkgenootschappen slechts langzaam van de grond. Vooral rooms-katholieken waren door 

de staatssubsidie vanaf 1824 in staat om kerken met allure te bouwen, maar zij hadden te 

maken met diverse restricties inzake vormgeving, ligging en omvang van de kerken. De 

bouwstijl en de ligging van de kerk – bij hervormde kerkgebouwen meestal centraal in de 

dorpskern – zegt veel over de verschillen die voorlopig tussen de bevoorrechte Nederlandse 

Hervormde Kerk en andere kerkgenootschappen bleven bestaan. Het meest onderdrukt waren 

de afgescheidenen van 1834: gedurende hun eerste vijf jaren waren zij op schuilkerkjes 

aangewezen, aangezien hun godsdienstpraktijken nog illegaal waren.  

De bouwstijlen laten ook een verschil zien tussen hervormden en rooms-katholieken – 

een verschil dat op zijn beurt tegengesteld lijkt aan de periode na 1850: hervormde 

kerkgebouwen verrezen soms in een neogotische trant, terwijl rooms-katholieken onder het 

strikte toezicht van waterstaatsingenieurs neoclassicistisch of in een minder herkenbare stijl 

bouwden. De voornaamste verklaring voor dit gegeven lijkt de invloed van koning Willem II 

op de hervormden: zijn oriëntatie op de Engelse gotiek is aan sommige hervormde architecten 

en bouwcommissies niet voorbij gegaan. Maar een eenduidige verklaring voor de verschillen 

in stijlen en vormen is er niet. Niet zelden was slechts een aannemer zonder enige 

theoretische kennis van bouwkunst bij de kerkbouw betrokken. Voor zover kerkenbouwers 

architectuurkennis hadden, grepen ze het meest terug op het neoclassicisme dat onder 

Lodewijk Napoleon in zwang raakte. Een stilistisch onderscheid tussen kerkgebouwen van 

verschillende genootschappen ontstond pas echt in de tweede helft van de negentiende eeuw, 

nadat de overheidsbemoeienis eindigde en de emancipatie van alle denominaties begon. 
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1.2 Verzuiling en expansie. Kerkbouw tussen 1850 en 1900 
 

De kerkelijke bouwkunst uit de tweede helft van de negentiende eeuw kan als een versteende 

afspiegeling worden gezien van de emancipatie van kerkgenootschappen die voorheen een 

achtergestelde positie genoten. Deze emancipatie ontstond nadat de scheiding van kerk en 

staat in de Grondwet van 1848 haar vorm kreeg en kerkgenootschappen hun ledenaantallen 

aanzienlijk zagen groeien. Alle kerkgenootschappen konden nu in vrijheid hun godsdiensten 

uitoefenen en nieuwe kerkgebouwen stichten. Ook door de bevolkingsgroei in de steden steeg 

het aantal nieuwe kerkgebouwen snel. Dat aantal verdubbelde ruim ten opzichte van de eerste 

helft van de negentiende eeuw. Een belangrijk aandeel aan de groei leverden de rooms-

katholieken en de gereformeerden. Dit laatste kerkgenootschap ontstond doordat de 

afgescheidenen van 1834 en de dolerenden van 1886 in 1892 samen verder gingen als de 

Gereformeerde Kerken in Nederland. Nieuwe hervormde kerkgebouwen werden ook 

gerealiseerd, maar hun aantal groeide minder snel doordat dit kerkgenootschap nog altijd in 

ruime mate was voorzien van de middeleeuwse kerkgebouwen. 

Een belangrijke factor die meespeelde bij de totstandkoming van nieuwe 

kerkgebouwen was de locatie van de kerk. Deze hing samen met de maatschappelijke positie 

van het betreffende genootschap. Sommige kerkgebouwen kregen een representatieve centrale 

plaats, terwijl andere onopvallend in zijstraten of achter woonbebouwing kwamen te liggen. 

In dit hoofdstuk komen verder de bouwstijlen en architecten van nieuwe kerkgebouwen aan de 

orde. Opdrachtgevende kerkbesturen hechtten in toenemende mate waarde aan een passende 

en representatieve eigen vormgeving voor het kerkgebouw. Dit proces liep min of meer 

synchroon met de profane bouwkunst en met de toenemende academische scholing en 

ambachtelijke vakkennis van betrokken architecten.  
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1.2.1 De invloed van Thorbeckes Grondwet en de Wet op de Kerkgenootschappen op 

kerkbouw 

 

De herziening van de Grondwet in 1848 door staatsman Johan Rudolph Thorbecke (1798-

1872) was na de Bataafse revolutie van 1795 het tweede belangrijke politieke keerpunt dat tot 

nieuwe, vrijere verhoudingen tussen kerk en staat leidde. Deze nieuwe Grondwet hield een 

striktere scheiding van kerk en staat in, wat betekende dat de staat zich niet langer bestuurlijk 

met de kerkgenootschappen mocht bemoeien. Alle godsdiensten hadden nu gelijke rechten, 

gelijke bescherming en vrijheid hun zaken te behartigen.99 De toegenomen vrijheid voor de 

rooms-katholieken, met als direct gevolg het herstel van de Nederlandse kerkprovincie in 

maart 1853 door paus Pius IX, werd door de protestanten met argwaan bekeken. Een periode 

van twee en een halve eeuw, waarin de protestanten een nauwe band met de staat hadden en 

veel privileges genoten, was voorbij.                                                                                  

De reacties onder hen waren dan ook fel. Niet zelden kwam het tot gevechten met 

rooms-katholieke medelanders. Sommigen vreesden een burgeroorlog.100 Er ontstond een 

omvangrijke adresbeweging tegen het kabinet-Thorbecke dat het herstel van de bisdommen 

mogelijk had gemaakt. Koning Willem III, die in 1849 aantrad, kon zich eveneens moeilijk 

met de nieuwe Grondwet verenigen en probeerde de protestanten een hart onder de riem te 

steken. Hij koos partij, maar had onder de nieuwe Grondwet feitelijk niet meer de positie om 

dat te doen.101 Zijn stellingname leidde evenwel tot de val van het kabinet in april 1853. Het 

daaropvolgende kabinet, onder leiding van de jurist Floris van Hall, had de taak om de orde in 

het land te herstellen. Er ontstond breed politiek draagvlak voor een wet die de verdeeldheid 

tussen verschillende geloofsgemeenschappen moest verhelpen en voorkomen. Zo werd op 10 

september 1853 de Wet op de Kerkgenootschappen van kracht.102 

De Wet op de Kerkgenootschappen kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van 

minister van Justitie Dirk Donker Curtius, tevens advocaat, die onder meer de afgescheidenen 

had verdedigd. Alle kerkgenootschappen hadden nu de vrijheid hun eigen godsdienstige 

zaken te regelen, voor zover deze binnenshuis plaatsvonden en de openbare orde niet 

hinderden – de koning kon een verbod opleggen op het luiden van kerkklokken in plaatsen 

met meer dan één protestantse gemeente of katholieke parochie, teneinde de rust te 

handhaven. Kerkgenootschappen waren vrij om hun territoriale indeling – ofwel hun 

grondgebied – te bepalen. Dit werd een uitsluitend kerkelijke aangelegenheid. Voor de rooms-

katholieken kwam dit artikel bij uitstek gelegen: het herstel van de bisdommen en parochies 

vloeide eruit voort.103   

Verder mochten kerken niet te dicht op elkaar worden gebouwd: als standaard werd 

een minimumafstand van tweehonderd ellen, ofwel circa honderdveertig meter, gehanteerd. 

Wanneer die grens overschreden dreigde te worden, kon het gemeentebestuur in het kader van 

de openbare orde de bouw van de kerk verhinderen.104 Als reden voor de vereiste 

minimumafstand noemde de Algemene Politie Verordening (APV) dat de belijdenisvrijheid in 

voldoende mate moest worden beschermd. Het gemeentebestuur verleende de 

kerkbouwvergunningen nadat zij deze aan de APV toetste. 

Kerkgenootschappen konden tegen het besluit van de gemeente in beroep gaan bij de 

gemeente en vervolgens bij hogere bestuurslagen, zoals de Raad van State. Dat zij de wet 

goed naleefden, blijkt uit het feit dat na 1853 bijna nergens in Nederland nieuwe 

                                                           
99 Harinck, Winkeler, 2006, 658.  
100 Aalders, 1998, 93. 
101 Van Eijnatten, Van Lieburg, 2006, 279. 
102 Landheer, 2004, 72-73. 
103 Hoogewoud, 2000, 216-217. 
104 Artikel 7 Wet op de Kerkgenootschappen. Aalders, 1998, 91-127. 



31 

 

kerkgebouwen dichter dan honderdvijftig meter van bestaande verrezen. Toch zijn er 

uitzonderingen.105 Zo kon de nieuwe St. Nicolaaskerk (1887) aan de Prins Hendrikkade in 

Amsterdam op minder dan honderd meter van de hervormde middeleeuwse Olofskapel 

verrijzen, nadat het kerkbestuur van laatstgenoemde kerk geen bezwaar tegen de bouw had 

gemaakt. Moeizamer verliep de oprichting van de katholieke St. Annakerk (1900; gesloopt 

1978), eveneens in Amsterdam, op de Wittenburgergracht dichtbij de hervormde Oosterkerk. 

Het bestuur van de Oosterkerk maakte bezwaar omdat kerkgangers elkaar in dezelfde straat 

zouden kunnen ontmoeten en de preek verstoord zou kunnen worden door orgelgeluid tijdens 

de mis. Het bezwaar liep uiteindelijk tot aan de Raad van State, die de rooms-katholieke 

parochie in het gelijk stelde.106 

De afstand tussen een nieuw en een bestaand kerkgebouw werd soms anders 

geïnterpreteerd dan in de wet was voorgeschreven. Soms zocht een gemeente een alternatieve 

oplossing voor het bewaren van de openbare orde, bijvoorbeeld door een nieuw kerkgebouw 

via een andere weg bereikbaar te maken. Zo hoefden kerkgangers van verschillende 

genootschappen elkaar niet te treffen.107 Uitzonderlijk is de bouw van de rooms-katholieke 

Bartholomeuskerk in Voorhout (1882; Evert Margry) op slechts een paar meter van de 

middeleeuwse hervormde kerk. Hier was sprake van een zogenaamde simultaankerk met een 

katholiek schip en een hervormd koor. De parochie bouwde de nieuwe kerk op de plaats van 

het vroegere schip van de kerk. Het koor van de oude kerk bleef staan en was bij de 

hervormden in gebruik (afb. 20).108 

Hoewel de Wet op de Kerkgenootschappen een toegenomen vrijheid voor parochies en 

protestantse gemeenten impliceerde, was van een strikte scheiding van kerk en staat nog geen 

sprake. De bovengenoemde voorbeelden laten zien dat de plaatselijke overheid kon optreden 

bij zichtbare kerkelijke activiteiten in het publieke domein (zie de artikelen 7 en 8 van de 

wet). Er was altijd goedkeuring van de gemeente nodig voor de bouw van een kerk. De wet 

bleef formeel tot 1988 van kracht. In dat jaar werd zij vervangen door de Wet op de Openbare 

Manifestaties.109                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 In Delft verrees de neogotische katholieke St. Jozefkerk (1880; thans Maria van Jessekerk) pal naast de 

Nieuwe Kerk. De reden was dat de neoclassicistische voorganger hier al stond en de grond reeds in eigendom 

van de parochie was. In Goes verrees de rooms-katholieke Maria Magdalenakerk (1908) pal tegenover de 

gelijknamige, middeleeuwse Grote Kerk. Ook op deze locatie had de katholieke parochie al eerder een 

kerkgebouw gebouwd. Kort, Barth, 2013, 273-278; Warffemius, 2005, 15-35. 
106 Hoogewoud, 2000, 220. 
107 Landheer, 2004, 75. 
108 Hulkenberg, 1983, 100-105. 
109 Aalders, 1998, 91-127.  
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1.2.2 De situering van nieuwe kerkgebouwen in binnensteden en stadsuitbreidingen in de 

periode 1850 tot 1900 

 

Bovenstaande ontwikkelingen vielen samen met bevolkingsgroei, industrialisatie en 

verstedelijking in Nederland. In 1850 woonde veertien procent van de Nederlanders in steden 

van tussen 20.000 en 100.000 inwoners en zeven procent in steden met meer dan 100.000 

inwoners. In 1900 waren beide percentages gegroeid tot respectievelijk zeventien en 

tweeëntwintig. Zo nam het aantal inwoners van Rotterdam – als gevolg van ontwikkeling van 

de haven en annexaties van buurgemeenten – in de periode 1850-1900 toe van circa 100.000 

tot 400.000. Amsterdam groeide in dezelfde periode van 225.000 tot 500.000 inwoners. Den 

Haag groeide van 72.000 naar circa 200.000 inwoners. In 1900 had Arnhem bijna 60.000 

inwoners, drie keer zoveel als in 1850. Ook in de meeste andere steden was gedurende deze 

periode sprake van een explosieve groei van het aantal inwoners.110 

De bovengenoemde bevolkingsexplosie en de verkerkelijking van de samenleving 

leidden tot een forse toename van het aantal kerkgebouwen in de stadsuitbreidingen en in de 

bestaande historische stadskernen. De rooms-katholieken bouwden bijvoorbeeld gedurende 

deze periode bijna vijfhonderd nieuwe kerken, verspreid door het hele land.111 In Amsterdam 

verrezen tussen 1850 en 1900 maar liefst zestien nieuwe katholieke kerkgebouwen, ruim drie 

keer zo veel als in de eerste helft van de negentiende eeuw.112 

Niet zelden bepaalden toevallige omstandigheden de stedenbouwkundige planning van 

kerkgebouwen in deze periode. De ligging van kerkgebouwen hing af van onder meer de 

locatie van beschikbare en betaalbare percelen, de Wet op de Kerkgenootschappen – lees: de 

nabije aanwezigheid van bestaande kerkgebouwen – en de al dan niet aanwezige 

bouwverordening van gemeenten. In de praktijk leek de planning van een kerk in een nieuwe 

stadsuitbreiding vooral af te hangen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van grond.113   

Het kwam erop neer dat kerkgebouwen in de tweede helft van de negentiende eeuw 

Fremdkörper in het straatbeeld waren.114 Veel kerken verrezen op ingebouwde kavels aan 

smalle straten. Hoewel de kerkgebouwen aanvankelijk soms vrij lagen, werd de directe 

omgeving vaak korte tijd later alsnog volgebouwd als gevolg van grondspeculatie, waarna de 

gebouwen minder goed tot hun recht kwamen.115 

Van ruimtelijke planning voor kerken in de stadsuitbreidingen was dus weinig tot geen 

sprake. Ontwerpen voor stadsuitbreidingen, zoals in Amsterdam en Rotterdam, beperkten zich 

meestal tot woningbouw, een stratenplan, groenaanleg en publieke voorzieningen. In de 

tweede helft van de negentiende eeuw kwamen stadsplanningen met daarin geprojecteerde 

kerkgebouwen doorgaans niet verder dan de tekentafel. Het uitbreidingsplan uit 1866 van 

stadsingenieur Jacob van Niftrik (1833-1910) voor Amsterdam viel op door de planning van 

vijf kerkgebouwen in de zichtas van pleinen, straten en grachten. Deze moesten bijdragen aan 

verfraaiing van het stadsbeeld. In dit plan zouden twee nieuwe wijken buiten de stadswallen 

                                                           
110 De Klerk, 2008, 69. 
111 Tussen 1853 en 1909 werden 506 nieuwe rooms-katholieke kerken geteld. Rosenberg, 1972, 58. 
112 Van Blokland, 2002, 121. 
113 Hoogewoud, 2000, 218-220. 
114 Architect Jo Coenen noemt het kerkgebouw in stedenbouwkundig opzicht een Fremdkörper ten opzichte van 

zijn omgeving, vooral gezien door de bril van diegenen die ‘niet religieus betrokken’ zijn. Coenen, 2004, 177.  
115 De rooms-katholieke St. Jozefkerk in de Haagse Schilderswijk (1888; Evert Margry, gesloopt 1975), een 

grote neogotische kruisbasiliek met toren, lag aanvankelijk na de voltooiing deels vrij. Enkele jaren later werden 

de kavels aan de noordzijde van die kerk dichtgebouwd. Stedenbouwkundig gezien kwam deze kerk daardoor 

niet meer goed tot haar recht. De koorpartij lag bovendien niet geheel in de zichtas van een dwarsstraat. Soms 

kon een kerkbestuur een stuk grond verwerven, precies in de zichtas van een zijstraat, wat tot een fraaie en 

opvallende situering van de kerk leidde, zoals bij de hervormde Noorderkerk in Rotterdam. (1891; Barend 

Hooijkaas, gesloopt 1974). Dumas, Berg, 1983, 203-206. Schermer, 1995, 80. 
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elk twee kerken op korte afstand van elkaar krijgen. Van dit voorstel kwam om twee redenen 

niets terecht: nota bene architect Pierre Cuypers, lid van de subcommissie van de 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, vond twee grote kerken dicht bij elkaar in het 

plan overtrokken.116 Ten tweede werd het plan van Van Niftrik korte tijd later geheel 

verworpen omdat het te duur was.  

Een vervangend plan van Jan Galman (1807-1891) uit 1880 stelde een verzuilde 

stadsuitbreiding voor met een sterk multiconfessioneel karakter. Zo werden in zijn plan maar 

liefst vijf kerken van verschillende – ook buitenlandse – kerkgenootschappen ingetekend. Ook 

dit plan werd niet uitgevoerd.117 Uiteindelijk was de stedenbouwkundige en directeur van 

Publieke Werken Jan Kalff (1831-1913) verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

negentiende-eeuwse gordel van Amsterdam. Zijn plannen uit 1877 werden grotendeels 

uitgevoerd volgens de structuren van de oude polderverkaveling. Het plan van Kalff was 

goedkoper en eenvoudiger uit te voeren dan de plannen van Van Niftrik en Galman, omdat 

complexe onteigeningen van grond hier minder nodig waren. Kerkgebouwen kwamen in 

Kalffs plan echter niet voor.118 

Verwant aan het Amsterdamse uitbreidingsplan van Galman was het bekende 

Coolpolderplan voor Rotterdam van Willem Rose (1801-1877) uit 1858. Dit uitbreidingsplan 

was evenals een eerder uitbreidingsplan uit 1843 sterk gericht op een verbeterde 

waterhuishouding en een uitbreiding van de havencapaciteit. Het omvatte evenals het plan van 

Galman een gridstructuur. Kerkgebouwen ontbraken in dit functioneel ogende plan. Ook het 

plan van Rose werd uiteindelijk niet uitgevoerd. Wel voerde zijn opvolger Gerrit de Jongh 

(1845-1917) de door Rose geplande Rotterdamse singels grotendeels uit. In dit 

uitvoeringsplan werd, net als bij het plan Kalff voor Amsterdam, grotendeels de bestaande 

kavelstructuur gevolgd.119 De uitbreidingsplannen voor kleinere steden, zoals Breda (Van 

Gendt; 1876) en Groningen (Brouwer; 1876), bevatten evenmin kerkgebouwen. Nijmegen 

(Brouwer; 1878) had twee kerken nabij het Keizer Karelplein moeten krijgen, maar na 

wijzigingen in 1891 bestemde het stadsbestuur de grond voor villabouw, waarschijnlijk omdat 

dat lucratiever was dan kerkbouw.120 

Uit door de architecten Van Niftrik, Rose en (Jan David) Zocher geschreven theorieën 

over stadsontwikkeling blijkt dat kerkbouw een particuliere aangelegenheid was. Het woord 

‘kerk’ of ‘kerkgebouw’ kwam in hun concepten niet voor. Wel noemden zij representatieve 

overheidsgebouwen die aan stadspleinen konden worden gebouwd, woningen voor chefs en 

hogere beambten aan hoofdstraten en een zekere hiërarchische opzet van hoofd- en zijstraten 

en pleinen.121  

Duidelijk is dat kerkgebouwen in de tweede helft van de negentiende eeuw niet meer 

de vanzelfsprekende plaats in het stadsbeeld konden opeisen als in de middeleeuwen het geval 

was. In de tweede helft van de negentiende eeuw verschenen allerlei nieuwe gebouwtypen in 

het straatbeeld, zoals stations, warenhuizen en kantoren. Alle streden om een representatieve 

locatie. De ‘cityvorming’ kwam op. Het door de Engelse architect Augustus Pugin (1812-

1852) geïdealiseerde middeleeuwse stadsbeeld met kerktorens als een Civitas Dei – dat ook 

Pierre Cuypers inspireerde – stond buiten de realiteit van de snel groeiende stad in de late 

negentiende eeuw.122 Deze omstandigheden en gebrek aan financiële middelen dwongen 

                                                           
116 Hoogewoud, 2000, 222. 
117 De Klerk, 2008, 262. 
118 De plattegronden van Kalff tonen geen kerkgebouwen, evenmin op de plaatsen waar deze later wel verrezen. 

De Klerk, 259-260. 
119 Berens, 2001, 111-117, 122-123. De Klerk, 2008, 246-252. 
120 De Klerk, 2008, 208-212. 
121 Ibidem, 271. 
122 Hoogewoud, 2000, 224. De kerk is in 1977 buiten gebruik gesteld en in 1986 in gebruik genomen als 

cultureel centrum en kantoor. 
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sommige parochies en protestantse gemeenten ertoe eieren voor hun geld te kiezen: zij 

bouwden hun kerken op toevallige locaties die soms wat teruggetrokken lagen. 

Dat nam niet weg dat kerkgebouwen markante posities in de nieuwe 

stedenbouwkundige context konden innemen. Dat kon gebeuren dankzij integrale projecten 

van kerk- en woningbouw, die werden opgezet door particulieren met een kerkelijke 

achtergrond. Een opmerkelijk voorbeeld van stedenbouwkundige planning van een kerk als 

onderdeel van een straat is de Vondelkerk in Amsterdam van Pierre Cuypers, voltooid in 1880 

(afb. 21). De reden dat hier een kerk op een opvallende locatie in de as van de straat kon 

verrijzen, was dat katholieke notabelen, onder wie Cuypers zelf, de grond – net buiten de 

voormalige Leidsepoort – ter beschikking stelden. Zo ontstond een voor Nederland 

uitzonderlijke situatie waarbij de katholieke bouwmeester als projectontwikkelaar optrad. Het 

gevolg was dat de kerk het uitgangspunt werd in het stedenbouwkundige plan, in plaats van 

andersom. 

De architectuurhistoricus Guido Hoogewoud spreekt hier van een zogenaamde Via 

Sacra, omdat de Vondelstraat bijna op de oude pelgrimsroute – de Heiligeweg – naar de 

plaats van de Heilige Stede aan de Kalverstraat kwam te liggen. Pelgrims op weg naar deze 

plaats van het zogenaamde Mirakel van Amsterdam (1345) konden onderweg de Vondelkerk 

aandoen. Zo was de Vondelstraat als een rooms-katholieke enclave sterk ideologisch en 

historisch geladen. 

Deze ideologische lading werd extra benadrukt toen in de jaren 1878-1884 op slechts 

vierhonderd meter van de Vondelkerk de hervormde Koepelkerk aan de Stadhouderskade 

verrees (afb. 22). Waarschijnlijk was de planning van dat representatieve kerkgebouw vlakbij 

de Vondelstraat geen toeval. De hervormde gemeente zag dat de rooms-katholieken met hun 

Vondelkerk een sieraad voor de nieuwe buurt hadden gecreëerd en wilde niet achterblijven. 

De Koepelkerk verrees als eerste nieuwgebouwde protestantse kerk buiten de stadswallen, 

nadat de hervormden anderhalve eeuw lang geen nieuwe kerken in Amsterdam hadden 

gebouwd. Deze kerk moest volgens predikant en dichter Johannes Hasebroek, de drijvende 

kracht achter de bouw, een triomfalistische uitstraling krijgen, om zo te verwijzen naar het 

derde eeuwfeest van de Alteratie in 1878. Maar de kerkleden zelf waren niet erg enthousiast 

over dit triomfalisme, pleitten voor soberheid in plaats van opzichtigheid, en wilden 

bovendien niet dat de naam van de kerk – Geuzenkerk of Herdenkingskerk volgens 

Hasebroeks idee – naar de Reformatie zou verwijzen. Zij vreesden voor een toenemende 

interconfessionele richtingenstrijd. Uiteindelijk kreeg de kerk de neutrale naam 

Koepelkerk.123 

Niettemin is de bouw van deze twee kerken op markante locaties in een 

representatieve buurt te zien als een van de eerste voorbeelden van een zichtbare 

stedenbouwkundige vertaling van de verzuiling. Hier was sprake van een spreekwoordelijke 

katholieke Via Sacra met een hervormd staartje. We zien de geestdriftige inbreng van een 

katholieke architect en een hervormde predikant die tot een verrijking van het stadsbeeld 

leidde. Een dergelijke representatieve stedenbouwkundige situering van twee kerken – van 

verschillende genootschappen – in een negentiende-eeuwse stadsuitbreiding was voor 

Nederlandse begrippen uitzonderlijk. De Vondelkerk en Koepelkerk vormden als zodanig een 

stedenbouwkundig resultaat van godsdienstvrijheid, verzuiling en emancipatie in optima 

forma, ondanks de kritiek op de architectuur van de laatstgenoemde kerk.124 

Architect Pierre Cuypers toonde zich in de jaren vanaf 1870 een meester in het 

inpassen van zijn kerkgebouwen op kleine, onregelmatige en ongunstige bouwkavels die vaak 

aan twee of meer zijden ingebouwd lagen. Deze omstandigheden dwongen hem om het door 

hem aanvankelijk toegepaste model van de kruisbasiliek in Frans-gotische stijl los te laten. De 

                                                           
123 Ibidem, 226-227; 2015, 103.  
124 Ibidem, 2015, 89-112. 
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centraliserende kerk met middentoren – vaak ontworpen in een inheemse variant van de 

neogotiek – paste als alternatief beter in het fijnmazige Nederlandse stadsbeeld. De 

Vondelkerk en enkele van Cuypers’ latere kerkgebouwen getuigden hiervan.125 

De beginselen voor een stelselmatige stadsontwikkeling van Rose, Zocher en Kalff 

noemden als gezegd geen kerkgebouwen, maar boden kerkbesturen wel de mogelijkheid een 

kerk op een goed zichtbare of vrijgelegen locatie te bouwen. In een enkel geval slaagde een 

kerkbestuur erin een compleet terrein aan te kopen dat aan alle zijden vrij lag ten opzichte van 

de profane (woon)bebouwing en zich prominent aan een plein bevond. De rooms-katholieke 

St. Bonifatiuskerk aan het Kastanjeplein in de Amsterdamse Oosterparkbuurt (1886; Evert 

Margry, gesloopt 1984) was hiervan het meest uitgesproken voorbeeld. Deze kerk lag aan drie 

zijden vrij, de enkele decennia later gebouwde toren markeerde het Kastanjeplein en de 

resterende ruimte aan het Eikenplein was voor een school bestemd. Dit was een van de eerste 

voorbeelden van een zogenaamd kerkeiland in de nieuwe wijk: na 1900 zouden nog vele van 

dergelijke kerkeilanden volgen.126 

Hoewel in de tweede helft van de negentiende eeuw geen sprake meer was van 

overheidsbeleid op het gebied van kerkbouw, had de overheid wel degelijk invloed op de 

bouw, de situering en vormgeving van kerkgebouwen. Gemeenten waren zoals gezegd 

verantwoordelijk voor de verlening van bouwvergunningen aan kerkbesturen. Kerkbouw viel 

binnen de regeling voor bijzondere bebouwing. De eisen die deze regeling stelde aan rooilijn 

en bouwhoogte verschilde van plaats tot plaats. Zo moest de Posthoornkerk in Amsterdam 

van Cuypers bij de afbouw in 1887 aan een voorplein komen te liggen, omdat de gemeente de 

hoge tweetorengevel op de rooilijn van de straat niet wenselijk vond.127 De nabijgelegen St. 

Dominicuskerk (1886), eveneens van Cuypers, kwam noodgedwongen aan drie zijden vrijwel 

ingebouwd te liggen, nadat de gemeente niet toestond de naastgelegen Korsjespoortsteeg te 

verbreden om de kerk beter zichtbaar te maken.128 Ook de St. Willibrordus buiten de Veste 

aan de Amsteldijk kwam – ondanks de prominente ligging aan de Amstel (afb. 3) – 

stedenbouwkundig gezien minder goed tot haar recht dan het kerkbestuur aanvankelijk 

wenste. Dat vloeide voort uit het feit dat de gemeente een plan had afgekeurd om de 

westgevel van de kerk in de as van de straat te plaatsen. Zoals zo vaak gaven de kosten de 

doorslag bij de afwijzing van het plan.129 

Maar gemeentelijke interventie kon ook tot positieve stedenbouwkundige resultaten 

van kerkbouw leiden. De Amsterdamse hervormde Muiderkerk uit (1892) laat dat zien. De 

gemeente stond toe dat de toren daarvan ter verfraaiing van het zicht vanuit de Linnaeusstraat 

buiten de rooilijn werd gebouwd (afb. 23). Het stadsbestuur vond de toren een sieraad voor de 

straat. De gemeente eiste bovendien dat de kerk aan weerskanten vrij kwam te staan. Sinds de 

brand in 1989 resteert alleen nog de toren ervan, die nog steeds de zichtas van de 

Linnaeusstraat bepaalt.130 Cuypers’ Maria Magdalenakerk (1891) in de Spaarndammerbuurt 

kon op een geraffineerde wijze op een scherpe straathoek worden gebouwd doordat de aanleg 

van een tweede Spaarndammerstraat – die de kerkbouw op die locatie had kunnen 

                                                           
125 Dit waren bijvoorbeeld de St. Augustinuskerk in Nijmegen (1886, verwoest 1944) en de Maria 

Magdalenakerk in Amsterdam (1891, gesloopt 1968). Van Leeuwen, 2007, 138, 139; 145-147. 
126 De definitie van een kerkeiland is dat kerkgebouw, pastorie, scholen en parochiehuizen of wijkcentra alle 

geïntegreerd in een bouwblok liggen, dat aan alle zijden vrij ligt ten opzichte van de overige bebouwing. In een 

aantal gevallen kwam het kerkgebouw eerder dan de omliggende bebouwing tot stand. Hoogewoud, 2000, 212. 

Melchers, 2015, 294-296. Van Hellenberg Hubar, 2005, 13. 
127 Hoogewoud, 1985, 40. 
128 Ibidem, 66. 
129 Oxenaar, 2009, 200-202. 
130 De Groot, 1990, 8. 
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verhinderen – niet doorging. Hier was dus eerder sprake van toeval dat tot een positief 

stedenbouwkundig effect leidde (afb. 2).131 

De dolerenden – die vanaf 1892 onder de gereformeerden vielen – hadden met 

dezelfde stedenbouwkundige omstandigheden te maken als de hervormden en de katholieken. 

Bovendien waren hun mogelijkheden om opvallend gesitueerde kerkgebouwen neer te zetten 

nog meer beperkt als gevolg van geldgebrek. Maar dat was ook niet wat zij wilden. Hun 

nieuwe kerken lagen vaak onopvallend in smalle straten. Meestal ontbraken torens of was 

slechts sprake van een laag torentje. De bouwkavels waren betrekkelijk klein, terwijl deze 

kerken soms aan wel tweeduizend kerkgangers een plaats moesten bieden. Daardoor waren 

architecten uit de kring van Abraham Kuyper (1837-1920) gedwongen uiterst efficiënt 

ingedeelde kerkgebouwen met bijruimten te ontwerpen.132 Voor stedenbouwkundige allure, 

zoals bij de hervormden en de rooms-katholieken, was nauwelijks ruimte. Voorbeelden zijn 

de Schinkelkerk (1890; Tjeerd Kuipers) en Buiten-Amstelkerk (1892) in Amsterdam, die in 

tegenstelling tot de iets rijker uitgevoerde Keizersgrachtkerk (1888; afb. 24) en Funenkerk 

(1889; Tjeerd Kuipers; gesloopt 1975) zeer sobere voorgevels hadden. 

Bij de bouw van de Keizersgrachtkerk wilde het kerkbestuur de kerk aanvankelijk op 

een achterliggend perceel aan de Kerkstraat plaatsen. Omwonenden maakten echter bezwaar 

tegen dit bouwplan. Zij beriepen zich op een uit 1663 daterende keur, die bepaalde dat het 

beoogde perceel niet bebouwd mocht worden. De werkelijke reden voor het bezwaar was dat 

de omwonenden vreesden dat de nieuwe kerk hun tuinen zou gaan overschaduwen, waardoor 

de waarde van hun huizen zou kunnen dalen. Het kerkbestuur moest inbinden na afkeuring 

van het plan door het stadsbestuur en maakte een nieuw plan waarin de kerk een halve slag 

werd gedraaid, zodat de ingang aan de Keizersgracht kwam te liggen. Achteraf beschouwd is 

deze gang van zaken fortuinlijk geweest, want stedenbouwkundig gezien is het resultaat van 

het tweede bouwplan geslaagd te noemen (afb. 24).133 

Elders in Amsterdam namen spanningen tussen kerkgenootschappen onderling als 

gevolg van nieuwbouwactiviteiten toe. De bouw van de Muiderkerk tegenover het Oosterpark 

leidde bijvoorbeeld tot beroering tussen de dolerenden en de hervormden. De Muiderkerk 

verrees op slechts enkele honderden meters van de twee jaar eerder gereedgekomen 

Funenkerk van de dolerenden aan de Zeeburgerstraat. De dolerenden reageerden furieus op de 

hervormde kerkbouw aan het Oosterpark, die zij als een directe provocatie zagen. In een 

reactie op de bouwplannen schreven zij: ‘Opmerkelijk is het, dat men in plaats van een paar 

kerkgebouwen te verkoopen (er zijn er toch te veel) er nog een zal bijbouwen en dat nog wel 

in de buurt van de Muiderpoort; waar door de Ned. Geref. Kerk (doleerende) reeds begonnen 

is met den bouw van een nieuw kerkgebouw. […] Het doel schijnt dus te zijn, om tegen de 

Ned. Geref. Kerk (doleerende) te concurreeren. Waar men toch al niet toe komen kan.’134 

 

 

 

 

                                                           
131 Hoogewoud, 1998, 49-51. 
132 De Keizersgrachtkerk in Amsterdam had zestienhonderd zitplaatsen op een – aan drie zijden ingebouwde – 

kavel van 410 vierkante meter, wat overeenkwam met bijna vier plaatsen per vierkante meter. Hierdoor werden 

dubbele galerijen boven elkaar gepland. Bij de Funenkerk, eveneens in Amsterdam, lagen die verhoudingen 

ongeveer gelijk. De zichtbaarheid van deze stadskerken was gering, hoewel de Keizersgrachtkerk met de 

voorgevel in de zichtas van de gracht werd geplaatst. De Groot, 1990, 14-16.  
133 Kunst, 1961, 253-254. 
134 Als geciteerd door De Groot, 1990, 14, 21. 
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1.2.3  Rooms-katholieke kerkbouw tussen 1850 en 1900 

 

De rooms-katholieke kerkbouw uit de tweede helft van de negentiende eeuw wordt vaak in 

één adem genoemd met de neogotiek. Wie de achtergronden en het ontstaan van deze stijl 

goed bestudeert, moet deze zienswijze echter wijzigen. In de eerste plaats was de neogotiek 

niet zonder meer een rooms-katholieke stijl, aangezien deze ook – sporadisch – bij niet-

katholieke gebouwen voorkwam. Ten tweede borduurden rooms-katholieke architecten in de 

eerste jaren na 1850 voort op de theoretische kennis die wortelde in het neoclassicisme uit de 

daaraan voorafgaande tijd. Zo was er in constructief opzicht sprake van een zekere 

continuïteit tussen het neoclassicisme en de vroege neogotiek. De architecten hadden kennis 

van buitenlandse architectuurtheorieën die zowel op het classicisme, het romaans als op de 

gotiek gestoeld waren.135 In de derde plaats werkten niet alle rooms-katholieke bouwmeesters 

na 1850 consequent in de neogotische stijl. Enkelen kozen om historische of ideologische 

redenen voor het neoromaans of zelfs de neobarok of -renaissance, of eenvoudigweg voor 

verscheidene neostijlen. Vaak speelde hier de afkomst van de bouwmeester zelf een rol. Deze 

liet zich veelal inspireren door de bestaande kerkbouw in zijn geboortestreek. 

 

 

De periode 1850-1870: vroege neogotiek 

 

Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 betekende een doorbraak in de groei en 

ontwikkeling van het rooms-katholieke volksdeel. De oude staties werden omgevormd tot 

parochies, waardoor de bouw van nieuwe katholieke kerken toenam. Daarmee gepaard ging 

kritiek op het heersende neoclassicisme van voorheen, omdat deze stijl als uitdrukkingsmiddel 

niet langer voldeed aan de smaak en tijdgeest van de steeds zelfbewustere rooms-katholieken. 

Tegelijkertijd groeide onder katholieken de kennis en waardering van de cultuur en 

maatschappij van de middeleeuwen; het tijdperk waarin hun geloofsleer en macht onbetwist 

waren geweest. In Nederland werd deze ontwikkeling zichtbaar omstreeks het midden van de 

negentiende eeuw.136 

Als gevolg van deze herwaardering voor de middeleeuwen werden nieuwe rooms-

katholieke kerken vanaf 1850 steeds vaker in neogotische trant opgetrokken. Architect Theo 

Molkenboer, vóór 1850 nog één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het 

neoclassicisme, werkte vanaf 1850 steevast in neogotische stijl, waarbij hij als vanouds de 

bestaande constructieve methode van gepleisterde houten gewelven toepaste.137 Een 

dergelijke stijl, voorzien van gepleisterde houten gewelven en gipsen ornamenten, wordt ook 

wel ietwat spottend stukadoorsgotiek genoemd.138  

De stukadoorsgotiek kwam veel voor bij dorpskerken op het platteland. Deze 

bouwmethode was het gevolg van de weinig bemiddelde parochies. De bouwpastoors stelden 

zich daarom tevreden met bescheiden dorpskerkjes in stukadoorsgotiek.139 Veel van deze 

                                                           
135 Van der Woud, 1997, 83-36. 
136 Ibidem, 57-68; Mathijsen, 2013, 362-365. 
137 Voorbeelden hiervan zijn vijf monumentale kerken die hij in de eerste tien jaar na 1850 bouwde: de O.L. 

Vrouw in Amsterdam (1854), de St. Petrus’ Banden in Roelofarendsveen (1856; gesloopt 1969), de O.L. Vrouw 

in Overveen (1856), de St. Lambertus in Helmond (1858) en de O.L. Vrouw in Vogelenzang (1860). Rosenberg, 

1972, 116, 134, 146, 147, 156. 
138 Bernard Reith noemt in zijn boek Honderd jaar kerkbouw in Nederland (1953) onder anderen de St. Petrus’ 

Banden in ’s-Hertogenbosch (1842) en de kerk De Papegaai in Amsterdam (1848), respectievelijk 

neoclassicistisch en neogotisch. Beide hebben gestukadoorde houten gewelven. De term ‘stukadoorsgotiek’ werd 

echter later gebruikt, onder meer door architectuurhistoricus Henk Rosenberg. Rosenberg, 1972, 28-34.  
139 Dit gold in het bijzonder voor een aantal kerken uit de jaren 1850 en ’60 in het zuiden van het land, onder 

andere ontworpen door de Keulse architect Carl Weber (1820-1908). Von der Dunk, 2005, 167-199. 
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kerken waren vanwege de matige bouwkundige staat soms na een halve eeuw alweer aan 

vervanging toe.140 

Behalve Molkenboer bekeerden ook andere rooms-katholieke architecten zich tot de 

stukadoorsgotiek. Gotische elementen, zoals spitsbogen, kruisribgewelven, kraagstenen en 

bijbehorende ornamenten, werden gemaakt van hout en gips en vervolgens gestuukt, ofwel 

bepleisterd en beschilderd (afb. 25). De constructies, zoals gewelfribben, waren gemaakt van 

houten latten. Daarmee verschilden de katholieke bouwmeesters van de protestantse, die 

meestal vlakke plafonds of tongewelven van hout en pleisterwerk toepasten. De 

stukadoorsgotiek kreeg al vroegtijdig te maken met forse kritiek van bouwmeesters en 

theoretici met kennis van kunst en cultuur van de middeleeuwen, zoals respectievelijk Pierre 

Cuypers en Joseph Alberdingk Thijm. Zij zagen de stijl als onecht of onzuiver. 

Hoewel het bouwen van stenen gewelven theoretisch mogelijk was, bleef de kerkbouw 

in de jaren 1850-1870 hoofdzakelijk steken in de primitievere houten gewelfbouw.141 Een 

reden was dat de staatssubsidie nog tot circa 1870 een rol speelde, waardoor de kosten niet te 

hoog mochten zijn en dus voor de goedkopere houten gewelfbouw werd gekozen.142 Een 

andere verklaring voor de stukadoorsgotiek was dat de kennis van menig bouwmeester uit het 

derde kwart van de negentiende eeuw nog ontoereikend was om stenen gewelven toe te 

passen. 

Niettemin waren er enkele architecten die monumentale en rijk uitgevoerde kerken in 

de stukadoorsgotiek wisten te creëren. Behalve Molkenboer zijn ook zijn tijdgenoten Herman 

van den Brink (1816-1883), Theo Asseler (1823-1879), Wilhelm van Vogelpoel (1837-1903) 

en Hendricus Wennekers (1827-1900) vermeldenswaardig. Van den Brink had kort na de 

heroprichting van het aartsbisdom Utrecht naam gemaakt met de restauratie van de 

middeleeuwse St. Catharijnekerk, waarin de bisschopszetel in 1853 kwam te staan. Zo kwam 

hij vervolgens in contact met het Utrechtse Bernulphusgilde, een groep invloedrijke 

kunstenaars en geestelijken rond de Utrechtse neogotiek.143 Hij werkte niet alleen in 

neogotische, maar ook in neoromaanse trant, en steeds met gestuukte houten gewelven. Van 

den Brinks kerken stonden in de bisdommen Haarlem en Utrecht. Inmiddels zijn deze bijna 

allemaal verdwenen. Veel zijn wegens bouwvalligheid vervangen door nieuwbouw.144 

Andere bouwmeesters, onder wie Asseler en Wennekers, bezaten voldoende kennis 

van de gotische stijl om een zorgvuldig en gedetailleerd ontwerp af te leveren. Dat was 

bijvoorbeeld te zien aan gebeeldhouwde consoles of geprofileerde gewelfribben van stucwerk. 

Asseler ontwierp circa 23 kerkgebouwen in het bisdom Haarlem in neoromaanse en 

neogotische trant, vrijwel allemaal met gepleisterde houten gewelven en ornamenten. 

Wennekers was een productief bouwmeester die in het aartsbisdom – in de provincies 

Gelderland, Overijssel en Friesland – in totaal circa twintig kerken ontwierp, waarvan de 

meeste eveneens in stukadoorsgotiek.145 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Zie onder andere vroege neogotische kerken in Limburg, waarvan sommige werden ontworpen door Weber. 

Jacobs, Delheij, 2000, 20-47. 
141 Stenen gewelven werden omstreeks 1850 door ingenieurs wel toegepast in water- en militaire werken. Van 

der Woud, 1993, 78. 
142 Landheer, 2004, 205-206. De ontwikkeling van de kerkkapconstructie na 1800 wordt beschreven door Ronald 

Stenvert in het boek Kerkkappen in Nederland 1800-1970, verschenen in 2013. 
143 Looyenga, 1991, 95-113. 
144 Alleen zijn kerken in De Meern, Oud-Ade en Uithoorn bestaan nu nog.  
145 De Blaauw, 2006, 316-317. 
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De grote bouwmeesters Pierre Cuypers en Alfred Tepe 

 

De doorbraak van de neogotiek als specifiek katholieke stijl begon omstreeks 1860 bij de 

bestudering van de middeleeuwse kunst en cultuur in het kader van een rooms-katholieke 

maatschappijvisie. De invloedrijke Amsterdamse rooms-katholieke dichter en theoreticus 

Jozef Alberdingk Thijm – Cuypers’ latere zwager en geestverwant – trok fel van leer tegen de 

bouwkunst van het (neo)classicisme, die hij als heidens bestempelde. Hij was evenmin te 

spreken over de stukadoorsgotiek, omdat deze in zijn ogen geen ‘eerlijke’, echte gotiek 

was.146 Alberdingk Thijm behoorde tot de Amsterdamse rooms-katholieke elite en schreef 

invloedrijke werken als De Heilige Linie, over symboliek in het middeleeuwse kerkgebouw. 

Zoals de titel van zijn boek aangeeft, was de ligging van het altaar op het oosten 

volgens Alberdingk Thijm de ‘ruggengraat’ van de kerkbouwsymboliek. Verder stelde hij dat 

het middeleeuwse kerkgebouw door zijn symboliek als ‘middelaar’ tussen God en de mensen 

fungeerde. Dankzij Alberdingk Thijms doorwrochte literatuur kon Cuypers zijn pleidooi voor 

de middeleeuwse gotiek als ‘ware stijl’ voor een kerkgebouw onderbouwen met bijbelteksten 

en kerkhistorische en liturgische argumenten.147 Ook richtte Alberdingk Thijm het tijdschrift 

Dietsche Warande, tijdschrift voor Nederlandsche Oudheden en Nieuwere Kunst en Letteren 

op, dat verscheen tussen 1855 en 1899. Het tijdschrift propageerde middeleeuwse bouwkunst 

ten koste van ‘heidense’ classicistische architectuur. Thijm beschouwde het – middeleeuwse – 

verleden als een levende bron voor het heden en de toekomst.148 

De uit Roermond afkomstige Cuypers was de eerste grote bouwmeester na het herstel 

van de bisschoppelijke hiërarchie, die de opkomende markt van rooms-katholieke kerkbouw 

succesvol wist te bedienen.149 Hij volgde zijn architectuurstudie aan de Antwerpse 

kunstacademie en maakte zich de bouwbeginselen van de gotiek eigen via de Franse 

bouwmeester en restauratiearchitect Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879). Het bouwen vanuit 

de constructie, gestoeld op de vroege en klassieke Franse gotiek, werd het uitgangspunt voor 

Cuypers en voor veel van zijn leerlingen. 

Dat wil zeggen dat de constructie – de dragende delen, zoals pijlers, bogen en 

gewelfribben – zichtbaar is ten opzichte van de bouwdelen die gedragen worden, zoals 

wandvlakken en gewelfvelden.150 Als gevolg van zijn opvattingen over het tonen van de 

constructie, zoals gezegd beïnvloed door Alberdingk Thijm en Viollet-le-Duc, paste Cuypers 

in de kerkbouw in toenemende mate schoonmetselwerk in het interieur toe.151 Zo verdween de 

eerdere stukadoorsgotiek definitief van het bouwtoneel.152 Veel neogotische kerken uit de 

beginperiode van Cuypers’ carrière (de jaren 1860 en ’70) hadden een dergelijke Frans-

gotische opzet en vormgeving. Tot de belangrijkste nog bestaande kerken die hij destijds 

bouwde, behoren de St. Martinus in Maastricht (1859), de St. Laurentius in Alkmaar (1861), 

de St. Lambertus in Veghel (1862; afb. 26), de St. Catharina in Eindhoven (1867), de O.L. 

Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Posthoorn) in Amsterdam (1863; westtorens 1889) en de St. 

Vitus in het Friese Blauwhuis (1871).153 Veel van deze gebouwen hebben een symboliek die 

                                                           
146 Reith, 1953, 28-30; Oxenaar, 2009, 100-108. 
147 Oxenaar, 2009, 128-129. 
148 Ibidem, 112. 
149 Van Leeuwen, 2007, 41, 81-88. 
150 Looyenga, 1999, 249. 
151 Dit is onder anderen te zien bij twee van Cuypers’ vroege kerken: de St. Catharina (1867) in Eindhoven en de 

St. Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam (1873-1924; gesloopt 1970-1971). Looyenga, 1999, 248; 

Rosenberg, 1972, 124, 187. 
152 Vergelijk de kritiek van Alberdingk Thijm op kerken in de stukadoorsgotiek, naar aanleiding van de bouw 

van de kerk O.L. Vrouwe Visitatie in Schiedam naar ontwerp van B.M. Schreijer (1858). Landheer, 2004, 144; 

Oxenaar, 2009, 116-117. 
153 Berens, 2007, 150-151, 165-175, 209. 
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is ontleend aan de theorieën van Alberdingk Thijm. De driedelige wandopbouw in het schip 

bijvoorbeeld verwijst naar de heilige drie-eenheid.154 

Vanwege de toename van zijn opdrachten boven de grote rivieren verplaatste Cuypers 

zijn bureau in 1865 van Roermond naar Amsterdam. Daarmee vond een belangrijke 

omwenteling in zijn methode plaats. Hij wist, als gezegd, zijn kerkontwerpen aan te passen 

aan lokale omstandigheden, zoals ruimtelijk ongunstige bouwkavels. Zoals vooral enkele van 

zijn na 1870 gereed gekomen kerken laten zien, wist Cuypers elk bouwkavel – ingebouwd of 

niet en in welke vorm dan ook – optimaal te benutten. Hij paste vrije en vernieuwende 

ruimteconcepten toe, zoals bij de eerdergenoemde Maria Magdalenakerk. Van zijn zes kerken 

in de hoofdstad bestaan er nog drie: de Vondelkerk (afb. 21), de Posthoornkerk en de St. 

Dominicus aan de Spuistraat.155 Zijn grote aantal kerken en het Rijksmuseum en Centraal 

Station in de hoofdstad illustreren zijn reputatie.  

Mede als gevolg van de een toenemend aantal krappe bouwkavels in de steden paste 

Cuypers vanaf 1870 de Franse gotiek minder consequent toe. Een andere reden voor zijn 

verandering van stijl was dat hij door middel van studies en restauratiewerkzaamheden kennis 

maakte met de gotiek in verschillende andere Europese landen; behalve Nederland ook 

Engeland en Noorwegen. De gotische elementen uit die landen paste hij tussen 1870 en 1900 

in diverse kerken toe. Hiermee ontstond een reeks indrukwekkende kerken die niet alleen 

getuigden van zijn vindingrijkheid in ruimtelijke oplossingen, maar ook van een zekere 

stilistische virtuositeit.156 Daarmee wordt een kundige mengvorm van gotische referenties uit 

diverse Europese streken bedoeld. Goede producten van Cuypers’ latere oeuvre zijn de St. 

Jacobus de Meerdere in Den Haag (1878), de St. Bonifatius in Leeuwarden (1884), de St. 

Jozef in Groningen (1887; in samenwerking met Joseph Cuypers), de St. Vitus in Hilversum 

(1892; in samenwerking met Joseph Cuypers) en de St. Petrus’ Banden in Oisterwijk (1897; 

in samenwerking met Joseph Cuypers; afb. 27).157 Laatstgenoemde kerk is, net als de 

Amsterdamse Vondelkerk, een mengvorm van een kruisbasiliek en een centraalbouw, 

geïnspireerd door de vroeggotische Liebfrauenkirche in Trier. 

 

De tweede belangrijke kerkenbouwer uit de periode van de katholieke emancipatie – en 

concurrent van Cuypers – was Alfred Tepe. Hij werkte nauw samen met het Utrechtse St. 

Bernulphusgilde, de eerdergenoemde groep kerkelijke kunstenaars onder de geestelijke 

leiding van aartsbisschop Schaepman (1815-1882). Gerard van Heukelum (1834-1910), 

pastoor uit Jutphaas (nu Nieuwegein) richtte het gilde in 1869 op. Het Bernulphusgilde kan 

worden begrepen vanuit een toenemend bewustzijn van de middeleeuwse kunst en cultuur in 

eigen land. Van Heukelum schreef: ‘Het doel dezer broederschap is, door gezamenlijke studie 

der christelijke kunstwerken in ’t algemeen, maar in ’t bijzonder der vaderlandsche 

kunstgewrochten tot eene grondige kennis van de ware beginselen der kerkelijke kunst te 

geraken.’158 Het Bernulphusgilde, waarbij zich ook de beroemde beeldhouwer Friedrich 

Mengelberg (1837-1919) aansloot, werd het geestelijke en artistieke centrum voor kerkbouw 

en kerkelijke kunst in het aartsbisdom Utrecht. Het gilde bepaalde hoe de kunst en aankleding 

van de kerken in het aartsbisdom eruit moesten zien, terwijl Tepe de architectuur bepaalde. 

Zij waren eensgezind over het belang van de late gotiek als uitdrukkingsvorm. 

                                                           
154 Looyenga, 1999, 248. 
155 De Maria Magdalena, Willibrordus buiten de Veste en H.H. Nicolaas en Barbara zijn gesloopt in 

respectievelijk 1968, 1970 en 1990. Hoogewoud, Oxenaar, 1985, 45, 60, 72. 
156 Rosenberg, 1972, 45, 46; Van Leeuwen, 2007, 164-169, 191-195. 
157 Deze kerken worden genoemd, omdat zij nu (2017) nog bestaan, gaaf bewaard zijn gebleven en een 

representatief beeld van Cuypers’ latere oeuvre geven. Berens, 2007, 238-239, 270-271, 281-282, 294-296, 306-

307. 
158 Als geciteerd door Van der Woud, 1993, 74. 
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Tepe had zijn theoretische kennis van de bouwkunst vooral in Duitsland opgedaan, in het 

toenmalige Pruisen. Hij studeerde in Berlijn en kwam na zijn studie in Keulen terecht, waar 

de Dom toen nog in aanbouw was. In de bouwloods van de Dom maakte hij zich de Duitse 

gotiek eigen. Verrijkt door deze ervaring koos hij na zijn terugkeer naar Nederland in 1870 

voor een bouwstijl die teruggreep op de laatgotiek van het Nederrijngebied en Westfalen.159 

Tepes kerken zijn hoofdzakelijk in baksteen opgetrokken en vrij sober uitgevoerd. 

Kenmerkend is de sobere wandopbouw in het schip, vaak met ronde pijlers en eenvoudige 

lijstkapitelen zonder beeldhouwwerk. De in zijn oeuvre veel terugkerende hallenkerkvorm 

verwijst naar de vijftiende-eeuwse gotiek in Westfalen.160 Vrijwel al zijn kerkgebouwen zijn 

inwendig bepleisterd en later veelkleurig beschilderd door kunstenaars van het 

Bernulphusgilde. Tot de belangrijkste kerken die de bouwmeester in deze trant bouwde, 

behoren de St. Nicolaas in Jutphaas (1874), de St. Willibrordus in Utrecht (1877; afb. 28), de 

St. Michaël in Schalkwijk (1879), de St. Franciscus Xaverius (Krijtberg) in Amsterdam 

(1883) en de St. Nicolaasbasiliek in IJsselstein (1885).161 In totaal ontwierp hij circa zeventig 

kerken die op enkele na allemaal in het aartsbisdom staan of stonden.  

De Nederlandse neogotiek kende onder invloed van de grote bouwmeesters Cuypers 

en Tepe dus twee verschillende esthetische richtingen. Cuypers wenste een rationele 

neogotiek – samengesteld uit moderne materialen en ruimteconcepten – onder invloed van 

zijn studie naar verschillende Europese varianten van de gotiek. Tepe was het ontwerpende 

gezicht van het Utrechtse Bernulphusgilde, aangestuurd door aartsbisschop Schaepman. Tepe 

was conservatiever ingesteld dan Cuypers en koos voor de vijftiende-eeuwse kunst en 

architectuur van de eigen regio als leidraad voor de – in de opvattingen van het Utrechtse 

gilde – ware schoonheid.162 

 

 

Cuypers’ leerlingen en overige rooms-katholieke bouwmeesters 

 

De rooms-katholieke bouwactiviteiten, gestimuleerd door bevolkingstoename en 

verstedelijking in de tweede helft van de negentiende eeuw, verschaften behalve aan Cuypers 

en Tepe werk aan tientallen bouwmeesters. Velen van hen werkten tijdens hun opleiding als 

opzichter bij Cuypers, die vaak verscheidene kerken tegelijk in aanbouw had.163 Deze 

architecten in opleiding werkten niet zelden enige jaren op het bureau van Cuypers, waarna ze 

hun carrière zelfstandig voortzetten.  

Van Cuypers’ leerlingen zijn de volgende architecten vermeldenswaardig, omdat zij 

een onmiskenbaar stempel hebben gedrukt op de rooms-katholieke kerkbouw in het laatste 

kwart van de negentiende eeuw: Nicolaas Molenaar (1850-1930), Evert Margry (1841-1891), 

Cornelis van Dijk (1833-1910), Petrus van Genk (1844-1919), Caspar Franssen (1860-1932), 

Hubert van Groenendael (1868-1942), Johannes Kayser (1842-1917), Jan van Langelaar 

(1840-1917), Jan Boerbooms (1849-1899), Wolter te Riele (1867-1937),164 Jos Tonnaer 

(1852-1929) en Adrianus Bleijs (1842-1912).165 De meesten van hen ontwierpen kerken in 

                                                           
159 Looyenga, 1999, 249-250. 
160 Looyenga, 1991, 375-379; Rosenberg, 1972, 55-57. 
161 Deze kerken zijn aangekleed en ingericht in samenwerking met het Bernulphusgilde en tot op heden vrijwel 

gaaf bewaard gebleven. De oeuvrelijst van Alfred Tepe staat op http://www.archimon.nl. 
162 Van der Woud, 1993, 79. 
163 Rosenberg, 1972, 58. 
164 Hoewel Te Riele pas in het eerste kwart van de twintigste eeuw werkte, zijn diens kerken wel degelijk onder 

invloed van de neogotiek van Cuypers en Tepe gebouwd. Kolks, 2008, 103-105. 
165 Deze bouwmeesters hebben minimaal vijf monumentale kerken gebouwd of uitgebreid in hoofdzakelijk 

neogotische trant. Onder hun pen verrezen tussen 1875 en 1900 ongeveer honderd kerken in het hele land. 

Rosenberg, 1972, 92-112. 
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neogotische stijl, duidelijk beïnvloed door Cuypers. Daarmee refereerden zij aan de Franse 

vroeg- en hooggotiek, nog altijd de belangrijkste inspiratiebron van de Nederlandse 

neogotiek.166 Een enkeling week af van de neogotiek en koos voor het neoromaans of de 

neorenaissance. In dat opzicht is Adrianus Bleijs opmerkelijk, die vanwege ruzie met zijn 

leermeester het bureau van Cuypers verliet. Daarna werkte hij bewust in de neorenaissance- 

en neobarokstijl, die voor de rooms-katholieke kerkbouw hoogst ongebruikelijk waren. De 

monumentale St. Nicolaasbasiliek, schuin tegenover het Centraal Station in Amsterdam en 

voltooid in 1887, illustreert zijn ommezwaai.167 

Veel van de Cuypersleerlingen werkten vooral in één of twee bisdommen waarin zij de 

meeste opdrachten kregen. Zo ontwierp Margry voor het bisdom Haarlem circa dertig kerken. 

Molenaar was afkomstig uit Sneek en verhuisde later naar Den Haag. Zijn kerken staan of 

stonden dan ook zowel in de noordelijke provincies als in de Randstad.168 Franssen en Van 

Groenendael werkten voornamelijk in de bisdommen Den Bosch en Roermond, waar zij 

vandaan kwamen en tot en met de jaren twintig productief waren.169 Van Genk en Van 

Langelaar ontwierpen vrijwel uitsluitend kerken in het bisdom Breda. Boerbooms bouwde in 

totaal zes kerken in het aartsbisdom – in de provincies Overijssel en Gelderland – onder 

invloed van de Nederrijnse gotiek en het werk van Alfred Tepe.170 

 

Enkele grote katholieke bouwmeesters werkten geheel zelfstandig, zonder opgeleid te zijn bij 

Cuypers of Tepe. In het zuiden van het land moeten in dit opzicht de architecten Carl Weber 

(1820-1908) en Hendrik van Tulder (1819-1903) worden genoemd. Weber was afkomstig uit 

Keulen en vestigde zich aan het begin van zijn carrière, in 1857, in Roermond. Daar kreeg hij 

te maken met stevige concurrentie van de toen nog in Roermond gevestigde Cuypers.171 Een 

succesvolle carrière bleef daarom vooralsnog uit. In Limburg ontwierp hij hoofdzakelijk 

kleine dorpskerken in een sobere stukadoorsgotiek. Grote opdrachten, waaronder ook 

restauraties, gingen naar Cuypers.172 Pas na 1880 kreeg Weber voet aan de grond in het 

Brabantse land met de bouw van zes omvangrijke en beeldbepalende koepelkerken, 

waaronder in Zevenbergschen Hoek (1886; verwoest 1944), Uden (1890), Geldrop (1891) en 

Lierop (1892; afb. 29).173 Hij ontwierp ze in een neoromaanse stijl, onder invloed van de 

laatromaanse kerken in zijn geboortestad Keulen en de Munsterkerk in zijn thuisstad 

Roermond. In navolging van Cuypers verruilde hij de houten stuukgewelven voor ingenieuze 

bakstenen kruis- en koepelgewelven. Binnen hebben de kerken rijk en veelkleurig 

schoonmetselwerk, waaruit alweer de invloed van Cuypers en die van de Engelse architect 

Pugin blijkt. Hoewel Weber altijd in de schaduw van zijn grote concurrent Cuypers bleef 

werken en na zijn dood in de vergetelheid raakte, zijn diens koepelkerken een onmiskenbare 

schakel in de ontwikkeling van de rooms-katholieke kerkbouw in het laatste kwart van de 

negentiende eeuw.174  
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Hendrik van Tulder genoot evenals Cuypers zijn opleiding in Antwerpen. Als gevolg van zijn 

opleiding en het feit dat zijn carrière een aanvang nam in het tweede kwart van de 

negentiende eeuw, werkte hij aanvankelijk in neoclassicistische trant. Rond 1850 vestigde hij 

zich in Tilburg. Van daaruit werkte hij vrijwel zijn hele carrière voor het bisdom Den 

Bosch.175 Daardoor kwam hij vanzelfsprekend in aanraking met de neogotiek. Van Tulder 

onderscheidde zich van de meeste van zijn tijdgenoten, omdat hij monumentale kerken in een 

duidelijke streekeigen variant van de neogotiek ontwierp. Deze Brabantse gotiek is af te lezen 

aan de ‘opstand’ (de muur zoals die staat, inclusief pilaren en bogen) die rijk is gedecoreerd 

met maaswerk, verticale nissen en geprofileerde pijlers zonder kapitelen. Van Tulder liet zich 

in zijn ontwerpwijze onder andere inspireren door het middenschip van de St. Janskathedraal 

in Den Bosch.176 
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1.2.4  Hervormde kerkbouw tussen 1850 en 1900 

 

De hervormden beschikten in het midden van de negentiende eeuw nog altijd over de vaak 

grote middeleeuwse kerkgebouwen die ze sinds de Reformatie in bezit hadden. Daardoor 

kwam de bouw van nieuwe kerken van dit kerkgenootschap in de tweede helft van deze eeuw 

langzaam op gang. De meeste nieuw gebouwde hervormde kerkgebouwen ontstonden ter 

vervanging van door brand verwoeste of bouwvallig geworden voorgangers, of vanwege 

bevolkingstoename in de steden. Vanaf ongeveer 1880 namen de nieuwbouwactiviteiten bij 

de hervormden gestaag toe, vooral in de grote steden in de Randstad.177 

In de tweede helft van de negentiende eeuw werden nieuwe hervormde kerkgebouwen 

volgens de bestaande kerkbouwtraditie van de protestanten gebouwd, die haar oorsprong vond 

in de Reformatie. Deze hervormde kerkbouw was functioneel en rationeel, omdat hij 

voortbouwde op de liturgische aspecten van de zeventiende en achttiende eeuw. Het 

uitgangspunt was maximale betrokkenheid van het kerkvolk bij de preek, wat vooral in 

akoestisch opzicht eisen stelde aan de vorm en ruimtelijke indeling van het kerkgebouw. Het 

gebouw bevatte een centraal geplaatste kansel en daaromheen een al dan niet concentrisch 

bankenplan in een ongedeelde ruimte.178 Dit verklaart de relatief geringe omvang van 

nieuwgebouwde hervormde kerkgebouwen in vergelijking met hun middeleeuwse 

voorgangers. De opzet van het hervormde kerkgebouw was conform het centraliserende 

grondplan vierkant, achthoekig of had de vorm van een Grieks kruis. Vaak was ook sprake 

van een zaalkerk die meestal langwerpig of rechthoekig, maar soms ook T-vormig was.179  

In de tweede helft van de negentiende eeuw kreeg het concept van de traditionele 

preekkerk te maken met nieuwe uitdagingen, zoals de groei van het aantal kerkleden door 

verstedelijking. Om enkele voorbeelden te noemen: in 1902 telde de hervormde kerk in 

Amsterdam 212.234 leden en 29 predikanten, in Rotterdam 150.041 leden en 16 predikanten 

en in Den Haag respectievelijk 95.127 en dertien. Utrecht ten slotte had 52.349 hervormde 

inwoners en elf hervormde predikanten. De theoloog en missioloog Willem Harrenstein 

noemde in 1913 de toestand van de hervormde kerkelijke infrastructuur in de grote steden 

problematisch. Hij constateerde dat de bevolking vanuit de oude binnensteden naar nieuwe 

wijken trok, maar aangewezen bleef op de bestaande kerken in de binnensteden. In de nieuwe 

wijken was volgens hem een gebrek aan kerkgebouwen.180 De bouw van nieuwe hervormde 

kerkgebouwen was dus hard nodig.  

Harrensteins constatering werd bevestigd door het feit dat de hervormden in 

Amsterdam tussen 1850 en 1900 slechts twee grote kerken hadden gebouwd, namelijk de 

Koepelkerk bij het Leidsebosje (afb. 22) en de Muiderkerk (afb. 23) aan de Linnaeusstraat, 

respectievelijk in gebruik genomen in 1884 en 1891. Het onderhoud van de oudere gebouwen, 

zoals de Westerkerk, de Nieuwe en Oude Kerk, drukte bovendien zwaar op het budget van de 

hervormde gemeente. Daardoor kon zij geen nieuwbouwprogramma opzetten, vergelijkbaar 

met dat van de katholieken. Vanaf het begin van de twintigste eeuw kwam hier verandering in 

en sloegen ook de hervormden aan het bouwen. Door groei van het aantal kerkleden, 

verhuizing van kerkleden naar nieuwe wijken en ruimere financiële middelen door grotere 

donaties van kerkleden konden zij nu een inhaalslag maken.181 

                                                           
177 Van der Weel, 1975, 109-127; De Groot, 1990, 3-21; Hoogewoud, 2015, 89-112.  
178 Krabbe, Van der Woud, 2007, 516-517.  
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vervangen of uitgebreid. De beschikbare ruimte, die niet voor de protestantse eredienst was ontworpen, noopte 
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daar duurde het tot het einde van de negentiende eeuw voordat de hervormden tot nieuwbouw overgingen. Bank, 
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De bouwstijl van de nieuwe hervormde kerkgebouwen ontwikkelde zich na 1850 vanuit het 

neoclassicisme naar een vrijere vormgeving: architecten konden voor het eerst inspiratie uit 

verschillende stijlperioden putten. Deze pluriformiteit kreeg vorm tegen de achtergrond van 

heftige architectuurdebatten die internationaal werden gevoerd. Vooraanstaande architecten 

als de Duitser Gottfried Semper (1803-1879) en de Fransmannen Eugène Viollet-le-Duc en 

Henri Labrouste (1801-1875), alsmede de Engelse filosoof John Ruskin (1819-1900) 

debatteerden over een nieuwe stijltheorie die paste bij de eigen tijd. Architecten en 

architectuurcritici vonden het neoclassicisme uit de periode van de Verlichting verouderd. De 

Franse architect en theoreticus César-Denis Dali (1811-1894) stelde in 1841 dat een 

eigentijdse architectuurtheorie niet aan één specifieke architectuurvorm gebonden hoefde te 

zijn. Volgens hem leidde in plaats daarvan bestudering van verschillende vormen en 

bouwperioden tot een gewenste nieuwe vorm voor de eigen tijd. Deze nieuwe 

architectuurvorm kreeg de naam eclecticisme.182 

In Nederland speelde de Duitse architect Eugen Gugel (1832-1905) een rol in het 

debat. Gugel was vanaf 1864 hoogleraar bouwkunst aan de Polytechnische School te Delft – 

de voorloper van de huidige Technische Universiteit. Hij publiceerde in 1869 het boek 

Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur. In dit lijvige boek 

schreef hij onder andere dat een eigentijdse bouwstijl moest voortbouwen op wezenlijke 

elementen uit de vroegere architectuurgeschiedenis, maar toch oorspronkelijk diende te zijn. 

De discussie over een passende stijl voor de eigen tijd werd in het Nederland van de tweede 

helft van de negentiende eeuw breed gevoerd.183 De discussie bereikte ook de kerkelijke 

kringen, zij het in beperkte mate: de protestanten konden kiezen uit verschillende stijlvormen, 

terwijl de katholieken vanuit hun centralistische visie op kerkbouw vooral de neogotiek 

aanhingen. 

Belangrijke spelers in het Nederlandse architectuurdebat van omstreeks 1850 waren de 

architecten Abraham Godefroy (1822-1899) en Jan Leliman (1828-1910). Beiden waren lid 

van de in 1842 opgerichte Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Godefroy is bekend 

door zijn ontwerp voor de Grote Kerk in Gorinchem (in samenwerking met Isaäc Warnsinck; 

1851), waarin hij elementen uit verschillende stijlperioden toepaste. De basiliekvorm van deze 

hervormde stadskerk, onder andere geïnspireerd op het Italiaanse romaans, was voor 

Nederlandse begrippen uitzonderlijk. In navolging van de Franse architect Dali verwierp 

Godefroy het toepassen van één architectuurvorm. Ook hij pleitte voor een studie van de 

bouwgeschiedenis als geheel die tot een vorm van eclecticisme kon leiden. Leliman zag het 

eclecticisme eveneens als passend bij de tijd. Hij bekritiseerde het vooropstellen van één 

historisch vormconcept, zoals in de neogotiek.184 

Leliman ontwierp in 1863 een kerk die een rijk voorbeeld van het eclecticisme had 

moeten worden; een plan dat niet werd uitgevoerd. Deze kerk had zowel voor de protestantse 

als rooms-katholieke eredienst moeten dienen. Leliman vatte dit kerkontwerp letterlijk op als 

een object met een gemeenschappelijk midden, niet alleen architectonisch maar ook 

confessioneel. Het interieur zou uit twee liturgische ‘helften’ bestaan, voor beide 

denominaties één. De kansel moesten zij delen en in de rooms-katholieke ‘helft’ was ruimte 

voor een altaar. Uitvoering van dit ambitieuze plan bleek gezien de ideologische 

tegenstellingen tussen protestanten en rooms-katholieken in het Nederland van de negentiende 

eeuw onmogelijk.185 

De hervormde kerkbouw tussen 1850 en 1875 speelde zich af tegen de achtergrond 

van het bovengenoemde eclecticisme. Een vrije ‘stijlloze’ vormgeving, nauw verbonden aan 
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het concept van de preekkerk, stond bij de hervormde architecten voorop. Aspecten die de 

vormgeving van nieuwe hervormde kerken bepaalden, waren het gebruik van moderne 

bouwmaterialen, zoals gietijzer, en het toepassen van een vaak strikt symmetrische opzet met 

inwendige nadruk op de kansel. Daarnaast was er een vrije keuze uit verschillende 

stijlperioden, zoals verwoord in het boek van Gugel. 

Eén van de eerste belangrijke voorbeelden van het eclecticisme in de hervormde 

kerkbouw is de in 1851 gebouwde Grote Kerk in Purmerend, ontworpen door Willem 

Scholten. Deze verving een bouwvallig geworden gotische kerk. De kerk werd opgezet als 

een grote, centraalbouw met een achtzijdige middenkern en koepel (afb. 30). Het gebouw 

geldt als een toonbeeld van eclecticisme in de hervormde kerkbouw uit het midden van de 

negentiende eeuw. Niet alleen zijn hier classicistische en romaanse invloeden zichtbaar, maar 

ook renaissancistische en zelfs byzantijnse.186 In de provincie Noord-Holland verrezen na 

1850 enkele nieuwe hervormde kerkgebouwen die als een dergelijke mix van stijlen kunnen 

worden opgevat.187  

Ook elders in het land bouwden de hervormden nieuwe kerken, zoals in het Zeeuwse 

Wolphaartsdijk. Deze kerk in deze plaats, in gebruik genomen in 1861, is uitzonderlijk, niet 

alleen vanwege het goed doordachte bankenplan in de vorm van een halve kuip, maar ook 

door het rijke pleisterwerk van het exterieur en de strak ontworpen samenhang tussen 

exterieur en interieur. Uitzonderlijk is de plaats van de kansel aan de zijde van de toren en de 

hoofdingang. De architecten, H. Hana (1814-1877) en J. Smits (1831-?), hebben het gebouw 

zo ontworpen dat de kerkzaal optimaal met banken kon worden gevuld.188 De architecten 

kozen als gebruikelijk voor een mix van stijlen; in dit geval het romaans, het classicisme en de 

renaissance. Het gebruik van het vernieuwende gietijzer maakt de architectuur modern voor 

die tijd. 

 

Een volgende stilistische fase in de hervormde kerkbouw voltrok zich vanaf het laatste kwart 

van de negentiende eeuw. De voortdurende architectuurdebatten leidden tot meer 

uitgesproken, inheemse stijlen die het eigen karakter moesten uitstralen. Dat hield nauw 

verband met veranderde architectuuropvattingen vanaf omstreeks 1870, die ook de kerkbouw 

beïnvloedden. Stijl werd in toenemende mate een uiting van de ideologie en identiteit van de 

opdrachtgever. In deze periode ontstond meer aandacht voor ornamentiek die aan het karakter 

van de architectuur moest bijdragen.189 De belangstelling voor onder andere de renaissance als 

uitdrukkingsmiddel van een eigen identiteit groeide in diverse Europese landen, waaronder 

Nederland. Met hun keuze voor de neorenaissance verwezen de hervormden naar de 

zeventiende-eeuwse gereformeerde kerkbouw in de Republiek. Het renaissancistische 

signatuur is onder andere terug te zien in de ruimtelijke indeling, gevelindeling, vensters, 

ornamenten en materialen van de kerkgebouwen. Vooral het werk van de bouwmeesters 

Hendrick de Keyser en Lieven de Key (1560-1627) stond bij de hervormden in de 

belangstelling.190                                                                       

 De Leidse architect Hendrik Jesse (1860-1943) was van wezenlijk belang in het 

ontwerpproces van de hervormde kerkbouw in het laatste kwart van de negentiende eeuw. 

Voor zover bekend was Jesse in 1889 de eerste negentiende-eeuwse architect die een aantal 

expliciete eisen voor het eigentijdse protestantse kerkgebouw formuleerde. Volgens hem 

                                                           
186 Van der Kleij, 1993, 107. De kerk in Purmerend is sinds 1989 in gebruik bij de rooms-katholieke H.H. 
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190 De Groot, 1990, 9. 
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moesten architecten ‘eene zodanige ruimte construeeren die voldoet aan het geluid, een 

onbelemmerd gezicht oplevert en zoowel aan de religieuse als esthetische eisen 

beantwoordt’.191 Hij schreef verder dat de afstand tussen achterste zitplaatsen en preekstoel zo 

gelijk mogelijk moest zijn. Voor een goede akoestiek wenste hij zoveel mogelijk rechte 

muurvlakken en hoeken en een plafond met platte vlakken in plaats van gewelven. Boven de 

preekstoel wilde hij geen vensters, omdat invallend zonlicht de aandacht van de preek kon 

afleiden. Ten slotte pleitte hij voor een strikte symmetrie van zowel de plattegrond, het 

bankenplan als de voorgevel.192 

Jesse vond de middeleeuwse kerken vanwege hun lengtebouw voor de protestantse 

eredienst ongeschikt. In plaats daarvan pleitte hij voor een ontwerp dat niet op de gotiek 

teruggreep, maar geënt was op de gereformeerde kerkbouw in de Republiek. Jesses Nieuwe 

Kerk in Katwijk aan Zee heeft een sterk centraliserende opzet en ornamenten die aan de 

renaissance zijn ontleend (afb. 31). Eveneens opvallend zijn de brede en ondiepe kerkzaal  – 

die zo efficiënt mogelijk met zitplaatsen is gevuld – en de naar voren geplaatste, vrijstaande 

kansel. Jesses ontwerp voor de Nieuwe Kerk was uitverkoren bij een prijsvraag en kreeg in 

1884 veel lof van De Opmerker: ‘[...] in plaats van de would-be romantiek, die vroeger de 

eenige stijl scheen, welke voor moderne Protestansche kerken paste, ziet men thans de 

ontwerpers hun motieven veelal ontleenen aan stijlvolle [...] Renaissance voorbeelden. In het 

bijzonder zijn het [...] de Renaissance van de XVIe en XVIIe eeuw, die bij voorkeur gebezigd 

zijn [...]. Kerken in de vorm van het Latijnse kruis of met een veelhoek tot grondvlak, welke 

vormen zoo goed bij den hervormden eeredienst voldoen, zijn niet zeldzaam.’193 

Jesse ontwierp niet alleen het Katwijkse kerkgebouw, maar ook de inrichting ervan, 

waaronder de preekstoel. Deze is tot op heden gaaf bewaard en geeft daarom een goed beeld 

van hoe omstreeks 1885 over eigentijdse protestantse kerkinrichting werd gedacht. Jesses 

kerk was een gesamtkunstwerk waarin de renaissancistische stijlkeuze tot in de kleinste 

details, zoals de lichtkronen, was doordacht.194 Jesses werk inspireerde andere hervormde 

kerkenbouwers uit zijn tijd, onder wie Jan Verheul Dzn. (1860-1948); maar ook 

gereformeerde kerkenbouwers die vanaf de Doleantie (1886) werkzaam waren, zoals Tjeerd 

Kuipers (1857-1942).195 

Jan Verheul ontwierp de Grote Kerk in Apeldoorn uit 1892. Evenals bij de kerk in 

Katwijk was hier sprake van een prijsvraagontwerp, waaraan onder anderen Verheul, Jesse en 

Berlage meededen. Het winnende ontwerp van Verheul toonde invloed van de zeventiende-

eeuwse gereformeerde kerkbouw in de Republiek, waaronder het renaissancistische werk van 

Hendrick de Keyser. De kerk in Apeldoorn heeft dezelfde opzet als Jesses kerk in Katwijk aan 

Zee: een brede en ondiepe zaalkerk zonder kolommen; daarmee refererend aan de 

zeventiende-eeuwse centraalbouwkerken in de Republiek, met – evenals in Katwijk – een 

vrijstaande grote kansel achter het centrische middelpunt van de kerkzaal. Hoewel Verheuls 

winnende kerkontwerp was bekritiseerd, mag gesproken worden van één van de voornaamste 

en zorgvuldigst ontworpen hervormde kerkgebouwen in neorenaissansestijl.196 

De in 1883 gereedgekomen Grote Kerk in Hoorn is ontworpen door Constantijn 

Muysken (1843-1922), een leerling van Gugel. Deze kerk geeft daarmee evenzeer blijk van de 

voorkeur van de hervormden voor de gereformeerde kerkbouw in de zeventiende eeuw. De T-

vormige plattegrond met zitplaatsen rondom een grote kansel tegen de achterwand doet 
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denken aan de ruimtelijke opvattingen van architect Jesse – hoewel de laatstgenoemde zijn 

bouwkundige visie zes jaar ná de bouw van de Hoornse kerk publiceerde. De kerk kwam in 

1968 leeg te staan en is na jaren van sloopdreiging en verval eind jaren tachtig verbouwd tot 

winkels en appartementen. Ondanks deze gedaanteverwisseling is de neorenaissancevorm 

vooral in het exterieur van de kerk nog goed herkenbaar.197 

 

Deze hang naar de neorenaissance wil echter niet zeggen dat de hervormden geen andere 

stijlen toepasten om hun identiteit uit te drukken. Twee belangrijke kerkgebouwen tonen dat 

de neogotiek – die vaak als de ‘huisstijl’ van de rooms-katholieken wordt gezien – af en toe 

door de hervormden werd gebruikt om een nieuw kerkgebouw betekenis te geven. Dat waren 

de genoemde Koepelkerk bij het Leidsebosje in Amsterdam (1884; afb. 22), ontworpen door 

Albertus van Beek (1848-?), en de Grote Kerk in Schagen naar een ontwerp van Johan van 

der Steur (1865-1945) uit 1897.198 

De Koepelkerk in Amsterdam werd net buiten de voormalige Leidsepoort opgetrokken 

als elfde hervormde kerk in de hoofdstad. Dit was een centraalbouw met achthoekige 

middenpartij, bekroond door een hoge koepel met spits. Uitzonderlijk voor de protestantse 

kerkbouw was de rijke neogotische vormentaal en theatrale opzet, zowel inwendig als 

uitwendig. Architect Van Beek koos bij het ontwerp voor een imposante façade met 

spitsboogvormige loggia boven de hoofdingang, die als afsluiting van de zichtas vanaf het 

Leidseplein een stedenbouwkundig decor moest vormen. Dit leidde tot een vrije en ongewone 

interpretatie van gotische vormen. Uitwendig had het gebouw iets weg van een synagoge. 

Abraham Kuyper, leider van de latere dolerenden, uitte in het weekblad De Heraut kritiek op 

het ontwerp en de hoog uitgevallen bouwkosten van 380.000 gulden: ‘Voor hetzelfde bedrag 

waren in Amsterdam schitterende Roomse kerken gebouwd. […] zeker zal het nooit een 

deskundige in den zin komen, om iets te ontwerpen in den zin van dit bonte, gekleurde, 

opgesmukte gebouw.’199 

De Koepelkerk was echter van groot belang voor de protestantse kerkbouw uit de 

tweede helft van de negentiende eeuw. Niet alleen vanwege haar architectonische 

uitzonderlijkheid, maar ook vanwege het feit dat zij ter herdenking van het driehonderdjarig 

jubileum van de Alteratie van 1578 was gebouwd.200 Helaas werd de kerk in 1972 wegens 

teruglopend kerkbezoek gesloopt. In haar plaats verrees een hotel – een gebouw dat in de 

huidige tijd misschien wel net zo weinig geliefd is als indertijd de Koepelkerk. 

De kerk in Schagen verving de laatgotische Christophoruskerk, die in 1895 door brand 

was verwoest.201 Van der Steur koos bewust voor een neogotische stijl, wat waarschijnlijk te 

maken had met de wens van de Schagense bevolking om de herinnering aan de oude kerk 

levend te houden. Om stedenbouwkundige redenen werd de nieuwe kerk een halve slag 

gedraaid ten opzichte van haar voorgangster. Daarom staat de huidige toren met de 

hoofdingang naar de Markt. De torenspits refereert aan die van de vorige kerk en tevens aan 

sierlijke laatgotische torenbekroningen in het gewest Holland.202 Ook de opzet van het 

gebouw is uitzonderlijk voor de hervormde kerkbouw uit de late negentiende eeuw: niet 

centraliserend, maar een lengtebouw die sterke herinneringen oproept aan laatgotische kerken 

in Holland. De neogotische detaillering van de genoemde kerkgebouwen in Amsterdam en 
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Schagen beperkte zich evenwel tot de gevels en ornamenten; qua ruimtelijke indeling hadden 

ze wel degelijk een protestantse signatuur. 

De hervormde kerkbouwkunst sloot de negentiende eeuw sterk af. Enkele opvallende 

architecten bouwden voort op het bestaande ruimteconcept, dat werd gekenmerkt door het 

centraliserende bankenplan, maar durfden stilistisch gezien afstand te nemen van de 

zeventiende-eeuwse esthetiek. De al genoemde Jan Verheul Dzn. – die doorbrak met zijn 

ontwerp voor de Grote Kerk in Apeldoorn – schaarde zich tegen het jaar 1900 achter de 

vernieuwende rationele soberheid van de Amsterdamse bouwmeester Hendrik Berlage (1856-

1934). Zijn Regentessekerk uit 1898 in Den Haag illustreerde dat.203 De Rotterdamse architect 

Barend Hooijkaas jr. (1855-1934) paste in 1891 de neorenaissance toe bij de bouw van de 

Noorderkerk in de Rotterdamse wijk Het Oude Noorden. Daarna werkte hij onder invloed van 

Berlage en Willem Kromhout (1864-1940) in een eigentijdse stijl met moderne materialen en 

een abstracte ornamentiek, waarvan de Koninginnekerk in Rotterdam uit 1907 – met twee 

torens – het onbetwiste hoogtepunt was (afb. 6).204  
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1.2.5 Gereformeerde kerkbouw tussen 1850 en 1900 

 

‘Droevig-koud en wittig-nuchter […]. En versiering, gierig schuchter, Stil-wit, leeg-wit, 

nergens kleur.’205 Zo luidt een citaat uit 1891 van een lid van de architectuurvereniging 

Architectura et Amicitia over het interieur van een doleantiekerk. Dit citaat geeft het karakter 

van de gereformeerde kerkgebouwen uit het einde van de negentiende eeuw goed weer. Deze 

kerken waren inwendig sober en ingetogen als gevolg van beperkte geldmiddelen en als uiting 

van een ethisch ideaal. Abraham Kuyper, voorman van de dolerenden, noemde de kerkzaal 

liever een lokaal dan een kerk. Hij pleitte voor ingetogenheid en doelmatigheid. Een te 

uitgedoste of opvallende stijl deed hem denken aan hervormde en katholieke kerkgebouwen, 

waar een verkeerde geloofsopvatting werd gepredikt.206  

De gereformeerde kerkgebouwen die tussen 1850 en 1900 tot stand kwamen, zijn in 

liturgisch opzicht schatplichtig aan de protestantse kerkbouwtraditie vanaf de Reformatie. Een 

efficiënte accommodatie van de kerkgangers met voldoende zicht op de kansel was het doel. 

Dat resulteerde in het opzetten van sobere en overzichtelijke preekruimten, meestal gevat in 

een rechthoekige zaal. Net als bij de hervormden kreeg de positie van de kansel extra nadruk 

omdat de preek goed moest worden verstaan. Het gestoelte stond meestal tegen de korte 

eindwand van de zaal, maar soms tegen één van de lange zijwanden. Doordat de kerkzaal vol 

stond met bankenrijen of stoelen, kenmerkend voor de negentiende-eeuwse protestantse 

inrichting, was de ruimte in het liturgisch centrum beperkt. Dat bood naast de kansel plaats 

aan de banken voor de kerkenraad en aan een lessenaar voor de voorlezer.207 

In deze periode zien we bij de gereformeerde kerkbouw dus om ideologische redenen 

dezelfde gebouwtypen als bij de hervormden. Behalve de rechthoekige (ongedeelde) zaalkerk 

werd heel af en toe de centraalbouw toegepast. In de steden vinden we meestal de 

zogenaamde galerijkerk.208 Daar moesten op kleine percelen kerkruimten worden gecreëerd 

voor een groot aantal gelovigen, soms zelfs oplopend tot tweeduizend.209 

 

De gereformeerde kerkgebouwen uit deze periode kunnen in twee groepen worden verdeeld. 

De eerste groep betreft de kerkgebouwen die tussen 1850 en 1885 werden gebouwd. Dit zijn 

gebouwen die aanvankelijk door de afgescheidenen werden opgericht, sinds 1869 christelijk 

gereformeerden geheten.210  De tweede groep betreft de kerken van de dolerenden, oftewel 

van de groep gelovigen rond Abraham Kuyper. Deze kerkgebouwen zijn ontstaan vanaf de 

Doleantie (1886). Vooral in het laatste decennium van de negentiende eeuw was bij de 

dolerenden sprake van een ware bouwstuip, vanwege verstedelijking en een snel toenemend 

ledental. Hun gebouwen kenmerkten zich door grotere architectonische pretenties dan de 

gebouwen van de afgescheidenen.211 

De gereformeerde kerkbouw van de afgescheidenen maakte tussen 1850 en 1880 een 

ontwikkeling door op het gebied van grootte, architectuur en stedenbouwkundige situering. 

De historicus Jan Bank noemde deze groep kerkgebouwen sober en gebonden aan inkeer en 

functionaliteit. Vaak werden deze gebouwen in de straatwand gemarkeerd door een 

eenvoudige neogotische standaardgevel. De gebouwtjes hadden vrijwel allemaal een 

doosvormig volume en vaak een zadeldak; slechts de vorm van de vensters verried de 

kerkelijke functie. Een toren ontbrak doorgaans vanwege de bezwaren van afgescheidenen 

                                                           
205 De Opmerker, 14 maart 1891. De Groot, 1986, 57. 
206 Bank, Van Buuren, 2008, 381. 
207 Steensma, 1986, 137-138. 
208 De Groot, 1986, 54-55. 
209 De Funenkerk in Amsterdam (1892; Tj. Kuipers; gesloopt 1975) had twee galerijen boven elkaar. Steensma, 

1986, 139. 
210 Van Swigchem, 1986, 26-43. 
211 Amelink, 2005, 643.  
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tegen uiterlijk vertoon. Bank beperkte zich in zijn oordeel tot de eerste eenvoudige kerkjes die 

tussen 1840 en 1870 tot stand waren gekomen.212 Architectuurhistoricus Van Swigchem 

signaleerde daarentegen een ontwikkeling: ‘Het aandeel van de gereformeerden in de 

kerkbouw is interessant, omdat het voorbeelden oplevert al vanaf circa 1840, omdat hun 

kerkbouw in vijftig jaar alle stadia doorlopen heeft van schuilkerk tot complete volwassenheid 

en omdat het gaat om een groot aantal.’213    

De hoogleraar gereformeerde theologie Herman Bavinck beschreef dit proces in 1919 

als volgt: ‘Kleine onaanzienlijke kerkjes maakten plaats voor flinke, ruime, min of meer 

artistieke kerkgebouwen, niet meer achteraf, in eene verscholen buurt, maar in de hoofdstraat 

der plaatse, in ’t oog vallend en niet meer schamend voor hun bestaan.’214 Ook na 1850 was 

soberheid echter nog jarenlang troef. Wel werden de kerken vanaf die jaren langzaam maar 

zeker zichtbaar vanaf de straat, nadat er aanvankelijk was gekerkt in verscholen locaties als 

scholen en buurthuizen. Het jaar 1870 vormde een keerpunt. Onder de nieuwe naam 

Christelijke Gereformeerde Kerk kreeg het kerkgenootschap te maken met een forse groei van 

het aantal leden en beschikte het over ruimere financiële middelen. Daardoor ontstond een 

behoefte aan grotere kerkgebouwen. De nieuwe gebouwen symboliseerden een toegenomen 

zelfbewustzijn.215 

Vanaf 1870 kreeg de architectonische vormgeving van gereformeerde kerken meer 

aandacht. Illustratief voor de snelle groei en het toenemend zelfbewustzijn was de bouw van 

de nieuwe kerk in het Groningse Middelstum in 1869 (afb. 32). Ruim een eeuw later 

beschreef Van Swigchem de toenmalige jubelstemming over deze kerk: ‘Bij de inwijding 

verdedigde de predikant een mooi gebouw. Hij wees erop dat het niemand moet verwonderen, 

dat er nog christenen zijn, die tot de aanbidding van hun heiland een prachtiger huis bouwen 

dan zijzelf bewonen, en die onbekrompen en met een mild hart, zelfs zonder dat zij daartoe 

gevraagd zijn, de offers der liefde aanbrengen; die niet in bekrompenheid vragen: “wat is 

goedkoopst” of “waarmede zou het kunnen?”, maar die in heilige weelde op het luchtige 

kerkgebouw nog een torenspits plaatsen, waardoor zij, op verre afstand zelfs, de wereld 

verkondigen: hier staat een huis Gods, een poort des hemels!’216 

Bij de kerkbouw in Middelstum was de architect Age Schotanus (1841-?) betrokken, 

die het gebouw met zichtbare architectonische verwijzingen naar het romaans en de 

renaissance ontwierp. Deze verwijzingen waren ook bij hervormde kerkgebouwen uit 

dezelfde periode te zien. Dit was een van de eerste gereformeerde kerkgebouwen die grote 

afmetingen had, van een toren werd voorzien en waarvan de ligging midden in het dorp 

illustreerde dat de (christelijke) gereformeerden hun schuchterheid hadden verloren. In veel 

andere plaatsen was in de jaren tussen circa 1860 en 1890 sprake van een vergelijkbare 

ontwikkeling. 

Een hoogtepunt van deze trend in de gereformeerde kerkbouw was de Plantagekerk in 

Zwolle uit 1874, ontworpen door stadsarchitect Jan Willem Bosboom (1831-1876). Deze 

forse zaalkerk, weliswaar zonder toren, in rijk uitgevoerde eclectische trant markeerde de 

definitieve omslag naar een grootse en sierlijke architectuur van de gereformeerden, die niet 

of nauwelijks was te onderscheiden van die van hervormde kerkbouw uit dezelfde tijd. Het 

zelfbewuste aspect leek nog te worden versterkt door de ligging van het gebouw in een 

lommerrijke omgeving bij de oude stadswal (afb. 33).217 

                                                           
212 Bank, Van Buuren, 2008, 373. 
213 Van Swigchem, 1986, 28. 
214 Als geciteerd door Harinck, Van der Kooi, Vree, 1994, 46. 
215 De Jong, 2002, 173. 
216 Van Swigchem, 1986, 29.  
217 Dit was overigens één van de eerste grote kerkgebouwen van de afgescheidenen, de latere christelijke 

gereformeerden. http://www.reliwiki.nl. 
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Een keerpunt in de gereformeerde kerkbouw volgde na de Doleantie. De nieuwe beweging 

van Abraham Kuyper kon niet alleen bogen op een ruime aanhang, maar beschikte daarmee 

ook over ruimere financiële middelen. Daarmee konden betrekkelijk dure nieuwe stadskerken 

worden betaald.218 Na de Doleantie steeg dan ook het aantal nieuwbouwprojecten. Aangezien 

de dolerenden aanvankelijk niet over rechtspersoonlijkheid beschikten, werden verenigingen 

opgericht – tezamen de Kerkelijke Kas genaamd – ter behartiging van de materiële belangen 

en de bouw van de kerkgebouwen.219 Daarbij raakten voor het eerst professionele architecten 

betrokken, die op landelijk niveau opereerden.220 Dat waren toen nog weinig: belangrijke 

bouwmeesters die tot de dolerenden behoorden waren Tjeerd Kuipers (1857-1942) en Egbert 

Wentink (1843-1911). Zij ontwierpen meestal kerken in neorenaissancestijl. Bij nieuwe 

gereformeerde kerkgebouwen uit de laatste vijftien jaar van de negentiende eeuw werd deze 

stijl eveneens toegepast.   

Naast bekwame architecten waren bij de gereformeerde kerkbouw soms alleen 

aannemers betrokken, die minder duur waren. De samenstelling van het ‘bouwteam’ hing af 

van de lokale situatie. De Kerkelijke Kas had een grote inbreng in de keuze van een architect 

of ontwerp. De voorkeur ging vaak uit naar een lid uit de eigen zuil of naar een goedkoop 

ontwerp, liefst beide. Het resultaat was dikwijls dat een gewone aannemer of timmerman het 

ontwerp mocht leveren in plaats van een professioneel architect.221 Dergelijke goedkope 

kerkgebouwen ondervonden kritiek uit de architectenwereld en uit kunsthistorische kring, 

maar waren niettemin van belang als eerste voorbeelden van kerkbouw van de dolerenden. 

Een voorbeeld is de Oosterkerk in Utrecht uit 1887, die werd gesloopt 1984. De eclectische 

architectuur was enigszins gedateerd, maar de markante ligging aan de Maliebaan illustreerde 

de opkomst van de dolerenden in de steden.222 

Net als hervormde en profane opdrachtgevers schreven de gereformeerde kerkenraden 

uit de tweede helft van de negentiende eeuw soms prijsvragen uit om aan een goed ontwerp te 

komen. Dat gebeurde bij de nieuwbouwprojecten van de dolerenden in de grote steden 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De prijsvragen voor gereformeerde kerken verhitten de 

gemoederen in de architectenwereld af en toe flink, omdat bijvoorbeeld werd getwijfeld aan 

de oprechtheid van het oordeel van de jury.223  

De uitschrijving van algemene prijsvragen toont aan dat de gereformeerden zich niet altijd 

wilden beperken tot architecten uit de eigen zuil.224 De bekendste doleantiekerk die door een 

niet-gereformeerde architect werd ontworpen, was de Keizersgrachtkerk in Amsterdam uit 

1888. Deze werd volgens Abraham Kuypers wens gebouwd naar een bekroond 

prijsvraagontwerp van de doopsgezinde architect Gerlof Salm (1831-1897). Het interieur met 

dubbele galerijen refereert vooral aan een achttiende-eeuwse schuilkerk. De voorgevel heeft 

echter een rijke neogotische detaillering met verwijzingen naar de Venetiaanse bouwkunst, 

die de kerk de bijnaam ‘Kathedraal der Doleantie’ opleverde.225 Salm was geheel vrij om voor 

deze ongebruikelijke stijl te kiezen. De voorgevel van de kerk moest in de statige 

grachtenwand passen en kreeg volgens Salm daarom een representatieve vorm (afb. 24). Een 

dergelijke uitgedoste stijl was bij gereformeerde kerkgebouwen uitzonderlijk.  

Vanuit de gemeente kwam kritiek op Kuypers keuze voor een niet-gereformeerde 

architect. Zijn reactie daarop was laconiek. Hij schreef dat bij gebrek aan goede architecten 

                                                           
218 De Funenkerk in Amsterdam (gesloopt 1975) en Westerkerk in Rotterdam (verwoest 1940), beide van Tjeerd 

Kuipers, waren de duurste doleantiekerken van ons land (aanbesteding f 60.000). De Groot, 1986, 52. 
219 De Groot, 1986, 44. 
220 Biografie Tjeerd Kuipers. http://home.kpn.nl/pfdillingh1966/  
221 De Groot, 1986, 48. 
222 Ibidem, 44. 
223 Ibidem, 48. 
224 Ibidem, 47-48. 
225 Kuyt, Middelkoop, Van der Woud, 1997, 88, 105. 
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binnen de eigen zuil een ‘heidense’ bouwmeester – die volgens hem aan de eisen van 

schoonheid en kunst voldeed – wel degelijk toestemming kon krijgen om ‘’s Heeren Tempel’ 

te bouwen. Ook de nog jonge Tjeerd Kuipers deed mee aan de prijsvraag, maar Kuyper wees 

zijn inzending af omdat hij hem te onervaren vond.226 
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1.2.6  Kerkgebouwen uit de periode 1850-1900 van andere kerkgenootschappen 

 

Ook de kleinere kerkgenootschappen zagen in de tweede helft van de negentiende eeuw hun 

achterban groeien. Desondanks bleven zij in verhouding tot de drie grote kerkgenootschappen 

klein van omvang. Dit waren onder andere de Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse 

Broederschap, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de anglicaanse 

gemeenschap (Church of England).227 Zij bouwden het merendeel van hun kerken in de 

steden, waarin het grootste deel van hun leden woonde. Hun kerkgebouwen waren in veel 

gevallen ook minder opvallend in het straatbeeld aanwezig dan die van de grote denominaties. 

Bij de doopsgezinde kerkbouw tussen 1850 en 1900 is globaal gezien dezelfde trend 

waar te nemen als bij de gereformeerden in dezelfde periode: tussen 1850 en circa 1875 was 

nauwelijks sprake van een bewust gekozen vorm. De gebouwen waren vooral doelmatig 

ontworpen en de gevelindeling was sober met hier en daar decoratieve elementen. Ook waren 

ze voorzien van eigentijds materiaal, zoals gietijzer. De ornamentiek, vaak slechts spaarzaam 

aanwezig, deed denken aan het romaans, de gotiek of de renaissance.228 In de meeste gevallen 

hadden de kerkgebouwen bescheiden afmetingen en een rechthoekige hoofdvorm. Torens 

ontbraken bijna altijd. 

Opmerkelijk is evenwel de doopsgezinde kerk aan de Paleisstraat in Den Haag. Deze 

kerk, een ontwerp van Klaas Stoffels (1857-1921) uit 1885, behoort tot de meest omvangrijke 

en rijk vormgegeven doopsgezinde stadskerken. De rechthoekige zaalkerk bevat neoromaanse 

elementen en een blinde rozet met siermetselwerk.229 Een belangrijke doopsgezinde kerk in 

uitgesproken neorenaissancestijl is die in Deventer uit 1892, ontworpen door Tjeerd Kuipers. 

Vanaf de straat is de kerk niet zichtbaar, maar het gaaf bewaard gebleven interieur heeft een 

rijke detaillering en indrukwekkende ruimtewerking, te vergelijken met Kuipers’ vroege 

gereformeerde kerken.230 

De Remonstrantse Broederschap behoorde eveneens tot de minderheden die tot 1796 

een ongelijkwaardige maatschappelijke positie hadden. Pas vanaf ongeveer 1880 bouwden zij 

zichtbare kerken in het publieke domein, omdat zij net als de doopsgezinden nog lange tijd 

hun schuilkerken gebruikten. Zij volgden dezelfde bouwkundige lijn als de hervormden, 

gereformeerden en doopsgezinden. Aanvankelijk bouwden zij onder invloed van het 

eclecticisme en later meer onder invloed van de neorenaissance. Tot de belangrijkste en meest 

monumentale kerken die zij bouwden, behoren de kerken in Groningen (1883), Haarlem 

(1887) en Den Haag (1896; gesloopt 1980).231 Deze kerken weerspiegelden door hun 

afmetingen en uitgedoste neorenaissance gevels de groei van de remonstranten in de steden. 

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw zien we ook bij de lutheranen en de 

anglicanen uitbreiding van het aantal leden en bouw van nieuwe kerkgebouwen. Vooral de 

anglicaanse gemeenschap viel op met de bouw van nieuwe kerken in een uitgesproken eigen 

stijl, die duidelijk was beïnvloed door de neogotiek van de tijd van koningin Victoria in 

Engeland (regeerperiode 1837-1901). Belangrijke voorbeelden waren de St. John and St. 

Philip in Den Haag (1873; verwoest in 1945) en de St. Mary’s Chapel (1900) op het landgoed 

                                                           
227 In deze paragraaf behandel ik alleen enkele hoogtepunten van kerkgebouwen van kleinere 

kerkgenootschappen. Niet alle kleine kerkgenootschappen komen hier aan de orde. 
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229 Rosenberg, Vaillant, Valentijn, 1988, 79-80. 
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231 De remonstrantse kerk in Groningen (1883) staat aan de Coehoornsingel en de remonstrantse kerk in Haarlem 

(1887, A. van der Steur) staat aan de Wilhelminastraat. De Haagse kerk miste een toren maar was evenwel een 

markant gebouw. http://www.reliwiki.nl.   
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Weldam bij Goor.232 De anglicanen zetten na 1900 de bouw van hun kerkgebouwen in een 

Engelse gotische trant voort. Bij de lutheranen is de door Hermann Wentzel (1820-1889) 

ontworpen Duitse Evangelische Kerk in Den Haag uit 1861 opmerkelijk. Hier is sprake van 

een aan de Duitse gotiek ontleende stijl, vooral aan de natuurstenen torenspits met hogels 

(gebeeldhouwde gotische ornamenten) te zien. De Duitse invloeden in dit gebouw zijn gezien 

de Berlijnse afkomst van zijn ontwerper niet vreemd.233 

Een opmerkelijke plaats in de kerkbouw van de kleine kerkgenootschappen wordt 

ingenomen door de oud-katholieken. Dit genootschap, ontstaan door afsplitsing van de 

Rooms-Katholieke Kerk in de achttiende eeuw, kerkte aanvankelijk in schuilkerken. Pas 

vanaf het einde van de negentiende eeuw bouwden zij grotere en zichtbare monumentale 

kerken. Twee daarvan moeten hier worden genoemd: ten eerste de St. Agnes in Egmond aan 

Zee (1885; Willem Raman)234 en verder de St. Vitus aan het Melkpad in Hilversum (1889; 

Petrus Weeldenburg). De eerstgenoemde kerk is een laat voorbeeld van de hierboven 

genoemde stukadoorsgotiek. De tweede markeert de neobarok in de kerkbouw uit de late 

negentiende eeuw en is als zodanig zeldzaam.235 De driebeukige kruisbasiliek met 

vieringkoepel grijpt terug op de Romeinse barok (afb. 34). 

Samengevat kan worden gezegd dat de kleine kerkgenootschappen weinig of niet in 

een eigen, zelfbewuste stijl bouwden. Een mogelijke verklaring hiervoor is de geringe en 

versnipperde omvang van hun achterban, waardoor een hiërarchische bestuursstructuur en een 

centralistische visie op kerkbouw bij hen ontbrak. Een uitzondering daarop zijn de anglicanen, 

die de Engelse neogotiek in Nederland introduceerden.  
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Soest (1852, Theo Molkenboer; grotendeels gesloopt in 1969) en de basiliek H.H. Agatha en Barbara in 
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Beschouwing bij 1.2 

 

In de tweede helft van de negentiende eeuw verrezen nieuwe kerkgebouwen in 

stadsuitbreidingen vaak op willekeurige locaties, aangezien een centraal aangestuurde 

stadsplanning met inpassing van kerken ontbrak. In binnensteden kwamen nieuwe kerken – 

uitgezonderd hervormde – vaak op de plaats van of vlakbij vroegere schuilkerken. Soms 

slaagden kerkgenootschappen erin een kerkgebouw een representatieve plaats in de 

bestaande stad of in een uitbreidingswijk te geven. Dat hing niet alleen af van financiële 

armslag, maar ook van de verhoudingen tussen stads- en kerkbesturen. Hoe meer 

aaneengesloten grond een protestantse gemeente of rooms-katholieke parochie kon 

verwerven, des te mooier en opvallender was vaak de ligging van de nieuwe kerk. Maar in de 

praktijk pakte de kerkbouw in snel en chaotisch groeiende steden vaak minder fraai uit dan 

veel kerkbesturen wensten. Kerkgenootschappen ‘concurreerden’ met elkaar in hun streven 

naar een centrale plaats voor hun kerkgebouw, omdat zij goed zichtbaar en bereikbaar voor 

kerkleden moesten zijn. Een prominente stedenbouwkundige ligging was bovendien in 

toenemende mate voorbehouden aan nieuwe typen gebouwen, zoals stations, postkantoren en 

warenhuizen. 

Steeds vaker tekende de opkomende verzuiling zich af in de bouwstijl van 

kerkgebouwen. De identiteit van de verschillende kerkgenootschappen als opdrachtgevers en 

de toenemende academische vakkennis van betrokken architecten mondden uit in 

uiteenlopende stijlen, waarvoor de ontwerpers bewust kozen. Daarnaast was een groeiende 

verscheidenheid aan stijlen opvallend. Dit alles speelde tegen de achtergrond van de 

ontwikkeling van het nationale én internationale architectuurdebat in deze periode. De 

ideologische verscheidenheid tussen culturen, groepen en landen leidde tot een veelheid aan 

architectonische vormen. Voor het eerst in de geschiedenis kon niet langer van een uniforme 

stijl voor representatieve gebouwen worden gesproken. Het pluriforme verzuilde bestel 

weerspiegelde zich in een opmerkelijke variatie aan kerkbouwstijlen. 

De rooms-katholieken grepen terug op specifieke bouwvormen uit de middeleeuwen. 

Voor hen was meestal de gotiek – maar soms ook het romaans – het uitdrukkingsmiddel van 

de eigen zuil. In het laatste kwart van de eeuw ontdekten de hervormden en de 

gereformeerden de renaissance als passende vorm voor hun nieuwe kerken, vooral als reactie 

op de rooms-katholieken. Zo ontstond de neorenaissance als reactie op de neogotiek. De 

neogotiek wordt tot op de dag van vandaag gestigmatiseerd als uiting van rooms 

triomfalisme. 

Maar zo eenvoudig lag het toch niet. Door de groeiende academische scholing en 

affiniteit met de geschiedenis van de bouwkunst vonden architecten geregeld een alternatieve 

en niet eerder beproefde vorm; zoals bijvoorbeeld een protestantse architect die een 

neogotische kerk ontwierp.  

De zoektocht naar een passende stijl duurde bij protestantse architecten echter maar 

kort. Een eigen stijluitdrukking bleek bij hen ondergeschikt aan de functie van het bedehuis 

als sobere preekkerk. Omstreeks de eeuwwisseling lieten de protestanten zich inspireren door 

de vernieuwende theorieën van de architect Hendrik Berlage: hierdoor zouden 

contemporaine vormen in de protestantse kerkbouw in de eerste drie decennia van de 

twintigste eeuw geliefd blijven. De rooms-katholieken omarmden in dezelfde periode meestal 

nog als vanouds de neogotiek.  
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Deel 2 Kerkbouw in de twintigste eeuw (periode 1900-1970) 
 

 

2.1 Liturgische vernieuwing en moderniteit. Kerkbouw tussen 1900 en 

1940 

 

De kerkbouw werd tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw beïnvloed door liturgische 

vernieuwingen bij de grote kerkgenootschappen, verdere bevolkingsgroei, verstedelijking en 

veranderingen op gebied van bouwtechniek en architectuur. De vernieuwende liturgie leidde 

tot experimenten met ruimtevormen en kerkplattegronden. Meer dan eerder speelde een 

bezinning op de vormgeving van kerken een rol tegen de achtergrond van deze nieuwe 

liturgische inzichten. In dit hoofdstuk komen deze aspecten aan de orde. 

De kerkbouw had zich binnen alle denominaties ondertussen geheel 

geprofessionaliseerd. Ook noopte aanhoudende bevolkingsgroei tot meer bouwactiviteiten en 

door efficiëntere bouwmethoden konden meer kerkgebouwen in korte tijd worden 

gerealiseerd. Men kan daarom ook wel spreken van een kerkbouw-industrie. Bovendien 

kenmerkte de kerkbouw zich door een toenemende architectonische pluriformiteit: vanaf circa 

1900 niet alleen tussen, maar ook binnen denominaties. 

De plaats van het nieuwe kerkgebouw was vooral in stadsuitbreidingen een 

voortgaande uitdaging, die niettemin vaak succesvol uitpakte. De Woningwet van 1901 stelde 

stedenbouwkundige randvoorwaarden aan nieuwe wijken. Leefbaarheid, goede 

woonomstandigheden, groenvoorzieningen en esthetische richtlijnen kwamen daarin voorop 

te staan. Kerkgenootschappen profiteerden hiervan. Meer dan voorheen konden zij 

kerkgebouwen op goed zichtbare locaties realiseren – al verliep dat proces niet overal even 

soepel. De ligging van nieuwe kerkgebouwen symboliseerde de positie van 

kerkgenootschappen in groeiende steden. Opdrachtgevende kerkbesturen bonden door middel 

van kerkbouw de strijd aan met opkomende maatschappelijke bewegingen als het socialisme, 

die tot buitenkerkelijkheid leidden. Zij trachtten de snel groeiende en moderniserende 

bevolking voor zich te winnen en te (her)kerstenen. 

Na een inleidende paragraaf over de stedenbouwkundige situering van kerken wordt 

de kerkbouw per denominatie behandeld. In de daaropvolgende paragrafen wordt ingegaan 

op stijlopvattingen en kerkbouwvraagstukken bij verschillende denominaties. Kritische 

reflecties van theologen en architecten over de eigentijdse kerkbouw komen hierbij aan de 

orde. 

 Tijdens de oorlogsjaren stagneerde de kerkbouw in het hele land: er was toen 

überhaupt weinig sprake van bouwactiviteit. Daarom laat ik de oorlogsjaren in dit onderzoek 

buiten beschouwing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

2.1.1  De stedenbouwkundige situering van kerkgebouwen in de periode 1900 tot 1940 

 

 

Voorgeschiedenis: theorievorming over verfraaiing van het stadsbeeld 

 

In deze paragraaf komt de stedenbouwkundige situering van kerkgebouwen in de periode 

tussen 1900 en 1940 aan de orde. Kerkgebouwen namen, als gezegd, in de confessionele 

samenleving van na 1900 een vanzelfsprekender plaats in stadsuitbreidingen in dan in de 

negentiende eeuw. Om dit te kunnen verklaren is het noodzakelijk de context te analyseren 

waarin deze gebouwen tot stand kwamen. 

Van grote invloed op de stedenbouwkundige planning van bijzondere bebouwing – 

waaronder kerkgebouwen – waren de Woningwet van 1901 en de daaropvolgende regulering 

van nieuwe stadsuitbreidingen. In veel steden, zoals Amsterdam, waren de 

woonomstandigheden van arbeiders en migranten schrikbarend slecht.236 De Woningwet 

maakte het voor bestuurders mogelijk om problemen rond volkshuisvesting integraal aan te 

pakken, bijvoorbeeld door aanscherping van regels.237 De wet bepaalde dat gemeenten bij 

uitbreiding wettelijk verplicht waren een bouwverordening op te stellen: daarin werden een 

minimumafstand tussen woningen en andere bebouwing voorgeschreven en bouwhoogtes en 

rooilijnen bepaald. De wet bepaalde ook de breedte van straten, trottoirs en een minimale 

hoeveelheid openbaar groen. Groeiende gemeenten met meer dan tienduizend inwoners waren 

verplicht om uitbreidingsplannen op te stellen, waarin genoemde eisen werden verwerkt. 

Gedeputeerde Staten moesten de uitbreidingsplannen goedkeuren. Voor grachten, pleinen en 

straten moest vooraf grond worden aangewezen. Verder werden woningeigenaren verplicht 

hun bezit te onderhouden. De bouwpolitie – nu Bouw- en Woningtoezicht – trad handhavend 

op. Ook kon de gemeente tot onteigening van panden overgaan wanneer de leefbaarheid of 

gezondheid van bewoners in het geding was.238 

Gekoppeld aan de Woningwet van 1901 ontstond een nieuwe visie op stedenbouw en 

de rol van gezichtsbepalende gebouwen daarin, zoals kerken. Woningcorporaties en 

gemeenten drukten steeds meer een kwalitatief stempel op stedenbouw. Hun plannen 

berustten op idealen van gemeenschapsvorming en schoonheid. Publieke gebouwen zoals 

kerken speelden vanaf toen een prominentere rol ter verfraaiing van het stadsbeeld doordat ze 

steeds vaker in zichtassen van straten en pleinen werden geplaatst. Ook werden deze 

gebouwen vaker dan voorheen geïntegreerd in een bouwblok en stratenplan.239 

Een belangrijke rol in de stadsplanning na 1900 speelde de architect Hendrik Berlage 

(1856-1934), die in deel 1 al aan bod kwam. Berlage zag de stad als een gesamtkunstwerk en 

ook uitbreidingsplannen moesten als zodanig kunnen gelden. Hij was een fel tegenstander van 

de uit revolutiebouw bestaande negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen, die in zijn ogen lelijk 

waren en een fraaie overgang tussen stad en land teniet hadden gedaan. Zo beletten de 

laatnegentiende-eeuwse arbeidersbuurten het zicht op de historische binnensteden op een 

onverantwoorde wijze.240 Hij maakte onder meer grootse plannen voor de uitbreiding van 

Amsterdam – het Plan Zuid dat vanaf 1920 grotendeels werd uitgevoerd – en voor een 

uitbreiding van Den Haag. Dit laatste plan uit 1909 werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Met 

deze uitbreidingsplannen trachtte Berlage het aanzien en de leefbaarheid van steden te 

verbeteren. 
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Ook internationaal gezien stond een verbeterde, idealistische stedenbouw in de belangstelling. 

Berlage liet zich inspireren door de befaamde Weense stedenbouwkundige Camillo Sitte 

(1843-1903) en diens boek Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen (1889). 

Bij Sitte speelden aspecten als schilderachtigheid, zichtlijnen, oriëntatie, pleinen en de plaats 

van monumentale gebouwen – zoals kerken – in het stadsbeeld een voorname rol. In Berlages 

uitbreidingsplannen zijn de uitgangspunten van Sitte onmiskenbaar aanwezig.241 

Dat blijkt onder andere bij zijn plan voor Amsterdam-Zuid, waarin kerkgebouwen een 

prominente rol spelen. Op een tekening in vogelvluchtperspectief valt duidelijk een 

monumentale kerk te herkennen, die gepland was op een plein achter het huidige 

Victorieplein. Ook waren vier andere grote kerken van diverse genootschappen gepland op 

nog aan te wijzen locaties. In het westelijk deel van het Plan Zuid tekende Berlage een grote 

koepelkerk aan een plein. Geen van deze kerkgebouwen werd uitgevoerd.242 De bouwmeester 

bedacht daarnaast één plan voor een katholieke kerk dichtbij de Ferdinand Bolstraat. Die kerk 

– de huidige Vredeskerk – verrees in 1924 op een prominente locatie aan de Pijnackerstraat, 

dichtbij de locatie die Berlage op het oog had. De plek kreeg extra nadruk doordat de kerk en 

haar bijgebouwen zoals pastorie, klooster en scholen, als een kerkeiland in een driehoekig 

bouwblok werden uitgevoerd. 

 

 

Kerkgebouwen in de ruimtelijke planvorming – rooms-katholieke voorbeelden 

 

Het kerkgebouw kon als stedenbouwkundig accent in de nieuwe uitbreidingsplannen een 

voornamere rol spelen dankzij de toenemende interactie tussen confessionele 

woningbouwverenigingen en architecten. Dit proces werd vooral tijdens het interbellum 

zichtbaar. Verzuilde partijen kregen een grotere invloed op stedenbouwkundige plannen.  

Illustratief hiervoor was de rooms-katholieke architect Alexander Kropholler (1881-

1973), bekend door zijn kerkgebouwen middenin eveneens door hem ontworpen 

wooncomplexen. Sommige daarvan hadden een gesloten karakter om de sensus catholicus te 

benadrukken, het katholieke gemeenschapsgevoel. De rustige en teruggetrokken ligging van 

dergelijke nieuwe rooms-katholieke kerken kwam voort uit een zekere bescheidenheid 

waarmee de kerk zich stedenbouwkundig wilde manifesteren.243 

Pater Constantinus (1891-1952), lid van de Orde der Capucijnen en auteur van het 

boek Liturgie en kerkelijke kunst uit 1950, prees Krophollers enclaves. Hij zag zijn plannen 

als een ideale vorm van katholieke stedenbouw, waarin de kerk als een rustpunt centraal lag, 

ver van het door drukte en heidense taferelen gekenmerkte openbare leven in andere 

stadsdelen. Constantinus noemde het complex rond de Martelaren van Gorcumkerk op het 

Linnaeushof in Amsterdam-Watergraafsmeer als lichtend voorbeeld (afb. 35). Eveneens door 

Kropholler ontworpen, maar dan kleiner van omvang en minder gesloten, zijn de ensembles 

rond de St. Petruskerk aan de Lammenschansweg in Leiden (1936; in samenwerking met 

Hugo van Oerle) en de O.L. Vrouw van Lourdeskerk in Scheveningen (1911; in 

samenwerking met Kees van Moorsel (1892-1962); grotendeels uitgevoerd na 1920). 

Constantinus pleitte ervoor kerken aan de openbare weg te laten grenzen, omdat volgens hem 

niet ‘de bioscoop’ maar de kerk in het moderne stadsbeeld moest domineren.244 Anders dan de 

Amsterdamse Martelaren van Gorcumkerk grenzen beide laatstgenoemde kerken van 

Kropholler door middel van een voorplein aan een hoofdweg. Constantinus uitte zich echter 
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kritisch over grote stadspleinen, omdat deze volgens hem afbreuk aan de monumentaliteit van 

het kerkgebouw konden doen.245 

In veel gevallen, vooral in de steden boven de grote rivieren, liet de beperkte 

beschikbare ruimte de bouw van dergelijke katholieke enclaves niet toe. Tijdens het 

interbellum verrezen in de steden vele katholieke en ook protestantse complexen met kerk, 

pastorie, patronaats- of buurthuis en school, maar meestal zonder woningen. Sommige 

daarvan konden door middel van hun vrije ligging ten opzichte van de overige bebouwing als 

kerkeiland uitgevoerd worden, zoals het complex van de Gerardus Majellakerk in de 

Amsterdamse Indische Buurt (1927; Jan Stuyt). De centrale ligging van dat complex in die 

buurt werd extra benadrukt door de symmetrische opzet ervan, met als hoogtepunt de 

imposante centraalbouw met koepel (afb. 36).246 De meeste andere katholieke complexen 

grensden echter deels aan profane woonbebouwing in plaats van een kerkeiland te kunnen 

vormen. 

Ook socialistische tegenwerking vanuit gemeentebesturen gaf kerkbesturen dikwijls 

weinig ruimte voor hun stedenbouwkundige ambities. In de Amsterdamse arbeiderswijk De 

Baarsjes verrees bijvoorbeeld in 1926 de kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, 

bekend als de Chassékerk, vanwege de ligging aan de gelijknamige straat. De verborgen 

ligging van de door Karel Tholens (1882-1971) ontworpen kerk aan een klein driehoekig 

pleintje, was te wijten aan de moeizame onderhandeling tussen parochie en gemeente over de 

verwerving van de grond.247 In enkele bijzondere gevallen losten kerkbesturen dit probleem 

op door kerkgebouwen en scholen geheel in de woonblokken te integreren. In de 

Amsterdamse Rivierenbuurt was dat het geval bij de paters Dominicanen, die bij hun 

verhuizing naar de Rijnstraat hun nieuwe Thomas van Aquinokerk (1926; Jacques Duncker) 

als het ware ‘opgelost zagen in de straatwand’. Hiermee was een kerk ontstaan in een 

markante Amsterdamse Schoolstijl, voor de katholieke kerkbouw van het interbellum 

zeldzaam te noemen. Alleen de forse hoektoren verraadde de functie van de kerk. Wegens 

teruglopend kerkbezoek werd het gebouw begin 2004 gesloopt. 

De Duitse theoloog Johannes van Acken (1879-1937) pleitte in 1924 uit voor een 

teruggetrokken stedenbouwkundige ligging van het rooms-katholieke kerkgebouw. Hij 

constateerde dat de gewenste betrokkenheid van de kerkgangers bij de heilige mis kon worden 

verstoord door ‘wereldse geluiden’, zoals autoverkeer. Hij prefereerde daarom een rustige en 

geïsoleerde ligging van de kerk ten opzichte van hoofdwegen. Stedenbouwers dienden bij 

nieuw te ontwerpen stadsplannen daarmee rekening te houden. In de praktijk bleek dat echter 

moeilijk te realiseren, aangezien veel bestemmingsplannen de door Van Acken gewenste 

situering van het kerkgebouw onmogelijk maakten.248 

In kleinere steden of dorpen met een stedelijk karakter kwam het geregeld voor dat 

kerkgebouwen een nieuwe oriëntatie gaven aan de stedelijke structuur als geheel. Een 

belangrijk voorbeeld van moderne stedenbouw waarin kerken een dergelijke bepalende rol 

spelen, is Hilversum. Deze plaats groeide vanaf het einde van de negentiende eeuw onder 

invloed van de textielindustrie en – later – de media van een agrarisch dorp uit tot een forse 

stedelijke gemeente. Hilversum werd een bakermat van jonge bouwkunst en stedenbouw, 

waarin kerkgebouwen tot op heden een organische eenheid vormen met de omgeving. 
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De Hilversumse groei ging in de periode tussen 1910 en 1940 gepaard met de aanleg van 

tuinwijken onder leiding van de befaamde gemeentearchitect Willem Dudok (1884-1974). 

Dudok hechtte evenals Berlage waarde aan markante oriëntatiepunten, zoals kerken in de 

nieuwe wijken. In zijn plan uit 1915 voor een gemeentelijk volkswoningbouwcomplex aan de 

zuidkant van Hilversum nam hij in diverse opzichten de katholieke St. Clemens Maria 

Hofbauerkerk, die daar een jaar eerder was verrezen, als ruimtelijk uitgangspunt. Deze door 

Jacques van Gils (1865-1919) ontworpen kerk had volgens hem een toegevoegde waarde 

omdat zij de wijk een schilderachtig karakter kon geven. De zichtassen van de Leliestraat, de 

Korenbloemstraat en een deel van de Neuweg werden op het volume van de kerk gericht.249 

Dudok lichtte het plan als volgt toe: ‘Op de architectonisch belangrijke punten is de nadruk 

gelegd door belangrijke architecturalen vorm. Zoo is er tegenover de Clemenskerk […] aan de 

Leliestraat een groot blok van dertien woningen geplaatst met als middenpartij een 

poortgebouw dat door de opneming van de bovenwoning […] tot grooter ontwikkeling kan 

worden gebracht. Door deze wijze van bebouwing der Leliestraat is architectonisch een 

passende omgeving voor deze moderne kerkarchitectuur verzekerd.’250  

Eén kilometer verderop, eveneens in Hilversum-Zuid, verrees in de jaren 1920-1930 

de middenstandswijk De Waaier, volgens een symmetrisch plan met een middenas: op de 

kaart was de wijk ook een waaier. De centrale as van deze wijk – de Pieter de Hooghlaan – 

werd precies op de toren van de St. Vituskerk van Cuypers gericht, ruim een kilometer 

verderop. De brede opzet van deze laan met in het midden een plantsoen droeg extra bij aan 

het zicht op de kerk. Nog steeds wordt de Pieter de Hooghlaan, met de St. Vitus in het 

verlengde van de laan, als een van de belangrijkste zichtassen van Hilversum beschouwd.251 

 

 

Enkele protestantse voorbeelden 

 

De protestanten hadden een minder hiërarchische organisatiestructuur dan de katholieken. 

Minder dan bij de laatstgenoemden diende de kerk in hun kerkvisie het hart van de 

samenleving te vormen. Daarom streefden zij minder naar grote kerkelijke complexen. 

Niettemin bonden ook de protestanten de strijd aan met socialistisch of liberaal gekleurde 

gemeentebesturen om goed zichtbare locaties voor hun kerkgebouwen te bewerkstelligen. Bij 

de protestanten vond verder een vruchtbare samenwerking plaats tussen architecten en 

woningbouwverenigingen uit de eigen zuil. De gereformeerden hadden daarbij met hun 

woningcorporatie Patrimonium een voorsprong ten opzichte van de hervormden.252 

Patrimonium was verantwoordelijk voor de aanleg van uitbreidingswijken in onder 

andere Haarlem, Amsterdam en Groningen. Het meest uitgesproken stedenbouwkundige plan 

van deze corporatie is de wijk bij de Kloppersingel in Haarlem met de toepasselijke naam 

Patrimoniumbuurt. De buurt werd in de vorm van een tuinstad ontworpen. Patrimonium 

realiseerde deze tuinwijk tussen 1921 en 1923 nabij de oude vestinggracht aan de noordkant 

van de stad, volgens een gewijzigd plan van directeur van Openbare Werken, Lucas Dumont 

(1865-1935). De buurt dankt haar karakter en kwaliteit aan de lommerrijke vestinggracht, de 

opvallende eenheid tussen het stedenbouwkundige plan en de architectonische invulling. 

De gereformeerde architecten Tjeerd Kuipers en Arnold Ingwersen (1882-1959) 

ontwierpen de 417 woningen met Engelse invloeden. Het stratenpatroon is onregelmatig en de 

straten zijn breed. Het besloten karakter van de tuinwijk wordt versterkt door een 

                                                           
249 Koenders, 2001, 66. 
250 Van Bergeijk, 1995, 143. 
251 Koenders, 2001, 116; uitleg door Norman Vervat. 
252 Beekers, Van der Woude, 2008, 91-94. 



62 

 

poortgebouw.253 De buurt werd onder invloed van Patrimonium een echte gereformeerde wijk 

met de bijnaam ‘De Psalmenbuurt’, onder het motto van een tekst uit Psalm 127: ‘Zo de 

Heere het Huis niet bouwt, tevergeefs bouwen deszelfs bouwlieden daar aan.’254 

In de wijk werden ook winkels, een school en een kerk gepland, waarmee de wijk 

volgens de tuinstadgedachte geheel zelfvoorzienend was. De zelfvoorziening richtte zich op 

de gereformeerde bevolking. De wijk was speciaal voor hen ontworpen, zij het dat het Rijk 

daar voorwaarden aan stelde. Zo moesten acht woningen aan rijksambtenaren ter beschikking 

worden gesteld, ongeacht hun ideologische kleur.255 

Op een van de meest in het oog springende locaties in de buurt, vlakbij de bocht aan 

de Kloppersingel, verrees in 1926 de Koningkerk (afb. 37) naar een ontwerp van Berend 

Boeyinga (1886-1969). De komst van dit gebouw was beslist geen toeval; de Commissie 

Kerkbouw van de Gereformeerde Kerk te Haarlem wenste nadrukkelijk een kerk in de wijk 

nadat Patrimonium de grond had verworven. Hoewel de woningbouwvereniging liever 

architect Tjeerd Kuipers in de arm had genomen – om de architectonische eenheid tussen kerk 

en buurt te bewerkstelligen – paste het rijzige ontwerp van Boeyinga in Amsterdamse 

Schoolstijl wonderwel in de markante bocht van de Kloppersingel. De kerkenraad had 

Kuipers’ kerkontwerp wegens hoge kosten afgewezen. Bovendien had Boeyinga ervaring met 

het ontwerpen van tuinwijken, waaronder tuindorp Nieuwendam in Amsterdam-Noord in 

dezelfde periode.256 

De inpassing van de Koningkerk in de Haarlemse Patrimoniumbuurt behoorde tot de 

meest uitgesproken stedenbouwkundige vertalingen van de emancipatie van de 

gereformeerden, die zich tussen 1900 en 1940 voltrok. Nergens anders in Nederland trof men 

een dergelijke stedenbouwkundige situering van een gereformeerde kerk uit het interbellum 

aan. De Koningkerk, die de status van rijksmonument verwierf, brandde in 2003 geheel af en 

is nadien niet herbouwd.257 

Ook in andere steden werden gereformeerde en hervormde kerkgebouwen op een 

representatieve wijze in het straatbeeld ingepast. In de Amsterdamse Rivierenbuurt kon 

Boeyinga in 1936 wederom aan de slag met de bouw van de gereformeerde Waalkerk. Deze 

kerk verrees aan de Waalstraat aan de kop van een huizenblok waarmee zij een 

architectonische en symmetrische eenheid vormde. Boeyinga ontwierp ook de omliggende 

woningen en het wijkgebouw. De symmetrie sprak uit de ligging van de kerk: precies in de as 

van de aanpalende IJsselstraat (afb. 38). Hoewel architect Berlage op deze plek in zijn Plan 

Zuid geen kerk had bedacht, zou hij met de situering van de Waalkerk zeker content zijn 

geweest. De Waalkerk is in 1989 gesloopt wegens teruglopend kerkbezoek.258 

Aan de rand van de Groningse Oosterparkwijk verrees in 1929 de monumentale 

Oosterkerk in Amsterdamse Schoolstijl, naar een ontwerp van het gereformeerde bureau 

Kuiler & Drewes. Hoewel niet alleen confessionele maar ook socialistische instanties en 

woningbouwverenigingen bij de bouw van de nieuwe wijk betrokken waren, bewijst het 

ontwerp van de aanpalende huizen door hetzelfde bureau dat hier sprake was van een bewust 
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stedenbouwkundig ensemble op gereformeerde grondslag. De architectonische eenheid van de 

kerk en het huizenblok is opvallend.259 

Ook de hervormden maakten tijdens het interbellum een opvallende sprong in de 

stedenbouwkundige situering van hun kerkgebouwen. Soms was er sprake van een kerkeiland, 

bijvoorbeeld bij hun nieuwe wijkkerken in Amsterdam en Rotterdam. Zo hield de gemeente 

Amsterdam bij de planning van het tweede deel van de Vogelbuurt (1916-1923) in 

Amsterdam-Noord rekening met de inpassing van een hervormde kerk. De adviseur van de 

Dienst Publieke Werken, Johan van der Mey (1878-1949), ontwierp het stratenplan volgens 

het concept van een tuinwijk. Stedenbouwkundige Arie Keppler (1876-1941) coördineerde de 

plannen voor de bebouwing. Voor de nieuwe Bethlehemkerk werd ruimte gereserveerd op het 

Zwanenplein, centraal in de wijk. Aanvankelijk was hier geen kerk, maar een badhuis 

gepland. De gemeente keurde het plan voor een kerk op het plein goed, mits deze niet groter 

zou worden dan de houten noodkerk die hier voorheen stond. De kerk – een ontwerp van 

Adriaan Moen (1879-1950) in Amsterdamse Schoolstijl – is daarom bescheiden van 

afmetingen en heeft geen toren. Deze kwam in 1923-1924 geheel vrij op het plein te staan met 

de voorgevel in de zichtas van de aanpalende Koekoeksstraat.260 Net als bij de Waalkerk in de 

Rivierenbuurt is hier sprake van een symmetrische ligging. 

De architecten Ingwersen en Kuipers, bekend van de Haarlemse Patrimoniumbuurt uit 

dezelfde periode, hebben de huizen in 1919 ontworpen. De protestantse identiteit van het 

stedenbouwkundig ensemble rond het Zwanenplein kwam bovendien extra tot uitdrukking 

door de plaatsing van gevelstenen in de woningen met stichtelijke teksten die naar de Ark van 

Noach verwezen. Deze teksten werden geschreven door de broer van één van de architecten, 

David Ingwersen.261 

Door schaarste aan ruimte moesten confessionele partijen overleggen met de gemeente 

over beschikbare grond voor hun kerk en woningen. Kerkgenootschappen legden beslag op 

verscheidene kavels bij elkaar, waarop een kerk en woningen naast elkaar konden verrijzen. 

Dat was aanzienlijk goedkoper dan de bouw van een afzonderlijk kerkgebouw, waarvoor zij 

geen hypotheek konden krijgen. Zo sneed het mes aan twee kanten: de bouw van de kerk kon 

geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door de opbrengst van verhuur van de huizen en 

de gelovigen waren verzekerd van woonruimte dicht bij de kerk. Dit was bijvoorbeeld het 

geval bij de Elthetokerk in de Amsterdamse Indische Buurt (afb. 39) en bij de Bethlehemkerk 

in de Vogelbuurt.262 

In sommige gevallen konden dankzij ruime financiële middelen kerken worden 

gebouwd op fraaie locaties in de zichtas van zowel hoofdstraten, pleinen als grachten. Dat 

was het geval bij de Willem de Zwijgerkerk (1931; Cornelis Kruyswijk) aan de Olympiaweg 

in Amsterdam-Zuid en de Prinsekerk in de Rotterdamse Provenierswijk (1933; Bureau 

Meischke & Schmidt). De Willem de Zwijgerkerk voldeed aan Berlages wens een publiek 

gebouw als ijkpunt in het straatbeeld te plaatsen – nabij het Olympiaplein.263 Een saillante 

overeenstemming tussen beide kerken is dat zij met bijgebouwen geheel vrij liggen tussen een 

doorgaande weg, dwarsstraten en een gracht, waardoor hier in beide gevallen van een 

kerkeiland kan worden gesproken. De Rotterdamse kerk ligt zelfs in de zichtas van de 

aanpalende Statensingel. Waarschijnlijk als ‘antwoord’ op dit bouwproject realiseerden de 

gereformeerden één jaar later iets verderop aan dezelfde singel de Statensingelkerk (Abraham 
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van der Kraan; gesloopt 1988). Zij zagen andere confessionele groepen als hun concurrenten 

en wisten zelf ook steeds vaker een opvallende locatie voor hun kerken te verwerven.264 

Toch bleek een volledig vrije ligging van nieuwe protestantse kerkgebouwen soms 

onhaalbaar. De hervormde gemeente van Den Haag worstelde bijvoorbeeld met de locatie 

voor de nieuw te bouwen Julianakerk in de Transvaalbuurt. Een representatief plan van 

architect Van Nieukerken uit 1911 voor deze kerk – de negende kerk die de Haagse 

hervormden in gebruik zouden nemen – toonde een grotendeels vrij gelegen kerk op een 

kruispunt en in de zichtas van twee straten. Door geldgebrek moest de hervormde gemeente 

dit plan in 1912 opgeven. De definitieve kerk van architect Van Hoogevest kwam in 1925 te 

staan op een goedkopere en deels door huizen begrensde locatie op een scherpe straathoek. 

Niettemin oogt het gebouw tot op heden imposant in de wijk.265 

 

 

Confessionele stedenbouw van Marinus Granpré Molière 

 

In de confessionele stedenbouw tijdens het interbellum was de architect Marinus Granpré 

Molière (1883-1972) invloedrijk. In de jaren tien vormde hij een compagnonschap met de 

stedenbouwkundige Pieter Verhagen (1882-1950) en de architect A.J.Th. Kok (1874-1941). 

Zo maakten zij uitbreidingsplannen voor Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem. In 1927 

raakte Granpré Molière betrokken bij een regionaal plan voor de Wieringermeerpolder. Naast 

ontwerper van stedenbouwkundige plannen was hij hoogleraar aan de Technische Hogeschool 

Delft. 

Granpré Molière was van huis uit hervormd, maar bekeerde zich in 1929 tot de 

Rooms-Katholieke Kerk. Op dat moment hield hij zich al enkele jaren bezig met de 

ontwikkeling van een nieuwe stedenbouw, gebaseerd op orde, hiërarchie en sociale cohesie, 

gezien vanuit een katholieke maatschappijvisie. Zijn belangstelling voor religie bleek uit zijn 

opvatting dat kerken een centrale positie in nieuwe wijken moesten krijgen.266 

Stedenbouw speelde bij Granpré Molière een rol om het welbevinden van de mens te 

verbeteren. Er moest sprake zijn van eenvoud en harmonie tussen massa, ruimte en lichtval. 

Hij liet zich onder meer inspireren door de grootstedelijke problematiek en oplossingen 

daarvan in Engeland.267 Zijn gedachtegoed moet gezien worden als antwoord op de 

toenemende invloed van het functionalisme. Volgens deze moderne beweging wordt de 

vormgeving van een ontwerp geheel bepaald door de functie, wat zich uitte in massale steden- 

en woningbouw in gestandaardiseerde, vaak lange en hoekige rijen. Confessionele kringen, 

waartoe Granpré Molière behoorde, zagen het functionalisme als bedreigend, omdat dit tot 

ontheemding en individualisering kon leiden. Granpré Molières ideaal was een duurzaam 

groeiende stad met ruimte voor natuur en esthetiek als tegenhanger van de door 

industrialisatie bevorderde massa-stedenbouw vanaf de negentiende eeuw.268 

Granpré Molière greep architectonisch gezien terug op middeleeuwse bouwvormen: 

met name de oude bouwkunst in eigen land vond veel weerklank onder hem en zijn 

leerlingen. Ook eerdere perioden in de Europese architectuur, zoals de vroegchristelijke tijd, 

kregen waardering van de volgelingen van Granpré Molière. De door hem in Delft opgeleide 

architecten worden ook wel tot het ‘Delftse Bouwen’ gerekend, een alternatieve term voor de 
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veel bekendere maar onjuiste term ‘Delftse School’. Granpré Molière en zijn volgelingen 

koesterden namelijk geen uniforme gedachte over stijl.269 

Architectuurhistorici gebruikten de term ‘Delftse School’ destijds om tegenstanders 

van het functionalisme mee aan te duiden. Een artikel in het tijdschrift Bouw uit 1946 

getuigde van een controverse tussen de Delftse traditionalisten aangevoerd door Granpré 

Molière en aanhangers van het moderne Nieuwe Bouwen, onder wie Ko Oud (1890-1963). 

Oud had kritiek op de vormgeving van de traditionalisten, die volgens hem te historisch 

geladen was. Hij streefde naar een conceptuele eenheid tussen vorm, functie, exterieur en 

interieur, wat bijvoorbeeld in zijn Rotterdamse wijk Kiefhoek is te zien. De polemiek in Bouw 

dreigde de tegenstelling tussen traditionalisten (Granpré Molière c.s.) en modernisten verder 

te verscherpen maar na een sussende interventie van de redactie doofde ze uiteindelijk weer 

uit.270 

Granpré Molière heeft vanwege zijn lange loopbaan als hoogleraar in Delft 

betrekkelijk weinig ontworpen. Hij ontwierp slechts zes kerkgebouwen, waarvan er nog vier 

bestaan.271 Toch was zijn invloed aanzienlijk. Bij verscheidene architecten die in Delft 

werden opgeleid, was deze invloed gedurende min of meer hun hele loopbaan zichtbaar. 

Onder hen waren ook architecten van protestantse komaf.272 

 

 

De Rooms-Katholieke Kerk in het zuiden: nieuwe parochiewijken in de steden 

 

In een artikel uit 2007 over rooms-katholieke planologie in het zuiden van het land analyseren 

de stedenbouwkundige Joks Janssen en de planoloog Theo Beckers de wisselwerking tussen 

ruimte en religie. In Noord-Brabant en Limburg domineerden van oudsher rooms-katholieke 

coalities in gemeenten die ruimtelijke ordening volgens hun eigen idealen wilden toepassen. 

Daar bleek volgens Janssen en Beckers een interessant verband te liggen tussen de homogene 

katholieke bevolking en een op de katholieke sociale leer gebaseerde, hiërarchisch opgezette 

stedenbouw, waarin het kerkgebouw domineerde.273 Deze katholieke planologie was gestoeld 

op het ‘wereldlijke’ instrumentarium van ruimtelijke ordening. Daarmee wordt bedoeld dat de 

kerk als efficiënt werkend en goed georganiseerd instituut haar herkersteningsoffensief inzette 

met behulp van moderne stedenbouwkundige middelen.274 Hoe katholieker de bevolking was, 

des te vaker de parochiekerk centraal in de wijk werd neergezet. 

In de snelgroeiende industriesteden Tilburg, Eindhoven en Helmond ontstonden na 

1900 in hoog tempo nieuwe parochiewijken met centraal geplaatste kerkgebouwen. Zo 

breidde Eindhoven vanaf 1920 door annexatie van buurgemeenten fors uit en verdrievoudigde 

het aantal parochies daar tot 34.275 De architecten Joseph Cuypers (1861-1949) en Louis 

Kooken (1867-1940) maakten in 1916 een uitbreidingsplan voor Eindhoven met de structuur 

van een tuinstad, gebaseerd op de parochiegedachte. Net als Berlage lieten Cuypers en 

Kooken zich inspireren door Camillo Sitte. Terwijl de sociaaldemocratische Berlage met zijn 

plan voor Amsterdam-Zuid de markante locaties vrij had gelaten voor profane gebouwen, 

streefden Cuypers en Kooken naar een dominante positie van kerkgebouwen in nieuwe 
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volkswijken. Hun plannen werden echter – mede door de annexatie van de buurgemeenten in 

1920 – niet uitgevoerd.276 

Latere soortgelijke plannen – opgesteld kort na 1920 door de katholieke directeur van 

de gemeentelijke woningdienst G.C. Kools – sneuvelden als gevolg van een ideologische 

strijd tussen de ‘seculiere’ directie van Philips en een kleine katholieke elite in het 

gemeentebestuur en de woningdienst. De directie van Philips streefde naar een 

volkswoningbouw op neutrale grondslag, terwijl Kools en de zijnen zich vasthielden aan de 

gedachte van de katholieke parochiewijk.277 

Moderne plannen door niet-katholieke stedenbouwkundigen kregen in het zuiden van 

het land verder weinig voet aan de grond. In 1929 stelde bijvoorbeeld de befaamde joodse 

planoloog Joël de Casseres (1902-1990) een nieuw uitbreidingsplan voor Eindhoven op. Zijn 

plannen waren veel moderner dan die van Cuypers en Kooken waardoor ze beter konden 

aansluiten bij de specifieke eisen van de snelgroeiende industriestad. De Casseres’ plannen 

leidden echter tot verzet onder katholieke regionale elites, waardoor zij uiteindelijk begin 

jaren dertig sneuvelden. De katholieken wensten een stedenbouwkundig plan, gestoeld op de 

ideeën van Granpré Molière. ‘Wij zien in een katholieke streek de parochie als eenheid van 

uitbreiding en saneering […]. Het kerkgebouw als kern […]. De Kerk immers en haar 

instellingen is het blijvende, vaste anker in ’t woelige, driftige-wisselende leven,’ zo schreef 

de studiekring voor Kerkelijke Bouwkunst van het bisdom Den Bosch in 1933 in reactie op 

De Casseres’ plannen.278 

De katholieke elite kreeg uiteindelijk haar zin. In de jaren voor en na de oorlog 

ontstonden nieuwe parochiewijken op de tekentafel, onder andere opgesteld door architect Jan 

Kuiper (1907-2003), die zich eveneens door het traditionalisme van Granpré Molière liet 

beïnvloeden. Deze plannen zijn grotendeels uitgevoerd. Kerkgebouwen nemen daarin tot op 

de dag van vandaag een centrale positie in. Voorbeelden zijn de Gerardus Majellakerk in 

Eindhoven-Stratum (Kooken; 1925), gesitueerd aan een ruim plein midden in de wijk, waarop 

diverse straten samenkomen. Ook de Pastoor van Arskerk (Van Beek; 1930) in de wijk 

Woensel en de Theresiakerk (Van Beek; 1929; afb. 40) in Strijp zijn door hun goede 

zichtbaarheid in de gelijktijdig opgetrokken wijk goede voorbeelden van kerken als 

middelpunt van de parochiewijk.279 Granpré Molières compagnon Pieter Verhagen werkte een 

nieuw streekplan uit voor de regio Eindhoven en omliggende gebieden, met ondersteuning 

van architect Henricus Buskens (1909-1978), eveneens van katholieken huize en directeur van 

de Provinciale Planologische Dienst. Ook in dat streekplan speelden kerkgebouwen een 

hoofdrol, wat tot op de dag van vandaag is te zien in Eindhovense uitbreidingswijken uit het 

interbellum. Soortgelijke ontwikkelingen zien we ook in de rest van het katholieke zuiden. 

 

 

De situering van kerkgebouwen in tuinwijken en mijnwerkerskoloniën  

 

De bouw van kerkgebouwen in industrie- of tuinwijken hing in de eerste decennia van de 

twintigste eeuw sterk af van de religieuze kleur van de betrokken opdrachtgevers, overheden 

en fabrieksdirecties. De mate van bereidwilligheid van overheden en grondeigenaren om 

grond beschikbaar te stellen voor kerkbouw en de verhoudingen tussen hen en de 

kerkgenootschappen speelden een belangrijke rol. 

                                                           
276 Janssen, Beckers, 2007, 349-353. 
277 Ibidem. 
278 Ibidem, 355. 
279 Ibidem, 355-356. De genoemde kerken staan op http://www.reliwiki.nl. De Pastoor van Arskerk en de 

Theresiakerk zijn in respectievelijk 2002 en 2013 aan de eredienst onttrokken. 

http://www.reliwiki.nl/


67 

 

Een apart hoofdstuk vormen de mijnwerkerskoloniën in Limburg. Goede huisvesting van 

mijnwerkers die uit alle windstreken werden gehaald was een belangrijk uitgangspunt. Het 

van oudsher agrarische heuvelland bood mijndirecties, parochies en gemeenten een 

uitstekende bakermat om een katholieke sociale cohesie te creëren, beschermd tegen de 

‘gevaren’ van buitenaf. De tuinwijken werden tussen de mijnen en de natuur aangelegd, 

gebaseerd op de idealen van de Britse grondlegger van de tuinstadgedachte, Ebenezer Howard 

(1850-1928).280 Henricus Poels (1868-1948), de aalmoezenier voor sociale werken in 

Limburg, was de drijvende kracht achter het welzijn van katholieke mijnwerkers. Tussen 

1910 en 1940 konden onder zijn leiding katholieke mijnwerkers in diverse koloniën worden 

gehuisvest. Onder andere Jan Stuyt (1868-1934), die een goede bekende was van Poels, 

ontwierp deze koloniën volgens de Engelse tuinstadgedachte. Stuyt tekende deze als 

kleinschalige en besloten tuinwijken, waarvan De Eerste Stap in Hoensbroek uit 1913 een 

goed voorbeeld is. Poels, Stuyt en andere invloedrijke katholieken trachtten hiermee de 

snelgroeiende mijnwerkersgebieden te beschermen tegen niet-katholieke ideologieën als het 

socialisme.281  

Opmerkelijk is dat de kerk vaak niet centraal in de kolonie kwam te staan, maar aan de 

rand ervan of zelfs daarbuiten. Een reden was dat niet de kerk, maar de mijndirecties de 

koloniën opzetten. Deze streefden naar huisvesting van mijnwerkers van verschillende – ook 

niet-katholieke – afkomst en planden geen kerkgebouwen in de wijken. In de meeste gevallen, 

zoals in de Heerlense wijk Molenberg en de genoemde kolonie De Eerste Stap, vinden we 

daarom vaak (later gebouwde) parochiekerken aan de randen van de koloniën.282 Een andere 

reden voor het ontbreken van kerken in de wijken was gebrek aan geld: zo waren de plannen 

van architect Stuyt voor de tuinwijk St.-Jans-Geleen, voorzien van een protestantse en een 

katholieke kerk, te duur.283  

Niet alleen de rooms-katholieken stichtten kerken in of bij mijnwerkerskoloniën. Het 

meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van planning van kerken van verschillende 

genootschappen in een mijnwerkerskolonie was te zien in de kolonie Treebeek bij Brunssum. 

Daar stichtten maar liefst twaalf verschillende kerkgenootschappen een eigen kerk, nadat de 

directie van de staatsmijnen Emma en Hendrik en de overheid grond ter beschikking hadden 

gesteld. Treebeek werd zo een zeldzaam voorbeeld van een multiconfessionele 

mijnwerkerskolonie. De betrokken partijen vonden elkaar in een gemeenschappelijke moraal: 

verheffing van het volk dat gevrijwaard moest blijven van zedenverwildering.284 

De centrale positie van kerkgebouwen in nieuwe tuinwijken en arbeidersbuurten bleek 

elders in het land ondanks de hooggestemde idealen van kerkgenootschappen vaak niet 

haalbaar. Sommige tuindorpen in Nederland werden helemaal niet van een eigen kerk 

voorzien. In Hengelo (Overijssel) ontstond in de jaren tien tuindorp ’t Lansink naar een 

ontwerp van Karel Muller (1857-1942), in opdracht van de directie van machinefabriek Stork, 

wederom in Engelse stijl. De katholieke en protestantse arbeiders waren hier echter 

aangewezen op de bestaande kerkgebouwen in de omgeving. In 1912 verrees tussen de in 

aanleg zijnde tuinwijk en de fabriek de kleine neogotische St. Ludgeruskerk (1913; M. 

Rietbergen; gesloopt 1993), speciaal voor de arbeiders ontworpen. De hervormde arbeiders 

waren aanvankelijk aangewezen op de neoclassicistische Grote Kerk en later op een dichterbij 

gelegen lokaal. In 1934 bouwden zij de nieuwe Bethlehemkerk aan de rand van de tuinwijk, 

ontworpen door A.K. Beudt (afb. 41). Vermoedelijk wenste de socialistische fabrieksdirectie 
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in Hengelo geen kerk in de tuinwijk. In plaats daarvan stichtte zij een profaan 

gemeenschapsgebouw centraal in ’t Lansink.285 

Een ander voorbeeld van een moeizame planning van kerken in een nieuwe tuinwijk is 

de Rotterdamse wijk Vreewijk, opgezet volgens een plan van Granpré Molière, Verhagen, 

Kok en Berlage. De opdrachtgever was de in 1913 opgerichte N.V. Eerste Rotterdamsche 

Tuindorp (ERT). Een eerste ontwerp van Berlage dateerde uit dat jaar, maar Berlage kon 

wegens verplichtingen aan zijn nieuwe werkgever Müller & Co slechts gedeeltelijk betrokken 

blijven. Granpré Molière, Verhagen en Kok werkten de plannen vervolgens uit in 

samenwerking met bureau De Roos en Overeijnder.286 

De nieuwe tuinwijk werd internationaal geroemd vanwege haar organische planning. 

De dynamische stad en het omliggende platteland liepen geleidelijk in elkaar over. Zo kon de 

natuur in de stad worden ervaren, terwijl de wijk voldeed aan de moderne eisen.287 Het 

patroon van straten en woonblokken was gebaseerd op het hier aanwezige polderpatroon. 

Granpré Molière ontwierp de straten bewust lang en met enige bochten, omdat dat rust 

uitstraalde en bovendien goedkoper was dan de aanleg van vele dwarsstraten. Het meest 

opvallend in Vreewijk was de lage bebouwing met een dorps karakter, voorzien van schuine 

daken, omgeven door veel groen. Meer dan negentig procent van de huizen had een tuin. 

Volgens Granpré Molière had de vegetatie het doel ‘de armoede met het dekkleed der natuur 

te bemantelen’.288 Niettemin was de hoeveelheid groen in de wijk vanwege de hoge 

bebouwingsdichtheid voor een gemiddelde tuinstad laag. 

Vanuit de gedachte dat de tuinwijk een rooms-katholiek hart moest krijgen, tekende 

Granpré Molière in zijn plan uit 1920 een parochiekerk met een klooster midden in de wijk, 

op het kruispunt van twee groene hoofdassen. Ook de katholieke bevolking wenste de kerk in 

het midden van de wijk. De Kruisvindingskerk (1929; Herman de Vries) werd echter, in 

plaats van op de beoogde locatie in de kern van de wijk, gebouwd aan de noordelijke rand. De 

reden was dat de ERT de beoogde kerklocatie bestemde voor woningbouw, omdat zij 

woningen vanwege dreigende financiële tekorten beter exploitabel achtte dan kerkbouw.289 

Protestantse kerkgebouwen kwamen aanvankelijk in het plan van Granpré Molière niet 

voor. De gereformeerde Breepleinkerk (1931; Hendrik Sutterland) staat buiten de wijk en 

bovendien schuin tegenover de Kruisvindingskerk, waarvan deze tot op heden een 

opmerkelijke stedenbouwkundige tegenhanger is. Een door Granpré Molière niet nader 

gedefinieerd gebouw – de latere Vredeskerk – in het westen van Granpré Molières plan werd 

in 1930 bestemd tot hervormde kerk. Zo kreeg uiteindelijk alleen deze kerk een fraaie ligging 

in de wijk langs de groenstrook Lede. Daarnaast was in de periferie van de wijk – aan de 

Jagerslaan – plaats voor een bescheiden kerkje van de Nederlandse Protestanten Bond, in 

gebruik genomen in 1929.290 

Een geslaagder voorbeeld van een tuinwijk met geïntegreerde kerkgebouwen is het 

nieuwe tuindorp Maartensdijk, gerealiseerd omstreeks 1930 in het noordoosten van de stad 

Utrecht. Door medewerking van het architectenduo Albert Kool (1877-1937) en Albert van 

Rood (1885-1947) verrees in 1934 de hervormde Willem de Zwijgerkerk, ontworpen door 

Charles Quéré, centraal in de wijk in een ruim driehoekig plantsoen met groenvoorzieningen. 

De kerk ligt in de zichtas van de aanpalende Linnaeuslaan en M.G. de Bruinlaan. Twee jaar 

later werd op korte afstand van de Willem de Zwijgerkerk de rooms-katholieke St. Pauluskerk 

in gebruik genomen, een neoromaanse basiliek met twee fronttorens, ontworpen door 

                                                           
285 Schreijnders, 1991, 83-86. De Bethlehemkerk is sinds 2003 in gebruik als kantoor. http://www.reliwiki.nl. 
286 Valten, 1988, 23-29. 
287 Bosma, 1993, 203-207; Steenhuis, 2007, 139-144. 
288 Valten, 1988, 53. 
289 Ibidem, 40. Melchers, 2015, 202. 
290 Steenhuis, 2007, 141-142; Melchers, 2015, 201-202. http://www.reliwiki.nl. 



69 

 

Giacomo Stuyt (1909-1955; de zoon van Jan Stuyt). Ook deze kerk kreeg een mooie plek in 

de zichtas van een straat en vormde visueel samen met de Willem de Zwijgerkerk een 

uitstekende stedenbouwkundige vertaling van de verzuiling in de jaren dertig (afb. 42). 

Vooral om die reden is het jammer dat de Pauluskerk in 1993 werd gesloopt, waardoor dit 

karakteristieke beeld van de verzuiling nu niet meer te herkennen is. Wel resteert nog de 

gereformeerde Tuindorpkerk (1930; Abraham van der Kraan), die op een meer 

achterafgelegen locatie verrees dan de twee andere kerkgebouwen.291 

 

 

Situering van kerkgebouwen in de Wieringermeerpolder 

 

Marinus Granpré Molière kreeg in de jaren dertig een betere kans om zijn confessionele 

stedenbouwkundige ideaal te verwezenlijken dan bij de Rotterdamse wijk Vreewijk. In de 

droog gemaakte Wieringermeerpolder wist hij harmonieuze rurale leefgemeenschappen rond 

kerkgebouwen als geestelijk middelpunt te creëren. Granpré Molière werd in 1927 door de 

Dienst der Zuiderzeewerken benoemd tot stedenbouwkundig adviseur voor de inrichting van 

de polder en de dorpskernen. Hij zag in dit project een uitdaging om confessionele 

dorpsgemeenschappen te laten aansluiten bij de moderne, grootschalige landbouw.292 

Granpré Molière hield zich intensief bezig met de esthetische en ruimtelijke 

vraagstukken van de Wieringermeer. Zo beoordeelde hij onder andere de indeling en 

bestemming van de kavels, de architectenkeuze, de bebouwing, infrastructuur, beplanting én 

het inplannen van de kerkgebouwen. Hij stelde dat al deze onderdelen van betekenis waren 

voor de harmonie van het geheel. Evenals in de Rotterdamse wijk Vreewijk liet hij zich in het 

ontwerp van de Wieringermeerdorpen inspireren door de tuinstadgedachte.293 

De rooms-katholieke geestelijken en bestuurders streefden ernaar dat een derde deel 

van de bevolking van de nieuwe polder uit katholieken zou bestaan, wat uiteindelijk niet 

lukte. Oorzaken hiervan waren een grotere toeloop van protestantse polderwerkers, geringe 

betrokkenheid van katholieke arbeidersorganisaties bij de kolonisatie van de polder en de 

katholieke bevolking zelf die – vaak afkomstig uit het zuiden – moeizaam kon aarden in het 

verafgelegen nieuwe land.294 

De overheid hechtte belang aan de aanwezigheid van kerkgebouwen in de drie nieuwe 

polderdorpen Wieringerwerf, Middenmeer en Slootdorp. De dorpen moesten in godsdienstig 

opzicht een afspiegeling zijn van de verzuilde landelijke bevolking. Daarom moesten alle 

dorpen een katholieke, een hervormde en een gereformeerde kerk krijgen. Ook de in 1925 

geformeerde Zuiderzeecommissie achtte de planning van kerkgebouwen als identiteitsdragers 

van de nieuwe polderdorpen van groot belang.295 

De kerkgebouwen moesten naast hun geestelijke een esthetische en visuele rol spelen 

in de nieuwe kernen. Daarom kregen zij een vrije en goed zichtbare ligging.296 Verder was 

opvallend dat Granpré Molière de kerkgebouwen en andere centrale voorzieningen dicht bij 

elkaar in de dorpskernen tekende. Hij verwachtte dat de dorpen concentrisch zouden groeien, 

waarbij het dorpshart in de toekomst een centrale positie zou behouden. De kerkgebouwen 

kregen ruime kavels op kruispunten van hoofdwegen toegewezen. Granpré Molière ging 
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ervan uit dat er – door de verwachte bevolkingsgroei – behoefte was aan grote kerkgebouwen 

met beeldbepalende torens.297 

Door de gelijkwaardigheid van de drie kerkgenootschappen kreeg geen van hun 

kerken dé centrale plaats toegewezen. In plaats daarvan bedacht Granpré Molière een 

asymmetrische dorpsstructuur, waarin kerken en voorzieningen min of meer decentraal 

gespreid lagen op hoekpunten. Opvallend was dat hij zich bij de hoofdkern Wieringerwerf liet 

inspireren door de structuur van het oude eilanddorp Schiermonnikoog, een brinkdorp. Zijn 

leerling Johannes Vegter (1906-1982) tekende op zijn verzoek het kadastrale plan van 

Schiermonnikoog over. Granpré Molière koos voor een brinkstructuur omdat hij hiermee een 

harmonieuze dorpsgemeenschap wilde bewerkstelligen.298 De asymmetrische structuur gaf het 

dorp een zekere schilderachtigheid. Ook de dorpen Middenmeer en Slootdorp kregen een 

asymmetrische brinkstructuur. In beide laatstgenoemde plaatsen lag de brink langs de 

dorpsrand, waardoor de kerken – visueel samengeklonterd met de brink – excentrischer 

kwamen te liggen dan in Wieringerwerf.299 

Onder supervisie van Granpré Molière kreeg de polder gedurende de jaren dertig 

negen kerkgebouwen, verdeeld over drie dorpen en drie kerkgenootschappen. Verschillende 

architecten waren betrokken bij het ontwerpen ervan. Evert Rotshuizen (1888-1979) nam de 

gereformeerde kerken van Wieringerwerf (1939) en Slootdorp (1940) voor zijn rekening. Gijs 

van Hoogevest (1887-1968) ontwierp de hervormde kerken in Middenmeer (1932) en 

Wieringerwerf (1932). De rooms-katholieke kerken van Slootdorp (1932) en Wieringerwerf 

(1940) werden respectievelijk ontworpen door Simon van Sante (1876-1936) en Hubert 

Martens (1898-1972). De ontwerpen zijn traditionalistisch uitgevoerd, en doen – geheel 

conform Granpré Molières opvattingen – denken aan middeleeuwse dorpskerkjes.300 

Door gebrekkige financiële middelen tijdens de crisisjaren zijn de kerkgebouwen in de 

Wieringermeer bescheidener geworden dan Granpré Molière wilde. Zo harmonieerden de 

geringe afmetingen van de kerken niet met de ruime percelen die ter beschikking stonden en 

waren de kerktorens ‘laag en miezerig’.301 Ook bepaalden de kerken niet het dorpsbeeld zoals 

oude kerkgebouwen dat deden. De verzuiling en gelijkmatige verdeling van ruimte onder 

verschillende kerkgenootschappen waren hier mede debet aan.302 

Desondanks kon Granpré Molière zijn wens om kerkgebouwen centraal in het 

dorpsbeeld te situeren nergens op zo’n grote schaal verwezenlijken als in de 

Wieringermeerpolder. Hoewel de afmetingen van de kerken bescheiden waren, zegt hun 

centrale situering op hoeken, in zichtassen van hoofdwegen, brinken en pleinen veel over het 

belang dat hieraan werd gehecht. Aangenomen kan worden dat de bescheiden afmetingen en 

stijlvolle traditionalistische eenvoud van de katholieke kerken in de Wieringermeerdorpen wel 

degelijk voldeden aan de wensen van de clerus, onder wie pater Constantinus. De 

Wieringermeer kan ondanks latere wijzigingen als een van de omvangrijkste en beste 

stedenbouwkundige vertalingen van de plattelandsverzuiling van vóór de Tweede 

Wereldoorlog worden beschouwd. 

In april 1945 zette de Duitse bezetter de gehele polder onder water. Zware schade aan 

infrastructuur, huizen, kerken en landerijen was het gevolg. Daardoor was het na de oorlog 

noodzakelijk om de gereformeerde en rooms-katholieke kerk in Middenmeer door nieuwe 

kerkgebouwen te vervangen. De rooms-katholieke H. Geestkerk van Slootdorp overleefde de 
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inundatie van 1945, maar viel aan het begin van de eenentwintigste eeuw alsnog ten prooi aan 

de slopershamer vanwege teruglopend kerkbezoek.303 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de stedenbouwkundige situering van Nederlandse 

kerkgebouwen na 1900 een ongekende ontwikkeling heeft doorgemaakt. De Woningwet van 

1901 schiep de mogelijkheid voor een ruimere en esthetische stadsplanning. Dientengevolge 

konden stedenbouwkundigen markante publieke gebouwen beter laten aansluiten bij de 

stedenbouwkundige context. Nadat verzuilde partijen vanaf 1920 geleidelijk aan meer greep 

kregen op stedenbouw en volkshuisvesting, zorgden zij voor een betere inpassing van 

kerkgebouwen. Dat wil zeggen dat kerken meer werden geïntegreerd in stedenbouwkundige 

plannen en met de architectuur van omliggende woonblokken een visuele eenheid vormden. 

We zien een aantoonbaar verband tussen de ideologische kleur van de betrokken 

partijen, de mate van interactie tussen confessionele en niet-confessionele partijen en de wijze 

van inpassing van kerkgebouwen in nieuwe wijken. Hoe meer aaneengesloten grondbezit een 

confessionele partij had, hoe beter het mogelijk was een kerk centraal en goed zichtbaar in de 

wijk te plaatsen. Tevens blijkt dat de vaak afzijdige houding van niet-confessionele overheden 

of grondeigenaren een beperkende invloed op confessionele partijen bleef uitoefenen in hun 

stedenbouwkundige ambities. Dat was vooral in de steden boven de grote rivieren het geval, 

in tegenstelling tot het van oudsher agrarische en katholieke zuiden. In Brabant en Limburg 

waren de bevolking én overheid homogeen katholiek, wat leidde tot een verwezenlijking van 

het katholieke ideaal: de kerk werd het geestelijke én fysieke middelpunt van de wijk.  
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2.1.2  Rooms-katholieke kerkbouw tussen 1900 en 1940 

 

 

De periode 1900-1920: opkomst van de brede volkskerk en synthese tussen basiliek en 

centraalbouw 

 

Rond het jaar 1900 was de rooms-katholieke kerkbouw in Nederland volledig tot wasdom 

gekomen. Maar een nieuwe generatie architecten kwam omstreeks die tijd voor nieuwe 

uitdagingen te staan.304 De neogotische kerkbouw uit de negentiende eeuw voldeed steeds 

minder aan de ruimtelijke en liturgische wensen van die tijd. De schrijver en illustrator 

Bernard Reith (1894-1974) schreef het volgende over de ontwikkelingen in de katholieke 

kerkbouw: ‘Het kerkruim moest als een wijde hal alle gelovigen omvatten […]. Men wilde 

ook van de grote lengte niet meer weten, daar de “langgerekte gotische pijpenladen” het altaar 

als het ware terugdrongen tot onbereikbare verte. Men wilde het altaar dichter bij de 

gelovigen hebben, zodat allen gelijkelijk zich als “in het midden van de tempel” konden 

voelen.’305  

De Liturgische Beweging was de drijvende kracht achter de nieuwe ontwikkelingen in 

de katholieke kerkbouw. Deze door de benedictijnse traditie opgezette beweging streefde in 

de eerste helft van de twintigste eeuw naar een optimale participatie van het kerkvolk aan de 

eredienst. De gemeenschap moest de eucharistie als een mysterie beleven en dat vereiste een 

vernieuwde vormgeving, die door de zichtbaarheid van het altaar werd bepaald.306 De eenheid 

tussen gelovigen en geestelijken – die sinds de Reformatie geleidelijk zou zijn afgenomen – 

moest in de ogen van de clerus worden hersteld. Dit achtte men mogelijk door een herstel van 

de eenheid en esthetiek van de Romeinse liturgie. Paus Pius X gaf in 1903 een sterke impuls 

aan de Liturgische Beweging.307 

Al aan het einde van de negentiende eeuw uitten bouwpastoors en architecten een 

verlangen naar een overzichtelijker kerkruimte. De bij Pierre Cuypers werkzame bouwkundig 

tekenaar Th. Molkenboer (1871-1920) schreef in 1900 in een artikel dat in die tijd voor het 

eerst sprake was van een zogenaamde volkskerk met een breed middenschip. Molkenboer 

schreef zijn tekst naar aanleiding van een bezoek aan de in 1894 gewijde Heilig Hartkerk in 

Den Haag, ontworpen door Wilhelmus van Liefland (1857-1919) (wegens teruglopend 

kerkbezoek gesloopt in 1974). Deze neoromaanse kruiskerk had een opmerkelijk kort en 

breed schip, waarin alle gelovigen vrij zicht op het altaar hadden. Voor de periode waaruit het 

Haagse kerkontwerp dateerde, was het vooruitstrevend te noemen.308  

Om de parochianen zoveel mogelijk bij de liturgische handelingen tijdens de eredienst 

te betrekken, was kortom een brede en overzichtelijke ruimte nodig. Vanuit een kort en breed 

(midden)schip was het priesterkoor optimaal te zien. Zo kon het kerkvolk de priester goed 

volgen. Hoewel de centrale cirkelvormige of veelhoekige aanleg tegemoet kwam aan deze 

liturgische wens, pleitte Molkenboer voor een klassieke Latijnse kruisvorm.309 De wens het 

schip te verbreden tot eenheidsruimte impliceerde een nieuwe variant op deze klassieke 

kruisvorm: een combinatie of synthese tussen een basiliek en een centraalbouw. 

Pierre Cuypers heeft al vóór 1900 een paar van zijn neogotische kerken ontworpen aan 

de hand van deze vernieuwende ruimtevorm: zijn Dominicuskerk (1886) in de Amsterdamse 

Spuistraat kreeg een middenschip met een opmerkelijke breedte van zestien meter. Voor de 
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neogotische katholieke kerkbouw was dat hoogst uitzonderlijk. Het middenschip kon zo breed 

worden door een weidse overspanning door middel van ijzeren spanten. De zijbeuken zijn 

uiterst smal. De Heilig Hartkerk in Tilburg uit 1898, één van Cuypers’ laatste grote kerken, 

kreeg een middenschip van veertien meter breed, overspannen door de destijds grootste 

bakstenen kruisribgewelven van Nederland.310 Ook in deze kerk waren de zijbeuken in 

verhouding tot het middenschip smal. Vanuit het brede middenschip van deze kerk had men 

een optimaal zicht op het altaar. In 1975 werd deze kerk wegens teruglopend kerkbezoek 

gesloopt.311 De totstandkoming van beide genoemde kerkgebouwen met een dergelijk 

centraliserend breed schip versterkten Molkenboers wens van een overzichtelijker 

kerkruimte.312  

Na 1900 werkten steeds meer katholieke architecten volgens dit nieuwe 

ruimteconcept. De H.H. Martelaren van Gorcumkerk in Bergen op Zoom (1905; Marinus 

Vergouwen; gesloopt 1987; afb. 43) werd een kruisbasiliek met een middenschip van zestien 

meter breed, van waaruit alle gelovigen het altaar goed konden zien. De architect Piet 

Buskens (1872-1939) ontwierp in 1906 de St. Elisabethkerk aan de Mathenesserlaan in 

Rotterdam – de huidige kathedraal van het in 1956 opgerichte bisdom – een centraliserende 

kruisbasiliek met een opmerkelijk, vijftien meter breed middenschip. De zijbeuken waren in 

beide genoemde kerkgebouwen slechts processiepaden. Ze herbergden geen zitplaatsen. In de 

Rotterdamse kerk fungeerden ‘overtollige’ ruimten in de zijbeuken wel als devotiekapellen.313 

Bij stadskerken was sprake van een gemiddelde toename van de middenschipbreedte van tien 

tot vijftien meter, met uitschieters tot bijna twintig meter, zoals bij de door Alexander 

Kropholler (1881-1973) ontworpen O.L. Vrouw van Goede Raadkerk in Beverwijk (1915). 

Deze volkskerk kon zo breed worden dankzij een overspanning door middel van een open 

houten dakstoel.314 

 

De liturgische en bouwkundige vernieuwingsdrang onder katholieke geestelijken, architecten 

en kunstenaars leidde in 1901 tot de oprichting van kunstenaarsvereniging De Violier. Deze 

groep, met relatief jeugdige leden, zette zich af tegen de heersende en dominante opvattingen 

van het St. Bernulphusgilde, dat zich te veel richtte op wat zij zagen als gedateerde 

neogotiek.315 Niet langer domineerde de neogotiek van Cuypers en Tepe het bouwtoneel. In 

plaats daarvan streefden de leden van De Violier naar een nieuwe kunstuiting die wortelde in 

de byzantijnse en vroegromaanse periode. Het gedachtegoed van De Violier had niet alleen 

invloed op de kerkelijke kunst, maar ook op de architectuur van kerkgebouwen.316 

Architecten pasten bijvoorbeeld de combinatie van een kruiskerk en een centraalbouw 

– waarmee Cuypers als gezegd al had geëxperimenteerd – in de eerste paar decennia van de 

twintigste eeuw vaker toe. Cuypers’ zoon Joseph en Jan Stuyt, beiden bij Cuypers opgeleid, 

behoorden tot de eerste rooms-katholieke bouwmeesters van de twintigste eeuw die dit 
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nieuwe ruimteconcept voortzetten. Ze sloten zich aan bij De Violier en werkten van 1900 tot 

1908 samen op één bureau.317 Daarnaast bouwden ze kort na 1900 een aantal kerken die qua 

opzet centraliserend waren door de toepassing van een kort en breed schip. Dat zien we onder 

andere bij de St. Gummarus in Steenbergen (1903; afb. 44), de St. Antonius van Padua in 

Utrecht (1903) en bij de St. Jacob in Den Bosch (1907). Een zich trapsgewijs verbredende en 

centraliserende kerk is ook de St. Calixtus in Groenlo uit 1908.318 

Joseph Cuypers maakte in 1895 naam met zijn grootste opdracht: de nieuwe St. 

Bavokathedraal aan de Leidsevaart in Haarlem (afb. 45). Deze majestueuze kathedraal werd 

het kroonjuweel van het florerende bisdom Haarlem en verrees in drie bouwfasen tussen 1895 

en 1930. Het ontwerp greep terug op het late romaans, de vroege gotiek en zelfs op oosterse 

en Moorse motieven. Vanwege de functie van dit gebouw als kathedraal verrees een grote 

conventionele kruisbasiliek met straalkapellen bij het koor, een vieringkoepel en twee 

westtorens volgens Frans-gotisch model met een symboliek gebaseerd op het Hemelse 

Jeruzalem. Deze symboliek, die onder meer tot uiting komt door de exacte oriëntatie van de 

kerk op het oosten, is gebaseerd op de richtlijnen van Alberdingk Thijms boek De Heilige 

Linie. Bijzonder aan deze kathedraal is ten slotte dat de lange en gefaseerde bouwperiode 

ervan een evolutionaire ontwikkeling naar een eigentijdse kerkelijke bouwkunst tot gevolg 

had.319 Dezelfde ontwikkeling is in de rest van Joseph Cuypers’ kerkelijke oeuvre zichtbaar: 

de detaillering van zijn koepelkerken uit de jaren twintig is aan de neogotiek ontgroeid.  

Gedurende de totstandkoming van de Haarlemse kathedraal sloeg de centraliserende 

koepelbouw aan bij zowel Jan Stuyt als – vanaf 1920 – bij Joseph Cuypers. Stuyt en Cuypers 

zochten met hun koepelkerken naar een efficiënte en overzichtelijke liturgische ruimte. Een 

vernieuwend ruimtelijk aspect in Stuyts koepelkerken is de toepassing van de viering in de 

vorm van een onregelmatige achthoek. Daarmee wordt in dit geval niet alleen een 

achthoekige viering met ongelijke zijden bedoeld, maar ook met ongelijke hoeken. De wens 

tot een betere zichtbaarheid van het altaar in combinatie met de bekroning door een 

veelhoekige koepel maakte deze ruimtelijke oplossing volgens Stuyt noodzakelijk. Zo kon het 

schip breed worden en werd de achtzijdige viering in de lengterichting ‘uitgerekt’. De meeste 

zitplaatsen konden daardoor onder de koepel worden gecreëerd, waardoor de zichtbaarheid op 

het altaar werd geoptimaliseerd.320  

De door Stuyt en Cuypers toegepaste centraliserende koepelbouw kreeg echter weinig 

navolging. Dit type kerkbouw leidde door de constructie van de koepel tot hoge bouwkosten. 

Bovendien werd het vanaf de jaren twintig verdrongen door de zogenaamde christocentrische 

volkskerk. Deze term duidt op een kerkgebouw met een sterke architectonische en ruimtelijke 

nadruk op het priesterkoor. Ook wees de Liturgische Commissie van het bisdom Den Bosch 

de centrale koepelbouw af, mede naar aanleiding van de bouw van de St. Jan in Waalwijk 

1923-1925. De architect Hendrik Valk (1886-1973) bouwde deze grootse, exotisch aandoende 

koepelkerk naar het voorbeeld van de byzantijnse centraalbouw. De kerk kreeg een viering op 

basis van een onregelmatige achthoek (afb. 46). Een dergelijke koepelkerk leidde volgens de 

commissie de aandacht van het altaar af door de opzichtige aanwezigheid van de koepel. Het 

beste kerktype was volgens de commissie de axiale basiliek. Deze zou, in tegenstelling tot de 

oosterse centraalbouw, aansluiten bij de westerse liturgische traditie. Het oordeel van de 

bouwcommissie was niet aan dovemansoren gericht. Sinds de ingebruikname van de 
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Waalwijkse kerk werd geen enkele koepelkerk meer gebouwd in het Bossche bisdom. Elders 

in Nederland volgden omstreeks 1930 nog enkele koepelkerken van Joseph Cuypers en Jan 

Stuyt, maar deze waren kleiner van omvang en minder gedurfd dan de kerk in Waalwijk.321  

Een weinig beschreven maar productieve bouwmeester die experimenteerde met de 

synthese tussen het ‘traditionele’ basilicale schema en de eigentijdse volkskerk, was Wolter te 

Riele (1867-1937) uit Deventer. Te Riele hield – onder invloed van Cuypers sr., Tepe en zijn 

vader Gerard te Riele, die eveneens (kerk)architect was – consequent vast aan een 

neogotische vormentaal. De kerken uit de eerste jaren van zijn carrière kwamen tussen 1900 

en circa 1915 tot stand onder invloed van Pierre Cuypers sr. en Alfred Tepe. Deze kerken 

werden gebouwd als combinatie van een basiliek en een centrale aanleg.322 In de 

daaropvolgende periode tussen 1915 en 1935 experimenteerde Te Riele met een gedurfde 

variant van het basilicale schema. Zijn werkwijze vormt een originele benadering van de 

ruimtelijke liturgische wensen ten behoeve van een betere zichtbaarheid op het altaar. Het 

middenschip werd zo breed mogelijk, terwijl ook de overspanningen tussen de pijlers in de 

lengterichting groot waren. Zijn kerkgebouwen verschaften hierdoor – ondanks de 

ogenschijnlijk traditionele basilicale aanleg – vanaf elke zitplaats een goed zicht op het altaar 

(afb. 47).323 

 

 

De periode 1920-1940: traditionalisme en regulering van de kerkbouw  

 

Tijdens het interbellum was het traditionalisme een veel gekozen stijlkeuze voor rooms-

katholieke kerkgebouwen. ‘Traditionalisme’ is een meerduidig begrip: het kent verscheidene 

interpretaties en toepassingen, met zowel materiële als immateriële betekenissen. In de West-

Europese architectuur van de eerste helft van de twintigste eeuw geldt het traditionalisme als 

tegenbeweging van het modernisme. De beweging was ook in Nederland duidelijk zichtbaar 

en liep ongeveer van 1915 tot 1960; de periode waarin het modernisme – mede onder invloed 

van het Bauhaus in Duitsland – internationaal gezien steeds meer werd omarmd.324 Volgens 

de architectuurhistoricus Hans Ibelings konden traditionalistische gebouwen vormelementen 

uit het verleden bevatten waardoor ze er ‘oud’ uitzagen, terwijl het ontwerp wel degelijk 

eigentijds was. ‘Het verleden’ was in deze vormgeving minder precies te omkaderen dan bij 

negentiende-eeuwse gebouwen. Traditionalistische gebouwen uit het interbellum bevatten 

volgens Ibelings een abstracte vertaling van historiserende vormen. Met andere woorden, 

terwijl de neostijlen op specifieke architectuurperioden uit het verleden geïnspireerd waren, 

was een traditionalistisch gebouw uit willekeurig gekozen historiserende vormen en 

onderdelen samengesteld, met een nadruk op ambachtelijk materiaalgebruik.325 

Architectuurcritici zoals Granpré Molière vonden de op industriële leest geschoeide 

moderne of functionalistische architectuur en stedenbouw onwaardig vanwege het monotone 

                                                           
321 Bedoeld worden de St. Gerardus Majella in Amsterdam (1927; Jan Stuyt), de O.L. Vrouw van Lourdes in 

Bergen op Zoom (1927; Joseph & Pierre Cuypers jr.) en de H.H. Engelbewaarders in Lisse (1932; Jan Stuyt). 

M., 1926, 126, 127. In 1940 volgde nog een zuiverse centraalbouw met koepel naar ontwerp van Henri 

Thunnissen bij de St. Willibrordusstichting in Heiloo. De bouw van de H. Hartbasiliek, een grootse koepelkerk 

op de Heilig Landstichting bij Nijmegen, strandde in de jaren dertig wegens geldgebrek. 
322 Dit waren bijvoorbeeld de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Hilversum (met zeshoekige viering) en de St. 

Lambertus in Eindhoven. Beide kerken kwamen in 1911 gereed. Rosenberg, 1972, 124, 135-136. 
323 Dit zien we bijvoorbeeld in de basiliek St. Jan de Doper in Laren (Noord-Holland), de O.L. Vrouw van 

Altijddurende Bijstand in Hengelo (Overijssel) en de H. Drievuldigheid in Oldenzaal (buiten gebruik sinds 

2016). Kolks, Kooij, 2008, 105. Dergelijke overspanningen worden intercolumniën genoemd. Haslinghuis, 

Janse, 2001, 234. 
324 Haslinghuis, 2001, 142. 
325 Ibelings, Klaassen, 2011, 154. 
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karakter. Ze associeerden het modernisme met negatieve aspecten van industriële groei, zoals 

onleefbare woonomgevingen, individualisering, anonimiteit, teloorgang van 

gemeenschappelijke waarden en afbrokkelende sociale cohesie. Volgens traditionalistische 

architecten moest goede eigentijdse bouwkunst geborgenheid, waardigheid, traditie en 

eenvoud uitstralen. Traditionalistische architectuur bevatte natuurlijke materialen, zoals 

baksteen, natuursteen en hout, in plaats van het moderne staal en beton. Voor zover deze 

laatste twee werden gebruikt, werden ze achter de gevel verborgen. De verschillen tussen 

traditionalisme en modernisme zijn legio, aldus Ibelings: de architectuur was gestoeld op een 

hiërarchisch versus egalitair wereldbeeld; de productie ervan was ambachtelijk versus 

industrieel en de uitstraling was streekgebonden versus universeel. Het is volgens Ibelings 

echter niet zo dat traditionalisme en modernisme elkaars exacte tegenpolen waren. Beide 

bewegingen maakten deel uit van een continuüm van stromingen die ook raakvlakken met 

elkaar hadden.326 

Het Nederlandse traditionalisme is de boeken ingegaan onder de noemer ‘Delftse 

School’, maar zoals eerder vermeld is deze term enigszins misleidend. Er was in Delft 

namelijk geen sprake van een officiële school die naar een uniforme bouwstijl streefde. Wel 

was sprake van een traditionalistische beweging. Deze noemde de stedenbouwkundige en 

hoogleraar architectuur Samuel van Embden (1904-2000) ook wel het ‘Delftse Bouwen’.327 

 

In 1917 vaardigde de Heilige Stoel een decreet uit dat bepaalde dat de rooms-katholieke 

kerkbouw gereguleerd en getoetst moest worden door diocesane of liturgische commissies. 

De Rooms-Katholieke Kerk wilde zo ‘verval’ van kerkelijke (bouw)kunst tegengaan. 

Modernisering en industrialisering waren in de ogen van de Heilige Stoel bedreigend voor de 

zuiverheid en waardigheid van kerkbouw en kerkelijke kunst. Vooral nieuwe stijl- en 

kunstvormen, zoals het expressionisme, voldeden volgens de clerici niet aan de door hen 

gestelde artistieke en liturgische richtlijnen. Het aantal nieuwe parochiekerken nam door 

verstedelijking nog steeds toe en de kerkleiding wenste de omvangrijke kerkbouw in goede 

banen te leiden.328 

Kerkbouw en kerkelijke kunst vielen onder gewijde kunst, waarvan de vormgeving 

bepaald diende te worden door de eeuwenoude christelijke traditie. Dat vertaalde zich 

bijvoorbeeld in het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen zoals natuursteen, baksteen, hout 

en de toepassing van aan het romaans en de gotiek ontleende stijlreminiscenties. Verder 

moesten alle gelovigen aan de openbare eredienst kunnen deelnemen, en de handelingen op 

het altaar goed kunnen volgen. Een overzichtelijke kerkruimte was dus een vereiste. Elk 

kerkgebouw moest tot stand komen met goedkeuring van de plaatselijke kerkoverste, ofwel 

met bisschoppelijke goedkeuring. Deze bepalingen maakten deel uit van het hernieuwde 

canonieke recht dat in 1918 onder paus Benedictus XV van kracht werd en tot 1983 gold.329 

De Nederlandse kerkprovincie volgde het decreet spoedig op. In 1919 richtte het 

bisdom Roermond, als eerste van de (toen) vijf Nederlandse bisdommen, een bisschoppelijke 

bouwcommissie op. In de loop van de jaren twintig volgden de overige bisdommen. De na de 

Eerste Wereldoorlog herlevende katholieke kerkbouw stond hiermee voortaan onder 

bisschoppelijke censuur. De commissies oordeelden zowel over het kerkontwerp als over de 

liturgische inrichting en de kerkelijke kunst, zoals gebrandschilderde ramen, beelden, altaren, 

preekstoelen en communiebanken. De bouwkosten mochten niet te hoog zijn. Een zekere 

mate van vrije vormgeving van het kerkgebouw hing af van de goedkeuring van de betrokken 
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bisschoppelijke commissie. De Bisschoppelijke Bouwcommissie van Roermond stond tijdens 

het interbellum bekend als conservatief en wees daarom een moderne kerkbouw onder 

invloed van de Nieuwe Zakelijkheid af. Maar ook de bouwcommissies van de overige vier 

Nederlandse bisdommen voerden een overwegend conservatieve koers.330 

 

Tijdens het interbellum ontwikkelde het rooms-katholieke kerkgebouw zich verder onder 

invloed van de Liturgische Beweging en de bisschoppelijke richtlijnen. Na het experiment 

met de centraliserende kruis(koepel)kerk ontstond onder invloed van de Duitse theoloog 

Johannes van Acken (1879-1937) een basilicale gemeenschapskerk waarin het priesterkoor 

architectonisch en ruimtelijk centraal stond. Van Acken publiceerde in 1922 het boek 

Christozentrische Kirchenkunst. Ein Entwurf zum liturgischen Gesamtkunstwerk. Het altaar 

belichaamde volgens Van Acken de mystieke aanwezigheid van Christus in de vorm van het 

heilig sacrament. Daarmee was hij – ook voor de Nederlandse rooms-katholieke kerkbouw – 

tijdens het interbellum van grote betekenis.331 

Volgens de richtlijnen van Van Acken moest een kerkgebouw zodanig ontworpen zijn 

dat het uitzicht op het altaar voor alle gelovigen maximaal was – een gedachte die we al 

eerder tegenkwamen. Dat betekende dat de afstand tussen de achterste banken en het altaar 

niet te groot mocht zijn. Daarom werd het altaar als het ware ‘verder naar voren geplaatst’ en 

kreeg het als eucharistisch centrum extra nadruk in het ontwerp, zowel op de plattegrond als 

in de architectuur. Het gebouw moest in alle opzichten de waardigheid van het heilig misoffer 

en de beleving daarvan door de gelovigen benadrukken. Om dat te bewerkstelligen werd het 

middenschip betrekkelijk kort en breed, terwijl de zijbeuken ten behoeve van de traditionele 

processie tot smalle loopgangen werden gereduceerd.332 

Overbodige decoraties en meubilair moesten volgens Van Acken worden vermeden. 

Ook waren een ‘eerlijke’ constructie en zuiver gebruik van materialen vereist. De fraaiste 

materiaalafwerking diende te zijn voorbehouden aan het priesterkoor en het altaar. 

Stijlimitaties uit het verleden waren onwenselijk. Hiermee doelde Van Acken onder andere op 

de neogotiek uit de negentiende eeuw. Om het gewenste resultaat te bereiken, was Van Acken 

niet tegen het gebruik van moderne materialen als gewapend beton. 

Van Acken sprak zich eveneens uit over de toepassing van kerkelijke kunst. De kunst 

moest zo in de kerkruimte zijn aangebracht dat de aandacht van de kerkganger naar het altaar 

toe werd geleid. Wandschilderingen moesten een nadruk op het altaar leggen. 

Heiligenbeelden moesten in de eenheidsruimte de taak van altaardienaren vervullen, in plaats 

van dat zij op willekeurige plaatsen in de kerkruimte stonden. Ook de kerkramen moesten de 

kerkganger ‘geestelijk naar het altaar bewegen’. Daarom wees Van Acken heiligenportretten 

in het glas-in-lood af. Zijdelings geplaatste vensters naast het altaar zorgden voor een 

indirecte lichtinval ter vergroting van de aandacht op het altaar en de mystieke beleving van 

het heilig misoffer.333 Vaak was om dezelfde reden sprake van een baldakijn. Ook in de 

architectuur kreeg het altaar nadruk, door het priesterkoor in- en uitwendig een torenvormige 

gestalte te geven. Sommige architecten plaatsten daarom zelfs de klokkentoren boven het 

priesterkoor in plaats van aan de voorzijde van de kerk.334 

Van Acken sprak zich overigens – in tegenstelling tot de genoemde Liturgische 

Commissie van het bisdom Den Bosch – niet uit tegen een centraalbouw met koepel. Volgens 

hem was een centraalbouw zelfs uiterst geschikt als christocentrisch kerktype. Een hoge 
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westtoren wees hij daarentegen wel af. Deze leidde volgens hem door zijn bouwvolume de 

aandacht af van het eucharistisch middelpunt in het kerkgebouw. Een vrijstaande campanile 

kon volgens Van Acken wel worden toegepast, mits het priesterkoor uitwendig gezien het 

hoofdaccent van het kerkgebouw vormde.335 

De belangrijkste Nederlandse geestverwant van Van Acken was de Rotterdamse 

kapelaan Fredericus Cornelius van Beukering (1869-1938). Van Beukering werd in 1929 in 

rooms-katholieke kringen bekend als opdrachtgever voor de bouw van de St. Antonius 

Abtkerk in Rotterdam van architect Kropholler met wie hij een hechte band had. Dit 

kerkgebouw voldeed geheel aan de door Van Acken beoogde zogenaamde christocentrische 

opzet: het middenschip was breed en ondiep, het priesterkoor kreeg zowel in- als uitwendig 

nadruk als een torenvormig volume en het hele gebouw was sober en ambachtelijk uitgevoerd 

(afb. 48).336 Deze kerk had bovendien een primeur: het altaar was volgens de wensen van Van 

Beukering zodanig ontworpen dat de priester met zijn gezicht naar de gelovigen gericht kon 

staan. Dit vooruitstrevende liturgische ideaal zou pas bij het Tweede Vaticaans Concilie 

(1962-1965) worden toegestaan in de liturgie. De bouwkundige schepping van Van Beukering 

en Kropholler is in 1973 gesloopt wegens teruglopend kerkbezoek.337  

De architect Kropholler kan in diverse opzichten worden gezien als de invloedrijkste 

Nederlandse rooms-katholieke kerkenbouwer van het interbellum. Kropholler was een 

autodidact en leerde het vak via de theorieën van Pierre Cuypers en Hendrik Berlage. Voor 

hun ideologie en constructieve opvattingen had hij grote bewondering. Hij was daarnaast een 

trouwe aanhanger van de doctrine van Van Acken en een volgeling van het traditionalisme. 

De middeleeuwse bouwkunst in ons eigen land genoot grote belangstelling bij Kropholler. In 

zijn kerken zien we middeleeuws aandoende elementen zoals steunberen, open houten 

dakstoelen, steile pannendaken en grote handgevormde bakstenen.338 

Kropholler uitte zich overigens kritisch over de negentiende-eeuwse vaderlandse 

bouwkunst, die hij als individualistisch beschouwde. Hij verweet veel architecten, 

uitgezonderd Cuypers, gebrek aan kennis van het ambacht, een klakkeloos stijlpluralisme en 

namaak van ornamenten uit de historische bouwkunst. Kropholler wijtte dit aan een gebrek 

aan waardigheid en gemeenschapszin, en aan onderlinge tegenstellingen tussen verschillende 

bevolkingsgroepen. 

 Maar ook over de bouwkunst uit zijn eigen tijd was Kropholler kritisch. Hij sprak van 

een linkse en rechtse groep binnen de katholieke architecten. De eerstgenoemde was in zijn 

ogen progressief, volgde de opvattingen van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij 

(SDAP) en was daarom de kerkbouw onwaardig. Zoals hij schreef in zijn boek Onze 

Nederlandsche Baksteenbouwkunst uit 1941: ‘Kerken en gestichten in vierkanten fabrieksstijl, 

dan opgeluisterd met flodderig aangebrachte, op de muren of op glas-in-lood geschilderde 

tafereeltjes, die op zichzelf niet zonder kunstwaarde waren, maar geen verband hielden met 

bouwstijl en op de muren of in de glas-in-lood vensters waren aangebracht als losse 

plakplaatjes. Het waren de etiketten, welke moesten toonen dat de “vooruitstrevendheid” een 

kerkelijk tintje had.’339 

 

Behalve Kropholler waren ook andere rooms-katholieke architecten het traditionalisme en de 

christocentrische kerkbouw trouw. Twee architecten uit het zuiden van het land mogen in dit 

verband niet ongenoemd blijven: de eerder genoemde Hendrik Valk uit Den Bosch en 
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Alphons Boosten (1893-1951) uit Maastricht. Nadat beide architecten aanvankelijk in 

navolging van Joseph Cuypers en Jan Stuyt een centraalbouw ontwierpen, kozen zij 

omstreeks 1930 voor het christocentrische basilicale schema.340 Daarbij pasten zij het brede 

middenschip, smalle processiegangen en het verhoogde priesterkoor toe. Beide architecten 

interpreteerden het traditionalisme op hun eigen wijze. Net als Kropholler paste Valk 

middeleeuws aandoende ambachtelijke elementen toe, zoals steunberen en handgevormde 

kloostermoppen. 

De Limburger Boosten ontwikkelde zich vanaf 1920 als een bekwaam kerkenbouwer. 

Hij was qua materiaalgebruik modern ingesteld: hij gebruikte voor de gewelf- en 

kapconstructies vaak gewapend beton. Qua architectuur ogen de kerken van Boosten uit de 

jaren dertig traditioneel, met een persoonlijke interpretatie van de romaanse bouwkunst uit het 

Rijn- en Maasland. De traditionele stijl was in deze gevallen van hogerhand opgelegd: de 

Bisschoppelijke Bouwcommissie van Roermond had Boosten gedwongen om 

traditionalistisch te ontwerpen, nadat zijn moderne betonnen Heilig Hartkerk in Maastricht 

(1921) tot heftige discussie over de juiste vormgeving van kerkgebouwen had geleid. Om die 

reden had Boosten in de eerste tien jaar na de bouw van die kerk geen kerkelijke opdrachten 

ontvangen.341  

Boosten wist dankzij nauwe samenwerking met Limburgse bouwpastoors en 

kunstenaars – onder wie de schilders en glazeniers Charles Eyck en Henri Jonas – de 

kerkelijke bouwkunst een opvallend nieuw en eigentijds elan te geven, zonder de richtlijnen 

van de confessionele kunst uit het oog te verliezen. Opvallend was bijvoorbeeld de wijze 

waarop hij in nauwe samenwerking met kunstenaars monumentale kunst in de architectuur 

integreerde. Zo vormen de grootse barok aandoende wand- en gewelfschilderingen van 

Charles Eyck een prachtig decor in Boostens kerken in Genhout en Heerlen-Heksenberg, 

beide uit 1937. Eyck wist op geraffineerde wijze de schilderingen in de architectuur te 

verwerken, wat – mede door indirecte lichtinval en gebogen vlakken – verrassende, theatrale 

effecten opleverde (afb. 49).342 

 

Ondanks de bovengenoemde prestaties klaagden katholieke architecten en theologen tijdens 

het interbellum over gebrek aan eenheid in de rooms-katholieke kerkelijke kunst en 

architectuur. In reactie hierop richtte de architect en voorzitter van de Algemene Katholieke 

Kunstenaars Vereniging Alphons Siebers (1893-1978) in 1929 een nieuw tijdschrift op: het 

R.K. Bouwblad. Veertiendaagsch tijdschrift voor bouw- en sierkunst. Doel van dit vakblad 

was de moderne kerkelijke (bouw)kunst te tonen, de kwaliteit ervan te verbeteren en moderne 

ontwerpen aan te laten sluiten bij de eigentijdse liturgie. Architecten presenteerden hun eigen 

kerkontwerpen en schreven recensies over nieuwe kerkgebouwen in Nederland, België, 

Duitsland en Frankrijk. Volgens de redactie van het R.K. Bouwblad was eenheid en 

zuiverheid in de kerkbouw van die jaren ver te zoeken. Zij vond de eigentijdse 

kerkarchitectuur vaak modieus of historiserend. De redactie stelde hoge eisen aan het 

eigentijdse christelijke kerkgebouw, dat net zomin als de interieurkunst aan bisschoppelijke 

censuur kon ontsnappen. In de redactie zaten onder meer de architecten Jan van Dongen jr. 

(1896-1973), Bernardus Koldewey (1896-1958), Kees van Moorsel (1892-1962) en Nicolaas 

Molenaar jr. (1892-1973). Ook de architecten Alexander Kropholler en Godefridus 
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Leeuwenberg (1899-1967) en de eerder genoemde priester Van Beukering werkten aan het 

tijdschrift mee. Opmerkelijk was dat ook nieuwe protestantse kerkontwerpen aandacht 

kregen. Het tijdschrift ging na de oorlog verder onder de naam Katholiek Bouwblad.343 

Vanwege de gewenste kwalitatieve verbetering van de kerkbouw begon in 1936 aan de 

R.K. Leergangen in Tilburg een architectenopleiding voor kerken. De opleiding duurde vier 

jaar en werd verzorgd door de Afdeling Hooger Bouwkundig Onderwijs van de Academie 

voor Beeldende en Bouwende Kunsten. Granpré Molière was voorzitter van de commissie 

van advies. Daarnaast doceerden de architecten Giacomo Stuyt, Henri Thunnissen (1890-

1978) en Jan van Dongen in de opleiding. Pater Constantinus van de Orde der Capucijnen 

verzorgde de lessen ‘liturgie en kerkbouw’ en de kunstenaar Joan Collette (1889-1958) 

verzorgde het vak ‘decoratieve schilderkunst en mozaïek’. Constantinus wees in het leerboek 

op goede en slechte eigentijdse voorbeelden van kerkbouw. Hij uitte zijn zorgen over gebrek 

aan eenheid in de kerkbouw, iets wat volgens hem was ontstaan door toenemend 

individualisme en te vrij gekozen vormen in de bouwkunst.344 

 

Hoewel volgens Constantinus’ wens het traditionalisme de katholieke kerkbouw van het 

interbellum domineerde, was het expressionisme een kleine onderstroom daarin. Deze 

beweging in de beeldende kunst en de architectuur bloeide tijdens de Eerste Wereldoorlog in 

Duitsland en Nederland op en duurde tot ongeveer 1930.345 In de architectuur stond een 

zelfgekozen, fantasierijke en geometrische detaillering van de gevels, ramen, deuren en 

interieurkunst centraal. De stroming had een individualistisch karakter en was wars van 

bestaande esthetische dogma’s. Volgens expressionistische ontwerpers was een gebouw een 

kunstwerk – als het ware een sculptuur – op zichzelf en hoefde de functie niet (direct) 

afleesbaar te zijn aan de gevel. 

Volgens sommige bronnen ontstond het expressionisme in Nederland als reactie op de 

rationele bouwwijze van Berlage, die critici te sober en functioneel vonden en waarbij de 

architect zich te weinig als individuele kunstenaar kon uitleven. Het eerste grote Nederlandse 

gebouw in expressionistische trant was het Scheepvaarthuis aan de Amsterdamse Prins 

Hendrikkade, een ontwerp van Johan van der Mey, Michel de Klerk (1884-1923) en Piet 

Kramer (1881-1961) uit 1916-1924. Dit is een rijk uitgedost gebouw met bakstenen 

sculpturen die naar het Nederlandse scheepvaartverleden verwijzen. De bouw van het 

Scheepvaarthuis betekende het begin van de belangrijkste Nederlandse variant van het 

expressionisme: de Amsterdamse School.346 Deze stroming was het meest in trek in de 

profane bouwkunst – vooral woningbouw – maar kwam ook in de protestantse kerkbouw 

regelmatig voor.347  

Met betrekking tot de expressionistische katholieke kerkbouw moet vooral de Franse 

benedictijner monnik en architect Dom Paul Bellot OSB (1876-1944) worden genoemd. 

Bellot werkte tussen 1920 en 1928 in Nederland vanuit de Paulusabdij in Oosterhout. Hij 

paste net als zijn tijdgenoten het concept van de volkskerk met het brede middenschip toe. In 

tegenstelling tot de kerkbouw van Kropholler, Boosten en Valk en hun volgelingen waren zijn 

kerken rijk uitgedost met decoratief metselwerk, vaak vertaald in verschillende kleuren en 

voorzien van geglazuurde steen (afb. 50).348 Daarnaast paste hij eigentijdse constructieve 

onderdelen toe, zoals de keper- en paraboolboog, en werkte hij met gewapend beton. Hoewel 
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Bellot in Nederland weinig kerken ontwierp, was zijn invloed op enkele Nederlandse 

tijdgenoten groot. Dat gold voor kerkenbouwers die als alternatief voor het sobere 

traditionalisme voor een decoratief profiel kozen. Hun kerkgebouwen zien er daarmee minder 

‘middeleeuws’ uit dan die van de traditionalistische architecten. 

Behalve op zijn leerling en compagnon Hendrik van de Leur (1898-1994) was Bellot 

gedurende de jaren twintig ook van invloed op het latere werk van Joseph Cuypers en diens 

zoon Pierre Cuypers jr. (1891-1982). Ook zij pasten opvallende constructies toe, zoals de 

paraboolboog, en werkten met ambachtelijk siermetselwerk. Joseph en Pierre Cuypers jr. 

ontwierpen in de jaren twintig eveneens de centraalbouw met koepel – onder invloed van de 

koepelkerken van Jan Stuyt.349 In de detaillering valt ook de invloed van Bellot en zelfs van 

de profane Amsterdamse School te bespeuren. Bij de kerken van Hendrik Valk uit de jaren 

twintig is eveneens een gedurfde en expressieve detaillering van siermetselwerk te zien, 

waaronder in de genoemde koepelkerk in Waalwijk. 

Ondanks de realisatie van deze gedurfde voorbeelden kon het expressionisme de 

dominante invloed van het traditionalisme van de katholieke kerkbouw geenszins overtreffen. 

Het expressionisme was als gezegd bij veel rooms-katholieke clerici weinig in trek. Sommige 

geestelijken, onder wie pater Constantinus, vonden het expressionisme modieus en gezocht.350 

Daarnaast waren de kwistige baksteendecoraties die gebruikelijk waren binnen het 

expressionisme te kostbaar voor de meeste parochies. Zij kregen geen bisschoppelijke 

toestemming voor dergelijke kerkontwerpen. De crisisjaren vanaf 1933 betekenden het einde 

van de expressionistische rooms-katholieke kerkbouw. Nog meer dan voorheen domineerde in 

de katholieke kerkbouw nu het sobere traditionalisme, tot in de eerste tien naoorlogse jaren.351  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
349 Dit zien we in een aantal kerken van Joseph Cuypers en Pierre Cuypers jr. uit de jaren 1920. Looyenga, 1997, 

110-111. Enkele koepelkerken die hier bedoeld worden zijn de St. Laurentius in Dongen (1921), de O.L. Vrouwe 

in Bussum (1922) en de St. Agatha in Beverwijk (1924).  
350 Constantinus O.F.M., Granpré Molière, 1939, afbeelding 140, betreffende de kerk O.L. Vrouw van 

Altijddurende Bijstand in Santpoort (1932; Jos Bekkers). 
351 In Bloemendaal werd een duur expressionistisch ontwerp van Bellot (1926) bijvoorbeeld niet uitgevoerd. In 

plaats daarvan koos de parochie voor een goedkoper en soberder ontwerp van zijn leerling Hendrik van de Leur 

(1939; uitgevoerd in 1952). http://www.hcvandeleur.nl/ Enkele late kerken uit Joseph Cuypers’ oeuvre zijn ook 

relatief sober ontworpen, waaronder die in Altweerterheide (1936) en in Kelpen-Oler (1935) in Midden-

Limburg.   

http://www.hcvandeleur.nl/
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2.1.3  Hervormde kerkbouw tussen 1900 en 1940 

 

 

De periode 1900-1920: Liturgische Kring en invloed van Berlage 

 

Aan het begin van de twintigste eeuw hielden de predikanten Jan Gerretsen (1867-1923) en 

Hendrik Creutzberg (1875-1940) zich bezig met vernieuwing van de hervormde liturgie en 

kerkbouw. Gerretsens streven was om de gemeente actief aan de liturgie te laten deelnemen. 

Zijn brochure Liturgie uit 1911 benadrukte herstel van het element aanbidding in de eredienst. 

Daarbij stond naast het luisteren naar de preek ook het avondmaal centraal. Het geheel van 

gebeden, lofzang, schuldbelijdenis en genadeverkondiging moest een esthetisch karakter 

hebben; iets wat destijds vernieuwend was in de hervormde liturgie. Liturgische aspecten 

vanuit de anglicaanse kerk in Engeland en de lutherse kerk in Duitsland beïnvloedden de 

hervormde liturgie in Nederland.352 

Ook Creutzberg liet zich door de anglicaanse liturgie en kerkbouw beïnvloeden. Zijn 

ideeën leidden in 1923 tot de oprichting van de Liturgische Kring, een elitair gezelschap dat 

streefde naar experimenten met de hervormde liturgie. Ook hij pleitte voor extra nadruk op 

het avondmaal tijdens de dienst. Onder zijn leiding verrezen twee opmerkelijke hervormde 

kerkgebouwen, die in bepaalde opzichten gezien konden worden als een keerpunt in de 

hervormde kerkbouw kort na 1900. Dit waren de Nieuwe Kerk in IJmuiden (1911; afb. 51) en 

de Duinoordkerk in Den Haag (1920; door de bezetter gesloopt in 1942). Beide 

kerkgebouwen vielen op door hun nadrukkelijke verdiepte koorpartijen, wat de liturgische 

invloed van vóór de Reformatie liet zien. De neogotische bouwstijl – bij hervormde en 

gereformeerde kerkgebouwen in Nederland ongebruikelijk – verried Engelse invloeden. De 

IJmuidense kerk werd op aanraden van Creutzbergs echtgenote ontworpen door de Londense 

architect William Forsyth (1872-1951). Van de centraliserende preekkerk die gebruikelijk was 

bij de hervormden, was hier geen sprake.353 Opvallend in beide kerkgebouwen was de 

centrale positie van de avondmaalstafel ten opzichte van de kansel. Deze laatste plaatste de 

architect, volgens Gerretsens opvattingen, opzij in het liturgisch centrum, om zo de nadruk te 

leggen op de viering van het avondmaal.  

De ideeën van Gerretsen en Creutzberg vonden weerklank bij de hervormden. Zo 

raakte de gezaghebbende Groningse hoogleraar godsdienstgeschiedenis Gerardus van der 

Leeuw (1890-1950), die bij Gerretsen belijdenis deed, geïnspireerd door hun ideeën. Hij was 

het die begin jaren twintig, samen met enkele vooraanstaande hervormde theologen en 

predikanten, onder wie Jan Bakhuizen van den Brink (1896-1987), de al genoemde 

Liturgische Kring oprichtte.  

Maar er was ook kritiek: deze kwam vooral van de vrijzinnige hervormden, die een te 

grote nadruk op het sacramentele karakter in de dienst niet wenselijk vonden.354 Daarnaast 

blijkt uit de liturgische indeling van de meeste nieuwe hervormde kerkgebouwen uit de 

periode 1900-1940 dat de kansel juist niet terzijde van het liturgisch centrum werd geplaatst, 

maar als vanouds centraal daarin, vaak op de lengteas tegenover de hoofdingang. Daaruit 

blijkt dat de ideeën van de geestdriftige dominee Creutzberg slechts mondjesmaat werden 

nagevolgd. Het concept van de preekkerk met nadruk op de kansel leek ook in de eerste helft 

van de twintigste eeuw bij de hervormden de voorkeur te genieten. Zo pleitte de predikant 

Oepke Noordmans (1871-1956) voor een centraal geplaatste kansel.355 

                                                           
352 Melchers, 2015, 84; Steensma, 1982, 11-12. 
353 Ibidem, 84-85. 
354 Ibidem, 86.  
355 Ort, 1994, 17-18. 
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In de periode voordat de Liturgische Kring invloedrijk werd, hielden veel hervormde 

architecten nog vast aan het bestaande ruimteconcept van de centraliserende preekkerk. Dat is 

onder andere te zien in het werk van architect Jan Verheul Dzn. Verheul schreef daarover het 

volgende: ‘De kerk diende met de aard van de religie en de betrekking tot de wijze waarop de 

dienst wordt gevoerd vooral een gehoorzaal te zijn. De meest geschikte vorm in verband met 

de gehoorsafstand van de sprekers naar de toehoorders vonden zij een veelhoekige of ronde 

vorm. Deze kon bijvoorbeeld uitgebouwd worden met gaanderijen als er veel zitplaatsen 

nodig waren. In overeenstemming met de weinige ceremonies in de protestantse religie moest 

een dergelijke kerk een eenvoudig en streng karakter hebben.’356 Verder stelde hij dat ‘de 

kunstvorm de kernvorm, te weten het gebouw als technische constructie, door een juiste 

toepassing van versieringskunst tot uitdrukking kan brengen’.357 Decoraties konden volgens 

Verheul een toegevoegde waarde hebben voor het ernstige karakter van de protestantse 

kerkruimte.  

Verheul ontwierp omstreeks 1900 twee opzienbarende kerkgebouwen in Den Haag: de 

Regentessekerk en Wilhelminakerk (respectievelijk 1900 en 1908).358 Hun opzienbarendheid 

bleek niet in de laatste plaats door het imposante dubbeltorenfront van de eerstgenoemde 

kerk: een zeldzaam fenomeen in de Nederlandse protestantse kerkbouw. De in de oorlog 

verwoeste Wilhelminakerk in de wijk Bezuidenhout toonde evenals de in 1974 gesloopte 

Regentessekerk alle door Verheul nagestreefde kenmerken. In de eerste plaats waren het 

zaalkerken in de vorm van een Grieks kruis, sterk centraliserend van opzet, met balkons in de 

dwarsbeuk, en een grote kansel in het midden. Ten tweede markeerde de architectuur rond 

1900 een versobering onder invloed van Berlage: ten opzichte van de voorheen gebouwde 

kerken kregen constructieve delen extra nadruk in de vormgeving en werd de rest sober en 

strak uitgevoerd. Verheul drong ornamenten terug tot een esthetisch onderdeel van de 

constructie.359 

 

Een architect die in dezelfde trant ontwierp als Verheul, was de Rotterdammer Barend 

Hooijkaas jr. (1855-1934). Hoewel zijn oeuvre enkel in Rotterdam en omgeving te vinden is, 

is hij niet weg te denken uit de hervormde kerkbouw van omstreeks 1900. Zijn bouwstijlen 

varieerden van neorenaissance en eclecticisme tot vroegmodern.360 In verschillende opzichten 

was zijn hoofdwerk, de Koninginnekerk in de wijk Crooswijk uit 1907, een uitzonderlijk 

gebouw dat in de protestantse kerkbouw een zeldzame plaats innam (afb. 6). 

Voor wat betreft de plattegrond, opzet en liturgische indeling van deze kerk sloot 

Hooijkaas nauw aan bij de gebruikelijke preekkerk met galerijen. Evenals Verheul werkte 

Hooijkaas vanuit een functionele opzet, daarbij uitgedaagd door een gemeente met een groot 

aantal kerkleden. Hij moest een gebouw scheppen dat aan maar liefst 1750 gelovigen goed 

zicht op de kansel bood. Hij koos voor een centraliserende opzet met balkons in het schip en 

dwarsschip.361 

Hooijkaas schreef in 1908, een jaar na de voltooiing van de Koninginnekerk: ‘Wat het 

karakter en den vorm van den bouw betreft is getracht een waardig, niet al te sober 

Protestantsch kerkgebouw te stichten, uitwendig zoo juist mogelijk weergevende het 

inwendige van het gebouw, in vormen en versiering toegepast de constructies en materialen 

                                                           
356 Als geciteerd door Van der Horst, Geneste, 2003, 14. 
357 Als geciteerd door Van Herwijnen, Lepoeter, 2003, 3.  
358 Van der Weel, 1975, 129. 
359 Van der Horst, Geneste, 2003, 14-17. 
360 Tot zijn oeuvre behoorden de Noorderkerk (1891), Wilhelminakerk (1898), de Grote Kerk in Overschie 

(1901), Nieuwe Kerk (1903), de Koninginnekerk (1907) en de kerk in Pernis (1926). Alleen de kerken in 

Overschie en Pernis bestaan nog; de overige kerken zijn in de jaren zeventig gesloopt. Schermer, 1995, 77-80. 
361 Van der Slik, 1972, 21-25. Hooijkaas ontwierp de kerk in samenwerking met Michiel Brinkman (1873-1925). 
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daarvoor het meest benoodigd en geschikt.’362 Uit Hooijkaas’ uitspraak blijkt dat hij zowel 

teruggreep op de protestantse kerkbouwtraditie als op het rationalisme van Berlage. Hij gaf 

met het uitwendige zo juist mogelijk de ruimtelijke samenhang van functie en constructie 

weer, wat Berlage ook deed. 

Hooijkaas’ citaat verwoordt ook wat de Koninginnekerk in de protestantse kerkbouw 

uniek maakte: het gebouw was niet sober, maar rijk geornamenteerd met symbolische 

verwijzingen naar onder andere christelijke en antroposofische deugden. Daardoor was deze 

kerk een uitzondering ten opzichte van andere protestantse kerkgebouwen uit dezelfde tijd.363 

De decoraties en symboliek vormden een zeldzame eenheid met het gebouw, waardoor sprake 

was van een protestants gesamtkunstwerk. De twee forse torens gaven de kerk de indruk van 

een protestantse ‘kathedraal’. Begin 1972 werd de kerk – die het bombardement van 1940 had 

overleefd – met de grond gelijkgemaakt: een verlies dat tot op de dag van vandaag wordt 

betreurd. 

Een lichte verwantschap met de Koninginnekerk toont de Nieuwe Badkapel in 

Scheveningen uit 1916 (afb. 52). Het ontwerp kwam van de uit Scheveningen afkomstige 

Willem Ch. Kuijper jr. (1879-1961).364 Dit kerkgebouw toont – tien jaar na de bouw van de 

Rotterdamse Koninginnekerk – dat ook Kuijper plichtsgetrouw de tradities van de 

protestantse liturgie volgde. Ook deze kerk heeft de vorm van een Grieks kruis met armen van 

bijna gelijke lengte en daarin galerijen en een centraal geplaatste kansel. Het gebouw biedt 

alle kerkgangers goed zicht op de kansel.365 Zowel de opzet met de twee monumentale 

fronttorens als de detaillering tonen verwantschap met de Koninginnekerk, zij het dat de 

Nieuwe Badkapel soberder, en met 950 zitplaatsen kleiner is. Hier is evenzeer sprake van 

invloed van architect Berlage. De Nieuwe Badkapel is vandaag de dag één van de best 

bewaarde protestantse kerkgebouwen uit het begin van de twintigste eeuw.366   

 

 

Traditionalistische hervormde kerkbouw tijdens het interbellum 

 

Een belangrijke ontwikkeling binnen de hervormde kerkbouw gedurende het interbellum was 

de toenemende invloed van middeleeuwse en vroegchristelijke bouwbeginselen, waaronder 

het toepassen van een basiliekvorm. Deze ontwikkeling hield verband met een hernieuwde 

oriëntatie van protestantse theologen en architecten op de liturgie en de ruimtelijke indeling 

van het kerkgebouw. De invloed van de zojuist al even genoemde theoloog Van der Leeuw en 

de predikanten Gerretsen en Creutzberg was evident. Hun gewenste benadering van mystieke 

elementen in de protestantse eredienst vond vooral belangstelling onder ethische theologen. 

Hun liturgische visie beïnvloedde de eigentijdse hervormde kerkbouw. Niet alleen kwam 

verzet tegen de eeuwenoude reformatorische preekkerk met de dominante kansel als 

vormconcept, ook de architectuur moest in de ogen van de geestverwanten van Van der 

Leeuw meer ‘wijding’ uitstralen. Deze wijding werd onder meer verkregen door het 

aanbrengen van ambachtelijk schoonmetselwerk, een mystieke lichtinval door middel van al 

dan niet figuratief (gebrandschilderd) glas-in-lood en ambachtelijk hout voor kap en dak.367 

Tijdens het Eerste Nederlandse Congres voor Religie en Bouwkunst in 1928 bezonnen 

theologen en bouwmeesters zich op de plaats die de protestantse kerkbouw in de hedendaagse 

architectuur moest innemen. Het congres vond plaats in de Internationale School voor 

                                                           
362 Bouwkundig Weekblad, 8 augustus 1908, als geciteerd door Van Veen, 1972, 16. 
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365 Ibidem, 16. 
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Wijsbegeerte in Amersfoort onder leiding van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig 

Protestantisme en predikant Rein Miedema (1886-1954). Deelnemers waren onder anderen de 

schilder en kunstcriticus Just Havelaar (1880-1930) en de architecten Herman van der Kloot 

Meijburg (1875-1961), Jan Gratema (1877-1947) en Dirk Slothouwer. Volgens hen kampte de 

kerkbouw met de opkomst van ‘oppervlakkig functionalisme’ en een toename van individuele 

experimenten onder architecten.368 Bovendien misten volgens hen de vele negentiende-

eeuwse kerkgebouwen wijding en karakter en bevatten zij te veel stijlimitaties uit het 

verleden. De congresdeelnemers waren het er wel over eens dat het niveau van de kerkbouw 

omstreeks 1900 langzaam verbeterde. Van der Kloot Meijburg noemde de Remonstrantse 

Kerk aan de Westersingel in Rotterdam (1898; Henri Evers) als voorbeeld, omdat hier in het 

interieur schoonmetselwerk was toegepast als alternatief voor het gebruikelijke pleisterwerk. 

Volgens Havelaar was de tijd waarin protestanten ‘saaie, brave, min of meer gezellige en 

esthetisch verzorgde vergaderzalen bouwden’ voorbij.369 

In 1929 vond een tweede congres over religie en bouwkunst plaats, gehouden in 

Arnhem door de Centrale Commissie voor Gemeenteleven, een orgaan van de vrijzinnige 

hervormden. Ook daarin stond de vraag over een juiste eigentijdse vormgeving van het 

protestantse kerkgebouw centraal. Aan het congres namen onder anderen de architecten 

Hendrik Berlage, Dirk Slothouwer en Gerrit Feenstra (1890-1985) deel. Naar aanleiding 

hiervan verscheen een rapport met een aantal opstellen. De genoemde architecten lieten zich 

daarin negatief uit over de protestantse kerkbouw in de periode rond 1900. Feenstra sprak van 

een banaliteit, omdat volgens hem met iedere traditie was gebroken en schoonheid was 

uitgebannen. Daarbij noemde hij de overgang van het kerkgebouw naar een preekkerk onder 

invloed van de Reformatie een specifiek protestants probleem.370 Ook Berlage liet zich in dit 

rapport niet onbetuigd. Hij sprak van een zeker verlangen bij de protestanten naar een 

kerkgebouw met een diepere ruimtelijke wijding.371 De architecten waren het erover eens dat 

de bestaande kerkbouw aan verfrissing en vernieuwing toe was. 

Ook Gerardus van der Leeuw sprak in 1932 van een kerkbouwprobleem. In zijn ogen 

waren protestantse kerkgebouwen sinds de Reformatie te veel verworden tot vergaderlokalen 

met een meer profaan dan heilig karakter. Hij uitte daarmee kritiek op de stijlen die sinds de 

renaissance werden toegepast. Maar een terugkeer naar een oudchristelijke basiliek wenste hij 

evenmin. Hij had een voorkeur voor een gotische of romaanse referentie, omdat volgens hem 

God vanuit ‘duistere hallen van gotische kathedralen’ naar het licht van de mensenwereld 

toetrad. In de tweede plaats benadrukte Van der Leeuw het belang van heiligheid van het 

kerkgebouw, omdat daarin volgens hem sprake kon zijn van een oriëntatie op een vast punt 

met heilige kracht. Dat kon volgens hem de hemel, een opgaande ster, samenhang tussen 

zonsopgang en -ondergang en heilige plaatsen zoals Mekka of Jeruzalem zijn. Daarbij 

verwees hij naar de Psalm 24, naar de lof van God in de schepping, ofwel naar de kerkwijding 

in de rooms-katholieke eredienst.372 De geleidelijke toename van het aantal hervormde 

kerkgebouwen in de vorm van een uitgesproken lengtebouw kan met de opvattingen van Van 

der Leeuw in verband worden gebracht. 

 

In zijn boek Architectuur van deze eeuw (1959) beschreef de architectuurcriticus J.J. Vriend 

de nieuwe ideeën over de protestantse kerkbouw rond 1930. Volgens Vriend groeide het 

wantrouwen tegen het expressionisme, dat decoratie te veel vooropstelde. Hij schreef ook dat 

ingewijden binnen de protestantse kerk argwanend stonden tegenover het functionalisme, 

                                                           
368 Miedema, 1928, 5; Van der Kloot Meijburg, 1928, 65; Havelaar, 1928, 80. 
369 Havelaar, 1928, 80; Nissen, 2016, 282-285. 
370 Feenstra, 1929, 23. 
371 Berlage, 1929, 71. 
372 Van der Leeuw, 1932, 37, 82. 



86 

 

omdat in die stijl ontworpen kerkgebouwen een eigen karakter misten. Vriend noemde de 

nieuwe doopsgezinde kerk in Aalsmeer (1926; Jan Staal) daarbij als voorbeeld. Dit gebouw 

had in zijn ogen te veel weg van de bloemenveiling in dezelfde plaats. Volgens Vriend vond 

tussen 1925 en 1930 een overgang plaats naar het traditionalisme, die niet ontoevallig 

samenviel met de toenemende invloed van de rooms-katholieke architect Marinus Granpré 

Molière.373 

De vroegchristelijke en romaanse stijlreferenties die Vriend in de protestantse 

kerkbouw ontwaarde, bestempelde hij als opvallend en merkwaardig. Sommige protestantse 

architecten braken radicaal met het centraliserende concept uit de tijd van de Reformatie en 

grepen terug op een ‘prereformatorische, middeleeuws aandoende basiliekbouw’. 

Teruggrijpen op deze lang vervlogen perioden betekende volgens Vriend een keerpunt in de 

protestantse kerkbouw.374  

Al in 1911, schreef Vriend, bestond een zekere openheid bij de protestanten ten 

aanzien van middeleeuwse stijlreferenties. De in dat jaar gereedgekomen Nieuw Apostolische 

Kerk in de Amsterdamse Plantagebuurt, ontworpen door Herman Sijmons (1881-1961), kreeg 

een bescheiden symmetrisch dubbeltorenfront. Deze kleine kerk getuigde volgens Vriend niet 

alleen van de invloed van Berlage, maar ook van de romaanse bouwkunst. De invloed van 

Berlage was geen toeval, aangezien tien jaar eerder schuin tegenover deze kerk Berlages 

gebouw voor de Algemene Nederlandse Diamantwerkersbond gereed was gekomen. Het 

burchtachtige karakter van de kerk refereert hoogstwaarschijnlijk aan deze ‘Burcht van 

Berlage’.375 

Niet alleen Berlage en Granpré Molière, maar ook de genoemde Liturgische Kring 

oefende in toenemende mate invloed uit op de hervormde kerkbouw. Dominee Blaauw uit 

Eerbeek, die lid was van de Liturgische Kring, was een van de eerste predikanten die de 

mystieke ideeën van de werkgroep liet vertalen naar een traditionelere kerkbouw. Het nieuwe 

hervormde kerkje in Eerbeek uit 1930, ontworpen door Herman van der Kloot Meijburg 

(1875-1961), kreeg een lichtbeuk, smalle ‘zijbeukjes’, een pseudodwarsschip, een versmald 

en verdiept ‘koor’ en een uitgesproken gotiserend karakter. Hier waren duidelijke 

overeenkomsten met de rooms-katholieke kerkbouw uit dezelfde periode te zien.376 Tijdens 

het interbellum volgden meer hervormde kerkgebouwen van dit type, zij het meestal zonder 

zijbeuken. 

Eveneens illustratief voor de overgang naar het traditionalisme in de protestantse 

kerkbouw is het Rotterdamse bureau Meischke & Schmidt, opgericht door de architecten 

Johan Meischke (1889-1966) en Pieter Schmidt (1888-1955). In 1933 maakte dit bureau naam 

met de Prinsekerk in Rotterdam. De Prinsekerk is vooral om liturgische redenen interessant, 

omdat de oudere kansel – afkomstig uit de in 1933 gesloopte Oosterkerk in Rotterdam – in 

een verdiepte nis staat. Deze nis oogt als een mystieke koorpartij die de hele kerkruimte 

domineert. De mystiek wordt versterkt door de diepblauwe kleur van de wand en het abstracte 

glas-in-loodraam met dezelfde kleur. De smalle en lage ‘zijbeukjes’ suggereren een basilicale 

opzet, die bij protestantse kerkbouw ongebruikelijk is. Mogelijk speelde vanwege de 

aanwezigheid van deze elementen ook hier de invloed van de Liturgische Kring en de 

genoemde theologen Van der Leeuw en Gerretsen. We kunnen bij de Prinsekerk spreken van 

een subtiele invloed van het traditionalisme.377 

Tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het traditionalisme in de hervormde 

kerkbouw tijdens het interbellum behoren de gebroeders Jan Stuivinga (1881-1962) en Theo 
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87 

 

(1880-1959) Stuivinga uit Zeist.378 Van hun bureau is vooral de Lasonderkerk uit 1927 in 

Enschede vermeldenswaardig, omdat we bij deze kerk de van oudsher vaak toegepaste 

kruisvorm met fronttoren terugzien. Ook de steunberen, grote spitsboogvensters en 

dakkapellen ogen traditioneel.379 De kerkgangers zitten in een brede, vrijwel ongedeelde 

ruimte die wordt overdekt door een houten tongewelf. 

Aan de hoog oprijzende toren van de kerk in Enschede is bovendien de invloed van de 

Scandinavische bouwkunst te zien. Vanaf de jaren twintig werd die in zowel de kerkelijke als 

burgerlijke bouwkunst zichtbaar. De snel om zich heen grijpende invloed van het modernisme 

speelde daarbij een rol. De modernistische bouwkunst viel niet in goede aarde bij romantici, 

die ofwel een meer streekgebonden karakter wensten, of een duidelijker toepassing van 

ambachtelijke tradities. Dit was volgens Vriend vooral in de landelijke bouwkunst in 

Denemarken en Zweden te zien. De genoemde architect Slothouwer wijdde in 1924 een 

dissertatie aan Scandinavische architectuur. Bij het congres in 1928 sprak hij zijn 

bewondering uit voor de Zweedse architectuur; daarbij een aantal nieuwe kerkgebouwen in 

Zweden noemend. Volgens Slothouwer waren Scandinavische architecten in staat om sfeer te 

scheppen: onder andere de Engelbrechtskerk in Stockholm uit 1914 getuigde daarvan. Als 

gevolg van hun aan de natuur ontleende vormen zouden de Scandinavische gebouwen 

bezieling en sfeer uitstralen; iets wat moderne gebouwen van glas en beton misten.380 

Een ander voorbeeld van het traditionalisme van de gebroeders Stuivinga is hun Kapel 

in Emmen uit 1924. Ook hier zien we een spitsboogvormig portaal, raampartijen en 

steunberen aan de zijkant, waterspuwers aan de toren en een hoge houten kap die inwendig in 

het zicht is gelaten. Deze kap wijst ook op invloed uit Scandinavië.381 

De overgang naar het traditionalisme kreeg na 1930 vervolg in het werk van onder 

andere de architect Gijsbert Friedhoff (1892-1970). Hij ontwierp twee ruim opgezette kerken 

in Amsterdam; beide als een lengtebouw met de zitplaatsen in één ongedeelde, overzichtelijke 

ruimte. De Emmakerk in de Watergraafsmeer uit 1939 is een van de laatste en meest 

uitgesproken voorbeelden van traditionalisme in de vooroorlogse protestantse kerkbouw (afb. 

53). Dit is te zien aan de vorm van de axiale basiliek en de semi-vrijstaande toren, alsmede 

aan kleinere historiserende elementen, zoals steunberen en afgeschuinde dagkanten van de 

vensters. Binnen vinden alle gelovigen plaats in het langgerekte middenschip. Ook bij 

Friedhoff is de invloed uit de Scandinavische bouwkunst zichtbaar. Dit is bijvoorbeeld te zien 

aan de hoogoprijzende toren met lantaarn van de Emmakerk.382 
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2.1.4  Gereformeerde kerkbouw tussen 1900 en 1940 

 

De gereformeerde kerkbouw tussen 1900 en 1940 volgde in stilistisch opzicht ongeveer 

dezelfde stappen als de hervormde kerkbouw in deze periode. Maar in liturgisch opzicht was 

er een essentieel verschil. De gereformeerde kerkgebouwen waren gedurende vrijwel deze 

hele periode schatplichtig aan de theologische opvattingen van één man: Abraham Kuyper. 

Zijn theorie leidde tot een vernieuwende ruimtewerking in de vorm van een waaier. Een 

waaiervormig bankenplan was volgens Kuyper het beste middel om de maximale 

betrokkenheid van de kerkganger bij de preek te garanderen. 

Kuypers visie op kerkbouw drong omstreeks 1900 door bij gereformeerde predikanten 

en architecten via het weekblad De Heraut. Maar er was een verschil in opvattingen tussen de 

zogenaamde A- en B-kerkgenootschappen, die respectievelijk uit de afgescheidenen en 

dolerenden waren ontstaan. Zo was de eerste groep aanvankelijk sceptisch over Kuypers hang 

naar meer wijding en vernieuwing binnen de gereformeerde liturgie. Wel bleven beide 

groepen trouw aan de bestaande calvinistische liturgie en de Dordtse Kerkorde van 1619. 

Kuypers artikelen in De Heraut hadden veel invloed op de gereformeerde kerkbouw uit de 

periode 1892 tot 1940 en gereformeerde architecten hanteerden die spoedig als richtlijn. Door 

de fusie tussen de afgescheidenen en de dolerenden en bevolkingsgroei ontstond een flinke 

bouwdrift onder de gereformeerden: ruim vierhonderd nieuwe kerkgebouwen verrezen in de 

jaren 1892-1940 in ons land, twee keer zoveel als bij de Nederlandse Hervormde Kerk.383 

In 1911 bundelde Kuyper zijn artikelen uit De Heraut tot één werk met de titel Onze 

Eeredienst. In ongeveer vijftig bladzijden beschreef hij hoe het ideale gereformeerde 

kerkgebouw eruit moest zien. Hij stelde onder meer dat kerkgebouwen het karakter van een 

vergaderplaats moesten hebben in plaats van een heiligdom. Uit zijn boek blijkt dat de 

gereformeerde architecten en kunstenaars een zekere vrijheid hadden op gebied van het 

ontwerp, de stijlkeuze en de toepassing van kunst. Kuyper schreef daarover: ‘Zodra het op 

kunst-conceptie en kunstuitvoering aankomt, moet niet de theoloog, maar de kunstenaar zelf 

de zoeker en vinder zijn. Wat de theoloog te doen heeft, is het gebruik, waartoe het gebouw 

dienen moet, duidelijk te omschrijven, en hieraan is, zoo wij meenen, in onze uiteenzetting 

voldaan, maar hoe nu met het oog op zulk een doel en gebruik, de kunst steen en hout te laten 

spreken is de zaak van de architect. Dat kan niemand hem aanpraten, dat moet opkomen uit 

zijn eigen verbeelding.’384 

Opvallend is dus dat Kuyper ruimte gaf aan kerkelijke kunstenaars. Kunst leidde 

volgens hem niet per definitie tot ontheiliging. Kunst moest volgens hem de kerk dienen en de 

kerk moest de kunst gebruiken. Kunst kon God verheerlijken; maar mocht niet als kunst 

worden verheerlijkt. Dit associeerde Kuyper met de rooms-katholieken, die kunst in de kerk 

ijdel zouden gebruiken.385 Hij schreef dat bouwkunst allerminst verachtelijk was, ook bij de 

jonge kerkbouw niet, voor zover financiële middelen toereikend waren. Een kerkgebouw was 

meer dan alleen vier (witte) muren en een platte gevel met openingen voor ramen en deuren, 

vond hij. Zoals hij schreef: ‘Zoodra ge u even boven het grof-materieele verheft, en dat doet 

ge immers in het heilige, komt ge vanzelf met het kunstleven en de eischen der kunst in 

aanraking.’386 

In het hoofdstuk ’Schoonheidseisch’ schreef Kuyper over de stijl van het kerkgebouw. 

Historische stijlreferenties konden als middel dienen om de schoonheid van het kerkgebouw 

kracht bij te zetten, maar die mochten alleen niet ‘Roomsch’ zijn. Het is interessant na te gaan 

wat hij precies onder een ‘roomse stijl’ verstond. Men mag aannemen dat een overtuigende 
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reminiscentie aan de gotiek bij Kuyper ongeoorloofd was. Dat is redelijkerwijze te bewijzen 

omdat er tussen 1886 en 1920 – de periode waarin de neogotiek door de katholieken nog 

volop werd gebruikt – vrijwel geen nieuwe gereformeerde kerkgebouwen in deze stijl 

verrezen. Nieuwe doleantiekerken werden vooral in neorenaissancestijl uitgevoerd. Over die 

stijl schreef Kuyper: ‘Immers juist die stijl is het, die de gezonde, onbedorven klassieke 

kunstvormen het zuiverst ter beschikking stelt, het best zich aan doel en gebruik aanpast, en 

de meeste vrijheid laat voor de behandeling.’387 

Over de functionele indeling van het kerkgebouw schreef Kuyper dat een maximum 

aantal van tweeduizend gelovigen de saamhorigheid tijdens de dienst kon garanderen. Hogere 

aantallen zitplaatsen leidden volgens hem tot massabijeenkomsten die in de gereformeerde 

liturgie niet alleen ongewenst, maar ook onuitvoerbaar waren. De doleantiekerken met de 

grootste capaciteit – waaronder de Funenkerk in Amsterdam – hadden ongeveer tweeduizend 

zitplaatsen.388 Het bankenplan kon indien nodig naar achteren toe flauw hellen, opdat de 

predikant ook vanaf de achterste banken goed te zien was. Daarnaast wenste hij dat de 

predikant de gemeente recht kon aankijken, wat een waaiervormige opstelling noodzakelijk 

maakte. Kuyper was fel tegen een axiaal middenpad tussen ingang en kansel: de beste 

zitplaatsen bevonden zich volgens hem recht tegenover de kansel.389 Hoewel de ruimtelijke 

indeling van sommige stadskerken hiertoe noopte, verzette Kuyper zich tegen de positie van 

de predikant op een hoge kansel. Kuyper achtte het niet wenselijk dat de gemeente vanuit de 

hoogte werd toegesproken.  

Daarnaast pleitte hij expliciet voor een zichtbare beleving van doop en avondmaal, in 

plaats van alle nadruk op de preek te leggen. In de meeste gevallen resulteerde dat in de bouw 

van kerken waarin rekening werd gehouden met een ruim liturgisch centrum dat al dan niet 

flexibel kon worden ingericht.390 Zo kon tijdens het avondmaal een grote tafel worden 

neergezet en tijdens gewone diensten werd deze ruimte benut voor zitplaatsen. 

De maximale inwendige breedte en diepte waren respectievelijk circa twintig en 

vijfentwintig meter. Ten behoeve van de inbouw van een groter aantal zitplaatsen kon de 

ruimte volgens Kuyper aan de achterkant worden verbreed met hooguit acht meter. In veel 

gevallen heeft de combinatie van deze eisen geleid tot een bankenplan in de vorm van een 

amfitheater. Een bankenplan in de vorm van een halve cirkel was volgens Kuyper uitermate 

geschikt om de preek goed hoorbaar te maken. Zo nodig kon daarboven een bankenplan op 

een galerij in dezelfde vorm worden aangebracht.391 

Verder ging Kuyper in op het comfort van de kerkganger en de moderne eisen die 

daaraan werden gesteld. Elk kerkgebouw moest volgens hem een goede 

luchtverversingsinstallatie hebben. Ook verscheidene in- en uitgangen waren nodig om de 

gemeente in korte tijd het gebouw in of uit te laten gaan. In het geval er sprake was van 

zitplaatsen op galerijen of balkons, eiste hij ruime en comfortabele trappenhuizen. Een 

kerkgebouw moest goed worden verwarmd in de winter en koel zijn in de zomer, omdat 

volgens hem bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk in Amsterdam door een ontbrekend 

klimaatsysteem al vele levens had gekost. Verwarmingselementen zoals kachelpijpen dienden 

zorgvuldig achter de muur te worden weggewerkt, omdat deze het kerkinterieur niet mochten 

ontsieren.392 

In zijn boek bepaalde Kuyper ook de sfeer en de aankleding in het kerkgebouw. Zo 

wenste hij gekleurd glas-in-lood en geen witte of blanke muren en ramen, omdat de 
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kerkgangers anders door invallend zonlicht verblind zouden kunnen worden. Er moest 

rekening worden gehouden met verschillende weersinvloeden, zoals somber en zonnig weer. 

Bij avonddiensten schreef Kuyper niet al te fel kunstlicht voor. Meer schemerige verlichting 

kon de sfeer tijdens de dienst positief beïnvloeden en de maximale aandacht van de 

kerkganger bij de preek garanderen.393 

Vervolgens ging Kuyper uitgebreid in op de akoestiek. Een goede akoestiek ten 

behoeve van het horen van de preek was bij hem een hoofdvereiste. Mogelijk heeft deze eis 

ook tot het materiaalgebruik van de kapconstructies geleid. In vrijwel alle gereformeerde 

kerken zijn deze van hout, al dan niet gestuukt en geschilderd. Afgezien van het feit dat 

gemetselde gewelven – in rooms-katholieke kerken wel steeds toegepast – de bouwkosten 

opdreven, zorgden houten gewelven of kappen voor minder galm. In Kuypers ‘gehoorzalen’ 

was dat zeer gewenst.394 

Over de eisen aan de architect schreef Kuyper dat deze in staat moest zijn om een 

zorgvuldige vormgeving te realiseren: ‘Dat bezielen nu in hout en steen is de hooge 

bouwkunst, en een wezenlijk architect toont zijn uitnemendheid, niet alleen door het 

aanpassen van wat hij bouwt aan het practische doel, maar ook door dat meesterschap over 

materiaal, vorm en lijn, waardoor hij het geheel beheerscht, en dwingt een hem voor den geest 

zwevende expressie ook voor anderen in zijn hout en steen te vertolken.’395  

De heersende stedenbouwkundige omstandigheden liet Kuyper evenmin onbesproken. 

Hij uitte grote zorgen over factoren als gebrekkige terreinomstandigheden en financiële 

middelen, waardoor de kerk geen waardige plaats kon krijgen. Kuyper zag het kerkgebouw 

het liefst geheel vrij staan, op een terrein dat niet door bebouwing was omgeven, met een 

afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing van minimaal twintig meter. Omstreeks 1900 

werden echter nauwelijks gereformeerde kerken met een dergelijke vrije ligging gebouwd. 

Kuyper vergeleek de architect daarom met een adelaar in dierentuin Artis, die zijn vleugels uit 

wilde slaan maar dat wegens ruimtegebrek niet kon. Kuyper: ‘Zeker, een arend in Artis kan 

zijn vleugels niet uitslaan, maar toch ziet ge terstond aan de manier waarop hij door zijn kooi 

wipt, en achter zijn tralies op den tronk springt, dat deze vogel een koninklijke vogel is’396 Ter 

vergelijking met de arend in de kooi, noemde hij een te klein bouwterrein voor de kerk ‘een 

armelijk plekje grond’. En toch moest de architect zich daardoor niet laten ontmoedigen. Een 

bekwaam architect kon volgens hem zelfs met de geringste middelen een mooie compositie 

bedenken, die op een eerlijke manier de gedachte van de gereformeerde liturgie vertaalde. 

In zijn slotbeschouwing ging Kuyper in op de richtlijnen voor het gebouw als geheel. 

Onmiddellijk blijkt hieruit zijn rationele benadering. Hij schrijft architecten voor om te 

bouwen met het oog op de functie: die bepaalde het uiterlijk van het gebouw. Architecten 

moesten zich volgens hem bewust afvragen wat ze zouden gaan bouwen; vervolgens benadert 

Kuyper het karakter van het religieuze gebouw en komt hij tot de gereformeerde eredienst. 

Opvallend is dat hij elke associatie met gebouwen van andere religies afwijst, behalve met de 

joodse. De synagoge kon volgens hem als oertype model staan voor het gereformeerde 

kerkgebouw. De overeenkomst tussen beide gebouwen was dat de gelovigen daar 

samenkwamen om de Schrift te lezen en te bidden. Hij refereert aan de term ‘synagoge’, die 

letterlijk ‘saamvergadering’ betekent, en aan de ligging daarvan: die benadrukt geen heilige 

plaats, omdat deze buiten de berg Sion lag.397 

Een treffende passage in Kuypers slotbeschouwing is zijn opvatting over de 

zichtbaarheid van het kerkgebouw van veraf. Hij geeft aan dat een toren een onmiskenbaar 
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element van het kerkgebouw is: ‘De vingerwijzing naar boven. De gestadige herinnering aan 

ons burgerschap, dat in den hemelen is.’398 De gereformeerde opdrachtgevers en architecten 

leken daarvan notitie te hebben genomen. Vanaf circa 1900 voorzagen zij gereformeerde 

kerkgebouwen in toenemende mate van een fronttoren, een primeur in de gereformeerde 

kerkbouw. De beste getuigenissen hiervan zijn de kerkgebouwen van architect Tjeerd 

Kuipers. Vanaf dat moment bepaalden de gereformeerden van veraf het stads- en dorpsbeeld. 

 

Dat de invloed van Abraham Kuypers visie op de kerkbouw groot was, blijkt uit de prestaties 

van een aanzienlijk aantal architecten uit de gereformeerde zuil. Zij ontwierpen gedurende 

hun carrière grootse kerkgebouwen met een duidelijke eigen signatuur en een representatieve 

architectonische vormgeving, waarin de invloed van Kuyper te herkennen viel. Dit waren 

Tjeerd Kuipers, Berend Boeyinga, Egbert Reitsma (1892-1976), Abraham van der Kraan 

(1892-1947), Bastiaan Plooij (1890-1967) en Evert Rotshuizen (1888-1979).399 Kuipers 

werkte tussen 1900 en 1930. Reitsma, Boeyinga, Van der Kraan en Plooij werkten allen vanaf 

1920. Rotshuizens kerken dateren vanaf de jaren dertig. 

Het meest productief was Tjeerd Kuipers.400 Hij groeide op in Friesland, waar hij het 

vak op ambachtelijke wijze leerde. Na de HBS trok hij naar Amsterdam en kwam daar bij 

Salm en Berlage terecht. De invloed van laatstgenoemde architect is in Kuipers’ hele oeuvre 

zichtbaar. Hij stond in veel gevallen voor de uitdaging om functionele kerken te ontwerpen 

volgens de liturgische eisen van Kuyper, vaak op bouwkavels met beperkte mogelijkheden. 

Die uitdaging wist hij vaak op creatieve wijze aan te gaan. In veel gevallen ontwierp hij een 

bankenplan in de vorm van een amfitheater, als de mogelijkheden van het bouwterrein dat 

toelieten. Veel van zijn kerken staan of stonden in de steden, waar de meeste dolerenden 

woonden. Zijn opmerkelijkste kerken zijn de Wilhelminakerk in Dordrecht (1901), de 

Zuiderkerk in Groningen (1901; verbouwd tot woningen in 1984), de Grote Kerk in 

Wildervank (1911), de Bergsingelkerk in Rotterdam (1914), de Nieuwe Zuiderkerk in 

Rotterdam (1916; gesloopt 1969) en de Koepelkerk in Leeuwarden (1923).401 De kerken in 

Dordrecht en Leeuwarden zijn als centraalbouw met koepel uitgevoerd met een bankenplan in 

de vorm van een amfitheater. In de kerk in Dordrecht heeft het bankenplan conform Kuypers 

ideaal de vorm van een halve cirkel.402 

Vooral tijdens het interbellum volgden enkele architecten Kuypers richtlijnen 

nauwgezet. Eén van hen was Berend Boeyinga. Net als Tjeerd Kuipers leerde hij het vak op 

ambachtelijke wijze. Daarna kwam hij in Amsterdam terecht en werkte daar enige tijd bij de 

vermaarde architect Michel de Klerk.403 Zijn kerkontwerpen getuigden van een grote 

vindingrijkheid. Dat blijkt onder andere uit een niet-uitgevoerd prijsvraagontwerp voor een 

kerk in Amsterdam-Zuid. Het kerkontwerp bevatte een concentrisch bankenplan volgens de 

richtlijnen van Kuyper.404 Boeyinga’s ontwerp had drie verschillende beuken die elkaar 

sneden in een scherpe hoek in het liturgisch centrum. Een paar jaar later paste Boeyinga 

versoberde versies van dit prijsvraagontwerp toe bij zijn ontwerpen voor de Koningkerk in 

Haarlem (1927; afb. 37) en de Waalkerk in Amsterdam (1935; afb. 38).405 

De Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom uit 1928 is misschien wel Boeyinga’s best 

bewaarde kerk. De liturgische opvattingen van Kuyper zijn duidelijk af te lezen uit het 
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gebouw. Deze kerk is verwant aan de Haarlemse kerk, maar heeft bescheidener afmetingen. 

Het rijke, onlangs gerestaureerde veelkleurige schilderwerk in deze kerk geeft de ruimte een 

zeker cachet, waarmee Boeyinga tegemoetkwam aan Kuypers richtlijn ten aanzien van een 

stemmige vergaderzaal. Deze veelkleurigheid is voor een gereformeerd kerkinterieur 

ongewoon.406 De kerk toont – evenals de meeste andere kerken van Boeyinga uit de jaren 

twintig – invloed van de Amsterdamse School, waarmee Boeyinga via De Klerk vertrouwd 

was geraakt. 

Boeyinga’s Haarlemse Koningkerk was één van de beste en meest complete 

voorbeelden van gereformeerde kerkbouw en -inrichting volgens de richtlijnen van Kuyper. 

Dat blijkt uit een beschrijving die Boeyinga zelf gaf tijdens een lezing bij de ingebruikname 

van de kerk in 1927. Hij stelde onder meer dat het grondplan geheel vrij werd gevormd 

volgens de eisen die door Kuyper in Onze Eeredienst werden gesteld. Hij sprak van een 

kansel als centraal punt in de compositie, waarop alle zichtlijnen vanaf banken en gangpaden 

waren gericht. De kansel vormde samen met het orgelfront een architectonische eenheid met 

het gebouw. De banken waren in waaiervorm opgesteld, zodat elke toehoorder de predikant 

recht kon aankijken, terwijl de predikant de gemeente in één oogopslag kon zien onder een 

maximale kijkhoek van 135 graden. Daarmee streefde Boeyinga bewust naar een kleinere 

kijkhoek dan die in Tjeerd Kuipers’ kerk in Dordrecht (180 graden), waarop hij kritiek had 

geuit.407 

Ook in andere opzichten was de Koningkerk een zorgvuldig doordacht kerkontwerp. 

De achterste banken waren hooguit twintig meter van de kansel verwijderd. De kansel was 

zodanig in een nis geplaatst dat de preek in de hele kerk goed was te verstaan. Het hoge 

gepleisterde houten gewelf dempte de galm. Geheel volgens Kuypers richtlijnen kreeg het 

kerkinterieur diffuus licht door middel van in donkere kleuren geschilderde wanden en via 

gekleurde glas-in-loodvensters. De bijbelse symboliek van deze ramen, ontleend aan 

Openbaringen 21 en 22, was geen kunst op zich, maar diende volgens Boeyinga de liturgische 

bestemming van het gebouw.408 

In architectonisch opzicht verwant aan de kerken van Boeyinga zijn de kerken van de 

Groningse architect Egbert Reitsma. Ook Reitsma leerde het architectenvak op ambachtelijke 

wijze, onder andere bij zijn vader. In 1917 kwam hij bij het architectenbureau van Willem 

Kromhout in Rotterdam terecht. Onder zijn invloed en via de Groningse kunstenaarskring De 

Ploeg maakte hij kennis met onder andere de Duitse expressionistische kunst.409 Daardoor 

ontwierp hij een reeks kerken die voor de gereformeerde kerkbouw uitbundig en ongewoon 

waren.                   

Reitsma’s belangrijkste kerkgebouwen zijn die in Kollum uit 1924, Appingedam 

(1927), Weesp (1928; door brand verwoest 1968), Andijk (1930) en de Pelikaankerk in 

Leeuwarden (1932).410 Reitsma ontwierp al deze kerken onder invloed van de Amsterdamse 

School met een bont kleurenpalet in het interieur, onder invloed van De Ploeg (afb. 54). Zijn 

kerkgebouwen zijn qua opzet, liturgische inrichting en symboliek doordrenkt van Kuypers 

gedachtegoed. Onder andere de kleurige glas-in-loodramen laten dat zien. Veel van zijn 

kerkgebouwen, zoals die in Andijk, zijn voorzien van een rijzige toren: de eerdergenoemde 

vingerwijzing naar boven.  

Maar hoe schatplichtig de kerken van Boeyinga en Reitsma ook waren aan Kuypers 

visie, hun werk kreeg vanuit de eigen achterban ook kritiek. De Rotterdamse architect Jos de 

Jonge (1887-1965) – eveneens een trouwe volgeling van Kuyper – schreef in 1931 in het 
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407 Grootenboer, 2006, 55. 
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410 Van der Ploeg; Krijgsman, De Haan, 2014, 10-12, 20-35. 



93 

 

weekblad De Reformatie een reeks opiniestukken naar aanleiding van pas gereedgekomen 

gereformeerde kerkgebouwen. De Jonges kritiek ging onder andere over de waaiervormige 

kerkgebouwen. Het ontwerp ervan leidde volgens hem tot problemen die de architecten in zijn 

ogen verkeerd oplosten. Zo sprak hij zich uit tegen de waaiervorm met gedeelde beuken, zoals 

die in Boeyinga’s Koningkerk in Haarlem voorkwam. Gedeelde beuken druisten volgens De 

Jonge in tegen het principe van eenheid onder de rond de kansel geschaarde gemeente.411 

De kritiek van De Jonge in De Reformatie beperkte zich niet alleen tot het 

ruimteconcept in Boeyinga’s Haarlemse kerk. Hij oordeelde ook over de aankleding ervan, 

die in zijn ogen onvoldoende getuigde van het zuivere karakter van de gereformeerde 

eredienst. Daarmee doelde hij op de gekleurde glas-in-loodvensters met bijbelse of 

symbolische voorstellingen, waarvan in diverse kerkgebouwen van Kuipers, Boeyinga en 

Reitsma sprake was. De Jonge noemde gekleurd glas gevaarlijk materiaal. In plaats daarvan 

zag hij liever enigszins getemperd glas: dat kon de stemming in het gebouw ten goede komen 

en de aandacht van de kerkganger op de preek richten. De Jonge kreeg in zijn commentaar 

bijval van een anonieme lezer van het weekblad. Deze schreef dat symbolische afbeeldingen 

van evangeliën in strijd waren met de levende verkondiging van het woord uit de bijbel, en 

dat het gereformeerde kerkvolk daardoor de geloofsbelijdenis ontrouw dreigde te worden.412 

De kerkgebouwen die De Jonge zelf ontwierp, zoals de Tidemanstraatkerk in Rotterdam 

(1924; gesloopt 1975), hadden inderdaad vensters met niet-figuratief, licht getemperd glas-in-

lood. 

Niet alleen Jos de Jonge bekritiseerde Boeyinga’s kerkbouw. Ook de Haagse 

gereformeerde architect Th. Anema (1874-1952) moest weinig hebben van Boeyinga’s vrije 

vormgeving. Hij vond diens kerken van binnen door het bonte kleurgebruik te decoratief. 

Boeyinga raakte in 1928 betrokken bij de inwendige verbouwing van de door Anema 

ontworpen Gereformeerde Kerk in Sassenheim (1912). Door deze verbouwing kreeg het 

kerkinterieur het herkenbare decoratieve palet van Boeyinga. Dat ging ten koste van de 

oorspronkelijke, door Anema bewust nagestreefde soberheid. Anema’s kerkbouw was 

overigens vooral beïnvloed door Tjeerd Kuipers, wiens soberheid hij omarmde.413 

Ook Reitsma’s kerkgebouwen ontsnapten niet aan kritiek. Zo moest Reitsma op last 

van de kerkenraad van Andijk de felgekleurde beschildering van het gewelf temperen door er 

een doorzichtige laag op aan te brengen.414 Nog radicaler was het lot van zijn kerk in 

Bilthoven uit 1927: ruim tien jaar na de oplevering werd de kerk op last van de kerkenraad 

door een nieuw kerkgebouw op dezelfde fundering vervangen. De reden was dat de 

kerkenraad het interieur te donker vond. Concessies die Reitsma zelf aanbracht, mochten niet 

baten. De nieuwe kerk uit 1939 is lichter van binnen dankzij een raampartij in het dak. Ook is 

het kerkgebouw aanzienlijk soberder van vorm dan Reitsma’s kerk uit 1927, wat duidt op een 

afwijzing van zijn uitbundige architectuur door de kerkenraad.415 De door Reitsma ontworpen 

Noorderkerk in Bedum uit 1937 kenmerkt zich door een relatieve soberheid ten opzichte van 

de eerder tot stand gekomen expressionistische kerken in Andijk, Appingedam, Bilthoven en 

Weesp. Dat nam niet weg dat de kleurige decoratieve panelen op de kansel, ontworpen onder 

                                                           
411 De Jonge, De Reformatie, 6 maart 1931. 
412 De Reformatie, 7 augustus 1931. 
413 Grootenboer, 2006, 92. Anema ontwierp verder de Nieuwe Zuiderkerk in Den Haag (1914; door brand 

verwoest 1975) en de Prins Willemkerk in Scheveningen (1919; gesloopt 1973). Beide kerkgebouwen werden 

beïnvloed door het werk van Tjeerd Kuipers. 
414 Bij de restauratie van de kerk in Andijk in 2012-2014 is de kleurige uitmonstering van Reitsma in oude luister 

hersteld. http://www.rescura.nl. 
415 Van der Ploeg, Krijgsman, De Haan, 2014, 27, 32. 
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invloed van De Ploeg, een doorn in het oog van de kerkenraad waren en niet lang na de 

ingebruikname werden verwijderd.416 

Anema en De Jonge zouden wellicht meer appreciatie hebben gehad voor de 

Rotterdamse architect Abraham van der Kraan. In tegenstelling tot de kerken van Boeyinga en 

Reitsma waren zijn kerken namelijk sober in plaats van uitbundig ontworpen. Zijn oeuvre was 

minder omvangrijk dan dat van Boeyinga en Reitsma; wel werd zijn carrière gekenmerkt door 

een verrassende omwenteling in de jaren dertig in de richting van een strak functionalisme. 

Zijn kerken hadden de vorm van een amfitheater of een rechthoek.417 Zijn opmerkelijkste kerk 

was de Zuiderkerk aan de Lammenschansweg in Leiden uit 1938 (afb. 55). De architectuur 

van deze kerk was verrassend modern. De kerkzaal had precies de vorm van een kwart van 

een cirkel en het bankenplan was conform de richtlijnen van Kuyper geplaatst in één 

ongedeelde ruimte, waarvoor architect De Jonge zijn voorkeur uitsprak. Naar binnen 

geplaatste steunpunten die het bankenplan opdeelden, kwamen hier niet voor. Mogelijk liet 

Van der Kraan zich beïnvloeden door de vergaderzaal van de Theosofische Vereniging (1925; 

Leendert van der Vlugt) in Amsterdam, waarin we eveneens de invloed van het 

functionalisme zien.418 De Zuiderkerk was een uitzonderlijk hoogtepunt in de gereformeerde 

kerkbouw van het interbellum. Desondanks is de kerk wegens teruglopend kerkbezoek 

gesloopt in 1986. 

 

In de jaren dertig groeide ook in de gereformeerde kerkbouw de invloed van het 

traditionalisme. Eén van de meest opvallende aspecten in deze ontwikkeling is dat de door 

Kuyper gepropageerde waaiervorm minder werd toegepast. In veel gevallen uitte het 

traditionalisme zich in het opnieuw toepassen van historische – vaak romaanse – stijlvormen 

in een rechthoekige zaalkerk, vaak ook met een dito axiaal bankenplan. Deze overgang naar 

het traditionalisme viel samen met de eerder genoemde ontwikkelingen in de hervormde 

kerkbouw. 

Het Arnhemse bureau Rotshuizen droeg zijn steentje bij aan het gereformeerde 

traditionalisme. Dit succesvolle en productieve architectenbureau pleitte nadrukkelijk voor 

hernieuwde belangstelling voor symboliek, schoonheid en bezieling in de gereformeerde 

kerkbouw. Evert Jan Rotshuizen (1888-1979) schreef in 1918 in zijn brochure Onze 

kerkgebouwen over de kerkelijke bouwkunst. Zijn bewering dat de protestantse kerkbouw de 

waardigheid van middeleeuwse en vroegchristelijke kerkbouw ontbeerde, was opmerkelijk 

voor een gereformeerde architect. Rotshuizen schreef lovend over het model van de 

Assyrische, Griekse en Mohammedaanse tempel en legde verbanden met vroegchristelijke 

kerken.419 Het stelselmatig teruggrijpen op het romaans illustreert niet alleen Rotshuizens 

belangstelling voor de middeleeuwen, maar kenmerkt ook een algemene trend in de 

gereformeerde kerkbouw richting het traditionalisme. 

Nadat Rotshuizen in de Westerkerk in Hengelo (1930; gesloopt 1986) nog het 

‘kuyperiaanse’ centraliserende grondplan toepaste, ontwierp hij voor de Zuiderkerk in 

Apeldoorn uit 1932 een langgerekte basilicale kerk met lage en smalle zijbeukjes. De door 

Rotshuizen toegepaste basiliekvorm leek terug te grijpen op de middeleeuwse kerkbouw.420  

                                                           
416 Reenders, 2007, 96-99. De Noorderkerk heet sinds 1966 Goede Herderkerk en is sinds 1998 vrijgemaakt 

gereformeerd. 
417 Falize, 1986, 85. 
418 Ibidem, 86. Jos de Jonge schreef een artikel over kerkplattegronden in weekblad De Reformatie, d.d. 13 

februari 1931, waarin hij zijn voorkeur uitsprak voor een ongedeelde waaiervorm. Saillant detail is dat één van 

acht  getoonde plattegronden sterk overeenkwam met die van de Zuiderkerk in Leiden, die pas zeven jaar later 

tot stand kwam (1938). Ook de Noorderkerk in Hilversum (1938; C. Trappenburg; gesloopt 1992) had een 

dergelijke plattegrond. 
419 Rotshuizen, 2005, 10-11. 
420 Ibidem, 31. 
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Bij het ontwerp voor de Zuiderkerk in Ede (1939; nu Beatrixkerk; afb. 56) tekende 

Rotshuizen ook een basilicale vorm met alle zitplaatsen in het middenschip. In deze kerk zijn 

vooral veel romaanse elementen aanwezig, zoals ronde bogen, arcaden en een narthex boven 

de hoofdingang. De nadrukkelijke lengtebouw is in dit kerkgebouw opvallend, omdat deze 

sterk afwijkt van de opvattingen van Kuyper. De vlakke houten zoldering en de op een 

koorpartij lijkende verdiepte nis achter het liturgisch centrum wekken associaties met een 

middeleeuws kerkgebouw. Rotshuizens kerk in Ede deed sommige ingewijden denken aan 

romaanse kerken in Toscane. Vanwege de stijlvolle eenvoud prezen zij dit nieuwe 

kerkgebouw. Markant zijn ten slotte de toren aan de achterzijde van de kerk en de kleine 

rozetten met bijbelse voorstellingen in de zijbeuken.421 

Eind jaren dertig bouwde Rotshuizen twee gereformeerde kerkgebouwen in de dorpen 

Slootdorp en Wieringerwerf in de nieuwe Wieringermeerpolder. Deze kerkjes zijn beide 

ontworpen op een rechthoekige plattegrond en hebben een grote schuine kap en fronttoren. Zij 

getuigen door middel van verschillende elementen van Rotshuizens hang naar het 

traditionalisme in de geest van middeleeuwse dorpskerkjes. De inwendig zichtbare houten 

kapconstructie, de schuin aflopende steunberen, het metselpatroon, de segmentbogen en de 

schuine dagkanten van vensters bewijzen Rotshuizens schatplichtigheid aan het 

traditionalisme.422 

Ook andere bouwmeesters die voorheen in expressionistische trant werkten – onder 

wie Egbert Reitsma – omarmden in de jaren dertig het traditionalisme.423 Niet alleen de 

economische neergang speelde hier, maar ook raakte het traditionalisme als passende stijl 

voor een eigentijds kerkgebouw meer ingeburgerd. De weelderige baksteenstijl van de 

Amsterdamse School waarmee Boeyinga en Reitsma de gereformeerde kerkbouw tot een 

hoog niveau tilden was, als gezegd, menig kerkenraad een doorn in het oog.  
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423 De Jong, Van der Ploeg, 1993, 96-97. Van der Ploeg, 2017, 109. 



96 

 

2.1.5  Kerkgebouwen uit de periode 1900-1940 van andere kerkgenootschappen  

 

De kleine kerkgenootschappen – zoals de Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse 

Broederschap, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Nederlandse Protestanten Bond, de Oud-

Katholieke Kerk en de Hersteld Apostolische Kerk – hadden hun achterban vooral in de 

steden. Daarnaast kwamen de Christelijke Gereformeerde Kerk (vanaf 1892) en de 

Gereformeerde Gemeenten (vanaf 1907) zowel in steden als op het platteland voor. Naast de 

ontwikkeling van de bestaande kleine kerkgenootschappen is ook de opkomst van nieuwe 

kerkgenootschappen vanuit het buitenland te zien, zoals de in 1879 opgerichte First Church of 

Christ, Scientist uit de Verenigde Staten.424 

De nieuwe kerkgebouwen van de dissenters tonen vaak geen uitgesproken eigen 

identiteit van deze genootschappen, die stilistisch gezien van de gebouwen kan worden 

afgelezen. De betrokken architecten volgden de heersende trends in de profane architectuur. 

In sommige gevallen waren befaamde architecten bij de kerkbouw betrokken, die hun eigen – 

vaak moderne – stempel op het ontwerp drukten.425 De meeste architecten waren niet in 

kerkbouw gespecialiseerd, of hadden daarmee weinig ervaring. 

De oud-katholieken lieten in deze periode een klein aantal nieuwe kerken bouwen, 

vooral in de steden. Daarbij volgden zij in stilistisch opzicht geen consequente lijn. Bij de 

bouw van de H.H. Petrus en Pauluskerk in Rotterdam uit 1908 werd architect Petrus 

Weeldenburg in de arm genomen, die evenals bij de Vituskerk aan het Melkpad in Hilversum 

voor een vrij uitgesproken neobarokke vormentaal koos, die in de Nederlandse kerkbouw 

ongebruikelijk was.426 

In 1912 liet de oud-katholieke parochie te Utrecht een nieuwe kerk bouwen aan het 

Willemsplantsoen, naar een ontwerp van Egbertus Wentink (1874-1948). Deze kerk verving 

de naastgelegen schuilkerk. De aan de H. Gertrudis gewijde kerk is de zetel van de oud-

katholieke aartsbisschop. Opvallend aan deze kerk is de neoromaanse stijl, die het kerkbestuur 

koos omdat het de neogotiek met de Rooms-Katholieke Kerk associeerde. Ook moest de 

bouwstijl verwijzen naar de nabijgelegen romaanse Mariakerk, die aan het begin van de 

negentiende eeuw werd gesloopt.427 Een derde belangrijke oud-katholieke kerk uit de 

vooroorlogse tijd is de kathedrale kerk H.H. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel in 

Haarlem uit 1938, ontworpen door Henry Zwiers (1900-1992). Bij deze kerk, schilderachtig 

gelegen nabij de vroegere stadsomwalling, is het traditionalisme van Granpré Molière te zien. 

Gezien de opleiding en leerstoel van de architect bij de Technische Hogeschool Delft, is hem 

deze invloed niet vreemd geweest.428 

De Remonstrantse Kerk in Dordrecht uit 1901 werd ontworpen door stadsarchitect 

Hendrik Reus (1872-1935). Dit is een kleine rechthoekige zaalkerk met een lage, gedrongen 

fronttoren. Hier zien we neoromaanse invloeden binnen een ambachtelijk uitgevoerd 

kerkgebouw. De constructieve onderdelen zijn in het zicht gelaten, wat de invloed van 

Berlage verraadt. Het rijk geornamenteerde interieur bevat een beschilderde achterwand bij de 

kansel, voorzien van florale motieven en teksten uit het Onze Vader.429 

De Nederlandse Protestanten Bond (NPB) floreerde in de eerste helft van de twintigste 

eeuw met haar rijk uitgevoerde kerkgebouwen in Weesp, Hilversum en Bilthoven. De kerk in 

Weesp (1905) werd ontworpen door Bert Ouëndag (1861-1932) uit Amsterdam. De bouw 

                                                           
424 Looyenga, 2010, 116-120. 
425 Tussen 1900 en 1920 was er vaak sprake van een door Berlage beïnvloede trant. Tussen 1920 en 1940 

zochten architecten hun eigen weg binnen de ontwerpkaders van hun opdrachtgevers. Van een consequent 
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426 Rosenberg, 1972, 149.  
427 http://www.reliwiki.nl. 
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97 

 

werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de vermogende gezusters Van Houten, telgen 

uit het befaamde geslacht van de gelijknamige chocoladefabriek. Zij schonken ook het 

bouwterrein. De kerk wordt daarom ook wel ‘Van Houtenkerk’ of ‘het Chocoladekerkje’ 

genoemd. Het is een rechthoekige zaalkerk met een lage, brede fronttoren. De bouwstijl is 

opvallend: er sprake is van een mengvorm van neoromaans en neogotiek. 

Verder is het gebouw ambachtelijk ontworpen, waarbij de constructieve elementen 

zoveel mogelijk in het zicht zijn gelaten. Waarschijnlijk heeft de architect zich hiermee door 

Berlage laten beïnvloeden. Uitwendig verraadt de op een romaanse westbouw lijkende toren 

niet direct een protestantse signatuur. Maar inwendig valt het protestantse karakter direct op 

door de overzichtelijke ruimte en de centrale positie van de kansel tegen de achterwand. De 

rijke uitvoering van dit kerkontwerp, zoals te zien in de glas-in-loodramen met florale 

motieven, is waarschijnlijk te danken aan de ruime financiële middelen van de schenkers. 430 

De Tesselschadekerk in Hilversum (1927) werd ontworpen door de lokale architect 

Barend Bakker (1879-1951) en ligt op een ruim perceel in een villawijk. De kerk is een 

zaalkerk op een T-vormig grondplan met een forse, terzijde staande zadeldaktoren. De 

bouwstijl is ontleend aan de Amsterdamse School. Ook hier is het interieur rijk en 

ambachtelijk uitgevoerd, maar in plaats van florale motieven zijn hier geometrische decoraties 

te zien. De kleurige glas-in-loodramen uit de bouwtijd zijn voorzien van bijbelse symboliek. 

In 1998 is de kerk gesloten en na een periode van leegstand in 2009 volgde een verbouwing 

tot wooncomplex.431 

De Woudkapel in Bilthoven, in gebruik genomen in 1924 en ontworpen door George 

van Heukelom (1870-1952), neemt een bijzondere plaats in onder de kerkgebouwen van de 

NPB. Van Heukelom, zelf lid van de NPB, werd landelijk bekend door zijn ontwerp voor het 

hoofdkantoor ‘De Inktpot’ van de Nederlandse Spoorwegen – destijds Staatsspoorwegen – te 

Utrecht, dat enkele jaren eerder tot stand kwam. Er zijn duidelijk stilistische overeenkomsten 

tussen ‘De Inktpot’ en de Woudkapel, vooral in het materiaalgebruik, de ornamentiek en de 

detaillering van de vensters. De Woudkapel is een kleine kruiskerk in een expressionistische 

baksteenstijl. De abstracte glas-in-loodramen, ontworpen door glazenier Jan Schouten (1852-

1937), en de plint in verschillende kleuren baksteen dragen bij aan een warme en mystieke 

werking van het interieur, waarvoor de NPB openstond. Een dominant aanwezige preekstoel 

ontbreekt hier. In plaats daarvan staat een minder prominent bakstenen spreekgestoelte in de 

linker dwarsbeuk.432 

De First Church of Christ, Scientist had in de eerste helft van de twintigste eeuw haar 

Nederlandse aanhang in vooral Amsterdam en Den Haag, waar ook haar twee voornaamste 

kerkgebouwen staan. De Amerikaanse Mary Baker Eddy (1821-1910), die de ware boodschap 

van Christus opnieuw zou hebben ontdekt, stichtte dit kerkgenootschap in 1879 in Boston. De 

overtuigingen van het kerkgenootschap berustten op haar boek Science and Health with Key 

to the Scriptures uit 1875. De aanhangers van het genootschap geloven dat ziekte en verderf 

niet uit God zijn gekomen en dat de mens dus niet ziek of zondig kan worden; dit zouden 

illusies zijn waarvan de mens zich moet verlossen. Het boek Science and Health with Key to 

the Scriptures heeft volgens hen een grotere zeggingskracht dan de bijbel. Een opvallend 

aspect van de kerkgebouwen van de First Church of Christ, Scientist is dat er twee 

preekgestoelten staan. Die zijn bedoeld voor het lezen uit twee artikelen uit het boek van 

Baker Eddy.433 

De First Church of Christ, Scientist te Den Haag (1927) is met afstand het bekendste 

Nederlandse kerkgebouw van dit genootschap (afb. 57). Dit is bovendien de enige kerk die 
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naar een ontwerp van Hendrik Berlage werd uitgevoerd. Opvallend in dit kerkgebouw zijn de 

uitgesproken sobere architectuur met veel horizontale lijnen, de symmetrie en de efficiënte 

indeling die door het functionalisme lijken te zijn beïnvloed. Het waaiervormige bankenplan 

bevindt zich deels op een balkon en is vergelijkbaar met dergelijke bankenplannen in 

gereformeerde kerkgebouwen uit dezelfde periode. De soberheid en de functionaliteit werden 

door architect Berlage in samenwerking met zijn medewerker Piet Zwart (1885-1977) bewust 

nagestreefd. Het ontwerp en de aankleding doen conform de leer van de First Church of 

Christ, Scientist industrieel aan. Dit kerkgebouw oogstte bij de ingebruikname veel 

bewondering in binnen- en buitenlandse architectuurkringen, ook bij protestanten.434 

Een ander kerkgebouw van de First Church of Christ, Scientist staat aan de 

Wagnerstraat in Amsterdam-Zuid, dateert uit 1937 en werd ontworpen door Gijsbert 

Friedhoff. Dit kerkgebouw ligt op een ruim bouwkavel aan een voorplein in een gelijktijdig 

opgetrokken wijk met grote eengezinswoningen. Friedhoff ontwierp het exterieur in 

traditionalistische vormen, dat een ogenschijnlijk basilicale opbouw heeft omdat het 

middenschip boven de lage ‘zijgangen’ uitrijst. Inwendig is sprake van een opvallend sobere 

zaalkerk. Het bankenplan heeft een licht gebogen vorm, waardoor de kerkganger recht naar de 

kansel kan kijken.435 

Het waarschijnlijk meest uitgesproken voorbeeld van functionalisme in de 

Nederlandse kerkbouw van vóór de Tweede Wereldoorlog is het kerkgebouw van de Hersteld 

Apostolische Kerk in de Kiefhoek in Rotterdam. Deze kerk uit 1929 werd ontworpen door Ko 

Oud, een volgeling van het Nieuwe Bouwen. Het uiterst sobere gebouw is een rechthoekige 

zaalkerk onder een plat dak. De witgepleisterde wanden zijn ontleend aan de opvattingen van 

de kunstenaarsbeweging De Stijl, waarvan Oud lid was.436 De kerk is zo sober en laag 

ontworpen dat zij uitwendig nauwelijks als zodanig herkenbaar is. Er is geen toren, omdat de 

Hersteld Apostolische Kerk deze vanwege haar ingetogen karakter niet wenste. Het gebouw 

heeft hetzelfde volume als de rijen woonblokken waarmee het een architectonische eenheid 

vormt. Oud heeft – geïnspireerd door Berlages boek Schoonheid en samenleving – een 

gebouw geschapen waarin de meest doelmatige elementen – muren, vloeren, plat dak en 

vensters – samen tot een bouwkunstig geheel zijn gesmeed.437 

 

De kerkbouw van de kleine kerkgenootschappen was tijdens de eerste helft van de twintigste 

eeuw meer volgend dan leidend: betrokken architecten sloten zich aan bij de stijlopvattingen 

van architecten van de drie grote denominaties. Ook lieten zij zich door de profane bouwkunst 

inspireren. Boven alles was sprake van een grote diversiteit aan vormen in de kerkbouw, die 

de verscheidenheid van de kleine kerkgenootschappen kenmerkte. Sommige kerkbesturen 

wisten een eigentijds architectonisch stempel op het kerkontwerp te drukken door het in de 

arm nemen van een gerenommeerde architect als Berlage (First Church of Christ, Scientist), 

Van Heukelom (NPB) of Oud (Hersteld Apostolische Kerk). Soms koos een kerkbestuur een 

architect uit eigen kring. De architectenkeuze zegt echter niet altijd iets over de 

stijlopvattingen van de betrokken kerkgenootschappen. Vaak lieten zij de stijlkeuze volledig 

over aan de architect. Wel sloot het industrieel aandoende ontwerp voor Berlages kerk in Den 

Haag aan bij de progressieve smaakopvatting van de leden van de First Church of Christ, 

Scientist. De oud-katholieken koesterden daarentegen een conservatief standpunt: de in het 

interbellum ontworpen kerkgebouwen ogen traditionalistisch.  
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Beschouwing bij 2.1 

 

De kerkbouw tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw was schatplichtig aan de 

liturgische experimenten die omstreeks en na 1900 in alle drie grote kerkgenootschappen 

plaatsvonden. De belangrijkste uitdaging was het aanpassen van het kerkontwerp aan de 

nieuwe ruimtelijke en liturgische inzichten en het vinden van een daarbij passende 

kerkbouwstijl. De architectonische interpretatie van het kerkgebouw borduurde in de eerste 

paar decennia na 1900 nog voort op de ideologische verschillen tussen protestanten en 

rooms-katholieken uit de negentiende eeuw. Door de liturgische vernieuwingen raakten deze 

ideologische verschillen in kerkarchitectuur vooral na 1920 verder op de achtergrond. 

Terwijl de protestanten vanaf 1900 openstonden voor een moderne kerkbouwvorm, 

bleven de rooms-katholieken inspiratie zoeken in het verre verleden: een architect als Jan 

Stuyt greep terug op de kerkbouw uit de byzantijnse en vroegchristelijke periode; de 

overzichtelijke ruimtevorm uit die tijd sloot volgens hem aan bij de veranderde liturgische en 

esthetische wensen. Jan Stuyt en Joseph Cuypers ontwierpen enige tijd markante 

centraalbouwen met koepel, voor Nederlandse begrippen soms exotische verschijningen. Veel 

andere architecten zoals Wolter te Riele bleven trouw aan de neogotiek, waardoor in de 

katholieke kerkbouw van begin twintigste eeuw een verrassende veelvoud aan historiserende 

vormen ontstond. 

Aan deze stilistische verscheidenheid in de katholieke kerkbouw kwam omstreeks 1920 

een einde toen de Heilige Stoel de kerkbouw wenste te reguleren. Voortaan gold één unaniem 

geldend ruimteconcept, gebaseerd op de genoemde volkskerk maar met een optimale 

architectonische nadruk op het priesterkoor als eucharistisch middelpunt. Hierdoor kregen 

katholieke bouwmeesters in verhouding tot de protestantse weinig ontwerpvrijheid: 

bisschoppelijke bouwcommissies toetsten nieuwe kerkontwerpen op onder meer kosten, 

aankleding en kunst. Kunst en symboliek moesten zoveel mogelijk betrekking hebben op het 

heilig misoffer. De architectuur moest de aandacht daarop richten, sober en degelijk zijn en 

bij voorkeur een streekgebonden historische uitstraling hebben. Hierdoor was de rooms-

katholieke kerkbouw tijdens het interbellum meestal traditionalistisch, al waren in 

verschillende bisdommen ook uitzonderingen te vinden. Architect Kropholler was invloedrijk 

in het hele land; in Brabant en Limburg zijn de romantisch aandoende kerkgebouwen van 

respectievelijk Valk en Boosten opvallend. 

De hervormde kerkbouw stond tijdens het interbellum in het teken van bezinning. 

Tijdens de kerkbouwcongressen van 1928 en 1929 discussieerden theologen en architecten 

onder invloed van de vrijzinnige beweging over een eigentijdse kerkbouwstijl. De hang naar 

meer wijding en sfeer in het hervormde kerkgebouw – kort na 1900 in gang gezet door de 

predikanten Gerretsen en Creutzberg – duurde voort. Onder invloed van de Liturgische Kring 

van Gerardus van der Leeuw oriënteerde de Nederlandse Hervormde Kerk zich op de 

middeleeuwse kerkbouw als inspiratiebron. Elementen uit de lutherse en anglicaanse liturgie 

kwamen eveneens voor in de hervormde eredienst. Een verdiept koor en een uitgesproken 

axiale vorm en bankenplan bleken goed te passen bij de toenmalige liturgische wensen van de 

hervormden. Maar niet alle hervormde theologen en architecten ondersteunden de ideeën van 

de Liturgische Kring. Ook de klassieke zaalkerk of centraalbouw met dominante kansel kwam 

voor. De stilistische verscheidenheid in de hervormde kerkbouw bleef groot, omdat 

architecten en theologen uit verschillende plattegrondvormen en stijlinvloeden kozen. Zij 

drukten zo hun eigen stempel op de kerkbouw of lieten zich inspireren door het oeuvre van 

een bekende architect als Berlage of door de Scandinavische architectuur. 

In de jaren dertig kwam ook in de gereformeerde kerkbouw het traditionalisme op, als 

reactie op de eigentijdse Amsterdamse School. Een van de meest opvallende aspecten in deze 

ontwikkeling was dat de door Kuyper gepropageerde waaiervorm minder consequent werd 
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toegepast. Kuypers waaiervorm maakte hoofdzakelijk plaats voor een rechthoekige 

plattegrond met een axiaal bankenplan. Veel gereformeerde kerkenraden vonden verder de 

expressionistische vormentaal te decoratief en wezen deze af. In plaats daarvan pasten 

architecten een soberder vormgeving toe, vaak met historische verwijzingen. Ook de 

economische crisis van de jaren dertig droeg bij aan de bloei van het traditionalisme in de 

gereformeerde kerkbouw. In deze magere jaren moest een kerkontwerp noodgedwongen sober 

zijn. Het ambachtelijke traditionalisme beantwoordde aan die eis. Dat betekende nog voor de 

Tweede Wereldoorlog het einde van de ‘uitbundige’ gereformeerde kerkbouw van de 

architecten Kuipers, Boeyinga en Reitsma, die Abraham Kuyper omstreeks 1900 inluidde. De 

kerkbouw van de dissenters was vanwege de verschillende architectonische en liturgische 

visies onder deze kerkgenootschappen zowel traditioneel als modern.  

Door de genoemde ontwikkelingen was de kerkelijke bouwkunst uit de eerste helft van 

de twintigste eeuw – ondanks het streven naar liturgische eenheid en standaardisering van het 

ontwerp – misschien wel pluriformer dan in de negentiende eeuw.  
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2.2 Wederopbouw en de nadagen van de verzuiling. Kerkbouw tussen 

1945 en 1970 
 

Tijdens de wederopbouwperiode vanaf 1945 was de Nederlandse kerkbouw in kwantitatief 

opzicht op een hoogtepunt. Binnen een kwart eeuw bouwden de verschillende 

kerkgenootschappen in het hele land meer dan 1500 nieuwe kerkgebouwen. Gemiddeld gezien 

waren nooit eerder in de Nederlandse geschiedenis zoveel nieuwe kerkgebouwen tegelijk in 

aanbouw. Er waren twee belangrijke redenen voor de naoorlogse kerkbouwgolf. De eerste 

was de omvangrijke oorlogsschade, die honderden bestaande kerkgebouwen trof. In veel 

gevallen was het noodzakelijk om zwaar beschadigde of verwoeste kerkgebouwen door 

nieuwe te vervangen. De tweede aanleiding was bevolkingsgroei als gevolg van de babyboom. 

Daardoor groeiden steden en dorpen na de oorlog fors. In sommige gemeenten verdubbelde 

zelfs het aantal inwoners. Door het stijgende inwonertal voelden kerkgenootschappen zich 

genoodzaakt veel nieuwe kerkgebouwen op te richten.  

De vooroorlogse verzuilde opbouw van de bevolking zette na de oorlog voorlopig 

door. De drie grote en de kleinere kerkgenootschappen bouwden hun nieuwe kerken vooral in 

stadsuitbreidingen. Opvallend is de rol die de overheid speelde: zij subsidieerde kerkbouw 

vanwege de maatschappelijke en sociale rol die kerken in de nieuwe wijken speelden. In de 

nieuwe IJsselmeerpolders bijvoorbeeld stimuleerde de overheid de bouw van nieuwe kerken, 

inclusief torens, als bakens in ontginningsdorpen. Zij eiste een evenwichtige spreiding van 

kerken in een nieuwe kern, vanwege het gelijkheidsbeginsel van de kerkelijke gezindten. 

Stedenbouwkundigen hielden daar rekening mee. 

Bij de hervormden en de rooms-katholieken was de kerkbouwstijl tijdens de eerste 

jaren na de oorlog opnieuw onderwerp van discussie. Deze discussie ging inhoudelijk min of 

meer gelijk op met het architectuurdebat tussen modernisten en traditionalisten. Tot ongeveer 

1960 bleef de Rooms-Katholieke Kerk – evenals voor de oorlog – in hoofdlijnen trouw aan de 

historische vormen, terwijl de hervormden openstonden voor een eigentijdse kerkbouwstijl.  

Vanaf 1960 drong het modernisme definitief tot de kerkbouw van alle zuilen door. 

Mede onder invloed van liturgische vernieuwingen en de oecumene vonden theologen en 

architecten een uiterlijk onderscheid tussen kerken van verschillende geloofsrichtingen steeds 

minder belangrijk. Daarnaast stonden kerkgenootschappen open voor een vernieuwende 

architectuur en nieuwe ruimteconcepten. Opvallend was bijvoorbeeld dat de zaalkerk, het 

eeuwenoude concept van de protestanten, nu ook bij de katholieken aansloeg. Protestantse 

kerkgenootschappen speelden in op de naoorlogse wijkgedachte – een hiërarchische 

samenklontering van functies in nieuwe naoorlogse woonwijken – door hun kerkgebouwen 

multifunctioneel te ontwerpen. Zij hechtten daarom minder waarde aan een specifiek 

kerkelijke architectuur. Opmerkelijk is dat gereformeerde predikanten en architecten in de 

jaren zestig onderling van mening verschilden over het al dan niet toepassen van 

architectonische expressie bij de functionele preekkerk. 

Terwijl de confessionele groepen nog met hoop en optimisme de naoorlogse fase van 

hun kerkbouw in gingen, stagneerde de kerkbouw vanaf 1965 als gevolg van de toenemende 

ontzuiling en ontkerkelijking. 
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2.2.1  Oorlogsschade en wederopbouw met steun van de overheid 

 

‘De lucht weergalmt van leuzen: alles moet vernieuwd worden, schijnen velen te menen; 

de oude generatie en haar wijsheid hebben afgedaan. Soms lijkt het wel, alsof men 

oordeelt dat de katastrophes die over ons gekomen zijn […] alsof wijzelf er de schuld 

van dragen, alsof cultuur en samenleving in Nederland vóór mei 1940 door en door rot 

waren, alsof alleen nieuwe mannen, een nieuwe generatie, die geheel nieuwe wegen zou 

inslaan, redding kon nemen.’438 

 

Het bovenstaande citaat van historicus Pieter Geijl (1887-1966) uit 1945 omschrijft de 

vooruitstrevende geest van het naoorlogse Nederland. Het land was in chaos en ontreddering 

beland en moest opnieuw worden opgebouwd. Economisch gezien was het achterop geraakt. 

De weg naar voorspoed zou een lange weg van ongeveer vijftien jaar worden. Nederland 

behoorde tot de West-Europese landen die de meeste schade hadden geleden. Van de ruim 

twee miljoen woningen die ons land vlak voor de oorlog telde, was vier procent totaal 

verwoest en zestien procent licht tot zwaar beschadigd. Tien procent van de bevolking was 

dakloos geraakt. Ook de infrastructuur, zoals havens en spoorbruggen, had het zwaar te 

verduren gehad. Ongeveer tien procent van de ruim twee miljoen hectare bouwland was 

verwoest door inundaties, zoals in de Wieringermeerpolder en op Walcheren. Ook vele 

kerken waren getroffen door het oorlogsgeweld, waaronder in tientallen plaatsen in Zeeuws-

Vlaanderen, West-Brabant en de Peel- en Maasregio, en in steden als Den Haag, Rotterdam, 

Middelburg, Arnhem, Nijmegen, Venlo en Roermond.439 

Bij bombardementen op onder andere Nijmegen en Rotterdam waren veel 

binnenstadskerken zwaar getroffen. De meeste daarvan werden niet meer hersteld. Nijmegen 

verloor bijna haar complete historische binnenstad door het bombardement van de 

Amerikanen op 22 februari 1944. De middeleeuwse hervormde Stevenskerk werd nadien 

gerestaureerd, maar drie neogotische rooms-katholieke kerken – waaronder de St. Augustinus 

(1886) van Pierre Cuypers – keerden niet meer terug in het stadsbeeld.440 De veertiende-

eeuwse Broerenkerk die Cuypers nog had gerestaureerd, verdween eveneens van de 

aardbodem. In plaats van restauratie van de verwoeste kerken koos het dekenaat Nijmegen 

voor nieuwbouw van één centrale binnenstadskerk – de St. Petrus Canisius aan de 

Molenstraat – en verder voor de bouw van zeven nieuwe parochiekerken in de naoorlogse 

buitenwijken. In de binnenstad was ook plaats voor nieuwbouw van een kerk en klooster van 

de paters Carmelieten aan het Doddendaal. Deze kwamen tot stand in 1951, naar een ontwerp 

van Cees Pouderoyen (1912-1993).441 

Terwijl het aantal rooms-katholieke kerkgebouwen in de Nijmeegse binnenstad na de 

oorlog was gehalveerd, noopte de bevolkingsgroei in Nijmegen tot de planning van nieuwe 

wijken. De gemeente hield rekening met een afname van het aantal inwoners in de 

binnenstad. Daarom waren daar minder kerken beoogd.442 Zij koos voor een nieuw 

stedenbouwkundig plan, dat de herbouw van verwoeste kerken uitsloot als mogelijkheid. De 

drijvende kracht achter de vernieuwing was de stedenbouwkundige Pieter Verhagen. Herstel 

van de oude stad paste volgens hem niet bij het moderne leven.    

                                                           
438 Als geciteerd door Kennedy, 1995, 23. 
439 Taverne, Schuyt, 2000, 37-38. 
440 Dit waren behalve de St. Augustinus: de St. Petrus Canisius (1890, Nicolaas Molenaar) en de paterskerk St. 

Franciscus (Cornelis van Dijk). Uitterhoeve, Lemmens, 2005, 53. 
441 Dit gebouwencomplex werd in 1980, op de toren na, gesloopt. Van Meijel, Pouderoyen, 2009, 32-35; Bosma, 

Wagenaar, 1995, 387. 
442 Lijst rooms-katholieke parochiekerken in Nederland 1796-1970, samengesteld door Leo Dubbelaar. 
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Bij het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 waren ruim twintig kerken verwoest. In 

de naoorlogse Rotterdamse binnenstad stonden evenals in Nijmegen aanzienlijk minder 

nieuwe kerkgebouwen: slechts vijf van het oorspronkelijke twintigtal. Daar verrezen de 

rooms-katholieke H.H. Antonius en Rosalia (1954; Hendriks, Van der Sluys en Van den 

Bosch) bij het Hofplein,443 de St. Dominicus- of Steigerkerk (1960; Herman Kraaijvanger) en 

de Doopsgezinde Kerk (1951), eveneens bij het Hofplein. De naoorlogse Antonius en 

Rosaliakerk verving twee verwoeste kerken: de neogotische St. Antonius (1866; Evert 

Margry) en de barokke St. Rosalia (1779; Jan Giudici).444 Zeven verwoeste kerken werden 

vervangen door nieuwe kerken in de buitenwijken. De overige verloren gegane kerken – 

waaronder de neoclassicistische St. Laurentiuskerk (1835) – werden niet meer vervangen.445 

Elders in het land moesten ongeveer vijfhonderd nieuwe kerkgebouwen verrijzen en 

honderden licht beschadigde kerken worden hersteld. De wederopbouw van kerken verliep in 

de eerste jaren na de oorlog moeizaam, omdat sprake was van woningnood, 

materiaalschaarste en geldgebrek. Dat leidde in 1949 tot een tijdelijke stop op 

rijksgoedkeuringen voor kerkbouw. Volgens het Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting dreigde het budget door de vele tegelijkertijd in aanbouw zijnde 

kerkgebouwen overschreden te worden.446 

In totaal was volgens het ministerie zeker 155 miljoen gulden nodig voor de herbouw 

en nieuwbouw van kerken. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting Joris in ’t 

Veld (PvdA; kabinetten-Beel I en -Drees I; 1948-1951) benadrukte dat de overheid een groot 

deel van de bouwkosten moest opbrengen. Volgens de minister was de herbouw van de 

kerken in het belang van het volk. Om aan deze opgave tegemoet te komen, installeerde de 

minister in oktober 1949 een speciale commissie voor oorlogsschaderegeling van kerkelijke 

gebouwen.447 De minister riep ook het Nederlandse volk op bij te dragen aan de 

wederopbouw van kerken, op een wijze die aan het begin van de eenentwintigste eeuw niet 

meer voorstelbaar is: ‘Tachtig procent onzer bevolking behoort tot een kerkgenootschap. Ik 

zou een beroep willen doen op allen om via de invloed van de kerken mee te werken, dat ons 

volk leert sober te leven en hard te werken aan de wederopbouw van ons vaderland en ook 

van ons kerkelijk leven.’448 

Herstel van verwoeste kerken kon volgens de oorlogsschaderegeling voor 75 procent 

worden vergoed door het Rijk. De voorwaarde was dat kerkgebouwen voor de openbare 

eredienst in gebruik waren. Aanvullende kosten voor bijvoorbeeld uitbreiding van gebouwen 

moesten kerkbesturen zelf betalen. De overheid had in het wederopbouwprogramma 

voornamelijk een faciliterende rol: door middel van subsidie kon de naoorlogse kerkbouw en 

daarmee het herstel van het geestelijk leven in gang worden gezet. De overheid bemoeide zich 

niet met het ontwerp, de uitvoering en de inrichting van kerken. Haar voornaamste eis was dat 

kerken, vanwege hun beeldbepalende functie, aan hoge esthetische eisen voldeden. Het 

Ministerie van Volkshuisvesting en Wederopbouw bepaalde dat de financiële middelen 

‘billijk’ over de kerkbesturen moesten worden verdeeld.449 

Vanwege het maatschappelijke belang van kerken stelde de minister van Binnenlandse 

Zaken, Louis Beel (KVP; kabinet-Drees II; 1952-1956) in 1955 de commissie Kerkenbouw 

                                                           
443 Deze kerk werd in 1991 gesloopt. Schermer, 1995, 60. 
444 Schermer, 1995, 35-41; Van Bommel, 1965, 51-61, 85-88. 
445 Ibidem, 37, 60. 
446 ‘Geen rijksgoedkeuringen voor herbouw, nieuwbouw en uitbreidingen van kerken’, Nieuwsblad van 

Friesland. Hepkema’s courant, 7 februari 1949. 
447 ‘155 miljoen nodig voor herstel kerken’, De Tijd. Godsdienstig – staatkundig dagblad, 5 oktober 1949. 
448 ‘[…] Minister van Wederopbouw doet beroep op arbeidskracht en soberheid’, Limburgsch Dagblad, 20 mei 

1948. 
449 Melchers, 2015, 250. 
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in, ofwel de ‘Commissie-Sassen’.450 Deze commissie dankte haar naam aan haar voorzitter, de 

katholieke politicus Emanuel Sassen (1911-1995). Het geestelijk leven diende volgens de 

commissie ook het openbaar belang. De overheid wilde met de instelling van de commissie 

een royaal gebaar naar de kerkgenootschappen maken. In de wettelijke stichtingskosten kwam 

de overheid de kerkbesturen voor 25 procent tegemoet. Onder deze kosten vielen de aankoop 

en het bouwrijp maken van het bouwterrein, de bouw van de kerk, de aanleg van de 

verwarming en het honorarium van de architect. Ook de kerkinventaris – zoals de preekstoel, 

het orgel en de klokken – kon worden gesubsidieerd. De vervanging van bestaande 

kerkgebouwen werd niet gesubsidieerd, net zomin als noodkerken.451  

De op advies van de commissie Kerkenbouw tot stand gekomen Wet Premie 

Kerkenbouw was van 1962 tot 1975 van kracht (met terugwerkende kracht tot 1 maart 1961). 

Na een advies van de commissie werd de rijkssubsidie verhoogd naar dertig procent van de 

stichtingskosten. De hoogte van de subsidie werd bepaald op basis van het verwachte aantal 

zitplaatsen in kerken, wat niet altijd goed was te voorspellen.452 Ongeveer 770 

nieuwbouwprojecten van kerkgebouwen kregen gedurende deze periode subsidie voor een 

bedrag van totaal 112 miljoen gulden.453 Ondanks deze royale subsidieregeling stagneerde de 

nieuwbouw van kerkgebouwen vanaf 1965 als gevolg van de toenemende ontkerkelijking. 

Vele nieuwe kerkgebouwen bleken al na enkele jaren te groot – vooral die in de naoorlogse 

stadsuitbreidingen. De gesubsidieerde kerkbouw van de jaren zestig ging dus als het ware aan 

zijn eigen succes ten onder. 

 

Na een periode van tegenspoed tijdens de eerste wederopbouwjaren slaagden 

bouwcommissies vanaf 1950 erin de kerkbouw op te voeren. In 1955 waren in het hele land al 

zo’n 460 nieuwe kerken gebouwd. Daarnaast waren er 279 beschadigde kerken hersteld en 

111 kerken in restauratie.454 In 1965 waren in totaal 1564 nieuwe kerken gebouwd.455 

Gemiddeld waren tussen 1955 en 1965 110 nieuwe kerken per jaar in aanbouw; een 

uitzonderlijke productie in de geschiedenis van de Nederlandse kerkbouw.  

Wegens materiaalschaarste mochten tijdens de eerste naoorlogse jaren geen kerktorens 

worden gebouwd. Daarom ontbrak bij veel wederopbouwkerken in de eerste jaren na de 

ingebruikname een toren. Na 1950 mochten torens alleen worden (af)gebouwd als 

kerkbesturen dat zelf financierden. Vanaf 1955 stond het Rijk torenbouw onbeperkt toe. In de 

nieuwe IJsselmeerpolders – waar kerkgebouwen een visuele en geestelijke rol in het nieuwe 

land moesten spelen – kregen kerkgenootschappen geld van het Rijk om de kerkbouw én 

kerktorenbouw te financieren. Subsidies van veertig procent van de stichtingskosten werden 

verstrekt dankzij de speciale Noordoostpolder-regeling uit 1954. Zo werden vanaf 1955 nog 

circa honderd nieuwe kerktorens en dakruiters met rijkssubsidie gebouwd, wat onder meer bij 

kerken in de nieuwe Noordoostpolder te zien was (afb. 58).456 In andere delen van het land 

                                                           
450 Ibidem, 132. 
451 Endedijk, 2002, 221. 
452 Melchers, 2015, 132-133. 
453 Hoogewoud, 2002, 235.  
454 ‘In Nederland zijn na de oorlog 460 nieuwe kerken gebouwd’, Leeuwarder Courant, 7 februari 1955. 
455 Overbosch, Lijst van Nederlandse kerken 1945-1963, uitgegeven door de Prof. van der Leeuwstichting en de 

Studiekring Eredienst en Kerkbouw. Jacobs, Wiekart, 2003, 4; Dettingmeijer, 2002, 1; Kruidenier, 2006, 8.  
456 In de Noordoostpolder kon de bouw van nieuwe kerktorens en dakruiters worden gefinancierd uit een speciaal 

daarvoor opgericht torenfonds en door overheidsbijdrage. Deze polder genoot een bijzondere positie in de 

wederopbouw, omdat hier nieuw land moest worden ingericht en de kerkgenootschappen een sleutelrol in de 

opbouw van de gemeenschap speelden. Visueel werd in het vlakke polderland het belang van de kerktoren als 

oriëntatiepunt hoog geacht. Van Woensel, 1996, 41, 133; Melchers, 2015, 251. 
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droegen gemeenten soms financieel bij aan de (her)bouw van kerktorens. Even vaak werd 

echter – door gebrek aan middelen – definitief van torenbouw afgezien.457 

De toenemende secularisering en ontkerkelijking van na 1960 waren vooral bij de 

Nederlandse Hervormde Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk zichtbaar. Bij hen nam de 

kerkgang drastisch af, terwijl de gereformeerden daaraan nog lang trouw bleven. In de jaren 

zestig nam de aanhang van de hervormde kerk af met bijna vijf procent. Tegelijkertijd steeg 

het aantal mensen dat zich niet tot een kerkgenootschap rekende.458 Uit de volkstelling van 

1971 bleek dat het percentage onkerkelijken was opgelopen tot 24 procent: een stijging van 

zeven procent ten opzichte van 1947.459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
457 De meeste nieuwe kerken die tussen 1940 en 1955 werden gebouwd, hadden (nog) geen toren. Bij een aantal 

kerken werd de toren na 1955 alsnog gerealiseerd. Dit was het geval bij onder andere de hervormde kerken in 

Halle en De Waal (Texel) en bij de rooms-katholieke kerken in Bentelo en Velddriel.  
458 Van Eijnatten, Van Lieburg, 2006, 328-331. 
459 Taverne, Schuyt, 2000, 357-358. 
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2.2.2 De stedenbouwkundige situering van kerkgebouwen uit de periode 1945-1970 

 

De naoorlogse stedenbouw verschilt op een aantal punten met de vooroorlogse. Daarvan 

getuigt ook de situering van kerkgebouwen. De nieuwe stedenbouw was gebaseerd op een 

grootschalige structuurplanning. Een paar opvallende aspecten ervan waren een 

‘openstrokenbebouwing’ in plaats van een gesloten bebouwing en een aanzienlijk areaal van 

groenzones tussen straten en bebouwing. Overheden en stedenbouwkundigen wilden een 

heldere, categorische functiescheiding; ingedeeld in wonen, winkelen, recreëren, verkeer en 

bijzondere bebouwing (waaronder kerken en gemeentehuizen). Door deze abstracte 

stadsplanning door het Rijk en door gemeenten werden gebouwen – meer dan voor de oorlog 

het geval was – als losse elementen in de wijk geplaatst. Als gevolg van deze nieuwe 

stadsplanning liggen veel wederopbouwkerken in opvallend ruime groenzones (afb. 58 t/m 

66; 68; 72, 75, 76).460 

 

 

De situering van rooms-katholieke wederopbouwkerken 

 

Vanaf 1947 adviseerde het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (Kaski) de Nederlandse 

bisdommen over de nieuwbouwopgaven van parochiekerken. In het kader daarvan verrichtte 

het Kaski demografisch onderzoek naar de katholieken in Nederland. Van groot belang in dit 

onderzoek was de ruimtelijke organisatie van de zielzorg, die onder invloed van 

industrialisatie – gepaard gaand met bevolkingsgroei en stedelijke uitbreidingen – flink was 

veranderd. Het Kaski onderzocht hoe groot de verwachte toename was van het aantal 

katholieken per dekenaat, plaats of wijk en waar zij zouden gaan wonen. Op basis van deze 

bevolkingsprognoses konden de bisdommen bepalen hoeveel nieuwe parochiekerken zij nodig 

hadden, waar deze moesten komen en hoeveel zitplaatsen ze moesten krijgen. Het Kaski 

werkte met diverse overheidsinstellingen samen, zoals gemeenten. Vanaf 1954 vergaarden 

bisdommen demografische kennis via door henzelf opgerichte situerings- of 

stedenbouwkundige adviescommissies.461 

Vanwege de hoge behoefte aan voorzieningen verrezen de honderden 

wederopbouwwijken met kerken volgens een gestandaardiseerd en efficiënt proces. Bij de 

katholieke kerkbouw was hierdoor sprake van een spanningsveld tussen de bouwkundige 

idealen en de praktische mogelijkheden. Van oudsher was het kerkgebouw het middelpunt 

van een stadsdeel of dorp; maar in de stadsplanning van na de oorlog was de kerk een minder 

opvallend element van de wijk. De secretaris van de liturgische commissie van het bisdom 

Rotterdam, A. van Rooy, beschreef die verandering treffend: ‘Het begrip kerkdorp […] is 

naar de achtergrond gedrongen door de wijkkerk. De kerk staat niet meer voorop, maar de 

wijk. Dit betekent een duidelijke en definitieve streep door elke mogelijkheid om romantische 

herinneringen aan middeleeuwse toestanden vorm te geven.’462 

Volgens de architectuurhistoricus Rob Dettingmeijer moest de Rooms-Katholieke 

Kerk haar wens van centraal opgezette parochiewijken steeds vaker naast zich neerleggen. 

Socialistische en liberale partijen binnen de burgerlijke gemeente werkten de katholieken 

tegen. De laatstgenoemde groepen waren net als de katholieken gericht op ‘volksverheffing’, 

maar zagen de hiërarchisch opgezette parochiewijk niet als middel om dit te bereiken. In hun 

opvattingen moesten de katholieken niet het geestelijke middelpunt van de wijk bepalen. Het 

wereldlijke bestuur en andere kerkgenootschappen dienden hier ook aan bij te dragen. Dat 

betekende dat katholieke kerkgebouwen uit de wederopbouwtijd – althans boven de grote 
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rivieren – niet meer de dominante stedenbouwkundige positie kregen die zij voorheen 

hadden.463  

In het zuiden van het land ontstonden net als voor de oorlog wel nieuwe 

parochiekerken als dominerend middelpunt van gelijktijdig opgetrokken wijken. Deze 

parochiewijken hadden vaak niet meer dan vijfduizend inwoners en waren als geheel op de 

kerk gericht, die – met scholen en parochiehuis – als een eiland in de wijk lag. De 

parochiewijk had een homogene bevolkingsopbouw en de sociale structuur was hiërarchisch. 

Visueel en psychologisch was de katholieke parochiewijk meer van de buitenwereld 

afgesloten dan de multiconfessionele naoorlogse wijk; er liep bijvoorbeeld meestal geen 

doorgaande weg doorheen.464 

Een geslaagd voorbeeld van de stedenbouwkundige vertaling van de naoorlogse 

parochiegedachte is de Bredase wijk De Heuvel uit 1952-1953 met de parochiekerk O.L. 

Vrouw van Altijddurende Bijstand. Zowel de kerk als de wijk werden ontworpen door 

Granpré Molière. De kerk kwam centraal in de wijk te liggen aan een plein met 

groenvoorzieningen. Achter de kerk ligt een ruime groenstrook, waarvan de kerk tevens het 

middelpunt vormt (afb. 59). Hoewel de kerk door het ontbreken van een toren een bescheiden 

hoogte heeft, is zij door de ruime ligging aan een brink toch een markant element in de 

wijk.465 Granpré Molière verwezenlijkte hiermee het katholieke ideaal van een 

parochiegemeenschap met de kerk als geestelijk middelpunt. 

De opzet van dergelijke parochiewijken had voor de katholieke kerkbesturen twee 

voordelen. In de eerste plaats konden door de nauwe samenwerking tussen burgerlijke 

overheden en parochies de gewenste kerkelijke voorzieningen binnen afzienbare tijd worden 

gerealiseerd. Anderzijds werden de parochies als onmisbare spil gezien in het op peil houden 

van de sociale structuur in de wijk, waarin het gezin een hoeksteen moest vormen. Vanaf 

1965 echter verloren deze opvattingen als gevolg van de toenemende ontkerkelijking hun 

zeggingskracht. Zowel de kerkbouwhausse als de aanleg van parochiewijken liep vervolgens 

spoedig ten einde.466 

De triomf van de naoorlogse rooms-katholieke kerkbouw leek te worden afgesloten 

met de in 1969 gereedgekomen Pastoor van Arskerk in Den Haag, een ontwerp van Aldo van 

Eyck (1918-1999; afb. 60). In verscheidene opzichten luidde dit kerkgebouw een nieuwe fase 

in rooms-katholiek Nederland in. Het gebouw zelf oogde volgens Dettingmeijer niet als een 

kerk, maar als een eenvoudige ruimte, met een diffuse lichtinval van boven, wat een 

bijzondere mystieke sfeer creëerde. De verscholen en afgelegen ligging in een groenzone in 

de wijk Loosduinen illustreert dat het rooms-katholieke kerkgebouw als stedenbouwkundig 

accent veel van zijn betekenis had verloren. Dat de opdracht naar de niet-katholieke Van Eyck 

was gegaan, kenmerkte bovendien een zekere openheid van het episcopaat naar de 

buitenwereld.467 

 

                                                           
463 Dettingmeijer, 2002, 1.  
464 Kenmerkende voorbeelden van parochiewijken in Limburg waren de mijnwerkerskoloniën in Heerlen en 

omgeving, die als ideologisch concept verwant waren aan de Engelse tuinstad van de stedenbouwkundigen 
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centrum. 
466 Marisa Melchers, ‘De parochie als stedenbouwkundig concept. De ligging van naoorlogse kerkgebouwen in 

Limburg’, lezing op internationaal congres over kerkenbouw vanaf 1945 in het stroomgebied van Maas en Rijn, 

Maastricht, 28 september 2007. 
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De situering van protestantse wederopbouwkerken 

 

De situering van protestantse kerken in naoorlogse uitbreidingswijken verschilt in 

verschillende opzichten van de rooms-katholieke kerkbouw. Het voornaamste verschil is dat 

in tegenstelling tot de genoemde parochiewijken geen sprake is van een hiërarchische opzet 

met één kerk als geestelijk en stedenbouwkundig middelpunt. Nieuwe protestantse 

kerkgebouwen werden juist niet centraal gesitueerd, maar decentraal, op willekeurige locaties. 

Van enige dominantie van het kerkgebouw in de nieuwe wijk moesten de naoorlogse 

protestantse wijkgemeenten niets hebben. Het kerkgebouw behoorde in plaats daarvan een 

dienende rol te spelen. Bovendien verleende het in toenemende mate onderdak aan niet-

kerkelijke – sociale en maatschappelijke – activiteiten. Dit laatste proces voltrok zich 

omstreeks 1960.468 

Bij de vorming van protestantse wijkgemeenten speelde de wijkgedachte van de 

oecumenische groep-Bos uit Rotterdam een belangrijke rol. Deze groep van 

stedenbouwkundigen, onder voorzitterschap van de directeur van de Rotterdamse Dienst van 

Volkshuisvesting Alexander Bos (1894-1984), pleitte voor een evenwichtige en 

overzichtelijke groei van naoorlogse stadswijken. In 1946 publiceerde de groep-Bos het boek 

De stad der toekomst, de toekomst der stad.469 Volgens de groep groeide de moderne stad te 

snel ten koste van de ontplooiing van een hechte gemeenschap. De groepsleden wilden een 

uitgesproken gemeenschapsleven tot stand brengen; iets waarmee ontwerpers rekening 

moesten houden.470 De visie van de groep-Bos sloot aan bij onder andere de vooroorlogse 

opvattingen van Granpré Molière. De groep bepaalde dat een wijk moest bestaan uit 

verschillende buurten met een maximum aantal woningen en een minimum aantal 

voorzieningen, zoals kerken. Kerken van verschillende denominaties moesten de sociale 

cohesie en gemeenschapszin in de nieuwe wijk bevorderen. Een gevolg van deze 

stedenbouwkundige gedachte is dat kerken van verschillende protestantse denominaties 

gelijkmatig over de wijk werden verdeeld. De door de groep-Bos beoogde stedelijke 

samenleving kreeg een opbouw van zogenaamde concentrische cirkels, waarbinnen het 

bestaan van de stadsbewoner zich afspeelde. De ‘cirkels’ stelden de verschillende lagen van 

de stedelijke opbouw voor: woning, buurt, wijk en stadsdeel. Dwars daardoorheen werden 

onderwijs, recreatie en religie als voorzieningen gedacht.471 Opvallend is dat de 

stedenbouwkundigen geen hiërarchische structuur wensten, zoals in de katholieke 

parochiewijk. Zij vonden de parochiewijk te gesloten en vreesden dat in een dergelijke wijk 

geen sociale cohesie tussen verschillende groepen en gezindten kon ontstaan.472 

De wijkgedachte van de groep-Bos vond vooral bij hervormde kerkgenootschappen 

weerklank. Deze konden zich goed vinden in het door Bos en zijn collega’s gepredikte 

gemeenschapsideaal. De theoloog Gerardus van der Leeuw reageerde in een recensie uit 1946 

lovend op de publicatie van de groep-Bos. Volgens hem zou de moderne stadsmens met dit 

boek in de hand weer tot het besef komen dat hij een naaste heeft.473 Later sloten ook de 

gereformeerden zich aan bij de wijkgedachte. 

In navolging van de idealen van de groep-Bos werden nieuwe protestantse kerken 

decentraal in de wijken gepland. In veel gevallen lagen de kerkgebouwen in de buurt van 

andere publieke voorzieningen zoals scholen en winkels, wat hervormde en gereformeerde 
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bouwcommissies ook wensten.474 Kerkgenootschappen plaatsten hun kerkgebouwen op 

opvallende ruime percelen, te midden van groen. Vanwege de samenklontering van 

maatschappelijke, sociale en kerkelijke functies waren ruime gebouwen met bijgebouwen 

voor nevenfuncties nodig. Deze werden als losse elementen in de open bebouwing van de 

naoorlogse wijk neergezet. 

 

Een kleine twintig jaar na de verschijning van het invloedrijke boek van de groep-Bos uitten 

de hervormde theologen Hans Blankesteijn en Willem Overbosch kritiek op de situering van 

de nieuwe protestantse kerken. In hun boek Een hut om in te schuilen. Kerken van nu en van 

morgen (1964) schreven zij dat de naoorlogse stadsplanning niet altijd gunstig had uitgepakt 

voor de ligging van nieuwe kerken. Door de verzuilde opbouw van de wijken streden de 

verschillende denominaties om geschikte locaties voor hun nieuwe kerkgebouwen. Lagen 

verschillende kerken dicht bij elkaar in de buurt, dan was dat volgens de twee theologen een 

cynisch symbool van de verdeeldheid tussen de kerkgenootschappen.475  

Blankesteijn en Overbosch vonden dat een protestants kerkgebouw moest grenzen aan 

een straat of plein nabij woningen en een winkelcentrum. Een voorbeeld is het hervormde 

kerkgebouw De Ark (1961; Piet Zanstra) in Amsterdam-Slotervaart. De praktijk liet een 

dergelijke ligging echter vaak niet toe. Zo lagen veel protestantse kerken in de steden verder 

van de omliggende bebouwing, in ruime groenzones. Blankesteijn en Overbosch vreesden dat 

de sociale cohesie en gemeenschapszin in het gedrang zouden komen door een geïsoleerde 

ligging van kerken ten opzichte van de huizen. Ze vonden het niet wenselijk dat een 

gemeentelid op weekdagen een afstand door het park moest afleggen om de overdag 

opengestelde kerk te bereiken. De auteurs vonden de hervormde Marcuskerk in Utrecht-

Hoograven (1957; Johannes baron van Asbeck) een voorbeeld van een onjuiste en geïsoleerde 

ligging.476 Deze kerk staat in een ruim plantsoen en wordt aan de noord- en oostzijde 

begrensd door een vijver. 

De eveneens door Van Asbeck (1911-2010) ontworpen hervormde Paaskerk in 

Amstelveen uit 1963 (afb. 61) kwam in een ruimere groenzone met vijver te liggen dan de 

Marcuskerk in Utrecht. Deze kerk ligt in het Augustinuspark op enige afstand van de 

woonbebouwing, maar is goed zichtbaar vanaf de straat: als voorbeeld van een kerk die zich 

‘openstelt’ voor de samenleving. Blankesteijn en Overbosch waren lovend over het moderne 

ontwerp van Van Asbeck, maar lieten zich opmerkelijk genoeg niet uit over de 

stedenbouwkundige situering van de kerk. De ligging ervan, als een eiland in de wijk, werd 

door latere critici wel opgemerkt – en geprezen. Dit stedenbouwkundige aspect vormde mede 

de aanleiding om de kerk in 2013 aan te wijzen als rijksmonument.477  

Elders in Amstelveen staat de hervormde Kruiskerk, in gebruik genomen in 1951 en 

ontworpen door Marius Duintjer (1908-1983). Deze kerk kreeg een voor de naoorlogse 

protestantse kerkbouw uitzonderlijke ligging aan een park, in de zichtas van een dubbele laan. 

De locatie symboliseerde in de ogen van de architect Duintjer en de gemeente Amstelveen de 

rol van de kerk in de naoorlogse samenleving. Duintjer wenste geen erfafscheiding tussen de 

eigendommen van de kerk en de gemeente. De percelen van de kerk en het park lopen daarom 

naadloos in elkaar over (afb. 62). Na de bouw van de kerk heeft de gemeente Amstelveen de 

groenaanleg van het park gewijzigd, maar de markante situering van de Kruiskerk komt nog 

                                                           
474 Ibidem. 
475 Blankesteijn, Overbosch, 1964, 14, 92. 
476 Ibidem; http://www.reliwiki.nl. 
477 Van Hoogstraten, De Vries, 2013, 162. Blankesteijn, Overbosch, 1964, 13. 



110 

 

steeds tot haar recht.478 Ook de Kruiskerk is vanwege haar uitzonderlijke ligging en 

vormgeving in 2013 aangewezen als naoorlogs rijksmonument.479 

Een ander voorbeeld van gemeentelijke interventie bij de stedenbouwkundige planning 

van een protestantse kerk is de Bethelkerk in Tuindorp Oostzaan in Amsterdam-Noord. Deze 

moderne hervormde zaalkerk kwam in 1957-1959 tot stand volgens een ontwerp van de 

architect Simon van Woerden (1902-1993). Opvallend is de gemeentelijke supervisie bij de 

bouw, waardoor de kerk en sociale voorzieningen als één geheel werden gerealiseerd. Zo 

werd de kerk in nauwe samenhang met een plein, een plantsoen en een speelterrein in de 

tuinwijk ontworpen. De kosten voor de aanleg van het plein schoot de hervormde gemeente 

zelfs voor aan het stadsbestuur.480 Door het integrale ontwerp van kerk, plein en plantsoen 

kreeg het gebouw ondanks de bescheiden afmetingen een uitgesproken ligging. De forse trap 

en opengewerkte klokkentoren aan de pleinzijde benadrukken de kerk als centraal element in 

de wijk. 

 

 

Kerkgebouwen in de Noordoostpolder 

 

De Noordoostpolder is in stedenbouwkundig opzicht de naoorlogse pendant van de 

Wieringermeerpolder. Deze polder werd in de periode 1936-1942 drooggemalen en meteen na 

de bevrijding ontgonnen en ingericht. De aanleg van de polder was een antwoord op de 

economische crisis van de jaren dertig. De overheid wilde de werkloosheid en stagnatie 

tegengaan door het creëren van nieuw land, waar akkerbouw het belangrijkste bestaansmiddel 

zou zijn. Doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsbesef en ondernemingszin moesten 

hoog in het vaandel komen te staan in de nieuwe polder. Kerkgenootschappen moesten een 

sleutelrol gaan spelen door de bevolking op deze deugden te wijzen. De Noordoostpolder 

werd kortom als een ‘geestelijk arbeidsveld’ gezien, wat voor kerkgenootschappen een 

uitdaging betekende. De meeste nieuwe inwoners van de polder kwamen uit 

plattelandsregio’s elders in het land. Daardoor was het percentage kerkelijken onder hen 

hoog.481 

De Noordoostpolder bevat in totaal tien dorpen in een krans om de hoofdplaats 

Emmeloord. Dit hiërarchische patroon van kleine kernen rond één hoofdkern is ontleend aan 

de zogenaamde centrale plaatsentheorie (1933) van de Duitse geograaf Walter Christaller 

(1893-1969). Hij bepaalde dat binnen een hiërarchisch systeem van functies een centrale stad 

midden tussen verzorgingskernen lag, die op hun beurt midden tussen gewone kernen lagen. 

Het patroon van plaatsen in de Noordoostpolder was gebaseerd op Christallers theorie, zij het 

dat hier sprake was van twee in plaats van drie rangen. De dorpen lagen op maximaal tien 

kilometer van Emmeloord: een aanvaardbare fietsafstand.482 

De plannen voor de polder werden voor de oorlog al gemaakt. De Dienst der 

Zuiderzeewerken en de Directie van de Wieringermeer stelden een verkavelingsplan op, dat 

werd uitgewerkt door waterstaatkundige ingenieurs. Marinus Granpré Molière werd adviseur 

voor de inrichting van de polder. Zijn bureau Granpré Molière, Verhagen en Kok ontwierp 

zes van de tien polderdorpen, alsmede de centrale hoofdplaats Emmeloord. De bouwkundige 

afdeling van de Directie Wieringermeer en externe architecten werkten de dorpsplannen uit. 

Bureau Van den Broek & Bakema ontwierp het functionalistische dorp Nagele.483 De overige 
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dorpen en Emmeloord kregen volgens de opvattingen van Granpré Molière een grotendeels 

traditionalistisch karakter. In alle plaatsen was ruimte voor ruime groenvoorzieningen, 

strokenbebouwing, huizen met tuin, een centraal plein met winkels en kerkgebouwen van 

vooral de drie grote denominaties. Maar de ontwerpers van de polderdorpen hielden in hun 

schetsplan zelfs rekening met de komst van meer dan drie kerkgebouwen per dorp: in 

Marknesse stichtten ook de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Kerken 

(vrijgemaakt) een eigen kerkgebouw.484   

De Noordoostpolder was dus een belangrijk experiment van de naoorlogse verzuiling 

op het platteland, volgens een confessioneel gelijkheidsideaal. Stedenbouwkundig gezien was 

het plan echter niet eenvoudig te verwezenlijken. Zo moesten de drie kerkgebouwen in elk 

dorp zo gelijkmatig mogelijk over de dorpskern worden verdeeld. Het betekende een grote 

esthetische uitdaging. Bovendien waren sober ontworpen kerken vereist, omdat de beperkte 

financiële middelen in gelijke mate over de kerkgenootschappen moesten worden verdeeld – 

hoewel dominant aanwezige kerkgebouwen niet werden afgewezen wanneer voldoende 

financiële middelen ter beschikking stonden. De grootste uitdaging voor de 

stedenbouwkundigen was de inpassing van de kerkgebouwen in de ruimtelijke context van de 

dorpen.485 

De ontwerpers bedachten volgens de zienswijze van de architect Theo Verlaan (1912-

1997) twee varianten van plattegronden waarop de dorpen werden gebaseerd: de eerste was 

een driehoek en de tweede had een stervorm. Het uitgangspunt van beide varianten was niet 

dat de kerken het middelpunt vormden: in plaats daarvan vervulde een plein of brink met 

gemeenschappelijke voorzieningen deze functie. Volgens de driehoekvariant kwamen de 

kerken aan of dichtbij het centrale plein te liggen en in de stervariant verrezen zij aan 

hoofduitvalswegen in de periferie. Acht dorpen zijn volgens één van de twee varianten 

ontworpen: Nagele en Kraggenburg kregen een driehoekvorm en Bant, Creil, Espel, 

Luttelgeest, Marknesse en Rutten werden in de stervariant uitgevoerd. De dorpen Tollebeek 

en Ens waren een uitzondering, omdat deze aan geen van beide varianten voldeden. Daar 

vinden we een onregelmatige structuur met perifeer gesitueerde kerken, zoals in de 

Wieringermeer.486 

Al in 1959 – toen de meeste dorpen net gereed of nog in aanbouw waren – uitte 

architect Verlaan zich kritisch over de driehoekige kern met kerken: ‘Maar bevredigend kan 

het [driehoekige plan] toch niet worden genoemd. Die ene kerk van vroeger is niet door drie 

kerken van vandaag te vervangen.’487 Het ontwerp van Kraggenburg – waarvan Verlaan de 

inspirator was geweest – had volgens hem verkeerd uitgepakt: het had een veel te kleine 

driehoekige dorpsweide waarop de kerken, inclusief verenigingsgebouwen en scholen, te 

dicht op elkaar stonden. Daardoor oogde het dorpscentrum rommelig. Over het veel ruimer 

opgezette Nagele was Verlaan evenmin tevreden. Daar stonden de kerken volgens hem juist te 

ver uit elkaar. Het laatstgenoemde dorp kreeg een ruime hoekige brink waarop plaats was 

voor nóg twee kerkgebouwen, naast drie al geplande gebouwen. Eén daarvan – de 

vrijgemaakt gereformeerde kerk – kwam in 1961 tot stand.488 Sinds de komst van deze kerk 

vormen de kerken van Nagele geen driehoek meer. Hetzelfde geldt voor Marknesse, waar, als 

gezegd, vijf kerkgebouwen verrezen. 

 

Het door architect Verlaan genoemde bezwaar tegen de driehoekvariant kan een verklaring 

zijn voor het feit dat slechts twee van de tien polderdorpen in de driehoekvariant zijn 
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ontworpen, waarvan er uiteindelijk niet één als zodanig is uitgevoerd. Verlaan sprak over de 

stervariant dan ook positiever: ‘In de andere [als stervariant getekende] dorpen staan de 

kerken dus niet òp de centrale pleinruimte. Ze sluiten het centrum als het ware in, 

ondersteunen het en geven het dorp zijn vorm. Ze spijkeren als het ware het open centrum 

vast aan de “schil” er omheen. Ze sluiten het dorpsbeeld weliswaar naar buiten af, maar in 

veel gevallen richten ze zich naar buiten, naar het land. De kerken zijn er ook voor hen, die 

buiten de dorpen wonen!’489 

Volgens Verlaan lagen de kerken in Ens en Tollebeek een beetje te geïsoleerd tussen 

de bebouwing, omdat deze dorpen niet aan de gewenste stervariant voldeden. Het hervormde 

kerkje van Ens (1953; Chris Nielsen) lag volgens hem geïsoleerd in een woonwijkje in plaats 

van bij de centrale brink of aan één van de uitvalswegen. Daardoor kwam het niet goed tot 

haar recht. Bovendien heeft het in plaats van een toren een bescheiden dakruiter waardoor de 

zichtbaarheid tot op heden beperkt is.490 De rooms-katholieke O.L. Vrouw van Altijddurende 

Bijstand (1955; Thunnissen & Kranendonk) in hetzelfde dorp ligt ook achteraf in een 

woonwijk, maar fungeert dankzij de hoge toren wel als een landmark in de omgeving. De 

gereformeerde kerk uit 1955 ligt vlakbij de oostelijke uitvalsweg, maar heeft een weinig 

beeldbepalende toren. 

Het bekendste en opmerkelijkste dorp van de Noordoostpolder is ongetwijfeld Nagele 

uit 1960. Dit functionalistisch ontworpen dorp wordt gekenmerkt door een groot groen gazon 

waarop woningen en kerken met platte daken als losse elementen zijn geplaatst. De 

gereformeerde kerk werd een vrijgelegen geheel van blokvormige volumes op het gazon (afb. 

63). Een vrijstaande klokkentoren markeert de ingang. De architecten Jo van den Broek 

(1898-1978) en Jaap Bakema (1914-1981) noemden hun modernistische kerkontwerp ‘een 

stap verder op weg naar integratie van het kerkgebouw in het woonmilieu’.491 Door de ligging 

van de kerk – als het ware een eilandje in een ruim plantsoen – beoogden de architecten een 

geleidelijke overgang van de openbare naar de kerkelijke ruimte. De kerkganger kon door 

deze ruimtelijke beleving aandacht en respect voor het dorp krijgen, waarin de verschillende 

onderdelen, zoals kerken, op harmonieuze wijze met elkaar zijn geïntegreerd. 

De onconventioneel ontworpen kerk in Nagele ontving al in de eerste jaren na de 

ingebruikname kritiek. Volgens de Belgische architectuurcriticus Geert Bekaert was de door 

de architecten beoogde integratie van het kerkgebouw in het woonmilieu weinig geslaagd. Het 

kerkgebouw was volgens hem een te los element in de groene omgeving, in plaats van een 

fysieke eenheid met de woongemeenschap. Het gebouw zou daarmee onvoldoende op de 

toekomst gericht zijn. Bekaert stelde ietwat cryptisch dat zowel de kerk als de omliggende 

objecten te veel als onderdelen met een vaste inhoud waren bedacht, in plaats van ‘functionele 

cellen in een dynamisch organisme’.492 Een geslaagder voorbeeld van integratie van een kerk 

in een woongemeenschap was volgens Bekaert de al genoemde Hersteld Apostolische Kerk 

van Ko Oud in de Rotterdamse wijk Kiefhoek. Deze kerk uit de late jaren twintig was daarom 

in zijn ogen beter op de toekomst gericht. Bekaert illustreerde hiermee zijn voorkeur voor het 

kerkgebouw als fysiek (lees: niet-vrijstaand) onderdeel van een woonblok of woonwijk. 
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491 Als geciteerd door Bekaert, 1967, 94. Van der Harst, 2004, 149-152. 
492 Ibidem, 94-95. 



113 

 

2.2.3  Rooms-katholieke kerkbouw in de periode 1945-1970 

 

‘Soberheid sluit […] ernst en waardigheid niet uit en kan evenzeer stemmen tot gebed als    

de uitbundigste rijkdom. De sobere exemplaren onder de vroegchristelijke basilieken 

waren stille oorden van wereldverzaking en bezinning te midden van een prachtlievend 

en genotzuchtend heidendom; de sombere […] romaanse kerken waren als hechte 

burchten Gods in een veelbewogen tijdvak, dat de hardheid van de IJzeren Eeuw nog 

maar ten dele had afgelegd.’493 

 

Deze woorden van de schrijver Bernard Reith uit 1953 illustreren de stand van de rooms-

katholieke kerkbouw in het naoorlogse Nederland. De rooms-katholieken hadden soberheid 

hoog in het vaandel staan. Dat hing ongetwijfeld samen met de ontreddering na de oorlog, 

mede door de schade die was aangericht. De auteur leek te verlangen naar een ver verleden. 

Dat lokaliseerde hij niet zozeer in de middeleeuwen, maar in de vroegchristelijke tijd. Deze 

periode bood nieuwe inspiratie voor katholieken, wat zich uitte door middel van 

vroegchristelijke vormen in de kerkarchitectuur.  

Vooral de provincies Noord-Brabant en Limburg en delen van Gelderland en Zeeland 

stonden direct na de oorlog voor een omvangrijke wederopbouwopgave van parochiekerken. 

De nieuwbouw was in de eerste plaats noodzakelijk door de verwoestingen die tijdens de 

oorlog waren aangericht. Er moesten circa vijfhonderd kerkgebouwen nieuw worden 

gebouwd of gerestaureerd.494 Dit betrof vooral gebieden die tijdens de laatste oorlogsjaren – 

bij bevrijdingsacties – getroffen waren door de geallieerden of wegtrekkende Duitse 

militairen, zoals het rivierengebied, het westen van Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. 

De bezetter had tot en met 1945 een groot deel van deze gebieden in handen gehad en had 

zich niet zonder slag of stoot overgegeven. In 1944 en 1945 waren kerktorens in strategisch 

gelegen plaatsen opgeblazen, omdat deze als uitkijkpost voor de geallieerden konden 

dienen.495 

In Limburg waren ruim honderd kerken totaal verwoest of zwaar beschadigd. Nog 

eens vijftig kerken waren licht beschadigd.496 Daarmee telde deze provincie de meeste door 

oorlogsgeweld getroffen kerken van het land. Meteen na de bevrijding begon de 

wederopbouw van zwaar getroffen steden en dorpen. Al in 1949 waren vijftig beschadigde 

Limburgse kerken hersteld en negentien nieuwe gebouwd.497 In 1954 waren 22 nieuwe kerken 

gebouwd, vijftien in aanbouw en van 25 kerken waren bouwplannen gereed. Daarnaast 

moesten er nóg dertig nieuwe kerkgebouwen verrijzen. Op dat moment was 6,5 miljoen 

gulden besteed aan herstel van kerkruïnes en ruim vier miljoen gulden opgegaan aan 

nieuwbouw.498 

Uit de toestand in Limburg blijkt dat daar – maar ook elders in het land – vooral werd 

gekozen voor nieuwbouw in plaats van restauratie van verwoeste of zwaarbeschadigde 

kerkgebouwen. Een praktische reden daarvoor was onder meer de behoefte aan grotere 

kerkgebouwen, omdat parochies verwachtten dat het aantal zielen na de oorlog flink zou gaan 

groeien. Mede om die reden besloot bijvoorbeeld de Lambertusparochie in Horst om de 

verwoeste gotische kerk niet te restaureren, maar een geheel nieuwe, grotere kerk te laten 

bouwen naar een ontwerp van paragraaf 2.1.2 al besproken Alphons Boosten.499 Veel 
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getroffen kerken waren op het moment van de verwoesting ongeveer een halve eeuw oud en 

daarom was de cultuurhistorische waarde daarvan op dat moment nog onderbelicht. De 

belangrijkste reden om van restauratie af te zien, was echter dat de verwoestingen in veel 

gevallen zo groot waren dat restauratie zowel financieel als materieel onmogelijk was.500 

Daarom werden verwoeste gotische torens in sommige plaatsen niet gerestaureerd, maar 

vervangen door nieuwe torens in traditionalistische vormen.501 

Een andere belangrijke reden voor de massale nieuwbouw van rooms-katholieke 

kerken was de bevolkingsgroei als gevolg van de babyboom. Katholieke gezinnen breidden 

flink uit doordat de kerk geen geboortebeperking toestond. De huwelijksvruchtbaarheid was 

tot circa 1960 hoog. De provincie Limburg bijvoorbeeld zag haar vrijwel homogene 

katholieke bevolking groeien van circa zeshonderdduizend inwoners in 1930 naar één miljoen 

inwoners in 1969. Voor 93 procent was dat toe te schrijven aan natuurlijke aanwas en voor 

slechts zeven procent aan migratie. In Noord-Brabant waren vergelijkbare ontwikkelingen te 

zien. Grote en kleinere plaatsen breidden uit met nieuwe wijken die als parochies werden 

opgezet. Zodra een wijk de drieduizendste inwoner verwelkomde, ging de nieuw op te richten 

parochie over tot de bouw van een kerk.502  

Bij de wederopbouw van rooms-katholieke kerkgebouwen was rector Henricus van 

Helvoort (1902-1990) de drijvende kracht. Hij was in Delft opgeleid door Granpré Molière en 

werd in 1936 diocesaan adviseur inzake kerkbouw bij het bisdom Den Bosch. In het 

voetspoor van Granpré Molière was hij een aanhanger van het traditionalisme. Vanaf eind 

1945 gaf hij als voorzitter van de Interdiocesane Commissie van Overleg inzake den 

Wederopbouw van R.K. kerken en kerkelijke gebouwen (ICVO) leiding aan de inventarisatie 

van verwoeste parochiekerken in de Nederlandse kerkprovincie. Volgens Van Helvoort waren 

in Nederland 102 rooms-katholieke kerken verwoest en 463 kerken licht tot zwaar 

beschadigd. De overheid gaf opdracht tot inventarisatie van de oorlogsschade en eiste dat de 

wederopbouw van kerken door professionele architecten werd uitgevoerd. De ICVO stelde de 

architect en hoogleraar bouwkunde Henry Zwiers aan als adviseur voor de 

architectenkeuze.503 

Om de nieuwbouw van honderden parochiekerken in de zuidelijke bisdommen in 

goede banen te leiden, begon in 1946 de Cursus Kerkelijke Architectuur in het Kruithuis in 

Den Bosch. De Rooms-Katholieke Leergangen in Tilburg hielden vanaf het begin toezicht op 

de cursus. Aanvankelijk werd Granpré Molière gevraagd leiding te geven aan de lessen, maar 

uiteindelijk werd de leergang bekend door de benedictijner monnik en architect Hans van der 

Laan (1904-1991). Samen met zijn broer Nico (1908-1986) en de architect Cees Pouderoyen 

doceerde hij in de periode 1946 tot 1973 de cursus in het Bossche Kruithuis. Bij de opening 

ervan hield Granpré Molière een toespraak waarin hij esthetische wetten voor kerkbouw 

formuleerde aan de hand van samenwerking tussen architecten en kunstenaars. Ook moest 

volgens hem de architectuur door de christelijke traditie begeesterd zijn; waarmee hij zijn 

neothomistische schoonheidsideaal aan de dag legde.504 

Het belangrijkste uitgangspunt van de cursus werden Van der Laans theorieën over het 

zogenaamde plastische getal.505 Dit getal was volgens Van der Laans definiëring een stelsel 

                                                           
500 Dit was onder andere het geval in Ammerzoden, Blerick, Drunen, Herten, Leveroy, Meijel, Overloon, Wamel 
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van maatverhoudingen om ruimtelijkheid te ordenen, zoals het scala aan klanken inzichtelijk 

kan worden gemaakt met muziekschrift. Het bood een maatstaf om ruimtelijke maten en hun 

onderlinge verhoudingen te onderscheiden. Van der Laan nam in navolging van de Romeinse 

architect Vitruvius als basiseenheid de dikte van de muur: alle overige maten en verhoudingen 

in het gebouw moesten daarvan worden afgeleid. Een gebouw werd zodoende ontworpen 

volgens de gulden snede in drie dimensies.506 

Architecten die de cursus volgden, vertaalden Van der Laans theorie in de vorm van 

een vroegchristelijke basiliek. De maatvoering en proporties van dit kerktype kwamen het 

dichtst in de buurt van de zuivere leer van het plastische getal. De groep architecten werd later 

bekend onder de naam Bossche School en was vooral invloedrijk in Noord-Brabant. Daar 

werkten de meesten van hen gedurende de wederopbouwperiode. Enkelingen waren ook 

boven de grote rivieren werkzaam.507  

 

Omstreeks 1950 woedden discussies over een juiste en waardige vormgeving van het rooms-

katholieke kerkgebouw, passend bij de sobere tendensen van de naoorlogse tijd. Veel 

hieromtrent werd gepubliceerd in het Katholiek Bouwblad. De redactie van dit blad 

beschouwde de Bossche School als een waardige tegenpool van de moderne beweging, die de 

rooms-katholieke kerkbouw in deze jaren een eigen identiteit kon geven. Zij schreef in 1957: 

‘De huidige basiliekbouw beantwoordt waarschijnlijk aan alle regels en wetten. […] Niet 

ontkend kan worden dat dankzij de bekwaamheid der betrokken architecten […] enkele gave 

bouwwerken tot stand kwamen. En juist waar bedoelde groep nadrukkelijk stelt, tot 

vernieuwing van de bouwkunst en met name van de kerkelijke architectuur te willen 

bijdragen, is het zinvol de ontwikkeling van deze richting te blijven volgen, onpartijdig te 

beoordelen en de resultaten naar waarde te schatten.’508 

Boven de grote rivieren speelde de Delftse School de hoofdrol in de naoorlogse 

katholieke kerkbouw.509 In de twee grote bisdommen Haarlem en Utrecht waren architecten 

werkzaam die met de theorieën van Granpré Molière en Kropholler vertrouwd waren en het 

vooroorlogse concept van de volkskerk vertaalden in een middeleeuws aandoende 

vormgeving. De schrijver en illustrator Bernard Reith vond een traditionele vormgeving, 

gestoeld op de romaanse en gotische bouwkunst in eigen land, in de tijdgeest passen. Deze 

vormgeving uitte zich door middel van een groot baksteenformaat, steunberen, rond- of 

spitsboogvensters met schuine dagkanten, rode Hollandse pannen en inwendig zichtbare 

houten kapconstructies of vlakke zolderingen.510 

Dat het Delftse traditionalisme onder de katholieken inderdaad in trek was, bewijst 

ook een passage van de architect Henri Thunnissen in het Katholiek Bouwblad uit 1953: ‘De 

invloed van deze Delftse hoogleraar [Granpré Molière] is groot, niet alleen doordat hij 

verschillende architecten heeft opgeleid, maar vooral door zijn enorme activiteit op het gebied 

van de kerkelijke kunst. Mede door die invloed […] is het tegenwoordig mogelijk geworden, 

dat architecten in groepen samenwerken, elkaar met raad steunen en daardoor de kerkelijke 

kunst bevorderen.’511 

                                                           
506 Ibidem, 84-87. 
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Granpré Molière stelde zich in het Katholiek Bouwblad bescheiden op. Het was niet zonder 

meer zijn intentie dat zijn traditionalistische visie de kerkbouw ging domineren. Hij zocht, als 

gezegd, naar een alternatief voor de toenemende invloed van de moderne beweging op de 

Nederlandse kerkbouw. Het bouwen moest volgens hem gebaseerd zijn op natuurlijke 

gegevens, met andere woorden op bestaande – lees: middeleeuwse – beginselen. Hij stelde in 

1953: ‘Aan de Delftse School was het, naar ik meen, niet gegeven een nieuwe vorm voor de 

kerkbouw te vinden, maar wel hebben we uitgezaaid. Uitgezaaid in de akkers door anderen 

geploegd. Moge het weer aan anderen zijn, om rijkelijk te oogsten, ut in omnibus glorificetur 

Deus.’512 

Het gebruik van moderne materialen zoals gewapend beton wees hij daarom af. De 

gedolven steen was volgens hem edeler dan de versteende brei.513 Bestaande bouwmethoden 

en bouwtradities moesten volgens hem worden voortgezet. Ook verzette hij zich – zoals 

gezegd – tegen de industrialisatie in de bouw, omdat deze volgens hem mensonwaardig 

was.514 Zijn stellingen vonden in rooms-katholieke kringen veel weerklank en hebben op het 

rooms-katholieke bouwtoneel tot 1960 veel invloed gehad. 

 

Tussen de Delftse en de Bossche School bestaan overeenkomsten en verschillen. Beide 

stromingen hebben met elkaar gemeen dat zij tot een eigen interpretatie van historische 

vormen leidden. Hans van der Laan stelde in 1951 in het Katholiek Bouwblad: ‘Die oude 

vormen hebben wij met opzet niet vermeden; wij hebben zelfs vormen gekozen, die nooit in 

hun tijd nieuw zijn geweest. Wie kan een rondboog […] of tentdak dateren? En zijn bakstenen 

niet zo oud als de toren van Babel? […] Wij hebben naar iets gezocht achter die vormen 

waardoor deze zich fris en jeugdig zouden voordoen. […]’515  

Een belangrijke tegenstelling bestond uit het feit dat de in Delft opgeleide architecten 

hoofdzakelijk teruggrepen op de middeleeuwse en de renaissancistische bouwkunst in eigen 

land, terwijl de volgelingen van de Bossche School zich oriënteerden op de Romeinse en 

vroegchristelijke bouwkunst in Italië. Ten tweede nam de invloed van ‘Delft’ na 1960 snel af, 

terwijl de Bossche School nog tot na 1970 sterk aanwezig zou blijven, ook in de profane 

bouwkunst. De Bossche School werd bovendien vanaf pakweg 1960 voor ‘modern’ 

aangezien, terwijl menigeen zich dat in de jaren vijftig nog niet had kunnen voorstellen. 

Terwijl de Delftse School rond 1965 was uitgebloeid, ontpopte de Bossche School zich in die 

tijd als een eigentijdse stijl. Daarbij speelde de door Van der Laan ontworpen abdij Sint-

Benedictusberg bij Vaals uit 1968 een sleutelrol. In dit abstracte en sobere gebouw waren 

onbevangen experimenten met de vroegchristelijke basiliekbouw zichtbaar. De kleinste 

details, zoals het meubilair, vormden een eenheid met het gebouw en de ruimte. Ook de 

kerken van Van der Laans leerling Jan de Jong (1917-2001) getuigden van deze 

stijlopvatting.516 

 

Vanaf halverwege de jaren vijftig werd de invloed van de moderne beweging op de rooms-

katholieke kerkbouw duidelijk groter. Een voorbeeld was de St. Theobalduskerk in Overloon 

(1956) naar een ontwerp van Jan Strik, die de in 1944 verwoeste neoromaanse kerk van Jan 

Stuyt verving. Deze kerk viel op door de trapeziumvormige plattegrond, de brede ruimte 

zonder pilaren en het zichtbare gebruik van moderne materialen zoals staal en beton, waarmee 

de kerk elementen van utiliteitsbouw toonde.517 Aan de voorheen toegepaste historiserende 
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vormen leek hiermee een einde te zijn gekomen. De enkele jaren vóór het Tweede Vaticaans 

Concilie gereedgekomen kerk was een van de eerste revolutionair ontworpen voorbeelden in 

de Nederlandse rooms-katholieke kerkbouw van na de oorlog.518  

Niet geheel toevallig ging de opkomst van het naoorlogse modernisme in de 

katholieke kerkbouw hand in hand met een positiever oordeel over deze stijl in het Katholiek 

Bouwblad. De trapeziumvormige plattegrond van de kerk in Overloon kreeg bijvoorbeeld een 

positieve recensie van de architect Herman van Balen (1915-1999) in het tijdschrift. Van 

Balen schreef dat deze plattegrond meer recht deed aan de volkskerk dan het gebruikelijke 

rechthoekige (midden)schip. Verder giste de architect naar een mogelijke volgende stap in 

deze spannende ontwikkeling: de zijbeuken konden volgens hem bijvoorbeeld geheel 

overbodig worden. Anderzijds moesten de zijmuren niet te ver uit elkaar ‘waaieren’, opdat de 

plattegrond overzichtelijk bleef en de kerkruimte intiem.519 

Behalve de kerk van Overloon kregen ook de Maria Gorettikerk in Kerkrade (1954; 

gesloopt 2009) van Joseph Fanchamps (1912-1982), de Fatimakerk in Weert en de Gerardus 

Majellakerk in Nederweert-Eind (afb. 64) een trapeziumvormige plattegrond. De laatste twee 

kerken dateren uit het midden van de jaren vijftig en zijn ontworpen door de architect Pierre 

Weegels (1904-1966).520 Boven de grote rivieren treffen we de trapeziumvormige plattegrond 

slechts een enkele keer aan, zoals in de door Hans Koldewey (1924-1988) ontworpen Goede 

Herderkerk in Ede (1958). De door Van Balen geprezen architectonische ontwikkeling bleef 

daarmee bij een tijdgebonden experiment. 

Andere architecten gaven blijk van hun voorkeur voor het modernisme door het 

traditionalisme te bekritiseren. De architect en redacteur van het Katholiek Bouwblad Bernard 

Koldewey – vader van de zojuist genoemde Hans Koldewey – erkende in 1954 dat door de 

eindeloze herhaling van het vroegchristelijke kerktype de Bossche School ‘weinig levende 

vruchten’ had afgeworpen. Zijn verwachting dat de Bossche School een overgangsperiode 

naar het modernisme vormde, leek enkele jaren later uit te komen.521 

Ook de eerder in deze paragraaf genoemde Bernard Reith erkende in 1953 een op 

handen zijnde technische vernieuwing in de eigentijdse katholieke kerkbouw. Volgens hem 

was de kerkbouw door de eeuwen heen het decor van experiment geweest. Kerken – in welke 

vorm dan ook – getuigden van de verhouding van de mens tot God. Volgens Reith was voor 

het uitdrukken van die verhouding geen bouwstijl ongeschikt, ook de moderne niet.522 

De toenmalige directeur van het bouwbureau van het bisdom Den Bosch, Henricus 

van Helvoort, stelde in 1955 dat bij de bouw van nieuwe kerken best gewapend beton mocht 

worden gebruikt: ‘Het moet zonder meer kunnen dat, ook met deze nieuwe middelen, een 

bezielde, een schone ruimte wordt gebracht.’523 Van Helvoorts uitspraak leidde volgens 

architect Bernard Koldewey tot een spreekwoordelijke explosie in het Bossche Kruithuis. 

Zelfs Granpré Molière stelde zich positiever op ten aanzien van de moderne kerkbouw – 

terwijl hij daarover eerder nog negatief had geoordeeld. Hij constateerde in hetzelfde jaar 

1955 dat de behoefte aan moderne kerkgebouwen toenam.524 Twee jaar later meldde het 

                                                           
518 Trapeziumvormige plattegronden bij rooms-katholieke kerken vonden hun oorsprong in Zwitserland in de 

jaren dertig, bij architecten als Fritz Metzger (1898-1973). In Nederland werd bij de plattegrond van de rooms-

katholieke kerk in de jaren zestig meestal voor een rechthoek gekozen. Dit sloot nog beter aan bij de liturgische 

wensen rond het Tweede Vaticaans Concilie. Van Cauteren, 2007, 18-27. 
519 Van Balen, 1956, 209. 
520 Van Cauteren, 2007, 18-27. 
521 Melchers, 2015, 107-108. 
522 Reith, 1953, 63. 
523 Koldewey, 1955, 282-283; De Haan, Haagsma, 2010, 20. 
524 Melchers, 2015, 108.  
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Katholiek Bouwblad dat het openstond voor iedere poging tot wezenlijke vernieuwing in de 

kerkelijke architectuur, zij het met de nodige kritische reflecties.525 

De secretaris van het bisdom Rotterdam, A.J.J. van Rooy, stelde in 1959 dat de 

kerkbouw rijp was voor nieuwe, praktische en functionele inzichten. In zijn in dat jaar 

verschenen boek Nederlandse kerkbouw op een keerpunt drong hij aan op een moderne 

architectuur. Hij betoogde dat zowel de katholieke als de protestantse kerkbouw zich sinds de 

bevrijding in een fase van diepe bezinning bevonden, als gevolg van nieuwe technische 

mogelijkheden, nieuwe visies op de liturgie en schaarste aan financiële middelen. Hij stelde 

dat het kerkgebouw als middelpunt van zijn omgeving hoogstens een ideale, maar geen 

levende werkelijkheid meer was. De beide loten van de Westerse christelijke stam – de 

protestanten en katholieken – waren gedwongen nieuwe wegen te zoeken in de kerkbouw.526 

Volgens Van Rooy leek de ideologische richtingenstrijd tussen de beide denominaties 

voorbij. De voortwoekerende secularisering van de samenleving had de klemtoon verlegd 

naar gemeenschappelijke waarden voor de kerkgemeenschappen, die over theologische 

scheidslijnen heen groeiden. Daarmee werden volgens Van Rooy liturgie en kerkelijke 

architectuur dragers van een nieuwe gemeenschappelijkheid in liefde. Het teruggrijpen op 

‘middeleeuwse’ elementen paste niet bij deze ontwikkeling.527 Van Rooy stelde zich dan ook 

kritisch op ten aanzien van de traditionalistische kerkbouw: ‘Maar de houten kappen die de 

dikwijls immense kerkzalen overspanden, de gedrongen breedheid van de kerkzaal bewezen, 

dat een nieuwe belevingsvorm om een andere architectuurvorm vroeg. En dat een waarlijk 

architectonische oplossing niet in de samenval van beleving en bouwkundige vorm lag, drong 

niet voldoende tot het herbouwende katholicisme door.’528 Met de genoemde ‘houten kappen’ 

verwees Van Rooy naar kerken gebouwd onder invloed van Granpré Molière en Kropholler. 

Ook uitte Van Rooy kritiek op de Bossche School, die in zijn ogen evenzeer te veel bleef 

steken in het traditionalisme.529 

Het tijdschrift Kunst en Religie – dat van 1957 tot 1962 heeft bestaan, als voortzetting 

van Het Gildeboek – mengde eveneens zich in de katholieke kerkbouwdiscussie. In 1959 

beval redactielid en kunsthistoricus Kees Peeters (1931-2013) een dynamische kerkbouw aan, 

die zich aanpaste aan de noden van de moderne tijd. Elke periode had zijn eigen tijdgeest, 

betoogde hij, en daarbij hoorde een eigentijdse kerkbouw. Hij verwees naar Duitsland, waar 

goede voorbeelden van moderne kerkbouw waren te vinden. De beste naoorlogse 

kerkgebouwen vielen volgens hem op omdat hun bouwmeesters erin waren geslaagd een 

religieuze gedachte tot uiting te brengen aan de hand van moderne bouwtechnieken en 

constructiemethoden die in het dagelijkse leven al ingeburgerd waren. Hiermee had de rooms-

katholieke kerkbouw zich losgemaakt van een doctrinaire verstarring.530 

Een jaar later – in 1960 – schreef de redactie van Kunst en Religie dat het toenmalige 

conflict tussen modern bouwen en religieus bouwen moedwillig en kunstmatig in het leven 

was geroepen. Zij oordeelde dat de religieuze bouwkunst veel met het modernisme gemeen 

had. Daarmee verwees zij naar de architect Ko Oud, die had gezegd dat het Nieuwe Bouwen 

als protestants, katholiek en areligieus kon worden geïnterpreteerd. Deze stroming was zo’n 

vanzelfsprekend tijdsverschijnsel geworden dat geen enkel dogma haar meer tot verboden 

terrein kon verklaren – ook geen kerkelijk dogma. Verder noemde de redactie van Kunst en 

Religie de op gang gekomen oecumene, die zich in de kerkelijke architectuur vertaalde in de 

vorm van een grotere gelijkenis tussen de protestantse en de katholieke kerkbouw. De 
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katholieke kerkbouw had veel van zijn pretenties moeten laten varen. Volgens de redactie van 

Kunst en Religie was uitbundige decoratie verdwenen en was in de eigentijdse kerkruimten 

geen plaats meer voor retoriek; alleen nog voor hoop.531  

De Nederlandse rooms-katholieke kerkbouwdiscussie bleef ook in het buitenland niet 

onopgemerkt. Mede naar aanleiding van het betoog van Peeters werd de Belgische 

kunstcriticus K.N. Elno (pseudoniem van Karel Horemans; 1920-1993) om een visie op de 

eigentijdse Nederlandse kerkbouw gevraagd. Ook hij zag een omarming van het modernisme 

als enige legitieme weg. In 1961 begon hij zijn betoog in Kunst en Religie provocerend, door 

te stellen dat de buitenlandse aandacht voor de Nederlandse kerkbouw te danken was aan een 

‘rijke verscheidenheid van mislukkingen’. Hij vroeg zich af waarom vermaarde 

modernistische architecten als Rietveld, Van der Vlugt, Maaskant en Van Eyck geen kerken 

ontwierpen. De Nederlandse rooms-katholieke kerkbouw was volgens Elno te veel naar 

binnen gekeerd. Volgens hem lag de weg van evolutie in de kerkbouw in de profane 

architectuur, wat hij een ‘aardse katharsis’ noemde.532 

De vernieuwing in de Nederlandse katholieke kerkbouw van de jaren vijftig was het 

spectaculairst in Limburg. De Bisschoppelijke Bouwcommissie van het bisdom Roermond 

wist zich als enige in de Nederlandse kerkprovincie te onttrekken aan het monopolie van de 

Delftse en Bossche School. De Limburgse naoorlogse clerici moesten weinig hebben van de 

opvattingen van Granpré Molière en Van der Laan. Het Roermondse bisdom en zijn 

bevolking keken betrekkelijk weinig over de grenzen van het bisdom heen, waardoor 

opdrachten voor kerkbouw slechts weinig naar niet-Limburgse architecten gingen.533  

Dat de moderne kerkbouw in het aangrenzende Duitse Rijnland een inspiratiebron 

voor de Limburgse kerkenbouwers werd, was in geografisch opzicht niet zo vreemd. Het 

gevolg was een gedurfde kerkbouw met experimentele plattegronden, grootschalig gebruik 

van gewapend beton en opvallend eigentijdse en expressieve (glas)kunst en symboliek. 

Daarbij kwam de ligging in industriegebieden (de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek), die de 

Bisschoppelijke Bouwcommissie aanleiding gaf om architecten en kunstenaars veel vrijheid 

te geven. Betonnen kerken verrezen vooral in gebieden waar dit materiaal al gangbaar was bij 

industriële gebouwen.534 

Daarnaast was de materiële nood in het geïndustrialiseerde zuiden van de provincie 

soms zo hoog dat bouwpastoors overgingen tot een goedkope systeembouw van beton. 

Sommigen van hen troffen onorthodoxe maatregelen. Zo werd in Hoensbroek de eerste prefab 

betonnen kerk in Nederland gebouwd: de Christus Koningkerk uit 1964, naar ontwerp van 

bureau Swinkels & Salemans. Afgezien van de bescheiden klokkentoren met kruis heeft dit 

kerkgebouw meer het karakter van een loods dan van een kerk.535 

De Heerlense architect Frits Peutz (1896-1974) gooide in de jaren vijftig hoge ogen 

met het ontwerp van twee moderne koepelkerken: de St. Anna in Heerlen uit 1953 en de H. 

Geestkerk in Roermond uit 1957. Beide kerken zijn in de naoorlogse rooms-katholieke 

kerkbouw bijzonder omdat ze als een centraalbouw zijn uitgevoerd. De eerstgenoemde kerk 

staat op een vierkante plattegrond met achthoekige middenkern en de tweede is rond. In beide 

kerken is op grote schaal gewapend beton toegepast. De kerk in Heerlen is zelfs geheel van 

                                                           
531 Redactionele inleiding in Kunst en Religie, 1960, 33-36. 
532 Elno, 1961, 27-28. 
533 Pouls, 2002, 252, 316. 
534 Architecten die in de jaren vijftig opvallende moderne kerken in Limburg ontwierpen waren Frits Peutz 

(1896-1974), Ad van Hezik (1918-2010), Jean Huijsmans (1913-1974) en Joseph Fanchamps (1912-1982). 
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hoog om dergelijke prefab kerken vaker op te zetten. Een andere goedkoop en functionalistisch, zij het niet 

prefab opgezette zaalkerk was de H. Maria Regina in Boxtel (1960; Jan Strik; op vrijstaande toren na gesloopt 
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beton, een primeur in de Nederlandse kerkbouw. Een verklaring hiervoor is zoals gezegd de 

situering van de kerk in de mijnwerkersstad Heerlen, waar het materiaal ook veel in de 

mijnbouw werd gebruikt. Beide centraalbouwen worden gedekt door een ronde koepel van 

circa dertig meter doorsnede, die uit gestapelde betonnen ringen bestaat. Peutz schiep door 

middel van deze koepelconstructie met weinig materiaal een maximale overspanning van de 

kerkruimte.536  

De geheel uit beton opgetrokken St. Barbarakerk uit 1956 in Geleen-Lindenheuvel – 

onder de rook van de Staatsmijn Maurits – baarde eveneens opzien door haar revolutionaire 

industriële vorm (afb. 65). De door Ad van Hezik (1918-2010) ontworpen kerk kreeg een 

golvend schaaldak over drie beuken op een opmerkelijke vlindervormige plattegrond. De 

beeldend kunstenaar en Katholiek Bouwblad-redacteur Jos Stassen (1921-2001) schreef in 

1955 een lovende recensie over Van Heziks ontwerp.537 Ook uit deze recensie bleek dat de 

kritische houding van de redactie ten aanzien van ‘futuristische’ kerkontwerpen was 

verstomd. Alle lof en waardering ten spijt werd Van Heziks ‘vlinderkerk’ slechts veertig jaar 

na de ingebruikname alweer gesloopt. Tegen het einde van de jaren zestig bleek de kerk veel 

te groot voor het aantal kerkgangers. Een poging van de architect om zijn kerk te laten 

herbestemmen als ‘bezinningscentrum op katholieke grondslag’ mocht niet baten.538 

 

Een andere belangrijke tendens in de rooms-katholieke kerkbouw van de jaren vijftig was een 

verdere abstractie van vormgeving en ruimte. Dat wil zeggen dat architecten weliswaar een 

rechthoekig basilicaal plan toepasten, maar dat daarin de ruimtelijke begrenzingen tussen 

middenschip en zijbeuken waren vervaagd. De beuken werden slechts door ver uit elkaar 

staande betonnen kolommen van elkaar gescheiden, waardoor nagenoeg van één ruimte kon 

worden gesproken. Al in 1922 paste de Franse architect Auguste Perret (1874-1954) ver uit 

elkaar staande betonnen kolommen toe in zijn kerk Notre Dame in Le Raincy bij Parijs.539 

In de Randstad waren vooral architecten als Gerard Holt (1904-1988) en Harry 

Nefkens (1918-) grote vernieuwers van de rooms-katholieke kerkbouw tijdens de jaren vijftig. 

Zij kozen doelgericht voor het gebruik van ruw beton en staal, waarmee ze braken met het 

naoorlogse traditionalisme.540 De genoemde abstractie van de basilicale kerkruimte zien we 

onder andere bij de door Gerard Holt (met medewerking van Karel Tholens) ontworpen St. 

Jozefkerk in Amsterdam-West uit 1953. Hierin worden het middenschip en de zijbeuken 

slechts van elkaar gescheiden door dunne betonnen kolommen, onder invloed van de 

genoemde kerk in Le Raincy.541 

In de door Harry Nefkens ontworpen H.H. Petrus en Pauluskerk in Haarlem (1958; 

gesloopt 1997) was eveneens sprake van een driebeukige basilicale ruimte, ondersteund door 

slanke betonnen kolommen. In deze kerk waren de bouwvolumes van de drie beuken nog 

meer in elkaar geïntegreerd dan in de Amsterdamse Jozefkerk: de middenbeuk stak 

nauwelijks boven de zijbeuken uit en was voorzien van horizontale doorlopende vensters. Een 

op een dergelijke wijze ontworpen kerk die nog wel bestaat, is de St. Martinus in Luyksgestel 

(1958; Edmond Nijsten). Ook in deze kerk zien we slechts door dunne kolommen gescheiden 

beuken, waarvan de middelste nauwelijks boven de zijbeuken uitsteekt.542 

                                                           
536 De H. Geestkerk in Roermond is in 2009 aan de eredienst onttrokken en fungeert nu als zorgcentrum. Arets, 

Van den Bergh, Graatsma, 1981, 235-240, 313-316. 
537 Stassen, 1955, 71-74. 
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539 Van Rossem, 2014, 133. 
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541 Deze kerk is in 1990 aan de eredienst onttrokken, is nu een rijksmonument en wordt verbouwd tot overdekte 

speeltuin. Van Rossem, 2014, 133. 
542 Van Hoogstraten, De Vries, 2013, 178; Thunnissen, 1955, 18. 
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In de H.H. Antonius en Lodewijkkerk in Den Haag (1958; Wouters en Peutz) is het 

‘middenschip’ een ovale ruimte geworden, die boven de lage rechthoekige omgang uitrijst. 

Uitwendig lijkt de kerk een basilicale ruimte, maar inwendig lijkt ze meer op een 

centraalbouw. Het priesterkoor en schip zijn ruimtelijk gezien in de ovalen kerkruimte 

geïntegreerd. Een ovalen kerkruimte komt in de Nederlandse rooms-katholieke 

kerkbouwgeschiedenis slechts twee keer voor. Hier speelde invloed uit de moderne Duitse 

kerkbouw: de befaamde architect Dominikus Böhm (1880-1955) uit Keulen was bij het 

Haagse kerkontwerp betrokken.543 

De ‘bevrijding’ van de rooms-katholieke kerkbouw van het traditionalisme kreeg 

vanzelfsprekend niet alleen bewondering, maar ook kritiek. De redactie van Kunst en Religie 

reageerde weinig verheugd op een aantal omstreeks 1960 gereedgekomen nieuwe 

kerkgebouwen, waaronder de H. Maria Koningin te Zevenaar (Piet en Johannes Starmans; 

gesloopt 2001) en de Antonius Abt te Malden van architect Jos Bijnen (1916-1993). Vooral 

de H. Maria Koningin getuigde door haar imposante driehoekige bouwvolumes en grote 

raampartijen van een gedurfde moderniteit. De Antonius Abt is een voorbeeld van de Bossche 

School, maar valt op door een eigentijdse verstrakking.   

De Zevenaarse kerk werd in Kunst en Religie vergeleken met een skischans, 

atoomcentrum dan wel luidspreker. Verder konden volgens de redactie de grote raampartijen 

de kerkganger ertoe verleiden de ogen naar buiten te laten dwalen.544 Bij de kerk te Malden 

kon de redactie zich niet vinden in het materiaalgebruik en de in haar ogen ongelukkige 

verhoudingen van de lage en brede kerkzaal. De breedte van de kerkzaal werd onderstreept 

door een ‘modieus lattenplafond’. Daarnaast stak de aluminium afwerking van de daklijst 

volgens de redactie schril af bij het verder stoere exterieur van het kerkgebouw, dat deels in 

breuksteen was opgetrokken. De redactie wees ook de grote glas-in-loodwand van kunstenaar 

Jan Martens (1939-2017) af, die de Wonderbaarlijke Visvangst uitbeeldde. Ze vergeleek het 

kunstwerk met een aquarium waarin de afzonderlijke visfiguren zonder enig onderling 

verband rondzwommen. Daardoor zou het werk niet de verwondering oproepen die centraal 

staat in het bijbelverhaal.545 

 

In de jaren zestig verving de doosvormige zaalkerk – waarvan de kerk in Malden een 

voorbeeld is – definitief de gedateerde basiliekvorm. De belangrijkste aanleiding voor de 

introductie van de zaalkerk was de vernieuwing van de liturgie als gevolg van het Tweede 

Vaticaans Concilie. Dit concilie vond in Rome plaats in de periode 1962-1965 onder leiding 

van paus Johannes XXIII.546 De kerkleiding vond dat de kerk meer mee moest gaan met de 

moderne tijd. Dit had gevolgen voor de liturgie, die minder hiërarchisch en ‘democratischer’ 

werd: gelovigen mochten voortaan zelf liturgische handelingen verrichten en de afstand 

tussen geestelijken en kerkvolk werd letterlijk en figuurlijk kleiner. 

Het uitgangspunt van de nieuwe liturgie was de positie van de priester, die dichterbij 

en met zijn gezicht naar de gelovigen kwam te staan. In plaats van in het Latijn werd de mis 

in de eigen volkstaal opgedragen, hoewel het Latijn niet werd afgeschaft. Ook veranderde de 

positie van het heilig Sacrament, opgesteld in het tabernakel. Dit kwam naast of achter het 

altaar te staan, omdat het altaar tot een tafel werd omgevormd. Het doopvont kwam in de kerk 

te staan in plaats van naast het portaal en de biecht verloor aan betekenis. De heilige 

                                                           
543 De Haagse kerk heet sinds een inwendige renovatie in 2006 Emmaüskerk en is sinds 2013 een 
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communie werd eenvoudiger en toegankelijker – gelovigen ontvingen deze in de hand in 

plaats van op de tong – waardoor communiebanken verdwenen of werden verplaatst. De 

preekstoel maakte plaats voor een eenvoudige lezenaar vlakbij het altaar. Kortom, de liturgie 

werd aanzienlijk soberder en bestaande rituelen en devotie verdwenen geheel of gedeeltelijk 

uit de kerk. De Nieuwe Misorde, ofwel de Novus Ordo Missae, werd in 1970 officieel van 

kracht, onder leiding van paus Paulus VI.547 
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2.2.4  Hervormde kerkbouw tussen 1945 en 1970 

 

In de jaren na de bevrijding markeerden stevige inhoudelijke discussies de hervormde 

kerkbouw. Twee factoren speelden daarbij een rol. De eerste was de schade ontstaan door de 

verwoestingen tijdens de oorlog. Het gevolg was dat circa vierhonderd nieuwe hervormde 

kerken moesten worden gebouwd, waarvan de vormgeving, ligging en indeling discussie 

opleverde.548 De tweede factor betrof het liturgische en architectonische debat over bestaande 

kerkgebouwen. In toenemende mate voldeden die gebouwen niet meer aan de praktische en 

liturgische eisen. Naast de discussie over de liturgie volgde ook een debat over de esthetiek 

van het kerkgebouw. 

Architect Berend Boeyinga stelde in 1946 in het Bouwkundig Weekblad dat de 

protestantse kerkbouw van slechte architectonische kwaliteit was. Hij beschreef het probleem 

als volgt: ‘Zooveel zitplaatsen, een goede verwarming, een gesprek over acoustiek, een 

kruiskerk, een toren en …. zooveel geld, meestal 5 pooten aan een schaap. Een 

kerkbouwprobleem bestaat bij hen [opdrachtgevers, architecten en aannemers] niet. 

Voorbeelden zijn er genoeg. Veelal heeft men hier of daar een mooie kerk gezien … Zóo 

moet het worden! […] In deze sfeer van een onzalige onwetendheid worden dan onze 

godshuizen voorbereid en opgebouwd en daarbij overheerscht het nuchtere, platvloersche 

element. Eenig begrip van de betekenis van hun werk, ontbreekt bij deze “kerkbouwers” ten 

enenmale …. men weet precies hoe het moet.’549 Boeyinga weet de ‘slechte’ kerkbouw onder 

andere aan een gebrek aan vakbekwame architecten. 

Het probleem dat Boeyinga aan de orde stelde, drong ook door tot de Generale Synode 

van de Nederlandse Hervormde Kerk. De Synode stelde voor de kerkbouwopgave een 

speciale commissie samen: de Restauratiecommissie, de latere Bouw- en 

Restauratiecommissie. Zij trachtte de kerkbouw van de hervormden te stroomlijnen en 

adviseerde over nieuwbouw en restauraties van hervormde kerkgebouwen.550 Zij stond onder 

voorzitterschap van predikant Koeno Gravemeijer (1883-1970) en later van architect Hendrik 

van Beusekom (1893-1976). In de commissie zaten verder onder anderen de architecten 

Berend Boeyinga, Albert van der Steur (1895-1963) en Johan Groenewegen (1901-1958). 

Volgens de commissie stond de hervormde kerkbouw vlak na de oorlog voor de 

uitdaging een vernieuwende weg in te slaan. De snel toegenomen behoefte aan nieuwe 

kerkgebouwen noopte tot een sobere en functionele kerkbouw. De commissie adviseerde en 

oordeelde over de kerkbouw, de architectenkeuze, liturgische inrichting en kunsttoepassingen. 

De adviezen over architecten waren niet bindend: de eindverantwoordelijkheid daarvan lag bij 

het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw – 1945-1957; hierna Volkshuisvesting 

– dat verantwoordelijk was voor alle bouwprojecten in de naoorlogse jaren. Het ministerie 

eiste spreiding van kerkbouwopdrachten over alle in aanmerking komende bouwmeesters. Het 

aanvaardde de bouwplannen voor hervormde kerkgebouwen mits deze door de Bouw- en 

Restauratiecommissie waren goedgekeurd.551 

Doordat de Bouw- en Restauratiecommissie in 1950 contact zocht met de Technische 

Hogeschool Delft, kon de commissie zich vanaf toen verder professionaliseren. Dat leidde tot 

een zekere ontwerpvrijheid voor de architecten op het gebied van de liturgische indeling, 

plattegrond, gevels en materialen. Volgens de auteur van het boek Hervormde kerkbouw na 

1945, W.J.G. van Mourik, moest een kwalitatief goed kerkgebouw een sfeervolle lichtinval, 

een zorgvuldige stedenbouwkundige ligging en een bescheiden bijdrage van kunst hebben.552  
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Hendrik van Beusekom, de voorzitter van de Bouw- en Restauratiecommissie, stelde in 1954 

dat nieuwe hervormde kerkgebouwen niet te groot mochten zijn. Hij refereerde aan de 

spreiding van de hervormde bevolking door het hele land. Omdat volgens hem alle 

ingeschreven leden moesten worden bereikt, gaf hij de voorkeur aan een spreiding van 

verscheidene kleine wijkkerken in plaats van een paar grote kerkgebouwen. De nieuwe kerken 

moesten zowel in bestaande kernen als in nieuwe uitbreidingswijken worden gebouwd. Een 

capaciteit van zeshonderd zitplaatsen was volgens Van Beusekom voldoende. Daarnaast 

pleitte hij voor een multifunctioneel karakter van het kerkgebouw. Er moest niet alleen ruimte 

zijn voor de zondagse eredienst, maar ook voor doordeweekse activiteiten. Het vooroorlogse 

idee van een kerkgebouw moest volgens Van Beusekom worden verlaten: ‘Toen een rijzig 

gebouw met een toren, thans een complex van ruimten, waarin het grootste deel van het 

bouwvolume wordt ingenomen door werk- en vergaderruimten, door verenigings- en 

clublokalen.’553 

 

De naoorlogse hervormde kerkbouw vond verder plaats tegen de achtergrond van een aantal 

belangrijke publicaties. Behalve het boek van Van Mourik is de bundel Kerkbouw. Ontwerpen 

van den studiekring Eeredienst en Kerkbouw (1943) onder redactie van bouwkundig ingenieur 

Daan Jansen (1891-1949) vermeldenswaardig. Verder verscheen onder redactie van de 

kerkhistoricus Jan Bakhuizen van den Brink (1896-1987) in 1946 de bundel Protestantsche 

kerkbouw. In hetzelfde jaar verscheen het eveneens Protestantsche kerkbouw getitelde boek 

van de architect Karel Sijmons (1908-1989).  

Bakhuizen van den Brink constateerde in de inleiding van zijn boek Protestantsche 

kerkbouw dat het met het niveau van de protestantse kerkbouw in de twintigste eeuw droevig 

was gesteld: ‘Men bouwde traditioneel, in variatie op allerlei tradities of geheel naar eigen 

inzicht en smaak. Van deze productie wendt het tegenwoordige geslacht zich met diepe 

ontevredenheid af.’ 554 Volgens hem moest zich in de persoon van de architect de verbinding 

tussen christendom en kunst openbaren. Daarmee verwees hij naar de middeleeuwen, waarin 

de architect het gehele ontwerpproces beheerste, tot en met de aankleding van het gebouw. De 

kerkarchitect had volgens hem een grote en verantwoordelijke taak. Hij moest professioneel 

opereren. Dat kon alleen door het verstaan van de taal van de moderne liturgie en het 

scheppen van originele ruimtevormen. 

Een verantwoorde en goede kerkbouw moest volgens Bakhuizen van den Brink 

modern en eigentijds zijn. Hij wees navolging van stijlen uit het verleden af. In het blad Kerk 

en Eeredienst schreef hij het volgende: ‘Tot de roeping der Kerk behoort ook het bouwen van 

haar behuizingen op een wijze, die uitdrukking geeft aan het gevoel voor ruimte, voor vorm, 

kleur en licht van onze eigen tijd. De Kerk is althans niet geroepen om stijlen uit het verleden 

na te volgen en dan, met de Israëlieten, die om het kalf in de woestijn van Sinaï dansten, te 

zeggen: zie, hier is uw kerk, die uw vaderen mooi vonden. Namaak is nu eenmaal nooit mooi, 

noch in ’t spreken op de kansel, noch in ’t vormen van het gebouw.’555 

In de tweede plaats valt Bakhuizen van den Brinks zienswijze op het protestantse 

kerkgebouw als ruimte voor de eredienst op. Hij oordeelde dat een kerkgebouw ten behoeve 

daarvan een verheven karakter moest hebben. Sinds de Reformatie was het protestantse 

kerkgebouw te veel verworden tot een huiskamer of vergaderzaal.556 Daarmee leek hij het 

ideaalbeeld van Abraham Kuyper – die juist voor een kerk als vergaderzaal pleitte – te 

verwerpen. Zijn oordeel sloot aan bij de opvattingen van theologen en architecten tijdens het 

interbellum. 
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Ten derde valt in Bakhuizen van den Brinks betoog op dat hij de centraalbouw ongeschikt 

achtte voor de hervormde eredienst. In plaats daarvan had een lengtebouw zijn voorkeur. Hij 

stelde dit als volgt: ‘Tegen den centralen kern-bouw gelden groote bezwaren. Vooreerst, dat 

nooit de kern van het gebouw het aandachtscentrum voor den Eeredienst kan geven, want de 

gemeente kan zich moeilijk rondom tafel en kansel scharen; deze komen dus ergens aan den 

wand te staan en het gevolg daarvan is, dat allerlei niet met de structuur van het gebouw 

strookende lijnen de geleding der zitplaatsen moeten aangeven die het centraal aangelegde 

gebouw toch weder als een as-bouw doen misbruiken.’557 Ook over een zijdelings geplaatst 

liturgisch centrum was hij kritisch: ‘Wordt evenwel het liturgisch centrum in een centrisch 

kerkgebouw naar den wand verplaatst, dan krijgt daarmede het kerkinterieur iets 

onevenwichtigs. Deze indruk dringt zich nog sterker aan ons op, wanneer, zooals meestal het 

geval is, de hoofdingang zich recht tegenover het altaar bevindt.’558 

De genoemde Daan Jansen, redacteur van het boek Kerkbouw. Ontwerpen van den 

studiekring Eeredienst en Kerkbouw uit 1943, was betrokken bij de studiekring Eeredienst en 

Kerkbouw. Deze studiekring was een orgaan van het Instituut voor Religieuze en Kerkelijke 

Kunst te Utrecht, opgericht in 1938. De oprichting van dit instituut speelde tegen de 

achtergrond van een roep om bezinning op de juiste vormgeving van het hervormde 

kerkgebouw, zowel voor wat betreft de liturgische inrichting als de architectuur en toepassing 

van beeldende kunst. 

Net als Bakhuizen van den Brink schreef Jansen over het onderscheid tussen een 

centraalbouw en een lengtebouw. Ook hij wees de centraalbouw als geschikt type voor een 

protestantse kerk af. Volgens hem bleef in de centraalbouw te veel onbruikbare ruimte over, 

die bovendien statisch en richtingloos was. Jansen sprak in dit geval zijn voorkeur uit voor 

een lengtebouw of ‘basilica’, omdat de ruimtewerking en -beleving hierin volgens hem 

dynamischer waren. De blik van de kerkganger was daarbij beter op het liturgisch centrum 

gericht.559 

Jansens bundel presenteerde twintig kerkontwerpen van vooraanstaande protestantse 

architecten, onder wie Boeyinga, Feenstra, Rotshuizen en Van der Kloot Meijburg. Opvallend 

is dat driekwart van deze ontwerpen een lengtebouw met architectonische nadruk op het 

liturgisch centrum vertoonde. Daarmee werd – evenals voor de oorlog – afgeweken van het 

protestantse kerktype dat sinds de Reformatie op de centraalbouw teruggreep. Tevens hadden 

sommige ontwerpen middeleeuwse – romaanse – reminiscenties. Geen van deze 

kerkontwerpen werd echter uitgevoerd.560 

Volgens de architectuurhistoricus Gertjan van der Harst beoordeelden Bakhuizen van 

den Brink en Jansen de protestantse kerkbouw te veel op grond van vermeende negatieve 

aspecten van het ideaaltype centraalbouw. Volgens hem kon de centraalbouw wel degelijk 

prima functioneren voor de hervormde eredienst. Bakhuizen van den Brink en Jansen hebben 

volgens hem hun constateringen niet met feiten onderbouwd en hun ruimtelijke 

waarnemingen te weinig geïnterpreteerd. Zo hoeft een centraalbouw niet per se een 

richtingloze uitwerking te hebben; bijvoorbeeld door het aanbrengen van een bankenplan en 

een kansel met lengterichting. Evenmin hoeft het architectonische middelpunt van de 

centraalbouw het liturgische middelpunt te zijn.561  

Naast de genoemde bundels van Bakhuizen van den Brink en Jansen heeft de Generale 

Synode der Nederlandse Hervormde Kerk in 1954 een rapport, getiteld Beginselen van 

kerkbouw, uitgebracht. Dit richtte zich op de toenmalige stand van zaken in de hervormde 
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kerkbouw. Ook de Synode ging in op de beide kerktypen centraalbouw en lengtebouw. Het 

kerkgebouw kon zowel een centraalbouw als een lengtebouw zijn, maar beide typen hadden 

volgens de Synode ook nadelen. Opmerkelijk is dat dit rapport de nadelen van zowel de 

centraalbouw als de lengtebouw beschreef. De Synode pleitte voor een middenweg tussen 

deze twee ruimteconcepten, waarbij het liturgisch centrum door middel van een 

aandachtswand in het oog moest springen.562 

Een andere uitdaging voor de Synode was de vraag hoe overtollige ruimte in het 

kerkgebouw zoveel mogelijk kon worden vermeden. Zowel in de hoogte als in de breedte 

moest de hoeveelheid ongebruikte ruimte niet te groot zijn. Opmerkelijk is dat de Synode 

meende dat de galerijen of balkons – in de protestantse kerkbouw een steeds terugkomend 

fenomeen – de gemeenschapszin tijdens de eredienst konden belemmeren.563 

Ten slotte ging de Synode in op het materiaalgebruik, de constructie en op de 

aankleding en de inrichting. Het gebruik van moderne materialen wees zij niet af, omdat zulke 

materialen de functie van het hedendaagse kerkgebouw weerspiegelden. Bovendien waren 

traditionele bouwmaterialen vaak duurder, wat in een periode van schaarste niet gewenst was. 

Het gebruik van moderne materialen zoals beton kon volgens de Synode deze kosten juist 

drukken.564 

Van wezenlijke invloed op de naoorlogse hervormde kerkbouw was de Prof. Dr. 

Gerardus van der Leeuwstichting. Vier jaar na het overlijden van Gerardus van der Leeuw – 

die we eerder tegenkwamen in paragraaf 2.1.3 – richtte de oecumenische Raad van Kerken in 

Nederland deze stichting op. De stichting vloeide voort uit de Liturgische Kring. Zij had als 

doelstelling het gedachtegoed van Van der Leeuw – dat uitging van de wederzijds 

versterkende band tussen bijbels besef en artistieke cultuur – over te dragen op het nageslacht. 

De stichting trachtte dit te bereiken door samenwerking tussen architecten, theologen en 

kerkelijke kunstenaars te bevorderen. De kerk had volgens de stichting de taak om de 

kwaliteit van kerkelijke kunst te waarborgen. Elke kerkbouwopdracht vergde volgens de 

stichting theologische bezinning die tot een verantwoorde kerkbouw en kunst moest leiden, 

passend bij de moderne tijd. De stichting organiseerde onder andere lezingen, congressen en 

tentoonstellingen en adviseerde bij kerkelijke kunstopdrachten. Voorzitter was de predikant 

Willem Overbosch (1919-2001).565 

In 1957 organiseerde de aan de Van der Leeuwstichting verbonden studiekring 

Kerkbouw en Eredienst een tentoonstelling getiteld De Ark, over tien jaar protestantse 

kerkbouw na de oorlog. De reizende tentoonstelling was onder andere te zien in het Stedelijk 

Museum in Amsterdam.566 Centraal stond het naoorlogse protestantse kerkbouwprobleem aan 

de hand van een aantal toen net gereedgekomen gereformeerde en hervormde kerkgebouwen. 

De predikant en dichter Willem Barnard (1920-2010) schreef in het architectuurtijdschrift 

Forum in reactie op de tentoonstelling dat een eigentijdse kerkbouw meer moest opleveren 

dan louter functioneel ontworpen preekkerken. In veel protestantse kerkgebouwen ontbrak 

zijns inziens het accent op het avondmaal. Ook ontbeerden de gebouwen in zijn ogen 

sacraliteit.567 

De architect Bernardus Westerhuis (1915-2002) hield in hetzelfde nummer van Forum 

een opvallend betoog. Hij stelde dat de protestantse kerkbouw decennialang verwikkeld was 

geweest in een strijd tussen voorstanders van de centraalbouw enerzijds en lengtebouw 

anderzijds. De kerkbouw was bovendien te lang blijven steken in historische referenties. 
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Volgens hem kon iedere architectonische ruimte theologisch en liturgisch verantwoord zijn en 

had het stellen van een vormprobleem in de Nederlandse kerkbouw nog niet tot een uitweg 

naar vernieuwing geleid. Hij noemde de befaamde kapel Notre Dame du Haut (1954) van Le 

Corbusier in het Franse Ronchamp een interessant en gewaagd voorbeeld van vernieuwing in 

de kerkbouw. Dit gebouw kreeg een overtuigende, expressieve en sculpturale vormgeving van 

beton met een optisch gezien zwevend schaaldak. Een dergelijke gedurfde vormgeving kon 

volgens hem ook een religieuze lading hebben. Daarmee weersprak hij conservatieve 

tijdgenoten die moderne stromingen zoals de Nieuwe Zakelijkheid areligieus, 

individualistisch en respectloos jegens de gemeenschap vonden. In de jaren zestig lieten ook 

Nederlandse kerkenbouwers zich beïnvloeden door Le Corbusiers kapel, zoals de 

gereformeerde architect Wouter Ingwersen (1921-1996) en de hervormde architect Karel 

Sijmons (1908-1989).568 

Sijmons uitte zich lovend over de kapel van Ronchamp in het Katholiek Bouwblad en 

in Forum. Hij schreef onder meer het volgende: ‘Kan dit gebouw niet de eigenlijke de eerste 

en werkelijke vernieuwing van de kerkelijke architectuur betekenen? [...] Deze vernieuwing 

begint niet in het materiaal doch in de ruimte. De kerk heeft geen as, de ingangen zijn opzij, in 

de diagonaal van het gebouw. [...] Het gehele begrip “koor” is opgeruimd. [...] Er is geen 

zweem van een absida of andere historische aanduiding van heiligheid. De gehele kerk is 

heiligdom. [...] Kunnen wij in Ronchamp niet zeggen: hier is de moderne monumentaliteit 

geboren?’569 Opmerkelijk was dat Sijmons niet zozeer het materiaalgebruik van gewapend 

beton als modern beschouwde, als wel de vorm en de ruimtewerking van Le Corbusiers kapel. 

De tijdloze, sculpturale vormen en ruimtewerking van het gebouw betekenden een 

internationale doorbraak in de naoorlogse rooms-katholieke én protestantse kerkbouw. 

Maar niet alle confessionele kringen konden de gedurfde moderniteit van Le Corbusier 

waarderen. De hervormde architect Herman Knijtijzer (1914-1994) was niet tevreden over de 

bouwcommissies en architecten van dit soort nieuwgebouwde kerken. Volgens hem hadden 

zij geen goede notie genomen van het bijbelverhaal van Martha en Maria. De architecten 

stelden zich op als Martha, die zich liet afleiden door overbodige zaken, in plaats van – zoals 

Maria – zich te bezinnen en vervolgens voor het goede te kiezen. De kerkelijke bouwkunst 

had volgens hem alle schijn van ijdelheid, was te veel verwereldlijkt en getuigde van een 

slechte smaak. In Forum schreef hij: ‘Ik weet niet wat ik moet beginnen met een kerkgebouw, 

dat eruit ziet als New York bij avond […], dat op knappe architectonische wijze mij wil 

getuigen van Gods doen en laten vanuit een toneelachtig centrum […], met een kerkruimte als 

een badminton-hal, noch met een modieuze kansel, noch met vernuftige constructies, onder 

het mom van eerlijkheid zichtbaar gelaten […] noch met een overmaat aan monumentale 

kunst.’570 

Ook de voorzitter van de Van der Leeuwstichting Willem Overbosch mengde zich in 

de discussie: hij vond de kritiek van Knijtijzer te ver gaan. Volgens hem had er altijd een 

onderscheid bestaan tussen kerkelijke en wereldlijke bouwkunst, maar nooit een tegenstelling. 

Hij stelde dat het een grote fout van cultuurpessimistische theologen en architecten was dat zij 

niet van de eigen tijd hielden en daarom evenmin in staat waren vormen te vinden waarin die 

tijd zich kon uitdrukken. Volgens hem móest kerkbouw wel modern zijn. Hij schreef: 

‘Kunnen wij al kerken bouwen? Meestal zegt men te dezer zake: kunnen wij nog kerken 

bouwen? Neen, en dan denken wij aan de verhevenheid en al dergelijke kenmerken van 

voorbijgegane eeuwen. […] En daarvan zijn voor mij die wilde probeersels van de afgelopen 
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tien jaar een aanwijzing. […] En het nageslacht zal zeggen dat wij kinderen van de 

eeuwigheid zijn geweest, omdat wij kinderen van onze tijd durfden te zijn.’571 

In de jarenlange discussie over vormgeving en indeling van het hervormde 

kerkgebouw zorgde architect Sijmons voor een doorbraak. Volgens hem werd de keuze voor 

een ‘goed’ of ‘verkeerd’ kerkgebouw niet bepaald door de ideaaltypen centraalbouw en 

lengtebouw. Daarin leek hij Westerhuis te volgen. Sijmons liet de architectuur zwaarder 

meewegen op basis van aspecten als licht(inval), vorm, materiaal en kleur, ter 

bewerkstelliging van een juiste ‘protestantse sfeer’. Hij zocht naar een architectuur die 

aansloot bij de protestantse traditie, een architectuur die vooral herinnerde aan de sfeer in 

protestantse kerkinterieurs uit de zeventiende en achttiende eeuw. Daarin zou de protestantse 

mens tot inkeer en persoonlijke reflectie komen. De architectuur moest volgens Sijmons niet 

te functionalistisch zijn, omdat volgende generaties een gebouw dan niet met een bedehuis 

zouden associëren. Ook over de traditionalistische stroming was hij kritisch, omdat deze 

herinnerde aan de vroegchristelijke tijd en de middeleeuwen. Volgens hem waren dergelijke 

oude stijlvormen wezensvreemd aan de protestantse traditie.572 

Sijmons schreef in 1948: ‘Verbreking van de ban van het rationalisme is de eerste stap 

naar het nieuwe kerkgebouw. Naar een kerkgebouw met meer ruimtelijke mogelijkheid’.573 

Daarmee bedoelde hij dat de op rationele leest geschoeide protestantse kerkontwerpen van 

vóór de oorlog niet meer voldeden aan het naoorlogse liturgische ideaal. Verder stelde hij dat 

het hedendaagse kerkgebouw banaal was geworden doordat het zich onvoldoende van profane 

architectuur wist te onderscheiden. De toenemende secularisering speelde volgens hem daarin 

een rol.574  

Sijmons zocht naar een modern compromis, wat resulteerde in de bouw van enkele 

belangrijke kerken in de jaren vijftig en zestig. Daarmee leek hij in liturgisch opzicht een 

oplossing te hebben gevonden voor het probleem dat voor- en tegenstanders van de 

Liturgische Beweging al jaren bediscussieerden. Sijmons zette in 1955 een gedurfde stap: hij 

ontwikkelde een kerkruimte waarin voor het eerst de avondmaalstafel in een afzonderlijke 

ruimte was opgenomen. De ruimte kon al dan niet naar de kerkzaal worden geopend. Hij 

ontwierp de ruimte zo dat de architectuur de functies van de preek en het avondmaal 

weerspiegelde en dat geen van beide liturgische handelingen aan elkaar ondergeschikt waren. 

Dit alles resulteerde in een centraliserende maar asymmetrische en onregelmatige plattegrond. 

Ook het bankenplan, het liturgisch centrum en de gevels van het kerkgebouw als geheel 

hebben een onregelmatige vorm, zoals Sijmons’ Thomaskerk in Amsterdam-Zuid uit 1966 

laat zien (afb. 66 en 67).575 

Parallel aan de opvattingen van Sijmons liepen die van hoogleraar liturgie Arie 

Lekkerkerker (1913-1972), de medeoprichter van het Instituut voor Liturgiewetenschap in 

Groningen. Ook Lekkerkerker vond sfeer een belangrijk instrument om een protestants 

kerkgebouw te laten functioneren. Hij pleitte voor een kerkruimte die niet expliciet was 

bestemd voor de preek óf het avondmaal. Het moest volgens hem een huis van de gemeente 

worden, waarin de gemeenteleden actief bij beide liturgische handelingen betrokken zouden 

worden.576 
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Verschillende hervormde architecten vertaalden in de jaren vijftig en zestig deze liturgische 

opvattingen in hun nieuwe kerkgebouwen. Dat waren behalve Sijmons onder anderen Marius 

Duintjer, Johan baron van Asbeck (1911-2010), Jo van den Broek (1898-1978), Piet Zanstra 

en Frits Eschauzier (1889-1957). Maar hoewel velen naar een gelijkwaardige positie van 

kansel en avondmaalstafel streefden, bleef dit ideaal in de kerkruimte vaak uit. Terwijl een 

gelijke positie van kansel en avondmaalstafel betrekkelijk eenvoudig uit te tekenen was, bleek 

dit in de praktijk lastiger te realiseren. Dat was bijvoorbeeld te zien aan de dominante positie 

van de kansel in Duintjers Kruiskerk in Amstelveen uit 1951 (afb. 62). In Duintjers ontwerp is 

gestreefd naar een gelijkwaardige positie van de achter elkaar geplaatste kansel en 

avondmaalstafel, maar door de in het oog springende klankkaatser overheerst toch de kansel 

in het kerkinterieur.577  

Een van de opvallendste ontwikkelingen in de naoorlogse hervormde kerkbouw is de 

toepassing van kerkelijke kunst. De Bouw- en Restauratiecommissie schreef in 1954 in het 

rapport Beginselen van kerkbouw positief over kunst in het kerkinterieur. De protestantse kerk 

had zich hiervan volgens de commissie eeuwenlang te veel afzijdig gehouden. Kunstenaars 

konden volgens de commissie bijdragen aan de verrijking van de eredienst.578 In het rapport 

redeneerde zij: ‘Naar onze overtuiging laadt de kerk een zware schuld op zich, zolang zij door 

God geroepen kunstenaars uit haar muren verbant en hen de gelegenheid onthoudt om op hun 

wijze te midden der gemeente mede te werken aan het verheerlijken van Gods eer en het 

danken voor Zijn genade. […] De gemeenten zullen eraan moeten wennen de decoratieve en 

beeldende kunsten een plaats in de kerk in te ruimen en hen daar een taak te laten 

vervullen.’579 

In de naoorlogse tijd werd de protestantse kerkelijke kunst abstracter, en een 

nadrukkelijk onderdeel van de architectuur en de ruimte. Zowel in hervormde als in 

gereformeerde kerken kwam kunst vaker voor, zij het dat deze vooral symbolisch bleef. Dat 

had te maken met de gewenste voorzichtigheid rond kunst die verwees naar verhalen uit de 

bijbel. Het symbool heeft volgens kunsthistoricus Regnerus Steensma voordeel boven een 

realistische weergave van een bijbels thema. In plaats van te fixeren op één bepaalde 

gebeurtenis, stimuleert een symbolische kunst sterker tot doordenking van het geloof.580 

In de naoorlogse kunst in hervormde kerkgebouwen vielen vooral de felgekleurde 

ramen van de expressionistische kunstenaar Karel Appel (1921-2006) op, zoals te zien was in 

de in 1994 gesloopte Kruiskerk in Geleen (Bart van Kasteel; 1956) en in de Paaskerk in 

Zaandam (Sijmons; 1958). Appel maakte in Zaandam gebruik van een nieuwe techniek: de 

zogenaamde glas-appliqué-constructie. Hier zijn gekleurde glasschijven deels over elkaar 

geplakt tegen een heldere achtergrond, wat in dit geval verwijst naar de verschillende dagen 

uit het scheppingsverhaal. Architect Sijmons had de kunstenaar Appel gepromoot. Ook in de 

kerk in Geleen kon Appel aan het werk dankzij vriendschap met de architect. Het gekleurde 

raam in die kerk beeldde ‘slechts’ een schip uit, wat mogelijk verwees naar de ark van Noach. 

Bij de sloop van deze kerk is het raam gered en herplaatst in kerkelijk centrum De Regenboog 

in Nuenen.581 Een soortgelijk felgekleurd raam, maar dan zonder specifieke voorstelling, 

bevindt zich in de genoemde Thomaskerk in Amsterdam-Zuid. Ook dit raam werd gemaakt 

door een niet-kerkelijke kunstenaar: de Spanjaard Antonio Saura (1930-1998), die de 

opdracht vermoedelijk eveneens aan Sijmons te danken had. 

De bijdrage van niet-kerkelijke kunstenaars aan kunst in kerken ging overigens niet 

altijd zonder slag of stoot. Zo bracht Appel in 1958 een tekst aan in de toen gereedgekomen 
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Paaskerk in Zaandam, inhoudende de wederkomst van Christus. Het betrof een citaat uit 

Romeinen 8, vers 19: ‘De ganse schepping wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar 

worden der zonen Gods.’582 Het kerkbestuur vond de tekst te slordig op de muur aangebracht 

en beval Appel nog dezelfde dag deze weer te verwijderen. Dat deed hij. 
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2.2.5  Gereformeerde kerkbouw tussen 1945 en 1970 

 

Ook bij de gereformeerden was na de oorlog de behoefte aan nieuwe kerkgebouwen groot, 

zowel vanwege de omvangrijke oorlogsschade als de bevolkingsgroei. Gereformeerde 

gezindten zochten echter in tegenstelling tot de hervormden en rooms-katholieken niet 

specifiek naar een uitgesproken kerkbouwstijl. Nieuwe architectuuropvattingen werden door 

hen afgewezen noch omarmd. De functionele aanpassing van de vorm aan de nederige 

preekkerk stond bij hen als vanouds voorop.583 

In de eerste vijf naoorlogse jaren liet een aantal architecten zich nog door het 

traditionalisme beïnvloeden. Dat bleek onder andere uit de tentoonstelling Nederlands nieuwe 

kerken uit 1948, waarin drie ontwerpen voor gereformeerde kerken werden getoond. Twee 

daarvan kwamen van de Middelburgse architect Arend Rothuizen (1906-1990) en waren 

bestemd voor respectievelijk Domburg en Middelburg. De derde was van Berend Boeyinga 

afkomstig en bestemd voor Maassluis. Het waren alle drie duidelijk traditionalistische 

ontwerpen: de kerken in Middelburg en Maassluis stonden zelfs in basiliekstijl uitgetekend.584 

Geen van de ontwerpen werd uitgevoerd. Een reden voor de dominante invloed van het 

traditionalisme was dat dit goed aansloot bij de wensen van de gereformeerden voor een 

nederige vormgeving. De eenvoudige vormen zonder decoraties, de toepassing van baksteen 

en de hoge schuine daken sloten aan bij de gewenste soberheid.585 De aanvankelijke voorkeur 

voor het traditionalisme hield ook verband met het feit dat een aanzienlijk aantal 

gereformeerde architecten in Delft was opgeleid. Daar waren zij in aanraking gekomen met de 

katholieke, traditionalistisch ingestelde Granpré Molière. Op een enkele uitzondering na ging 

het niet om architecten met een grote naam.586 

Na de oorlog kon de bouw van nieuwe gereformeerde kerken worden gefinancierd 

dankzij de inzet van de Stichting Steun Kerkbouw (SSK), opgericht in 1954 door een groep 

vooraanstaande gereformeerde kerkleden. Een toenemende behoefte aan nieuwe 

kerkgebouwen in de groeiende steden noopte ertoe de bouwactiviteiten te reguleren. Op 14 

mei 1954 was de oprichting van de SSK een feit. In de akte van de oprichting stond het 

volgende geschreven: ‘De stichting stelt zich ten doel het verlenen van steun aan die 

Gereformeerde Kerken in Nederland, die niet in staat zijn om zelve genoegzaam te voorzien 

in de door woningbouw ontstane behoefte aan nieuwe kerkgebouwen, pastorieën, vergader- 

en verenigingslokaliteiten, kosterswoningen en in het algemeen gebouwen ten dienste van het 

kerkelijk leven.’587 

De stichting ging aanvankelijk uit van een eenmalige bijdrage van f 1,50 per kerklid, 

maar dat bleek onvoldoende. Vervolgens werd elk kerklid gevraagd om één procent van zijn 

(gezins)inkomen over te dragen aan de stichting. Maar in de jaren zestig bleek opnieuw dat de 

opbrengsten van de stichting onvoldoende waren, omdat zowel het aantal subsidieaanvragen 

als de bouwkosten waren gestegen. Vanaf 1962 konden de gereformeerden evenals andere 

kerkgenootschappen een beroep doen op de Wet Premie Kerkenbouw, een regeling voor het 

verstrekken van subsidies aan kerkgenootschappen ten behoeve van kerkbouw.588 

Terwijl de hervormde kerkgebouwen onder supervisie van een deskundige Bouw- en 

Restauratiecommissie tot stand kwamen, vond de gereformeerde kerkbouw na 1945 plaats 

zonder een centraal aangestuurd adviesorgaan. Omdat de gereformeerden dat in toenemende 

mate een gemis vonden, richtten zij in 1956 de Gereformeerde Werkgroep voor de Liturgie 
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op. Het initiatief kwam van drie gereformeerde theologiestudenten. Een andere aanleiding 

voor de oprichting van de werkgroep was onvrede over het gebrek aan eenheid in de liturgie, 

als gevolg van de introductie van vele nieuwe formulieren en gebeden in korte tijd. Verder 

ontstond onder de gereformeerden net als onder de hervormden een grotere belangstelling 

voor het avondmaal in plaats van een fixatie op de preek.589 

In 1963 bracht de werkgroep het rapport Praktische richtlijnen voor kerkbouw uit. 

Vier jaar later verscheen een herdruk onder de titel Overwegingen bij kerkbouw. De rapporten 

waren ideologisch gezien vergelijkbaar met het rapport van Sijmons over de hervormde 

kerkbouw: er stonden punten van kritiek in over de bestaande kerkgebouwen en tevens 

aanwijzingen over wat goede kerkbouw was. Opvallend was dat ook dit rapport vooral uitging 

van architectuur en sfeer als uiting van de liturgie. Het kerkgebouw moest symbool staan voor 

de verhouding van de mens tot God enerzijds en de mens tot de wereld anderzijds.590 

De auteurs van Richtlijnen voor kerkbouw schreven onder meer het volgende: ‘[…] 

een kerkgebouw is nu eenmaal meer dan een bepaalde ruimte waar men het meest geschikt 

aantal mensen in kan plaatsen. Dat “meer” nu wordt bepaald door de bedoeling van het 

gebouw, een doel dat misschien het beste gekarakteriseerd kan worden met wat er gebeurt 

tijdens de kerkdienst. […] Ruimte in de zin van overmaat, ruimte waarin beweging mogelijk 

is. Ruimte, die verbeelding oproept, ruimte, die een geheim bevat: het geheim van het komen 

van God tot Zijn volk. Ruimte waarin ontdekkingen plaatsvinden […] waarop men niet 

uitgekeken raakt. Om dat geheim zal het gaan bij kerkbouw. Het geheim van distantie en 

gemeenschap, het geheim van de verwondering, die tot aanbidding leiden kan.’591 Dit citaat 

suggereerde dat er ook in de gereformeerde kerkbouw werd gezocht naar nieuwe 

ruimtevormen. Dat betekende een zekere vrijheid voor de architecten. Het pleidooi voor 

ruimtelijke overmaat maakte een einde aan de periode van de ‘preekschuren’, die de 

gereformeerde kerkbouw vanaf het midden van de negentiende eeuw hadden gekenmerkt – 

waarbij de ruimte, afgezien van de kansel, tot in vrijwel elke hoek was gevuld met zitplaatsen. 

De auteurs van het rapport spraken van de ruimte in het kerkgebouw als 

architectonische ‘drempel’. Daarmee bedoelden ze dat de architectonische ruimte tot de 

verbeelding moest spreken. De architectuur was volgens hen in staat om de mens tot inkeer te 

brengen. Dat uitte zich in een actief beleven van de eredienst. Het kerkgebouw moest zich 

volgens de auteurs onderscheiden van publieke gebouwen als een ‘woning’ waarin de mensen 

gemeenschapszin konden ervaren. Aan architectuur met de nadruk op licht en lucht – zoals de 

modernisten van de twintigste eeuw die bepleitten – ontbrak volgens hen een thuisgevoel. 

Alleen architectuur met een meer gesloten karakter kon dit volgens de auteurs 

bewerkstelligen.592 Een ongelijke verdeling van licht ter creatie van sfeer was een goed 

middel, stelden zij: ‘De lichtinval in de kerk is van elementair belang. […] Juist de 

afwisseling tussen minder licht, licht en lichter kan op de menselijke verbeelding inwerken 

[…].’593 Kerkruimten met veel glas verwierpen de auteurs daarom. 

Er waren ook andere eisen waaraan moest worden voldaan. De vormen moesten de 

diverse functies van kerkzaal en nevenruimten duidelijk weerspiegelen. De kerkruimte moest 

ongedeeld zijn om de eenheid onder het kerkvolk te benadrukken. Verder moesten er aparte 

en duidelijk te onderscheiden toegangen tot de kerkzaal en nevenruimten komen. De kansel 

moest bescheiden maar goed zichtbaar zijn met een akoestisch juist afgestelde klankkaatser. 

De kerkzaal moest flexibel indeelbaar zijn met ruimte voor extra stoelen of banken. Maximaal 

zes verschillende kleuren – die niet te fel mochten zijn – waren toegestaan. Daarnaast stelden 

                                                           
589 Melchers, 2015, 162. 
590 Van der Harst, 2004, 125. 
591 Richtlijnen voor kerkbouw, 1963, 1; Van der Harst, 2004, 124. 
592 Van der Harst, 2004, 126. 
593 Richtlijnen voor kerkbouw, 1963, 5; Van der Harst, 2004, 126. 



133 

 

de auteurs van Richtlijnen voor kerkbouw hoge eisen aan de positie van het doopvont en aan 

de verlichting: deze laatste moest niet gelijk zijn aan daglicht, omdat de auteurs dat ‘koud’ 

vonden. Op lichtarmaturen mocht niet worden bezuinigd.594 

In de praktijk kwam het erop neer dat gereformeerde architecten in de jaren zestig 

vaak ruimten schiepen met een onregelmatige plattegrond en liturgische indeling. De 

Triumfatorkerk in de Utrechtse wijk Kanaleneiland (1965; Leo de Jonge; afb. 68) was volgens 

het rapport Overwegingen bij kerkbouw zo’n ontwerp. De auteurs waren erover te spreken. 

Volgens hen voldeed deze kerk aan het ideaal van de gemeenschapsvormende ruimte: ‘Geen 

hoge plafonds of de aandacht afleidende brede ramen, geen in het centrum der kerkruimte 

dominerende preekstoel. En vooral veel overruimte, uitstekende mogelijkheden biedend tot 

het bijplaatsen van banken of stoelen, als dat nodig mocht zijn.’595 

De Triumfatorkerk werd in sculpturale en asymmetrische vormen uitgevoerd, verwant 

aan de kerken van de architect Wouter Ingwersen en aan Le Corbusiers kapel in Ronchamp. 

Daarmee had het gebouw ten opzichte van de functionalistische woonbebouwing in de 

omgeving een duidelijke meerwaarde als kerk. Binnen kreeg het kerkgebouw diezelfde 

meerwaarde door middel van een indirecte lichtinval, een onregelmatige ruimte en 

verschillende kleuren en materialen. 

In 1957, een jaar na haar oprichting, organiseerde de Gereformeerde Werkgroep voor 

de Liturgie een lezing over gereformeerde kerkbouw en liturgie in Amsterdam, naar 

aanleiding van de reizende tentoonstelling De Ark over naoorlogse protestantse kerkbouw. Bij 

deze lezing sprak predikant Jacobus Overduin (1902-1983). Ook Overduin sprak duidelijk 

van een probleem in de gereformeerde kerkbouw. Volgens hem had de veelheid aan 

experimenten in de kerkbouw tijdens de voorafgaande halve eeuw menigeen verward. Hij 

stelde dat een gereformeerd kerkgebouw een sacraal karakter kon hebben zonder direct een 

associatie te wekken met een rooms-katholiek of een joods gebedshuis. Opmerkelijk was dat 

hij pleitte voor de toevoeging van een toren om aan te geven dat het om een kerk ging, terwijl 

gereformeerde bouwcommissies over het algemeen steeds meer van torenbouw afzagen.596 

Overduin pleitte ervoor de kerken een nadrukkelijke en herkenbare vorm te geven, 

waarmee hij tegen de trend van toenemende soberheid inging. Deze soberheid was mede terug 

te voeren op de gebrekkige financiële middelen in de wederopbouwtijd: ‘Wij mogen, de Heer 

zij dank, naast beurs en bank en bioscoop nog een kerk oprichten, als een teken dat wij niet 

alleen van brood hoeven leven. […] Ik wil er de ogen niet voor sluiten dat het de architect 

dikwijls moeilijk gemaakt wordt, omdat hij bij gebrek aan voldoende geldmiddelen door zijn 

opdrachtgevers gedwongen wordt elke centimeter en elk materiaal tot een minimum te 

beknibbelen. Men kan moeilijk de tekst “de Heer is een hoog vertrek” architectonisch tot 

uitdrukking brengen, wanneer je maar tot een kleinzielig aantal meters mag gaan.’597 

Volgens Overduin was een kerkgebouw als kerk mislukt als het evengoed een profaan 

gebouw had kunnen zijn. In de architectuur moesten elementen zitten die duidelijk verwezen 

naar een hoger plan. Hij bedoelde daarmee niet dat een kerk niet functioneel mocht zijn. Het 

gebouw moest een goede accommodatie bieden aan de gemeente die er samenkwam. Maar in 

zijn ogen was in de kerk te veel aandacht voor praktisch nut en te weinig voor 

verhevenheid.598 

De kerkgebouwen uit de tijd van Abraham Kuyper waren volgens Overduin door hun 

karakter als gehoorzaal geen goede vorm van kerkbouw. Zij waren volgens hem geestelijk 

arme vergaderlokalen die te vol met banken stonden. Deze banken verbrokkelden de 
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ruimtewerking, de mens kreeg onnodig veel aandacht en dat wreekte zich in de sfeer van een 

schouwburg, waardoor het liturgisch centrum een intiem karakter miste. Opmerkelijk is dat 

Overduin niet inging op de vraag hoe een kerkgebouw wel diende te worden vormgegeven. 

Overduin kreeg in zijn kritiek op functionalistische kerkbouw bijval van de predikant 

A. Buffinga. Dat een gereformeerd kerkgebouw nevenruimten nodig had ten behoeve van 

gemeenteactiviteiten kon volgens Buffinga leiden tot ‘architectonische horreur’. Hij doelde op 

het uit financiële overwegingen combineren van de kerkelijke en nevenfuncties in één geheel, 

wat ook de hervormden in toenemende mate deden. De Woestduinkerk in Amsterdam (1957; 

Meijer & Van der Zee; gesloopt 2015; afb. 69) was volgens hem een dergelijk ongelukkig 

geval, omdat daar binnen één bouwvolume een kerk- en een gymnastiekzaal waren 

gecombineerd. Naar zijn oordeel ging dat ten koste van de waardigheid van de liturgische 

ruimte.599 Alle kritiek van Overduin en Buffinga ten spijt, bleef de gereformeerde kerkbouw 

in de jaren zestig een sobere en multifunctionele trend volgen. 

Ook architect Wouter Ingwersen mengde zich in de discussie over de moderne 

gereformeerde kerkbouw. Hij sprak zich net als Overduin uit tegen de doleantiekerken, die hij 

als smakeloos en geestelijk arm betitelde. Typologische vergelijkingen met andere gebouwen 

zoals bioscopen ging hij daarbij niet uit de weg. Ook volgens Ingwersen moest een 

gereformeerd kerkgebouw iets sacraals uitstralen. De kerk moest het karakter van een tempel 

noch dat van een huis uitstralen, maar iets ertussenin.600 Het gebouw moest spreken van twee 

relaties: die tussen de mens en God en die tussen de mens en de wereld. De kerkzaal moest 

een gesloten karakter hebben om het verhevene op de mensen te laten neerkomen, terwijl het 

kerkgebouw zich door middel van zijn nevenruimten, ligging en portaal naar de wereld 

opende.  

Ingwersen dacht eveneens na over hoe de architectuur de gemeenschapsbeleving kon 

beïnvloeden. Hij sprak in dat verband van het begrip core. Dit begrip, gemunt door 

architecten van het Nieuwe Bouwen, duidde op een samenstelling van ruimten die 

gemeenschapszin en ontmoeting tussen mensen bevorderden. Het begrip heeft zowel 

betrekking op de ruimtelijke indeling in gebouwen als op de stedenbouwkundige planning. 

Volgens Ingwersen ontbrak in de meeste twintigste-eeuwse kerkgebouwen dit sociaal-

ruimtelijke concept: het waren slechts ‘statische’ hallen, die voor de klassieke eredienst waren 

bedoeld.601 Hij schreef hierover het volgende: ‘Maar wanneer wij in onze nieuwe protestantse 

kerken de preekstoel, tafel en doopvont vlak bij elkaar hebben staan, dicht opéén gedrongen 

en ondergebracht in het bekende “liturgische centrum”, bovendien nog enige treden verhoogd 

ter wille van de zichtbaarheid […], dan worden de gemeenteleden hiermede op afstand 

geconfronteerd, en is een distantie aanwezig. […] Géén apart liturgisch centrum, maar een 

ruimte welke als geheel een liturgisch centrum is, waarin alles op zinvolle wijze is 

“uitgelegd”, dat wil zeggen in en over de gehele ruimte een eigen plaats en vorm gegeven.’602 

Met andere woorden, volgens Ingwersen moest de kerkruimte een centrale ontmoetingsplaats 

zijn in plaats van een preekruimte vol banken. De ruimtelijke begrenzing tussen het liturgisch 

centrum en de zitplaatsen diende vaag te zijn. 

 

Volgens de architectuurhistoricus Van der Harst leidden de aanbevelingen in Overduins 

rapport uit 1963 tot kerkgebouwen die lieten zien dat hun ontwerpers het functionalisme niet 

afwezen. Tot de belangrijkste vertegenwoordigers in deze laatste fase van de gereformeerde 

kerkbouw vóór de ontzuiling behoorde naast Ingwersen ook Geert Drexhage (1914-1983). 

Inwersen en Drexhage ontwierpen kerken in sculpturale vormen en met een verfijnde 
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lichtinval. Zij werkten in een spanningsveld tussen een efficiënt gebruik van middelen, een 

functionele vormgeving en een goede herkenbaarheid als kerkgebouw.603 

Omstreeks 1960 begon ook in de gereformeerde kerkbouw de abstracte moderne kunst 

een rol te spelen. Daarmee leken de gereformeerden de hervormden in hun opvattingen te 

volgen. Buffinga schreef in 1957 in het blad Bezinning over beeldende kunst in de kerk. Zijn 

oordeel was niet negatief, maar gaf juist aan dat toegepaste kunst in kerken te waarderen was. 

Hiermee kon men zich afzetten tegen middeleeuwse kerkelijke – lees: katholieke – kunst. 

Kunst was volgens hem niet per se nodig voor het beleven van de dienst: zij vormde een 

normale, zinvolle versiering van de kerk, zoals zij ook een huis kon verfraaien. 

De visie van Buffinga ten spijt kreeg kunst in sommige gereformeerde kerkgebouwen 

een sterke inhoudelijke rol toebedeeld. Typerend daarvoor was de toepassing van grote 

monumentale wandkunst, in de vorm van glas-in-beton, glas-appliqué, wandkleden, 

schilderingen of baksteenmozaïeken. Ook liturgisch meubilair, zoals kansels en doopvonten, 

werden van beeldende symboliek voorzien. Moderne beeldende kunst en architectuur 

versterkten elkaar in deze gebouwen. Bij moderne kerkgebouwen, die vanaf ongeveer 1960 

moeilijker te onderscheiden waren van profane gebouwen, gold dit in het bijzonder. Behalve 

de uitbeelding van bijbelverhalen zien we bij de gereformeerden vooral kunst met een 

abstracte symboliek. Deze had bijvoorbeeld betrekking op bijbelse deugden, zoals geloof, 

verzoening, genade, hoop en verlossing.604 

De meest opvallende voorbeelden van gereformeerde kerkelijke kunst in deze periode 

zijn grote glas-in-beton- of glas-appliqué-wanden. De beeldend kunstenaar Berend Hendriks 

(1918-1997) beeldde in de Pinksterkerk in Heemstede (1957; Nielsen, Spruit, Van der Kuilen) 

in één volledige glas-in-betonwand het Pinksterverhaal uit (afb. 70). Dit kerkgebouw werd om 

die reden in 2009 als één van de weinige naoorlogse kerkgebouwen op de 

rijksmonumentenlijst geplaatst.605 Een bijna even grote glas-in-betonwand vinden we in de 

Koningkerk in Amsterdam-Watergraafsmeer. Dit kunstwerk is eveneens een creatie van 

Hendriks en beeldt een engel uit die het evangelie vanuit de hemel naar de aarde brengt. In de 

Antwoordkerk in Hoogvliet (1964; Rein Fledderus) staan ook oudtestamentische taferelen 

uitgebeeld, zoals ‘Jona in de walvis’ in glas-appliqué, naar een ontwerp van Ger van Iersel 

(1922-2014).606 

Overigens was niet alle kunst in gereformeerde kerken bijbels. In sommige gevallen 

wensten kerkenraad en kunstenaar dat de beschouwer geïnspireerd werd door beelden uit het 

dagelijkse leven. Dan werden wereldse voorstellingen uitgebeeld, zoals een glas-

appliquéwand in de Licht der Wereldkerk in Rijswijk uit 1966 laat zien. Dit kunstwerk naar 

een ontwerp van J. Vegter beeldt symbolen van de moderne tijd uit. Te zien zijn onder andere 

moderne vervoers- en communicatiemiddelen, zoals kranten en auto’s. Verder zijn beelden uit 

het gezinsleven te zien, zoals een vrouw die de was ophangt en een kinderwagen. De 

symboliek van het kunstwerk wijst op het gezin dat beschermd dient te worden tegen de 

gevaren uit de moderne wereld.607 

Niet alleen het interieur, maar ook het exterieur van het gereformeerde kerkgebouw 

was in de jaren zestig het decor van beeldende kunst. De in 1965 gereedgekomen Fonteinkerk 

in Drachten (1965; J. Bosma) heeft een zijmuur die uitwendig geheel is gedecoreerd met een 

baksteenmozaïek naar ontwerp van de genoemde kunstenaar Hendriks. Het bestaat uit 

geglazuurde en ongeglazuurde baksteen. Hendriks verbeeldde hier een tafereel uit het 

Johannesevangelie, waarin Jezus sprak over het levende water. Ook de naam van de kerk 
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verwijst hiernaar. Ten slotte zijn de in baksteen gehouwen bijbelteksten in de naoorlogse 

kerken van de architect Reitsma in de provincie Groningen vermeldenswaardig. Reitsma 

ontwierp deze bijbelteksten zelf in de buitenmuur door middel van kromgetrokken bakstenen 

(afb. 71). In de meeste gevallen houdt de betekenis van deze teksten verband met de namen 

van de kerken.608 

Vanaf 1970 – toen ook bij de gereformeerden de bouw van nieuwe kerkgebouwen 

stagneerde – veranderde de toepassing van moderne beeldende kunst in het kerkgebouw. Voor 

bijvoorbeeld grote glas-in-betonkunstwerken en sculpturen was wegens de hoge kosten 

minder plaats. De kunst verdween niet uit de kerk, maar kreeg bescheidener proporties.609  

 Zowel de hier besproken kunst als de kerkgebouwen getuigen van een opmerkelijk 

streven om de eigentijdse gereformeerde kerkbouw en liturgie een waardige vorm te geven. 

Ze zijn daarom van grote cultuurhistorische waarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
608 Dit is onder andere in de Goede Herderkerk in Grootegast, de Stadsparkkerk in Groningen en de Goede 

Herderkerk in Groningen te zien. Bij de Goede Herderkerken staat Christus als Goede Herder uitgebeeld met 

bijbehorende tekst. De Jong, Van der Ploeg, 1993, 101-103; Van der Ploeg, 2017, 110. 
609 Hengelaar-Rookmaaker, 2015, 81-87. 
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2.2.6 Kerkgebouwen uit de periode 1945-1970 van andere kerkgenootschappen 

 

Naast de hervormden, de gereformeerden en de rooms-katholieken hadden ook de overige 

kerkgenootschappen te maken met materiële schade en gebrek aan middelen als gevolg van de 

oorlog. Zo stichtten de doopsgezinden, remonstranten, anglicanen en lutheranen nieuwe 

kerkgebouwen ter vervanging van verwoeste voorgangers. Door het geringe aantal 

kerkgebouwen van de dissenters waren oorlogsschade en wederopbouwopgaven minder 

grootschalig dan bij de grote kerkgenootschappen. 

Niettemin hadden sommige van hen na de oorlog met groei van het aantal kerkleden te 

maken, wat tot nieuwbouw van kerken noopte. De groei was vooral bij orthodoxe 

gereformeerden in de bijbelgordel te zien, zoals de Gereformeerde Gemeenten. Ook de 

Christelijke Gereformeerde Kerk en de in 1944 gevormde Vrijgemaakte Gereformeerde 

Kerken lieten een groei zien. De meeste van deze kerkgenootschappen hadden geen 

uitgesproken voorkeur voor een kerkbouwstijl. Voor architecten betekende dat een zekere 

vrijheid in de ontwerpkeuze. In veel gevallen was rond 1960 een overgang naar het 

functionalisme te zien. Enkele denominaties bouwden wel in een herkenbare eigen bouwstijl. 

Zo kozen de anglicanen als vanouds voor een aan de Engelse gotiek verwante stijl.  

De naoorlogse nieuwbouw van kerken is opvallend bij onder andere de lutheranen. 

Geheel geënt op de liturgische tradities uit Duitsland ontstonden enkele kerken met een 

klassieke axiale vorm.610 Een van de belangrijkste voorbeelden is de Andreaskerk in 

Rotterdam, ontworpen door Bastiaan van der Lecq (1891-1961) en in gebruik genomen in 

1949. Dit was een van de eerste naoorlogse kerken in Rotterdam. Zij stond door het 

traditionalistische ontwerp in schril contrast met het moderne karakter van het naoorlogse 

Rotterdam. De kerk kwam te liggen aan de rand van de negentiende-eeuwse wijk het Oude 

Noorden. De lutherse gemeente had voor de oorlog al plannen om uit te breiden naar de 

buitenwijken, met het Oude Noorden en Hillegersberg als optie; daarnaast was herbouw van 

de verwoeste achttiende-eeuwse kerk in de binnenstad om stedenbouwkundige redenen niet 

mogelijk.611 

De kerk is een éénbeukige zaalkerk met zadeldaktoren, een referentie aan romaanse 

kerkjes in Groningen en Friesland. Opvallend zijn de gele bakstenen en rode Hollandse 

dakpannen. Binnen zijn 450 zitplaatsen. Het bankenplan heeft een axiale en symmetrische 

opstelling en is op de altaartafel gericht. Er is een opvallende samenhang tussen het gebouw, 

de beeldende kunst en het meubilair in het interieur. Zij zijn als één geheel door de architect 

ontworpen, met een bijdrage van de Rotterdamse kunstenaar Ger van Iersel. Dit maakt de 

kerk tot een naoorlogs gesamtkunstwerk.612 

In 1953 bouwde de lutherse gemeente van Amsterdam-West de Augustanakerk in de 

wijk Bos en Lommer. Dit kerkgebouw, ontworpen door Ferdinand Jantzen (1895-1987), is 

evenals de Rotterdamse kerk als een lengtebouw uitgevoerd. Dat was waarschijnlijk geen 

toeval, aangezien dezelfde architect vlak voor de oorlog de Maarten Lutherkerk in 

Amsterdam-Zuid ontwierp, waarvoor hij ook een lengtebouw koos.613 De architectuur en 

symboliek van de Augustanakerk zijn soberder dan die van de Rotterdamse kerk en bevatten 

minder historische verwijzingen. De platte daken verraden invloed van het modernisme. 

Hoewel de kerk ten opzichte van de woonbebouwing wat geïsoleerd ligt, is de 

                                                           
610 Dit is ontleend aan de zogenaamde Eisenacher Regulativ uit 1861, waarin werd bepaald dat de vormgeving 

van lutherse kerken in Duitsland terug moest grijpen op de middeleeuwse lengterichting. Van Wijngaarden, 

2004, 165. 
611 Van Wijngaarden, 2004, 166. 
612 Ibidem, 167. 
613 Ibidem, 174. 
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stedenbouwkundige ligging geslaagd te noemen. De situering in de zichtas van het 

Erasmuspark en langs een gracht dragen daar aan bij.614 

Ook de anglicanen waren na de oorlog – onder de nog immer voortgaande oriëntatie 

op de Engelse gotiek – op het traditionalisme gericht. Een goed voorbeeld geeft de kerk St. 

John & St. Philip in Den Haag uit 1952, een ontwerp van J. Smit. Deze kerk verving de in de 

oorlog verwoeste neogotische kerk in de wijk Bezuidenhout. Door de daar geplande 

naoorlogse stadsontwikkeling kon de nieuwe kerk niet op de vooroorlogse locatie worden 

gebouwd, maar verrees zij vlakbij het Scheveningse Bos. Het is een bescheiden zaalkerkje 

met toren, dat aan middeleeuwse Engelse dorpskerkjes herinnert, zij het dat de architect hier 

baksteen toegepaste in plaats van natuursteen. Ook de vensters met segmentbogen en het 

diepe en recht afgesloten koor getuigen van de Engelse gotiek. Bovendien moest volgens 

architect Smit in de toren een klokkenspel komen, volgens Engelse traditie bestemd voor 

wisselluiden (peal of bells).615 

De doopsgezinden hadden gezien hun eeuwenlange achtergestelde maatschappelijke 

positie geen rijke kerkbouwtraditie en conformeerden zich daarom niet aan een bepaalde 

bouwstijl. Onder andere in Nijmegen en Amsterdam bouwden ze nieuwe kerken. In Nijmegen 

moesten ze wegens de grootscheepse wederopbouw in de binnenstad uitwijken naar de 

negentiende-eeuwse stadsuitbreiding. Een nieuw kerkje uit 1952 van de doopsgezinde 

architect F.M. Oswald is een sober zaalkerkje in traditionalistische vormen met een 

dakruiter.616 Het is een zogenaamde verdiepingskerk: de nevenruimten met onder andere een 

zondagsschool liggen op de begane grond en de kerkzaal is op de eerste etage. Het gebouw is 

om economische redenen zo ontworpen. 

De rooms-katholieke architect Bernardus Koldewey schreef in 1954 een positief 

artikel over het Nijmeegse kerkje in het Katholiek Bouwblad. Zo noemde hij het 

‘karakteristiek protestants’ en ‘als het ware een zeventiende-eeuws object’.617 Aangenomen 

kan worden dat de architect Oswald zich heeft laten inspireren door zeventiende- en 

achttiende-eeuwse vermaningen in Noord-Holland en Friesland. Koldewey had wel kritiek op 

het grotendeels glazen trappenhuis, dat volgens hem niet paste bij het gesloten karakter van 

het kerkje. In 1991 werd het kerkje vanwege de krimpende doopsgezinde gemeente gesloten, 

waarna het in gebruik werd genomen als sportcentrum. 

Slechts enkele jaren na de totstandkoming van het Nijmeegse kerkje verrees de nieuwe 

kerk De Olijftak in Amsterdam-Slotermeer uit 1956, die er juist uitgesproken modern uitzag. 

Hier werd de architect niet uit eigen kring gekozen: het ontwerp was afkomstig van niemand 

minder dan de hervormde architect Sijmons. Die gooide korte tijd later hoge ogen met zijn 

nieuwe sculpturaal vormgegeven kerken in Aerdenhout en Amsterdam-Zuid. Sijmons gaf ook 

De Olijftak een sculpturale vorm, waarmee dit kerkgebouw radicaal anders oogt dan het 

kerkje in Nijmegen. De enige overeenkomst tussen de twee kerken is dat ook De Olijftak om 

economische redenen een verdiepingskerk werd. Een treurig detail is dat de doopsgezinden de 

kerk slechts dertien jaar gebruikten. In 1969 kwam het gebouw in handen van de 

gereformeerden. Maar ook zij bleven niet lang: sinds de jaren negentig fungeert de 

voormalige doopsgezinde kerk als moskee.618 

 

Een opvallende plaats onder de kerkgebouwen van de kleine kerkgenootschappen vormen de 

migrantenkerken in Rotterdam. De groeiende Rotterdamse haven trok al voor de oorlog vele 

migranten uit diverse Europese landen. De meeste van hen kerkten eerst in woonhuizen of 

                                                           
614 Van Wijngaarden, 2004, 171-172. 
615 Smit, 1954, 162-165. 
616 Hövell tot Westerflier-Speyart van Woerden, Dolné, 1988, 32. 
617 Koldewey, 1954, 385-387. 
618 http://www.reliwiki.nl. 
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scholen, voordat zij over voldoende financiële middelen beschikten om tot kerkbouw over te 

gaan. Noemenswaardig onder de naoorlogse migrantenkerken is de Grieks orthodoxe kerk St. 

Nikolaos nabij de Westzeedijk, schilderachtig gelegen aan de rand van het Museumpark. Dit 

gebouw oogt conform de Oosters-orthodoxe liturgie herkenbaar: het is een kleine 

centraalbouw met koepel, gebaseerd op de Grieks orthodoxe kerken uit de twaalfde eeuw 

(afb. 72). De kerk werd ontworpen door de architect Thomas Nix (1904-1990; bureau Taen en 

Nix) en werd in 1955 in gebruik genomen.619 Het interieur van de kerk is voorzien van 

byzantijns aandoende fresco’s. De enige associatie met de Nederlandse bouwtraditie schuilt in 

de toepassing van baksteen in het exterieur. 

 

In de naoorlogse jaren was sprake van een aanzienlijke ontwikkeling in de kerkbouw van 

onder andere de bevindelijke en vrijgemaakte gereformeerden. De eerste groep bestaat 

grotendeels uit de in 1907 onder predikant Gerrit Kersten (1882-1948) opgerichte 

Gereformeerde Gemeenten. De groep maakte in de vooroorlogse jaren een gestage groei door, 

wat is af te lezen aan de kerkbouwactiviteit. De vooroorlogse kerkgebouwen van de 

bevindelijk gereformeerden hebben gemiddeld duizend of meer zitplaatsen en zijn 

voornamelijk in Zuid-Holland te vinden.620 Na de oorlog groeide het aantal bevindelijk 

gereformeerden aanzienlijk, vooral in plaatsen als Rijssen en Barneveld. Daar vormen zij tot 

op heden de meerderheid van de bevolking. Hierdoor waren vooroorlogse kerkgebouwen in 

de jaren vijftig aan vervanging toe. De nieuwe gebouwen kregen vaak het dubbele aantal 

zitplaatsen, tot boven de tweeduizend. Zo ontstonden de eerste kerkgebouwen die 

tegenwoordig wel, ietwat spottend, ‘refodome’ of ‘megakerk’ worden genoemd. 

In Rijssen baarde in 1954 de komst van de Noorderkerk opzien. Deze zaalkerk, 

gebouwd voor de plaatselijke Gereformeerde Gemeenten en ontworpen door Adriaan Fresen 

(1897-1964), heeft een traditionalistische opzet en detaillering (afb. 73). Ze valt vooral op 

door de forse afmetingen, die voor protestantse kerken tot op heden uitzonderlijk zijn. Met 

2400 zitplaatsen – deels op balkons – behoorde de kerk qua capaciteit tot de grootste 

protestantse kerken van Europa. De kerkbouw in Rijssen was noodzakelijk omdat een eerdere 

kerk uit 1924 met duizend zitplaatsen te klein was geworden. De Rijssense afdeling van de 

Gereformeerde Gemeenten wenste vanwege een tekort aan predikanten nadrukkelijk één 

groot kerkgebouw in plaats van verscheidene kleinere.621 Een toren mocht van de plaatselijke 

overheid niet ontbreken. Deze oogt fors en kreeg op kosten van de gemeente een uurwerk. 

Zoals bij de meeste kerken van de bevindelijke gereformeerden uit de jaren vijftig is de 

bouwstijl traditionalistisch met historische reminiscenties, en is het interieur ingericht volgens 

orthodox calvinistische opvattingen. De gereformeerde gemeente wenste een waardige kerk 

en geen mensenpakhuis. Dat deze kerk bijzonder was, bleek ook uit de aandacht die zij daags 

na de ingebruikname in enige tijdschriften kreeg, onder meer van hervormde zijde. De 

uitzonderlijke grootte van de kerk leidde onder andere bij de hervormden tot bezinning op het 

nut en de noodzaak van grote protestantse kerken in nieuwe stadsuitbreidingen.622 

Van vergelijkbare grootte als de Rijssense Noorderkerk, maar veel moderner, is de 

bijna vijftien jaar later in gebruik genomen Zuiderkerk in dezelfde plaats uit 1968. Het 

ontwerp was afkomstig van bureau Groen & Scheppink. Het aantal zitplaatsen – deels op 

balkons – bedraagt 1950. Anders dan bij de Noorderkerk is sprake van een brede, ondiepe en 

veelhoekige kerkzaal. Een hoge vrijstaande toren met uurwerk markeert de aanwezigheid van 

de kerk in de naoorlogse wijk. Opvallend zijn verder het gewelfde en met hout beklede 

plafond (ten behoeve van de akoestiek) en het ‘kuyperiaanse’ waaiervormige bankenplan. Net 

                                                           
619 http://www.architectuurgids.nl. 
620 Ros, 2015, 70. 
621 Ibidem, 80-81. Bij een verbouwing in 2006 is het aantal zitplaatsen teruggebracht tot 1900. 
622 Ros, 2015, 81. 
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als bij andere protestantse kerken uit de jaren zestig liggen om de kerkzaal ruime zalen voor 

nevenfuncties.623 

De meeste andere kerkgebouwen van de bevindelijke gereformeerden kunnen volgens 

de architect Mart Ros als tamelijk karakterloos worden beschouwd. De opdrachtgevers misten 

volgens hem een architectonische visie die tot een zekere ontwerpkwaliteit kon leiden. De 

kerkgebouwen werden dan ook nauwelijks in architectuurvakbladen besproken. Begrippen als 

‘waardigheid’ en ‘soberheid’ stonden in het programma van eisen voorop en leidden tot 

verschillende varianten van dezelfde functionele preekkerk.624 Bevindelijke gereformeerde 

architecten hadden weinig vrijheid om de kerk een expressieve of eigentijdse uitstraling te 

geven, wat we bijvoorbeeld wel bij architecten als Ingwersen en Drexhage uit de synodale 

zuil zien. Toch valt een zorgvuldig ontwerp en dito materiaalgebruik bij onder andere de 

Rijssense kerkgebouwen niet te ontkennen. Het beeldbepalende karakter van die gebouwen 

staat buiten kijf. 

 

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn in 1944 ontstaan als gevolg van de Vrijmaking 

uit de Gereformeerde Kerken in Nederland. De vrijgemaakte gereformeerden waren in de 

eerste jaren van hun bestaan deels aangewezen op bestaande kerkgebouwen die zij van de 

synodale gereformeerden overnamen.625 De snelle groei van het aantal leden noopte binnen 

enkele jaren na de vrijmaking tot oprichting van nieuwe kerkgebouwen: eind jaren veertig 

vonden de eerste nieuwbouwactiviteiten plaats in onder meer Rotterdam. De kerken van de 

vrijgemaakte gereformeerden zijn vooral te vinden in het midden en noorden van het land. In 

het katholieke Brabant en Limburg zijn ze uiterst zeldzaam.626 

In typologisch opzicht onderscheiden de kerkgebouwen van de vrijgemaakte 

gereformeerden zich weinig van gelijktijdig gebouwde kerken van de synodale 

gereformeerden. Het voornaamste verschil is dat de gebouwen van de vrijgemaakten uiterst 

sober en functioneel werden ontworpen vergeleken met andere protestantse kerkgebouwen uit 

de naoorlogse tijd. De vrijgemaakte gereformeerden gaven vrijwel geen ruimte aan de 

architect voor experiment of expressie – waarvoor in het rapport Richtlijnen voor kerkbouw 

uit 1963 juist wel werd gepleit. Zij wilden hun kerkgebouwen vooral zo efficiënt mogelijk 

met banken vullen. Om te spreken met de predikanten Blankesteijn en Overbosch: deze 

kerkgebouwen kunnen worden gekenmerkt als ‘een hut om in te schuilen’. De kerken zijn al 

dan niet voorzien van aanbouwen voor doordeweekse activiteiten. Verder is kunst niet of 

nauwelijks aanwezig in de kerk. Een toren ontbreekt bijna altijd, al is ten behoeve van een 

luidklok vaak wel een vrijstaande klokkenstoel of een bescheiden dakruiter aangebracht. Veel 

kerkgebouwen kunnen op grond van het eigentijdse materiaalgebruik en ontwerp tot het 

functionalisme worden gerekend; maar evenzeer komen eenvoudige zaalkerkjes in een 

traditionele trant voor.627 

Een van de vroegste vrijgemaakt gereformeerde kerkgebouwen staat aan de 

Simonstraat vlakbij het Hofplein in Rotterdam. Het uit 1953 daterende gebouw werd 

ontworpen door Mattheus Meischke (1893-1973). Ook dit is een sobere en laag uitgevoerde, 

rechthoekige zaalkerk zonder toren. Aan de achterzijde bevinden zich de nevenruimten. 

Opmerkelijk is dat de uitwendige vorm aan een basiliek doet denken, doordat de kerkzaal met 

schuine kap boven twee lagere zijgangen uitrijst. Deze vormgeving verraadt een zekere 

                                                           
623 http://www.reliwiki.nl. 
624 Dit heeft ook betrekking op na 1970 gebouwde kerken, blijkt uit een betoog van architect Mart Ros. Ros, 

2015, 99. 
625 Endedijk, 2002, 209. 
626 De gegevens over de spreiding van kerkgebouwen van de GKV zijn ontleend aan de in het kader van dit 

proefschrift ontwikkelde database Kerkgebouwen 1800-1970. 
627 Kenmerkend voor de nagestreefde soberheid zijn onder andere de kerken van bureau Loo & Van der Mei, 

waarvan de meeste in het noorden van het land staan. Een voorbeeld is de Kandelaarkerk in Zuidlaren (1966).  
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vrijheid voor de architect om met beperkte middelen een herkenbaar gebouw te scheppen. Het 

kerkje was modern voor de bouwtijd: deuromlijstingen en raamtraceringen, onder meer in de 

voorgevel, zijn in beton uitgevoerd. De schuine daken zijn met grijze Hollandse pannen 

bedekt en de ramen worden beschermd door enigszins decoratief smeedwerk. 
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Beschouwing bij 2.2 

 

De wederopbouwperiode was het sluitstuk van de Nederlandse kerkbouw tijdens het verzuilde 

bestel. Het waren de laatste jaren waarin de kerkbouw van de drie grote kerkgenootschappen 

floreerde. De kerkbouw kwam in de eerste jaren na de bevrijding moeizaam van de grond: 

vanwege schaarste aan bouwmaterialen kreeg woningbouw vaak voorrang boven kerkbouw, 

terwijl kerktorens aanvankelijk helemaal niet gebouwd mochten worden. 

In de periode 1955-1964 bloeide de kerkbouw als nooit tevoren: toen waren 

gemiddeld honderdtien nieuwe kerken per jaar in aanbouw. Dat was het hoogste aantal in de 

Nederlandse geschiedenis. Ondanks de voortvarende wederopbouw en restauratie van 

kerkgebouwen, groeide bij kerkgenootschappen de behoefte aan financiële steun van de 

overheid. In 1955 werd de Commissie Kerkbouw opgericht. Dat resulteerde in 

overheidssubsidie voor kerkbouw gedurende de jaren 1962 tot 1975. De overheid zag de 

noodzaak in tot subsidie ter bevordering van het geestelijk leven en de sociale cohesie in de 

wederopbouwwijken. Zij subsidieerde per aanvraag ongeveer een derde van de wettelijke 

bouwkosten, maar bemoeide zich niet met het ontwerp en de invulling van kerkgebouwen. 

Net als voor de oorlog stonden de wederopbouwjaren in het teken van discussies 

onder rooms-katholieken en protestanten over een juiste eigentijdse kerkbouwstijl. Rooms-

katholieken hielden het langst vast aan traditionele stijlen, refererend aan de middeleeuwen 

en de vroegchristelijke periode. Het debat over de katholieke kerkbouw werd voornamelijk in 

het ‘Katholiek Bouwblad’ gevoerd, waarin de visie van de traditionalistische architect 

Granpré Molière nog lang domineerde. In Noord-Brabant waren de gebroeders Van der 

Laan met hun Bossche Schoolstijl invloedrijk. De Bossche School ontwikkelde vanaf 1946 een 

traditionele kerkbouw met vroegchristelijke vormen. 

In de loop van de jaren vijftig drong ook in de Rooms-Katholieke Kerk de noodzaak 

tot vernieuwing door. Vanaf het midden van de jaren vijftig nam het gebruik van staal en 

beton in de katholieke kerkbouw toe. Architecten pasten experimentele plattegronden toe en 

streefden naar een abstracte variant van de basiliekvorm. Historische reminiscenties waren 

voor bisschoppelijke bouwcommissies, bouwpastoors en architecten niet langer heilig. Al 

enkele jaren voor het Tweede Vaticaans Concilie van de vroege jaren zestig verrezen 

tientallen opvallend moderne, soms bijna futuristisch ogende parochiekerken, mede 

geïnspireerd op naoorlogse kerkbouw in Frankrijk en Duitsland. De meeste daarvan stonden 

in Limburg, waar een grootschalig gebruik van beton in de mijngebieden rond Geleen en 

Heerlen voor de hand lag. 

De protestanten stonden gedurende de jaren vijftig meer open voor moderne kerkbouw 

dan de katholieken. De tentoonstelling De Ark uit 1957 leidde onder hervormde en 

gereformeerde theologen en architecten tot discussie over een passende kerkbouwvorm. 

Opvallend is dat de beide denominaties in ruime mate openstonden voor experimenten, 

waaronder abstracte monumentale kunst. Deze kunstzinnige experimenten vormden een 

opvallende eenheid met het kerkgebouw. 

Verder keken zowel hervormden als gereformeerden met belangstelling naar de 

moderne kerkbouw in het buitenland, vooral naar de kapel van Le Corbusier in Ronchamp. 

Mede onder Le Corbusiers invloed ontstond in beide denominaties belangstelling voor een 

alternatieve kerkruimte met nadruk op sfeerbeleving; een onregelmatige ruimtevorm waarin 

de kerkganger de eredienst meer moest ‘beleven’ in plaats van alleen naar een lange preek te 

luisteren. ‘Ontmoeting’ tussen kerkleden speelde een rol bij het creëren van nieuwe 

kerkruimten die iets onalledaags moesten uitstralen. Bij sommigen ontstond de wens voor een 

vernieuwend liturgisch centrum in de kerkruimte, waarin de preekstoel een minder dominante 

vorm en plaats had. 
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Bij de Gereformeerde Kerken was geen sprake van een vastomlijnde kerkbouwvisie. Een 

gereformeerd kerkgebouw moest als vanouds bescheiden en nederig zijn. De belangrijkste eis 

was het optimaal volgen van de preek. Van de esthetische visie die door Abraham Kuyper was 

geïntroduceerd, was geen sprake meer. Een traditionalistische vormgeving – ontleend aan de 

Delftse School – sloot het beste aan bij de naoorlogse opvattingen van de gereformeerden. 

Gedurende de jaren vijftig ontstonden in de gereformeerde kerkbouw niettemin eigentijdse 

elementen, bijvoorbeeld bij architecten als Egbert Reitsma. Karakteristiek in zijn naoorlogse 

kerkgebouwen zijn in baksteen gehouwen bijbelteksten in de buitenmuur. 

In de jaren zestig probeerden architecten als Ingwersen en Drexhage het kenmerkende 

patroon van de nederige preekkerk te doorbreken. Volgens hen en predikanten als Overduin 

en Buffinga mocht een gereformeerd kerkgebouw een expressieve en sculpturale vorm 

hebben. De architectuur en de liturgische ruimte dienden sfeerbeleving en bezinning in de 

hand te werken. Ook Ingwersen liet zich inspireren door de befaamde kapel van Le 

Corbusier. Daarmee was hij de enige gereformeerde architect in Nederland die expliciet 

contemporaine – en zelfs rooms-katholieke – kerkbouw in het buitenland als voorbeeld nam. 

Ingwersen wenste een expressieve en sculpturale kerkbouw in plaats van de gebruikelijke 

doosvorm. Deze wens bleek echter grotendeels onhaalbaar: ondanks positieve recensies over 

Ingwersens oeuvre behield de gereformeerde kerkbouw van de jaren zestig het karakter van 

een eenvoudige preekkerk. Dit alles leidt tot de conclusie dat een typisch gereformeerde stijl 

in de wederopbouwperiode misschien wel niet heeft bestaan. Over de hervormde naoorlogse 

kerkbouw kan hetzelfde worden gezegd. 

Omstreeks 1960 kreeg het modernisme greep op de kerkbouw van alle denominaties. 

De ideologische discussie over stijl, vorm en ligging van het kerkgebouw – die in de 

negentiende eeuw begon – was na 1960 onder invloed van de oecumene vrijwel geheel 

verstomd. Interconfessionele toenadering leidde tot gemeenschappelijke ideeën over het kerk-

zijn in de jaren zestig. Een kerkgebouw werd bijna letterlijk ‘één of ander huis’ of ‘een hut om 

in te schuilen’. Daardoor werd het stilistische onderscheid tussen rooms-katholieke en 

protestantse kerkgebouwen minder relevant. 

Het Tweede Vaticaans Concilie in de Rooms-Katholieke Kerk betekende een 

versobering van de liturgie, met daarin ruimte voor eigentijdse en ‘protestantse’ elementen. 

De Latijnse liturgie met haar ceremoniële karakter maakte plaats voor een ingetogen mis in 

de volkstaal. De priester stond in de moderne parochiekerk van de jaren zestig meer tussen 

dan ‘boven’ de gelovigen. Dit had voor de architectonische uitstraling radicale gevolgen: de 

kerk had als typologisch fenomeen aan betekenis ingeboet. In de plaats van de traditionele 

basiliekvorm kwam de doosvormige zaalkerk. Ook de ligging van de moderne parochiekerk 

veranderde, onder invloed van grootschalige stedenbouw. In plaats van een beeldbepalend 

element in een wijk werd het kerkgebouw een – vaak minder opvallend – onderdeel van de 

dynamische stedelijke ruimte, vaak omgeven door groen.  

Een andere verklaring voor de minder centrale ligging van het kerkgebouw was de eis 

dat een veelkleurige godsdienstige bevolkingsopbouw zich moest weerspiegelen in de 

spreiding van kerkgebouwen in naoorlogse wijken. Daarom lagen kerkgebouwen decentraal 

verspreid tussen woonbebouwing en groenzones. Protestantse genootschappen streefden 

bovendien naar een visueel niet al te opvallende kerk. Het missionaire karakter van de 

gemeente in de wijk vonden zij belangrijker dan de architectuur van het gebouw, die niet te 

opzichtig mocht zijn. Daarnaast moest het kerkgebouw beschikbaar zijn voor andere 

activiteiten dan alleen de zondagse eredienst, waardoor de gebouwen een multifunctioneel 

karakter kregen. Hervormden en gereformeerden hechtten wel waarde aan de ligging van een 

kerk dichtbij winkels en sociale voorzieningen, omdat de kerk volgens hun ideaal dichtbij de 

mensen moest staan. De kerkgenootschappen kwamen met de planning van hun kerken in 

naoorlogse wijken tegemoet aan het gemeenschapsideaal – samenklontering van kerken en 
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sociale voorzieningen – mede geïnspireerd door de stedenbouwkundige opvattingen van de 

Rotterdamse groep-Bos. 

In het katholieke Brabant en Limburg hielden parochies, stedenbouwkundigen en 

overheden nog lang vast aan de traditionele parochiewijk met de kerk in het midden. Het 

homogene katholieke bestel van voor de oorlog bleef daar ook in de wederopbouwperiode 

nog bestaan. De centrale, goed zichtbare ligging van de naoorlogse parochiekerk stond daar 

niet ter discussie. 

Uit de wederopbouwperiode zijn ruim vijftienhonderd kerkgebouwen overgeleverd. 

Met hoop en voorspoed werden ze gebouwd, terwijl sommige slechts een paar decennia in 

gebruik bleven. De ontkerkelijking, die vanaf de jaren zestig tot sluiting en sloop van veel 

negentiende-eeuwse kerken leidde, trof spoedig daarna ook de wederopbouwkerken. 

Inmiddels is de cultuurhistorische waardering voor deze kerken gegroeid. De problematiek 

van leegstand en dreiging van sloop duren echter voort tot op de dag van vandaag. 
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Deel 3 De lotgevallen van kerkgebouwen uit de negentiende en 

twintigste eeuw 

 

  

3.1 Miskenning en waardering van negentiende- en twintigste-eeuwse 

kerkgebouwen in Nederland 
 

‘Er zal een tijd aanbreken waarin de voortbrengselen van de neogotiek zo schaars zijn, 

dat men moeite zal hebben zich te verplaatsen in de religieus-artistieke denkwereld van 

de mens uit de tweede helft van de negentiende eeuw. […] Een vertrouwd beeld zal uit 

de stad verdwijnen, maar daarmee wordt ook ongedaan gemaakt dat een weinig creatief 

bouwwerk op een wel erg nadrukkelijke manier stond te “concurreren” met de 

eerbiedwaardige middeleeuwse Grote Kerk.’628 

 

Bovenstaande passage staat in een brief van 6 januari 1964, geschreven door de 

kunsthistoricus Kees Peeters aan het Bisschoppelijk Museum te Breda. Aanleiding voor het 

schrijven was de voorgenomen sloop van de Maria Hemelvaartkerk aan de Ginnekenstraat in 

die stad (afb. 5 en 74). Deze imposante neogotische kerk met de bijna negentig meter hoge 

toren – een schepping van de Cuypersleerling Jan van Langelaar (1840-1917) uit 1890 – viel 

in het voorjaar van 1967 onder de slopershamer.629 Binnen tien jaar daarna verdwenen nóg 

drie andere grote kerken uit het Bredase stadsbeeld, waaronder de St. Barbarakathedraal van 

Pierre Cuypers uit 1869.630 

De kerkelijke kaalslag in Breda was groot in vergelijking met andere steden. Toch 

stond de situatie daar niet op zichzelf. In het hele land werden vooral negentiende-eeuwse 

kerken gesloopt, tegen de achtergrond van gebrekkige kunsthistorische waardering, dalend 

kerkbezoek, liturgische moderniseringen en stedelijke vernieuwing. 

De inhoud van bovengenoemde brief lijkt tegenstrijdig en weerspiegelt een 

tegenstrijdigheid die ook in dit hoofdstuk aan bod komt: enerzijds wees kunsthistoricus 

Peeters op de mogelijk onherroepelijke teloorgang van negentiende-eeuwse kerken, 

anderzijds leek hij voor diezelfde kerken niet zoveel waardering te hebben. Gaandeweg 

groeide bij Peeters en andere betrokken deskundigen echter de appreciatie voor negentiende-

eeuws kerkelijk erfgoed. De weg naar behoud ervan was niettemin lang en moeizaam, zo 

blijkt uit het hier volgende hoofdstuk. Bij twintigste-eeuwse kerken was de situatie niet anders. 

Kerkgebouwen uit de wederopbouwperiode werden vaak lang vóór hun gouden jubileum 

alweer afgedankt, hoewel sommige gebouwen in hun jonge jaren lofprijzing hadden 

ondervonden in architectuurkringen. Veel kerkgebouwen uit het interbellum bleken ondanks 

lovende recensies tijdens de bouwperiode evenmin voor de eeuwigheid te zijn gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
628 Brief C.J.A.C. Peeters aan F.J.J. Kimmel te Breda, 6 januari 1964; als geciteerd door Warffemius, 1993, 597-

617. 
629 Spapens, 2008, 137-140. 
630 Warffemius, 1993, 597; Van Leeuwen, 2017, 42. 



146 

 

3.1.1  Miskende negentiende-eeuwse bouwkunst 

 

‘Tussen gisteren en morgen ligt “vandaag” zoals tussen winter en zomer de lente. En 

evenals de lente zich ontplooit naar de volheid van de zomer toe, zó is het heden 

krachtens een in hem gerichte tendens gericht op “morgen”. […] Vaak herhaalde 

woorden verliezen hun kracht en daarom zoeken zij die een nieuw gevoelen, een nieuw 

ervaren willen uitspreken, naar nieuwe woorden en daarom worden nieuwe vormen 

geboren. […] Zo botst stroom tegen stroom. Enerzijds het proces van kristallisering – tot 

historische vormen gestolde stroom – anderzijds de springvloed van levend water, 

dijken brekend, vormen vernielend, rivieren wordend welke het gehele landschap een 

ander aanzien geven.’631 

 

Deze poëtische passage schreef de redactie van het Katholiek Bouwblad ter gelegenheid van 

het vijfentwintigjarig jubileum van het tijdschrift in oktober 1957. Het betoog verwijst naar 

het spanningsveld tussen oude en nieuwe stijlen in de kerkbouw. In die jaren was sprake van 

een aanzienlijke onderwaardering van de negentiende-eeuwse kerkelijke erfenis. Dit gebrek 

aan waardering was aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan en werd gedurende een 

groot deel van deze eeuw door verschillende elites binnen en buiten de kerk uitgedragen. 

De miskenning voor het negentiende-eeuwse kerkelijke erfgoed kwam niet uit de lucht 

vallen. De negentiende-eeuwse bouwkunst ondervond al omstreeks 1900 – internationaal – 

felle kritiek. In de ogen van de critici ontbeerde zij een eigen karakter en ook de uitbundige 

ornamentiek viel niet in goede aarde. Deze getuigde volgens velen van architectonische 

namaak.632 In 1904 schreef architect Berlage dat de negentiende eeuw de eeuw van de 

lelijkheid was, uitgezonderd de neorenaissance die hij bij het karakter van de Nederlandse 

historische stad vond passen.633 Ook over kerkbouw uit die tijd oordeelde hij niet mild, al 

maakte hij een uitzondering voor het oeuvre van Pierre Cuypers. 

Een van de eerste kunstcritici die over de negentiende-eeuwse katholieke kerkbouw 

schreef, was Jan Kalf (1873-1954), tevens directeur van het toenmalige Rijksbureau voor de 

Monumentenzorg. Kalf publiceerde in 1906 in samenwerking met Pierre Cuypers een 

overzichtswerk getiteld De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat 

dier kerken met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld. In dit lijvige boek 

stonden alle op dat moment voor de katholieke eredienst in gebruik zijnde kerkgebouwen in 

Nederland beschreven. Daarmee was dit het eerste standaardwerk over de negentiende-

eeuwse katholieke kerkbouw in ons land. Het was een welkome ontsluiting van de toen nog 

weinig in kaart gebrachte religieuze bouwkunst.634 

Maar wie het boek doorneemt, ziet vaak slechts korte en oppervlakkige beschrijvingen 

van kerken waarover tot dan toe geen letter op papier was gezet. Deze beschrijvingen bevatten 

bovendien vaak een negatief oordeel. Kalfs teksten waren doordrenkt van een 

stijlideologische lading, waarbij hij zich verschanste achter de morele opvattingen van 

Cuypers en Alberdingk Thijm. Vooral de rationele neogotiek, met een gevoel voor 

evenwichtige proporties en ambachtelijk materiaalgebruik, getuigde in Kalfs ogen van een 

goede bouwkunst. Kerkgebouwen die daar niet aan voldeden – waaronder de meeste in 

neoclassicistische trant – waren volgens hem slechte prestaties van onbekwame architecten. 

Maar ook veel kerkgebouwen van neogotici, onder wie leerlingen van Cuypers, moesten het 

in zijn stellige passages ontgelden.635 

                                                           
631 Beerends, De Bruyn, Van Dongen, 1958, 1. 
632 Brouwer, 2004, 131-132. 
633 Denslagen, 2005, 168. 
634 Cuypers, Kalf, 1914, 249, 262. Heruitgave van het boek uit 1906. 
635 Ibidem. 
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De reacties op het boek van Kalf en Cuypers waren verschillend. Lovend commentaar kwam 

onder andere van de katholieke krant De Tijd, die in de jaren na de verschijning verscheidene 

advertenties over het boek plaatste. De redactie van de krant sprak van een ‘artistiek 

prachtwerk, op kostbaar papier, in kloeke letter gedrukt, […] in groote prachtige lichtdrukken 

uitgevoerd. […] Het werk dient aanwezig te zijn in de bibliotheek van iederen kunstlievenden 

Katholiek en iederen historie-beoefenaar, ook in elke pastorie, en het is eveneens van groote 

waarde voor bouwkundigen, sierkunstenaars, en zij, die in deze vakken worden opgeleid.’636 

Maar er was ook kritiek. Een anonieme lezer van dezelfde krant zond in 1909 een 

brief in waarin hij Jan Kalf gebrekkig onderzoek naar de kerkgebouwen verweet. Volgens de 

lezer schreef Kalf ten onrechte dat het interieur van de St. Dominicuskerk in Alkmaar (1866; 

Pierre Cuypers; gesloopt 1985) geheel beschilderd was door de Amsterdamse kunstschilder 

Jan Dunselman (1863-1931). Er waren nog minstens twee andere kunstenaars bij het werk 

betrokken, onder wie een lokale kunstschilder genaamd Alexander Kläsener (1826-1912). 

Dunselman schilderde ‘slechts’ twee grote en zestien kleinere taferelen in de rijk 

uitgemonsterde kerk.637  

 

Ook tijdens het interbellum was er weinig waardering voor de negentiende-eeuwse kerkelijke 

bouwkunst. De Nijmeegse letterkundige Gerard Brom oordeelde in 1933 niet positief over 

neogotische kerken. In zijn boek Herleving van de kerkelijke kunst in katholiek Nederland 

maakte hij gehakt van de vele leerlingen van Pierre Cuypers en hun oeuvres: ‘Cuypers’ 

leerlingen bleven hun rechtzinnigheid in de leer vertonen met overmatige verticalen tot de 

droogste spichtigheid toe. Zijn eigen werk was spontaner dan zijn leer en dus artistieker dan 

het werk van zijn leerlingen, die zich angstvallig naar de theorie richtten. […] Waar de 

neogotiek niet voortbouwde aan een levende traditie, maar enkel oude monumenten 

nabouwde, was het kunstje tamelik gauw afgezien. Vandaar de ontelbare bastaarden, die zich 

zelf op goed geluk tot kerkbouwers wijdden.’638 

De geringe waardering in het interbellum voor negentiende-eeuwse kerkgebouwen 

uitte zich ook in andere publicaties. Deze wezen op ‘onaangetaste’ historische steden, die 

ironisch gezien juist in de negentiende eeuw met representatieve gebouwen waren verrijkt. 

Het gezaghebbende boek Amsterdam in beeld van de historici H. Brugmans en A. Loosjes uit 

1936 behandelde de negentiende-eeuwse kerkbouw in de hoofdstad kort. De auteurs noemden 

Cuypers’ Vondelkerk ‘een allerbekoorlijkst schilderachtig bedehuis’ en prezen de St. 

Nicolaaskerk schuin tegenover het Centraal Station, omdat deze kerk volgens hen door haar 

neorenaissancevormen meer dan andere negentiende-eeuwse kerken harmonieerde met het 

stadsbeeld. Dit waren echter uitzonderingen volgens de auteurs: zij oordeelden dat de meeste 

andere rooms-katholieke kerken in de stad ‘onbelangrijke en karakteristieke schoonheid 

missende gebouwen waren’.639 Cuypers’ Willibrordus buiten de Veste (afb. 3) bijvoorbeeld 

zou schoonheid missen omdat zij niet was afgebouwd.640 Over Cuypers’ Maria 

Magdalenakerk in de Spaarndammerbuurt (afb. 2) – die stedenbouwkundig gezien misschien 

nog geraffineerder was ontworpen dan diens Vondelkerk – repten Brugmans en Loosjes met 

geen woord. Over de negentiende-eeuwse protestantse kerkbouw in de stad schreven ze 

evenmin. Alleen de twee gereformeerde kerkgebouwen aan de Keizersgracht en de 

Bloemgracht werden met een afbeelding vereerd.641 

                                                           
636 Advertentie in De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 17 augustus 1918. 
637 Ingezonden brief in De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 15 februari 1909. 
638 Brom, 1933, 202-203; Warffemius, 2003, 617. 
639 Brugmans, Loosjes, 1936, 29. 
640 Ibidem. 
641 Ibidem, 29-69. 
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In de naoorlogse jaren daalde de waardering voor de negentiende-eeuwse kerkelijke 

(bouw)kunst nog verder. Een toenemend aantal progressieve architecten, geestelijken en 

theologen vond dat een eigentijds kerkgebouw sober moest zijn vormgegeven. Protestantse en 

katholieke elites leken elkaar in deze opvatting te hebben gevonden.642 Binnen de Rooms-

Katholieke Kerk, die zich als een sobere gemeenschapskerk manifesteerde, was geen plaats 

meer voor de oude rituelen van de Latijnse liturgie. Verscheidene clerici konden zich niet 

meer verzoenen met het rijke meubilair en de ornamentiek van de hemelbestormende 

neogotiek. Aan de moderne katholieke mens was de mystieke erfenis van zijn negentiende-

eeuwse voorouders niet meer besteed, meende het naoorlogse episcopaat.643 

In 1957 verscheen in het Katholiek Bouwblad een artikel van de kunsthistoricus 

Joseph Timmers over de neogotische kerkbouw in Nederland, waarin ook hij nogal kritisch 

was. Hij stelde onder andere dat de neogotiek meer het werk was van geleerden en vorsers 

dan van kunstenaars. Zijns inziens was het volkomen ten onrechte dat figuren als Cuypers en 

Alberdingk Thijm de neogotiek als dé christelijke – lees: rooms-katholieke – stijl hadden 

gezien, die moreel superieur was aan andere bouwperioden. De zienswijze van de neogotici 

ontbeerde volgens Timmers een objectieve onderbouwing. Ook zouden zij de ontwikkeling 

van nieuwe stijlen en de erkenning van bestaande stijlen als het neoclassicisme en de 

neorenaissance hebben miskend. Volgens Timmers kende elke tijd haar eigen stijl, met eigen 

eisen en zienswijzen. Verder ontbrak het de neogotiek volgens hem – op het werk van een 

enkele architect na – aan persoonlijkheid en eigen karakter, waardoor deze stijl volgens 

Timmers ‘uiteindelijk aan hoon en miskenning ten onder zou gaan’.644 

De kunsthistoricus sprak overigens wel bewondering uit voor het werk van Cuypers. 

Daarop volgde de onder kunstcritici veel gehoorde en stigmatiserende tweedeling tussen 

Cuypers en bouwmeester Tepe, ten gunste van de eerstgenoemde architect. Cuypers werd als 

kosmopolitisch, innovatief en persoonlijk gezien, terwijl Tepe en de groep kunstenaars rond 

de Utrechtse School een hang naar schoolsheid en provincialisme werd verweten vanwege het 

navolgen van voorbeelden uit de inheemse late gotiek.645 Ook volgende generaties 

kunsthistorici koesterden deze eenzijdige appreciatie. 

Uit 1957 dateert ook een veelzeggende uitspraak van kunsthistoricus en redactielid 

van het tijdschrift Kunst en Religie Kees Peeters. Hij stelde dat de neogotiek betekenisloos 

was door een gebrek aan eigentijdse vormen en noemde de negentiende-eeuwse kerkelijke 

bouwkunst een echec. ‘Ik ben geneigd het unheimliche, dat ik sedert mijn kinderjaren in een 

neogothisch kerkgebouw ondervind, te wijten aan zijn gebrek aan vitaliteit en 

oorspronkelijkheid, aan zijn karakter van grafkelder.’646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
642 Peet, 2004, 250-254 
643 Defoer, 2004, 212-215. 
644 Timmers, 1957, 297. 
645 Ibidem, 296. 
646 Peeters, 1957, 6. 



149 

 

3.1.2 Afbraak en gestage herwaardering van negentiende-eeuwse kerkgebouwen  

 

Vanaf omstreeks 1960 leidden liturgische en pastorale vernieuwingen tot een resolute 

sanering van negentiende-eeuwse kerken – inclusief hun inventarissen – in een groot aantal 

plaatsen in het hele land. Het ging in de woorden van architectuurhistoricus Auke van der 

Woud om een intrigerende culturele revolutie.647 Een ongekend vooruitgangsgeloof ging 

erachter schuil, maar evenzeer heeft de revolutie een verwoestende uitwerking op het jonge 

kerkelijke erfgoed gehad. In de jaren zestig leek binnen kerkgemeenschappen waardering van 

gebouwen slechts nog af te hangen van de vraag of deze voldeden aan de eisen van de 

eigentijdse liturgie.648 

Een andere niet te onderschatten factor was een economische. Door slinkende 

financiële middelen – veroorzaakt door krimpende geloofsgemeenschappen en ontvolkende 

steden – en stijgende onderhoudslasten waren veel kerkbesturen niet langer in staat om hun 

kerkgebouwen in stand te houden. Vaak wensten zij dat ook niet. Kerkelijke kaalslag – al dan 

niet gevolgd door nieuwbouw in de vorm van woningen met daarbij een kleinere kerkzaal – 

was een belangrijke trend gedurende de decennia vanaf 1960. Doordat de gesloopte kerken 

vaak beeldbepalend waren, verloren diverse dorpen en steden hun herkenningspunt (afb. 1 t/m 

6; 22; 38; 39; 42; 74).649 

Kerkgenootschappen werden bij het slopen van hun gebouwen doorgaans niet 

gehinderd door overheden, omdat momentenbescherming voor kerkgebouwen van na 1850 

indertijd – voor 1974 – nog ontbrak. Van cultuurhistorische waardering van deze jonge 

kerkgebouwen was in deze jaren als gezegd überhaupt weinig sprake. Daarnaast achtte menig 

gemeentebestuur het wenselijk om een stads- of dorpscentrum te innoveren vanwege stijgende 

grondprijzen en het toenemende verkeer. Bestaande – vaak negentiende-eeuwse – bebouwing 

ruimde hiervoor het veld. Het beeldbepalende belang van de voor afbraak bestemde kerk was 

geen factor van betekenis.650   

Veel omwonenden en kerkleden betreurden de kerksloop. Zij benadrukten juist het 

belang van hun kerk in het stads- of dorpsbeeld. Inwoners van de provincie Friesland uitten 

bijvoorbeeld hun bezorgdheid over de sloop van beeldbepalende neogotische dorpskerken, 

waardoor het aanzien van het Friese landschap zou verarmen.651 Volgens hen kon de 

leefbaarheid op het platteland door kerksloop op het spel komen te staan. Een andere reden 

voor behoud hield in de ogen van kerkgangers verband met de vele offers die zij en hun 

voorouders hadden gebracht om de kerk, haar inrichting en glas-in-loodramen tot stand te 

brengen, in stand te houden en te verfraaien. De emotionele binding met hun kerkgebouw, 

waarin zij gedoopt en getrouwd waren, speelde eveneens een grote rol.  

In 1965 ruimde de rooms-katholieke St. Michaëlskerk (1892; Nicolaas Molenaar) in 

de binnenstad van Zwolle het veld (afb. 4). Het stadsbestuur vond dat (de toren van) die kerk 

                                                           
647 Van der Woud, 1993, 72. 
648 Peeters, 1959, 1-23. 
649 Steensma, Knijff, 1992, 93-99. Van Leeuwen, 2017, 28-30. 
650 Deze situatie kwam onder andere voor in Alkmaar, Amsterdam (zie hieronder), Arnhem, Bergen op Zoom, 

Breda (zie hierboven), Den Bosch, Den Haag (zie hieronder), Eindhoven, Gouda, Groningen, Haarlem, 

Helmond, Roosendaal, Rotterdam (zie hieronder), Schiedam, Tilburg, Utrecht (zie hieronder) en Zwolle (zie 

hieronder). 
651 Dit was bijvoorbeeld in Wijtgaard het geval, waar de parochie in 1966 de kerk van Cuypers uit 1872 liet 

slopen en een nieuwe kerk op een nabijgelegen locatie in gebruik nam. ‘Er wordt een kerk geveld’, ingezonden 

artikel door een groep parochianen, onder wie S. Koopmans, J. Jorna en A. Hoekstra, die tegen de sloop van de 

kerk protesteerden in de Leeuwarder Courant, 5 en 15 juni 1965. In Sint Nicolaasga kon de neogotische kerk uit 

1887 in de jaren zestig dankzij steun van de parochianen wel van de ondergang gered worden. Feenstra, 1987, 

59-61. 
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‘in slechte staat verkeerde en veel tierlantijntjes en versieringen van matige kwaliteit had’.652 

Men achtte vernieuwing van de vervallen noordelijke binnenstad urgenter dan behoud van de 

kerk. De St. Michaël en omliggende historische bebouwing moesten wijken voor een nieuwe 

vestiging van V&D. Een actie van Zwollenaren om ten minste de toren te behouden mocht 

niet baten.653 Naast de toren en de neogotische hallenkerk werd ook de rijke inventaris – 

waaronder een zandstenen schrijn van Friedrich Mengelberg uit 1897 met relieken van de 

vijftiende-eeuwse kerkhervormer Thomas à Kempis – grotendeels in puin geslagen.654 

De architect Jord den Hollander schreef in 1985 mede naar aanleiding van de Zwolse 

gebeurtenis dat in de jaren zestig het voortbestaan van een gebouw uitsluitend afhing van de 

functie ervan. Elk gebouw – kerkelijk of profaan – dat niet meer doelmatig was, werd 

afgeschreven, met uitzondering van monumenten. De rijke uitmonstering die veel 

negentiende-eeuwse gebouwen kenmerkte, paste niet meer bij de pragmatische tendensen van 

de moderne tijd.655 

De sloop van negentiende-eeuwse kerkgebouwen vanaf de jaren zestig liet ook 

kunstenaars niet onberoerd. In het lied ‘Onze kerk wordt afgebroken’ uit 1967 liet de dichter 

Michel van der Plas echter blijken dat gelovigen eerder goede herinneringen hadden aan het 

kerkelijke leven dan aan het neogotische gebouw. Dat bleek vooral uit het tweede couplet: 

‘Neogotiek, met grauwe toren / Ach, ’t was geen sieraad van de stad / Er gaat dus niet veel 

moois verloren / Behalve ’t plaatsje dat ik had / Daar op de achtste rij van voren / Daar op de 

achtste rij van voren’.656 

Het lied vermeldde niet om welke kerk het ging, maar uit een passage verderop – 

waarin Van der Plas verwees naar een groot bankgebouw op de plaats van de kerk – kan 

worden afgeleid dat het om een stadskerk ging. Mogelijk bedoelde hij de St. Willibrordus 

buiten de Veste in Amsterdam (afb. 3), die op het moment van het schrijven van het gedicht 

op de nominatie stond om gesloopt te worden. Op de plaats van de kerk moest inderdaad een 

bankgebouw komen; iets wat uiteindelijk niet doorging.657 

Omstreeks 1970 kwam de herwaardering voor de negentiende-eeuwse kerkelijke 

bouwkunst langzaam op gang. De toenemende appreciatie werd gestimuleerd door het feit dat 

op dat moment al enkele grote negentiende-eeuwse stadskerken verdwenen waren en vele 

andere in hun voortbestaan werden bedreigd.658 Een andere verklaring voor de hernieuwde 

belangstelling was de ontwikkeling van de architectuurgeschiedenis als zelfstandige 

discipline. Vanaf de jaren zeventig werd de architectuurgeschiedenis onafhankelijk van de 

bestaande disciplines kunstgeschiedenis en monumentenzorg bestudeerd. Terwijl in de 

academische kunstgeschiedenis de negentiende eeuw nauwelijks een onderwerp van studie 

was, kregen architectuurhistorici in de jaren zeventig aandacht voor de negentiende en vroege 

twintigste eeuw.659  

Volgens Auke van der Woud was het geen toeval dat de aanvankelijke 

architectuurhistorische belangstelling voor de negentiende eeuw vooral op kerken was gericht. 

                                                           
652 Als geciteerd in ‘Sloop Michaelskerk eeuwig zonde’, achtergrondartikel bij de uitslag van de verkiezing van 

de mooiste gesloopte kerk. De Zwolse kerk eindigde op de tweede plaats. Nederlands Dagblad, 14 maart 2013. 
653 Verlaan, Oostingh, Lettinga, 31, 56-57. 
654 Bruins, ‘Sloop Michaelskerk eeuwig zonde’, achtergrondartikel bij de uitslag van de verkiezing van de 

mooiste gesloopte kerk. De Zwolse kerk eindigde op de tweede plaats. Nederlands Dagblad, 14 maart 2013; 

Defoer, 2004, 214. 
655 Den Hollander, 1985, 18. 
656 Van der Plas, ‘Onze kerk wordt afgebroken’, lied uit 1967. https://muzikum.eu/nl/123-10612-

126702/cursief/onze-kerk-wordt-afgebroken-songtekst.html. Michel van der Plas was een pseudoniem van 

Bernardus Gerhardus Franciscus (Ben) Brinkel.  
657 Vriese, 1967, 278-283. 
658 Reinink, 1973, 40-41. 
659 Bosma, 2011, 12. 
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Negentiende-eeuwse kerkgebouwen sloten volgens hem naadloos aan bij de 

onderzoeksmethoden en denkwijzen van kunsthistorici, die door hun opleiding over een ruime 

kennis van middeleeuwse kerken beschikten. Zij konden dergelijke gebouwen tot in detail 

beschrijven en bezaten eveneens kennis van liturgie, religieuze symbolen en 

kerkgeschiedenis. Deze voorkennis vereenvoudigde de stap naar de negentiende-eeuwse 

kerkbouw. Van andere negentiende-eeuwse gebouwtypen, zoals stations en theaters, ontbrak 

het kunsthistorici juist aan de nodige voorkennis. Zulke typen gebouwen kwamen daardoor 

pas later in de belangstelling.660  

Opvallend was dat de nieuwbakken architectuurhistorici meer oog hadden voor 

rooms-katholieke negentiende-eeuwse kerken dan voor protestantse. Protestantse 

kerkgebouwen bezaten geen op hiërarchische en symbolische richtlijnen gestoelde 

eenheidsstijl. In tegenstelling tot katholieke architecten hadden de protestanten indertijd niet 

te maken gehad met uniforme voorschriften en een eenduidige ideologie, zoals beschreven in 

Alberdingk Thijms Dietsche Warande. Protestantse kerkbesturen waren autonoom geweest in 

het kiezen van een architect en vormgeving voor hun kerkgebouwen. Dat had volgens Van der 

Woud bij negentiende-eeuwse protestantse kerken geleid tot ‘een uiting van eclecticisme en 

een individualistische esthetiek, waar kunsthistorici, op stilistiek getraind, rond 1970 […] 

geen raad mee wisten’.661 Een andere reden voor de grotere aandacht voor rooms-katholieke 

negentiende-eeuwse kerkgebouwen was dat – dankzij het diepgravende werk van onder 

anderen de kunsthistorici Jan Kalf en Gerard Brom – uitstekende documentatie aanwezig was 

over de rooms-katholieke kerkgebouwen. Over negentiende-eeuwse protestantse 

kerkgebouwen daarentegen stond op dat moment zo goed als niets op papier.662 

 

Een van de eerste Nederlandse kunsthistorici die openlijk pleitte voor erkenning en 

herwaardering van de negentiende-eeuwse neostijlen was de Hagenaar Henk Rosenberg 

(1931?-2017), bekend van het standaardwerk De 19e-eeuwse kerkelijke bouwkunst in 

Nederland uit 1972. In de inleiding van zijn boek wenste hij nadrukkelijk dat ‘de 

vooroordelen ten aanzien van de negentiende-eeuwse bouwkunst plaats zouden maken voor 

interesse en begrip’.663 Rosenbergs studie vormde de opmaat naar een degelijke 

kunsthistorische beschouwing en de latere monumentenbescherming van negentiende-eeuwse 

kerken. 

In 1971 uitte Rosenberg zijn bezorgdheid over het lot van de St. Willibrordus in 

Utrecht van Alfred Tepe uit 1877, die op dat moment buiten gebruik was en met sloop werd 

bedreigd. Hij noemde de kerk ‘een cultuurhistorisch document van de eerste rang, waarvan 

het verloren gaan voor onze kennis van de negentiende-eeuwse gedachtewereld en de 

neogotiek niets minder dan een ramp zou betekenen’.664 Rosenbergs hoge waardering voor 

deze kerk was terecht: de kerk vormt tot op heden een van de grootste en meest complete 

staalkaarten van de Nederlandse neogotiek van het Utrechtse Bernulphusgilde (afb. 28). 

Uiteindelijk bleef de kerk behouden; dankzij de inzet van een groep behoudende katholieken 

die er buiten de officiële erkenning van het aartsbisdom liturgische vieringen hielden en 

dankzij de plaatsing van het gebouw op de rijksmonumentenlijst in 1976.665 

Rosenberg vond de negentiende-eeuwse bouwkunst niet alleen van betekenis als 

weerspiegeling van een cultuurperiode, maar ook als esthetische prestatie. Hij pleitte daarom 

voor een kwalitatieve selectie van te behouden kerkgebouwen, waarbij volgens hem niet 

                                                           
660 Van der Woud, 2008, 36. 
661 Ibidem, 39. 
662 ‘Bescherming van roomse kerken’, Heemschut 51, 2 (1974), 29-31. Zie ook Van der Woud, 2008, 39-40. 
663 Rosenberg, 1972, 8. 
664 Ibidem, 1971, 11. 
665 Deze groep orthodoxe katholieken stond onder leiding van pater Winand Kotte (1922-2006). 
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moest worden gekeken naar toevallige overlevingskansen van het moment. Ter onderbouwing 

verwees hij naar een uitspraak van kunsthistoricus Kees Peeters. Peeters stelde in zijn 

dissertatie over vroegchristelijke kerkbouw uit 1969 dat anciënniteit niet dé maatstaf voor 

schoonheid moest zijn.666 Deze gedachte vormde een belangrijke onderbouwing voor de 

opkomende waardering van architectuur en kerkbouw uit recente perioden. Opmerkelijk is dat 

Peeters twaalf jaar voor de verschijning van zijn proefschrift nog kritisch had geoordeeld over 

de neogotiek, in het eerder genoemde tijdschrift Kunst en Religie.667 

Rosenbergs ideeën bleven aan het begin van de jaren zeventig voorlopig niet meer dan 

een wens. Voor een aantal monumentale negentiende-eeuwse kerken kwam de erkenning te 

laat. Zo laaide in Amsterdam de discussie op over de waarde van de voor afbraak bestemde 

Koepelkerk bij het Leidsebosje (afb. 22). Dit hervormde kerkgebouw had door zijn 

eigenzinnige vormgeving al sinds de ingebruikname in 1884 felle kritiek gekregen. Toen in 

1969 de sloop van de kerk werd aangekondigd, twijfelden kenners – onder wie Rosenberg – 

niet aan de waarde van de kerk. Anderen waren daar sceptischer over. Zo meende de 

Amsterdam-kenner L.C. Schade van Westrum dat het gebouw ‘geen grote architectonische 

betekenis’ had. De stedenbouwkundige waarde erkende hij wel: ‘Door de bijzondere ligging 

beheerst deze vertrouwde verschijning het stadssilhouet in wijde omtrek, waarbij de afsluiting 

van het Leidseplein misschien wel het mooiste is.’668   

In 1970 weigerde het Amsterdamse stadsbestuur de Koepelkerk op de gemeentelijke 

monumentenlijst te plaatsen nadat PvdA-raadslid Ernst Dienaar daartoe een verzoek had 

ingediend. Dienaar vond de kerk van belang ‘als kosmopolitisch voorbeeld van de 

negentiende-eeuwse architectuur in de stad’.669 Het stadsbestuur gaf hogere prioriteit aan 

nieuwbouw van een hotel op de plaats van de kerk. Opmerkelijk genoeg streefde de gemeente 

er tevens naar om het karakter van de buurt te handhaven en het stadsbeeld ter plaatse niet te 

schaden.  

In de zomer van 1973 was in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht een 

tentoonstelling te zien naar aanleiding van bedreigde en gesloopte neogotische kerken en hun 

inventarissen. Gekoppeld aan deze tentoonstelling wijdde het architectuurtijdschrift Forum 

een themanummer aan de neogotiek in Nederland, getiteld ’t Gat in de Biltstraat. Neogotiek 

in Nederland. De titel verwees naar de lege plek aan de Utrechtse Biltstraat die een jaar eerder 

was ontstaan door de sloop van de O.L. Vrouw ten Hemelopneming uit 1894 van Alfred 

Tepe. In het themanummer werd de toekomst van negentiende-eeuwse kerken en kerkelijke 

kunst bediscussieerd. Het probleem van de toenemende kerkenleegstand kwam ruimschoots 

aan bod en de betrokken auteurs pleitten voor een zuinige omgang met nog bestaande kerken. 

Daarnaast gingen zij in op het probleem van de discrepantie tussen voortschrijdend liturgisch 

gebruik en behoud van negentiende-eeuwse kerken.670 

In het themanummer van Forum kwam ook de discussie aan de orde over de 

monumentwaarde van de St. Monicakerk in Utrecht (1886; Evert Margry), die uiteindelijk in 

1977 zou worden gesloopt. Het bouwbureau van het aartsbisdom stelde dat de kerk niet tot de 

beste voorbeelden van neogotische kerkbouw kon worden gerekend, omdat zij niet door 

Cuypers of Tepe was ontworpen. Volgens het bouwbureau bestonden er veel van dergelijke 

neogotische kerkgebouwen in Nederland. Ook stelde het bureau vast dat de kerk niet 

voorkwam op de door Rosenberg samengestelde lijst van te beschermen negentiende-eeuwse 

kerken. Deze opvattingen getuigden van de toen nog voortdurende beperkte waardering voor 

                                                           
666 Rosenberg, 1971, 13. 
667 Peeters, 1957, 6. 
668 Schade van Westrum, 1969, 74. 
669 ‘Koepelkerk van Amsterdam niet op monumentenlijst’, Nederlands Dagblad, 19 december 1970. Zie ook 

Hoogewoud, 2014, 88-111; De Roy van Zuydewijn, 1973, 63-64. 
670 Het Aartsbisschoppelijk Museum heet nu Museum Catharijneconvent. Rosier, 1973, 50-60. 
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architecten van ‘de tweede rang’. Aan buurtbewoners van de Monicakerk werd in 1973 

gevraagd wat zij ervan vonden. Tachtig procent van hen vond dat de kerk moest blijven 

staan.671 

De architectuurhistoricus Wies van Leeuwen schreef in 1979 dat de kunsthistorische 

waardering voor de neogotiek nog steeds stoelde op het genoemde ‘klassenverschil’ tussen de 

grote bouwmeesters Cuypers en Tepe enerzijds en hun leerlingen en andere neogotici 

anderzijds. Veel leerlingen van Cuypers volgden geen academische opleiding, maar werden 

geschoold op zijn kunstwerkplaats en volgden hem in hun ontwerpen. Velen van hen 

hanteerden volgens Van Leeuwen bovendien geen kunsttheorie die hun werk als goede 

bouwkunst verantwoordde. Hierdoor kon hun werk tot ver in de twintigste eeuw – in 

navolging van de observaties van onder anderen Jan Kalf uit 1906 – op minder hoge 

waardering rekenen dan de creaties van Cuypers en Tepe. Volgens Van Leeuwen wisten 

echter ook Cuypersleerlingen met hun kerken grote ruimtelijke en artistieke kwaliteit te 

bereiken – iets wat Rosenberg al eerder had geschreven.672 

Van Leeuwens observatie over het ‘klassenverschil’ werd bevestigd door een 

voorbeeld uit Den Haag. In de hofstad gingen in de jaren zeventig en vroege jaren tachtig drie 

grote door Cuypersleerlingen ontworpen neokerken ten onder, terwijl Cuypers’ Jacobuskerk 

(1878) behouden bleef. De gesneuvelde gebouwen waren ontworpen door Van Liefland, 

Margry en Molenaar.673 Illustratief is de sloop van de kerk van Molenaar, de H.H. 

Engelbewaarderskerk uit 1916, in het jaar 1981. Dit late neogotische kerkgebouw – in zeker 

opzicht te beschouwen als het sluitstuk van de neogotiek onder invloed van Cuypers – was 

door zijn centraliserende, bijna vierkante plattegrond en complexe daken en gewelven 

uitzonderlijk. Een rapport over de bouwtechnische staat van Haagse kerkgebouwen uit 1969 

stelde echter resoluut dat deze kerk geen enkele kunsthistorische waarde had. Daarmee werd 

uiteindelijk haar noodlot bezegeld. Het pleidooi dat de architectuurhistoricus Arjen Looyenga 

twee jaar voor de sloop had gehouden, mocht niet meer baten. In een artikel in het Bulletin 

voor de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond waarschuwde hij dat afbraak van 

deze kerk het Haagse – en Nederlandse – monumentenbestand zou verarmen. Volgens hem 

was het in de late jaren zestig gevelde vonnis onduidelijk en matig onderbouwd.674 

Een opmerkelijk onderdeel binnen de herwaardering voor de negentiende-eeuwse 

kerkbouw en de neogotiek vormt een hoofdstuk uit het boek De glorie van Nederland (1972), 

geschreven door de eerdergenoemde hoogleraar Timmers. Opvallend daarin is dat Timmers 

zich aanzienlijk milder uitliet over de neogotiek dan in zijn artikel in het Katholiek Bouwblad 

uit 1957. Terwijl hij in laatstgenoemd artikel betoogde dat de neogotiek meer het werk was 

van katholieke geleerden dan van kunstenaars en daarom kwaliteit en karakter ontbeerde, 

schreef hij vijftien jaar later dat de neogotiek te lang was geminacht als een verschijnsel dat 

niets met kunst te maken had. Zij was juist wel degelijk een schakel in de ontwikkeling van de 

kunst. Volgens hem had de kunst van rond 1900 – de tijd waarin (glas)schilder- en 

beeldhouwkunst een integraal onderdeel werden van de architectuur – zich niet kunnen 

ontwikkelen zonder het voorbereidende werk van de neogotici.675 

Twee gezaghebbende kunsthistorici – Timmers en Peeters – stelden dus binnen twee 

decennia tijd hun waardering van de neogotische bouwkunst aanzienlijk bij. De negentiende 

eeuw werd omstreeks 1970 meer als een volwaardig onderdeel van de 

                                                           
671 Rosier, 1973, 50-60. 
672 Van Leeuwen, 1979, 44; Van Leeuwen, 2017, 28. 
673 Het ging om de Heilig Hartkerk (1894; Van Liefland), de St. Jozefkerk (1888; Margry) en de H.H. 

Engelbewaarderskerk (1916; Molenaar). Henk Rosenberg beschouwde de St. Jozefkerk als het beste werk van 

Margry. Rosenberg, 1972, 59, 102, 128. Ook de H. Hartkerk in de Hobbemastraat (Van Liefland, 1894) 

sneuvelde. 
674 Looyenga, 1979, 82-83. 
675 Timmers, 1989, 322. Tweede editie van het boek uit 1972. 
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architectuurgeschiedenis beschouwd dan in de jaren vijftig en de beeldvorming ten aanzien 

van deze periode was daarmee objectiever geworden. Het alarmerende aantal al gesloopte 

kerken droeg ook bij aan de omslag in denken. 
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3.1.3 Waardering van kerkgebouwen uit de eerste helft van de twintigste eeuw 

 

Ook grote kerkgebouwen uit de twintigste eeuw kregen het zwaar te verduren in de jaren 

zestig en zeventig. De architect Barend van Veen (1911-2014) relativeerde in 1972 de waarde 

van de toen net gesloopte Koninginnekerk in Rotterdam, die door zijn grootvader Barend 

Hooijkaas jr. was ontworpen (afb. 6). Deze kerk was volgens hem geen voorbeeld van 

Jugendstil en was daardoor niet bijzonder of monumentwaardig.676 Zijn stelling was 

misplaatst. Een stilistische vergelijking van de kerk met architectuur van de Duitse Jugendstil 

of de Franse art nouveau was weinig aan de orde. Van Veen zag over het hoofd dat de kerk 

architectonisch kenmerkend was voor een vergelijkbare Nederlandse vernieuwingsbeweging. 

Die voltrok zich rond 1900 binnen de ambachtelijke kunst en architectuur, met boegbeelden 

als Hendrik Berlage en Willem Kromhout. De kerk was voor de Nederlandse bouwkunst van 

die periode juist van grote betekenis.  

Desondanks was de waardering voor kerkgebouwen uit de twintigste eeuw steeds 

aanzienlijk groter geweest dan die voor negentiende-eeuwse kerken. De architect en 

hoogleraar bouwkunde Jannes Wattjes (1879-1944) refereerde in zijn boek Amsterdams 

bouwkunst en stadsschoon (1942) aan enkele eigentijdse kerkgebouwen in Amsterdam. Hij 

noemde de hervormde Elthetokerk (afb. 39), de Tweede Remonstrantse Kerk (1932; Daan 

Roodenburgh) en de St. Augustinus aan de Postjesweg (1932; Karel Tholens; gesloopt 1977). 

Deze drie kerkgebouwen waren in zijn ogen ‘goede voorbeelden van eigentijdse en moderne 

baksteenarchitectuur met een sacraal karakter, die goed aansloten bij het welverzorgde 

karakter van de Amsterdamse vroegtwintigste-eeuwse gordel’.677 

In een eerder boek, het in 1931 gepubliceerde Moderne kerken in Europa en Amerika, 

gepubliceerd in 1931, schreef Wattjes dat in eigentijdse kerkelijke bouwkunst een bewust 

nagestreefde samenhang tussen techniek en schoonheid te zien was. Opvallend was dat hij het 

begrip ‘techniek’ uitvoerig introduceerde als betekenisvol onderdeel van de kerkarchitectuur. 

Moderne materialen en constructiemethoden waren volgens Wattjes onvermijdelijke schakels 

in het proces dat tot een hoog bouwkunstig resultaat leidde.678 Volgens hem was de kwaliteit 

van de kerkbouw in binnen- en buitenland in de eerste decennia van de twintigste eeuw 

aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de negentiende-eeuwse kerkbouw, die vormen uit het 

verleden zou imiteren. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw kunnen we ons evenwel 

afvragen of het navolgen van historische stijlvormen ook tijdens het interbellum niet nog 

volop aan de orde was. Daarover repte Wattjes met geen woord.679  

In de vroege jaren vijftig bekritiseerde de grafisch ontwerper en illustrator Bernard 

Reith het oeuvre van de rooms-katholieke architect Kropholler door te stellen dat deze zijn 

nagestreefde logische constructie niet consistent toepaste in de praktijk. Sommige van 

Krophollers kerken zouden slechts de schijn van een constructie wekken. Elementen zoals 

steunberen en dikke muren liet Kropholler hol metselen, aldus Reith, omdat ze constructief 

gezien overbodig waren. Deze onderdelen zaten er dus alleen ter decoratie. Ook zaten in 

Krophollers gebouwen achter de zware houten balken stalen constructies. Dat toonde volgens 

Reith aan dat Krophollers imago als voorvechter van natuurlijke materialen onterecht was.680 

Hiermee weersprak Reith de op dat moment onder katholieken nog steeds gebruikelijke 

                                                           
676 ‘Kleinzoon architect concludeert: ‘Koninginnekerk was vlees noch vis’, De Tijd, 27 mei 1972 
677 Wattjes, 1943 (tweede druk), 374. 
678 Ibidem, 1931, 5-7. 
679 Ibidem. 
680 De ‘middeleeuws’ aandoende dikke muren van de toren van de St. Petruskerk in Leiden zijn in werkelijkheid 

dubbelschalige wanden met daartussenin trappen maar ook loze ruimten, waardoor de indruk van een 

schijnconstructie wordt gewekt. Zie ook Reith, 1953, 56-57. 
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lofprijzing van traditionalistische kerkbouw. De auteur voelde meer voor moderne invloeden 

in de katholieke kerkarchitectuur, zoals Het Nieuwe Bouwen. 

De architect Henri Thunnissen (1890-1978), redacteur van het Katholiek Bouwblad in 

de jaren vijftig, was lovend over alle katholieke kerkarchitectuur uit de twintigste eeuw. Zo 

prees hij in een artikel Joseph Cuypers vanwege het ‘loslaten’ van de neogotiek van zijn vader 

en zijn zoektocht naar nieuwe vormen en constructiemethoden. Joseph Cuypers had volgens 

Thunnissen de vaderlandse bouwkunst verrijkt, omdat de St. Bavokathedraal in Haarlem (afb. 

45) en latere koepelkerken uit de jaren twintig vooral in de details vernieuwend waren. 

Cuypers ontwierp technisch en esthetisch geraffineerde constructies voor zijn koepelkerken, 

aldus Thunnissen.681  

Verder was ook de architect Kropholler volgens Thunnissen van grote betekenis voor 

de Nederlandse kerkbouw, omdat ‘veel kerkenbouwers van hem lering konden trekken uit de 

manier waarop hij ruimten indeelde en detaillering verzorgde’.682
  Daarnaast sprak Thunnissen 

zijn bewondering uit voor Limburgse architecten als Alphons Boosten en Jos Wielders (1883-

1949), omdat ook zij een vrijere vormgeving nastreefden. Wielders liet zich zelfs door de 

Amsterdamse School beïnvloeden. Verder was volgens Thunnissen zijn redactiegenoot 

Granpré Molière van grote betekenis, omdat onder zijn bezielende leiding meer eenheid in 

stijlopvattingen was ontstaan en architecten beter onderling waren gaan samenwerken. Zo 

tilden ze de kerkelijke bouwkunst naar een hoger niveau.683 
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3.1.4 De Monumentenwetten van 1961 en 1988 en bescherming van kerkgebouwen uit de 

periode 1850-1940 

 

De waardering voor gebouwd kerkelijke erfgoed ligt van overheidswege verankerd in de 

Monumentenwet. Deze wet werd van kracht in 1961 en vervangen in 1988. Daarmee behoort 

Nederland tot de laatste Europese landen die een monumentenwet invoerden. Het doel van de 

wet is het gebouwde, archeologische en landschappelijke erfgoed beter te beschermen en te 

behoeden voor het nageslacht. De titel van de wet uit 1961 luidde voluit: ‘Wet houdende 

voorzieningen in het belang van behoud van monumenten van geschiedenis en kunst’. 

Bepaling 1b van de wet stelde dat monumenten ten minste vijftig jaar oude zaken waren, die 

een algemeen belang vertegenwoordigden vanwege hun schoonheid, betekenis voor de 

wetenschap of volkskundige waarde. Bepaling 1d omschreef kerkelijke monumenten als 

‘onroerende monumenten, die eigendom zijn van een kerkgenootschap, kerkelijke gemeente 

of parochie of van een kerkelijke instelling en die uitsluitend of voor een overwegend deel 

worden gebruikt voor de uitoefening van de eredienst’.684 

In de wet was verder artikel 2 relevant voor kerkgebouwen. Het eerste lid van dat 

artikel luidde als volgt: ‘Bij de toepassing van deze wet wordt rekening gehouden met de 

bestemming van het monument.’ Het tweede lid van artikel 2 ging over de besluitvorming: 

‘Onze minister neemt met betrekking tot kerkelijke monumenten geen beslissingen ingevolge 

deze wet dan na overleg met de eigenaar.’685  

De functie voor de eredienst speelde een belangrijke rol in de wet. Zo stond in artikel 

16 te lezen: ‘Onze minister neemt met betrekking tot een kerkelijk monument geen beslissing 

[…] dan in overeenstemming met de eigenaar, indien en voor zover het betreft een beslissing 

waarbij wezenlijke belangen van de godsdienstoefeningen in dat monument in het geding 

zijn.’686 Dat hield in dat een monumentenstatus niet de liturgische handelingen en daartoe 

noodzakelijke ingrepen in het kerkgebouw mocht beperken.  

Voordat de wet in 1961 van kracht werd, hadden decennialang onderhandelingen 

plaatsgevonden. Al in de jaren tien boog de vice-president van de Hoge Raad mr. Seerp 

Gratama zich over de juridische aspecten van de wet. Hij stelde dat het instrument moest 

berusten op een compromis tussen het belang van de gemeenschap en de beschikkingsvrijheid 

van de eigenaar. Inperking van de rechten van eigenaren, plichten voor instandhouding en een 

moeilijk te trekken lijn tussen roerende en onroerende objecten waren volgens hem 

bezwaarlijk. Gratama maakte daarom een onderscheid tussen de predicaten ‘belangrijk’ en 

‘bijzonder belangrijk’. Gebouwen van particulieren wilde hij alleen als monument aanmerken 

als zij ‘bijzonder belangrijk’ waren. Met andere woorden: de eigenaar moest niet te veel lasten 

worden opgelegd.687 De jurist nam met zijn opvatting stelling tegen de visie van Victor de 

Stuers, die als grondlegger van de Nederlandse monumentenzorg wordt beschouwd. De Stuers 

stelde in 1910 dat eigenaren van monumenten de volledige plicht hadden zorg voor hun 

eigendommen te dragen en deze in goede conditie over te dragen aan volgende generaties.688 

Een van de opvallendste aspecten van de Monumentenwet uit 1961 was de genoemde 

zogenaamde vijftigjarengrens. Gebouwen moesten een respectabele ouderdom hebben 

voordat zij monument konden worden. De ontwerpers van de wet vonden dat de generatie die 

voor de totstandkoming van een object had gezorgd niet diende te oordelen over de 

                                                           
684 Als geciteerd door Tillema, 1975, 651. 
685 Ibidem.  
686 Ibidem, 653. 
687 Ibidem. 
688 De Stuers herhaalde bij een vergadering van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond op 22 april 1910 de 

vele vernielingen en wijzigingen van historische monumenten, die hij vanaf 1871 noemde. Tillema, 1975, 502. 
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monumentwaardigheid ervan.689 Deze opvatting wordt in het nieuwe millennium nog steeds 

gedeeld, ook in het buitenland. Zo stelde de Zwitserse architect Peter Zumthor in 2004 dat het 

beste oordeel over een architectonisch tijdvak kan worden geveld door de kleinkinderen van 

de in dat tijdvak werkzame architecten.690                                                                       

 

In de praktijk was wettelijke bescherming vanaf 1961 van toepassing op vrijwel alle 

gebouwde objecten van vóór 1850. Hoewel ook gebouwen van na 1850 konden worden 

aangewezen, gebeurde dit aanvankelijk nauwelijks. De reden hiervoor was dat omstreeks het 

van kracht worden van de Monumentenwet nog weinig bekend was over de jonge bouwkunst. 

Een belangrijk handvat voor de nationale monumentencommissie was de in 1933 opgeleverde 

‘Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst’. Daarop 

prijkten vrijwel alleen objecten van vóór 1850. Aan de samenstelling van deze lijst hadden 

alle provincies meegewerkt gedurende de periode 1908-1933. Er stonden circa 13.000 

objecten op, onevenredig verspreid over de provincies.691 Hoewel deze lijst enkele 

belangwekkende kerkgebouwen uit de periode na 1850 noemde, was dat slechts vanwege het 

feit dat zij oudere inventarisstukken bezaten. Onder andere zes Amsterdamse kerken van na 

1850 stonden om deze reden op de lijst.692 Deze gebouwen noch onderdelen ervan belandden 

op de eerste monumentenlijst. 

Een ander probleem van het selecteren van jonge objecten – gebouwd na 1850 – was 

de hoeveelheid ervan. De jonge bouwkunst vormde het grootste deel van het gebouwde areaal 

in Nederland. Daarom wilde de overheid alleen de zogenaamde topmonumenten, zoals het in 

1885 voltooide Rijksmuseum, beschermen.693 

Het duurde tot het midden van de jaren zeventig alvorens de eerste kerkgebouwen van 

na 1850 als rijksmonument werden erkend. Nadat architectuurhistoricus Rosenberg zijn 

voorlopige inventarisatie had voltooid, werden in het hele land in totaal 136 rooms-katholieke 

kerkgebouwen – vrijwel allemaal uit de tweede helft van de negentiende eeuw – opgenomen 

in het Rijksmonumentenregister.694 De reden dat aanvankelijk alleen voor rooms-katholieke 

kerken werd gekozen was dat daarvan – vooral dankzij de inventarisatie door Jan Kalf uit 

1906 – goede beschrijvingen, tekeningen en foto’s ter beschikking stonden voor onderzoek. 

Niet lang daarna werden echter ook de eerste negentiende-eeuwse protestantse kerken als 

rijksmonument erkend, zij het dat het om een kleiner aantal ging dan de katholieke 

gebouwen.695  

De aanloop naar een uitbreiding van het aantal jonge rijksmonumenten vond plaats in 

1979 met een circulaire van de toenmalige minister van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk Til Gardeniers-Berendsen (CDA; kabinet-Van Agt I). Voordat de 

uitbreiding zover was, moesten echter tal van onderzoeksprojecten worden uitgevoerd. Het 

eerste belangrijke project begon in 1987 en was getiteld het Monumenten Inventarisatie 

Project (MIP). Het MIP startte mede op verzoek van het Cuypersgenootschap, een in 1984 

opgerichte vereniging die zich inzette voor behoud van het gebouwde erfgoed uit de 

negentiende en vroege twintigste eeuw. In 1984 aanvaardde de Tweede Kamer een motie 

waarin op inventarisatie van jonge monumenten uit de periode 1850-1940 werd 

aangedrongen. De aanpak van het MIP geschiedde systematisch in nauw overleg met 

regionale en lokale overheden, particuliere organisaties en andere belanghebbenden. Alle 

                                                           
689 Dubbelaar, 2004, 5. 
690 De Back, 2004, 137. 
691 http://www.dbnl.org.  
692 Ibidem. 
693 Van Rossem, 2012, 55.  
694 Gillissen,‘Honderden kerkgebouwen gesloopt en einde nog niet in zicht’, Nederlands Dagblad, 22 februari 

2013. 
695 ‘Bescherming van roomse kerken’, Heemschut 51, 2 (1974), 29-31. 
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provincies en de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leeuwarden 

inventariseerden in het kader van het MIP hun gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. 

De bedoeling was het project in vijf jaar te voltooien, maar de laatste inventarisaties werden 

in 1994 afgerond, twee jaar later dan gepland.696 

In 1988 werd de Monumentenwet uit 1961 vervangen. De wet uit 1988 kende 

verschillende nieuwe bepalingen. Zij vroeg bijvoorbeeld om een zogenaamde redengevende 

omschrijving van het beschermde object. Verder moest bij wijziging of sloop een 

monumentenvergunning worden aangevraagd.697 Daarnaast kregen behalve het Rijk voortaan 

ook provincies en gemeenten uitgebreide bevoegdheden ten aanzien van het opstellen van een 

– regionaal en lokaal – monumentenbeleid en het aanwijzen van monumenten.  

Hiermee ontstond op grote schaal ruimte om de bouwkunst uit de periode 1850-1940 

te beschermen. Na de vervanging in 1988 zette de Rijksdienst voor de Monumentenzorg op 

verzoek van de rijksoverheid het Monumenten Selectie Project (MSP) en de Monumenten 

Registratie Procedure (MRP) in gang. In het kader daarvan werden duizenden panden uit de 

periode 1850-1940 geselecteerd en geregistreerd als rijksmonument. Daaronder bevonden 

zich ongeveer 1200 kerkgebouwen.698  

In 1991 heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vijf hoofdcriteria geformuleerd 

op grond van artikel 1 van de Monumentenwet. Daaraan werden potentiële monumenten 

getoetst tijdens de selectieprocedure (MSP). Deze criteria gelden tot op heden: ook objecten 

en ensembles uit de wederopbouwperiode die recent een monumentenstatus hebben gekregen, 

zijn hieraan getoetst. Het doel van de criteria was de waardering van de gebouwde 

monumenten helder en eenduidig vast te stellen. Zowel het aanwijzen van een monument als 

het verkrijgen van een vergunning om een monument te wijzigen geschiedde op basis van 

deze criteria. Zij luiden als volgt:699 

 

1. Cultuurhistorische waarde; 

2. Architectuur- en kunsthistorische waarde; 

3. Situationele en ensemblewaarde; 

4. Gaafheid en herkenbaarheid; 

5. Zeldzaamheid. 

 

De vijf hoofdcriteria zijn op hun beurt onderverdeeld in een aantal subcriteria. Op deze wijze 

kan een gebouwd object vanuit een veelvoud van invalshoeken en disciplines worden 

gewaardeerd. De subcriteria gelden niet standaard voor alle beschermde objecten. In de 

woorden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (waarin de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg inmiddels is opgegaan; hierna: RCE) heeft elk monumentaal object zijn 

eigen ‘palet’ aan waarden.700 

In 1994, het jaar waarin de inventarisaties (MIP) waren voltooid, begon het 

Monumenten Selectie Project (MSP), waarin tijdens het MIP geïnventariseerde gebouwen 

geselecteerd werden voor aanwijzing volgens de hierboven genoemde criteria. Daags na 

aanvang van het MSP maakte onderzoek van de toenmalige Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg duidelijk dat het aantal potentiële rijksmonumenten hoger lag dan eerder 

werd aangenomen. Daarom besloot de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

Hedy d’Ancona (PvdA; kabinet-Lubbers III), om de eisen waaraan een object moest voldoen 

                                                           
696 Dubbelaar, 2004, 25. 
697 Uitleg Monumentenwet 1988. Dubbelaar, 2004, 9-12. 
698 Gegevens ontleend aan de database kerkgebouwen 1800-1970. 
699 Uitleg Leo Dubbelaar. Dubbelaar, 2004, 6-8. 
700 Een toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen, 2011, 65-66. 
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aan te scherpen om voor rijksbescherming in aanmerking te komen. Er moest sprake zijn van 

een evident nationaal belang. Daaronder werd onder andere het volgende verstaan: 

 

a. Het object/ensemble is architectonisch gezien in internationaal opzicht een keerpunt in 

de geschiedenis van de Nederlandse jonge bouwkunst. 

b. Het is een goed herkenbaar voorbeeld van een opvallende cultuurhistorische of 

regionaal historische ontwikkeling van de Nederlandse jonge bouwkunst. 

c. Het is een voorbeeld van een opvallende ontwikkeling op bouwtechnisch gebied.701 

 

Het MSP werd in 2005 met een vertraging van circa zes jaar voltooid.   

Na de omvangrijke selectie- en registratieklus van de jonge bouwkunst nam het totale 

aantal rijksmonumenten in Nederland met circa 23 procent toe tot 62.000.702 Het aantal 

kerkelijke rijksmonumenten bedraagt nu circa 2600, waarvan, als gezegd, 1200 uit de periode 

1850-1940 stammen.703 Het aantal rijksbeschermde kerkgebouwen van na 1850 is hiermee nu 

ruim zeven keer zo groot als bij de eerste aanwijzingsronde in de jaren zeventig. Dat aantal 

kon zo groot worden dankzij voortvarende en ruimhartige selectieprocedures in een aantal 

provincies, waaronder Noord-Brabant. Geografisch gezien zijn de van rijkswege beschermde 

kerkgebouwen uit de periode 1850-1940 over bijna het hele land verspreid.704 Verder zijn in 

totaal circa 450 ensembles beschermd, zoals beschermde stads- en dorpsgezichten; waarin 

jonge kerkgebouwen – als object beschermd of onbeschermd – ook een rol spelen.705 

In 2004 heeft staatssecretaris Medy van der Laan (D66; kabinet-Balkenende II) de 

Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten ingesteld. Doel van deze 

maatregel was de aanwijzing van nieuwe rijksmonumenten te beperken omdat gevreesd werd 

dat het aantal te hoog zou worden. Door deze beleidsregel konden geen nieuwe objecten van 

vóór 1940 meer worden erkend als rijksmonument. Hetzelfde gold voor objecten van ná 1940, 

tenzij deze een onbetwistbare waarde hadden als nationaal erfgoed én bedreigd werden. 

Objecten waarvan de aanwijzingsprocedure al voor 2004 was opgestart, vielen niet onder de 

nieuwe beleidsregel. Hierdoor kon bijvoorbeeld de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel (1936; Cees 

de Bever) na jarenlange juridische procedures in 2010 alsnog rijksmonument worden. Het was 

de laatste kerk van vóór 1940 die deze beschermde status kreeg.706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
701 Als geciteerd door Dubbelaar, 2004, 26. 
702 Gegevens ontleend aan de Erfgoedmonitor. Voor de jaren zeventig waren er ca. 48.000 monumenten van vóór 

1850. https://erfgoedmonitor.nl/ 
703 Gegevens ontleend aan de database.  
704 Uitgezonderd is de provincie Flevoland die pas na 1940 ontstond. Op het voormalige eiland Urk zijn de 

gereformeerde Bethelkerk (twee delen uit 1867 en 1885) en de van oorsprong christelijk gereformeerde Eben 

Haëzerkerk (1895) aangewezen als rijksmonument. Zie http://www.rijksmonumenten.nl. 
705 Van Rossem, 2012, 65. 
706 Dubbelaar, 2004, 12. 
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3.1.5 Inventarisatie en bescherming van wederopbouwkerken 

 

In 1985 stelde de eerder in dit hoofdstuk al genoemde architect Jord den Hollander dat 

waardering voor de gebouwde omgeving ongeveer vijftig jaar achterloopt op de wording 

ervan.707 Dit was een rake observatie: terwijl de bouwkunst uit de periode 1850-1940 toen 

inmiddels ruim in de belangstelling stond en de eerste stadia van bescherming ervan een feit 

waren, was het nog heel anders gesteld met de bouwkunst uit de wederopbouwperiode. 

Omstreeks 1980 werden de eerste wederopbouwpanden alweer afgeschreven. Deze bestonden 

toen nog geen halve eeuw. De levenscyclus van gebouwen was steeds korter geworden; het 

nieuwe was de norm.708 Ook de toegenomen strenge eisen op het gebied van milieu, comfort 

en veiligheid zetten objecten uit de wederopbouwtijd met hun karakteristieke waarden onder 

druk. De architectuurhistorica Marieke Kuipers stelde dat de Nederlandse gebouwde 

omgeving in de laatste drie decennia van de twintigste eeuw sneller was veranderd dan ooit 

tevoren.709 

In de jaren negentig ontstonden de eerste maatschappelijke pleidooien voor behoud 

van de gebouwde erfenis van kort na de oorlog. De belangstelling voor de bouwkunst uit de 

wederopbouwperiode werd in die jaren versterkt door de activiteiten van de 

erfgoedverenigingen Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap. In 1996 pleitte de 

architectuurhistoricus Hans Ibelings namens Heemschut voor meer waardering voor de 

architectuur uit de jaren vijftig en zestig. Volgens hem was het een schijnargument dat 

gebouwen uit deze periode overbodig en verouderd waren. Op het moment van zijn betoog 

genoten muziek, meubels en beeldende kunst uit dezelfde periode wel waardering. Bovendien 

konden volgens hem gebouwen uit de jaren vijftig worden aangepast aan nieuwe functies, wat 

ook gebeurde met gebouwd erfgoed uit de achttiende en negentiende eeuw.710 

Ibelings kreeg bijval van Heemschut-lid en kunsthistoricus Vincent Collette, die 

pleitte voor het schrappen van de vijftigjarengrens uit de Monumentenwet: ‘Beleidsmakers en 

bestuurders binnen de overheid zouden zich veel meer moeten richten op veiligstelling van 

cultuurhistorisch waardevolle getuigenissen van de Wederopbouw. […] een actievere inbreng 

van het Rijk zou op zijn plaats zijn. Maar dan dient wel de dwingende voorwaarde van 

tenminste vijftig jaar oud uit de Monumentenwet geschrapt te worden.’711 De Bond 

Heemschut en het Cuypersgenootschap organiseerden vanaf het jaar 2000 verscheidene acties 

om bedreigde wederopbouwpanden van de ondergang te redden. Dat ging deels met succes. 

Maar het zou nog een decennium duren – tot 2009 – voordat de eerste objecten uit de 

wederopbouwperiode van rijkswege werden beschermd. 

Voor kerkgebouwen uit de wederopbouwperiode is de situatie in de afgelopen dertig jaar dus 

precair geweest. Omstreeks 1980 moesten de eerste naoorlogse kerkgebouwen al weer hun 

deuren sluiten; dit vanwege de voortschrijdende ontkerkelijking. Sommige 

wederopbouwkerken hebben slechts een kwart eeuw bestaan.712 Het was duidelijk dat 

kerkgenootschappen en overheden bij het verstrijken van de decennia werden ingehaald door 

een andere realiteit dan zij zich in de naoorlogse periode van optimisme en voorspoed hadden 

voorgesteld. De bevolkingssamenstelling in de naoorlogse wijken bleek er namelijk totaal 

anders uit te zien dan de beleidsmakers en stedenbouwkundigen eerder hadden voorspeld. Er 

woonden steeds minder mensen die tot kerkelijke gezindten behoorden en het aantal 
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708 Kuipers, 2002, 10.  
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711 Collette, 1996, 13. 
712 Dit overkwam onder andere een aantal rooms-katholieke wederopbouwkerken in het zuiden van het land, 

waaronder de Heilig Hartkerk in Helmond (1955; gesloopt 1982). Den Hollander, 1985,112. 
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nieuwkomers zonder kerkelijke achtergrond nam toe. Een aantal rooms-katholieke 

wederopbouwkerken bleek daardoor al kort na de ingebruikname veel te groot.713 

 

Inmiddels zijn tal van karakteristieke rooms-katholieke kerken uit de periode 1940-1965 

verloren gegaan; nog voordat zij de wettelijke leeftijdsgrens voor bescherming konden 

bereiken. Zo verdween in 2004 de opzienbarende St. Jozefkerk in Vaals (1958; Jean 

Huysmans) met haar opvallende golvende betonschaaldak en grote glas-in-betonramen van 

Charles Eyck (afb. 75). Een jaar later ging de St. Willibrorduskerk in Almelo (1965; Jan de 

Jong) tegen de grond. Dit was een zeldzaam voorbeeld van de Bossche School boven de grote 

rivieren.714 In 2008 werd ondanks protesten de Pius X-kerk in Amsterdam-Slotervaart (1960;  

Jan van der Laan) met de grond gelijk gemaakt. Deze geruchtmakende kerksloop kreeg ruime 

aandacht van de landelijke media.715 Tientallen andere rooms-katholieke wederopbouwkerken 

ondergingen hetzelfde lot. 

Ook de protestanten stootten vanaf de jaren negentig veel wederopbouwkerken af. De 

hervormden sloopten in 1998 en 2000 respectievelijk de kerk in Sluis (1949; Daan 

Roodenburgh) en de Opstandingskerk in Nijmegen (1950; Gerrit Feenstra; afb. 76). Beide 

kerkgebouwen waren goede voorbeelden van het naoorlogse traditionalisme in de hervormde 

kerkbouw. De moderner en gedurfder ontworpen Opstandingskerk in Apeldoorn (1966; David 

Zuiderhoek) ging in 2006 tegen de grond. Het grote abstracte glas-in-betonraam, ontworpen 

door de dochter van de architect, ging daarbij eveneens verloren.716 De belangrijkste reden 

voor het afstoten van protestantse wederopbouwkerken was het Samen op Weg-proces tussen 

de hervormden, gereformeerden en lutheranen, dat tot lokale fusies leidde. Een flink aantal 

wederopbouwkerken werd daarmee overtollig. 

Ondertussen gaf de toenmalige staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg (PvdA; 

kabinet-Kok II) in 2001 het startschot voor beschermingsbeleid inzake 

wederopbouwgebouwen en -gebieden. In het beleidsvoorstel stond onder meer dat een breed 

maatschappelijk draagvlak voor behoud en (her)gebruik gecreëerd moest worden; dat ingezet 

moest worden op een gebiedsgerichte benadering en dat de inventarisaties categoriaal dienden 

plaats te vinden; oftewel op basis van een indeling in categorieën. Verder stelde de 

staatssecretaris dat de selectie en aanwijzing stringent moesten gebeuren, op basis van een 

lijst met zogenaamde toppers. Een reden voor deze strenge selectie was de grote omvang van 

het gebouwde areaal uit de periode 1940-1965. Dit bevatte circa twee miljoen gebouwen, 

waarvan ongeveer de helft woningen.717 

Vooruitlopend op de bescherming van wederopbouwpanden verscheen in 2002 het 

boek Toonbeelden van de wederopbouw. Architectuur, stedenbouw en landinrichting van 

herrijzend Nederland onder redactie van Marieke Kuipers. Dit overzichtswerk geeft inzicht in 

de rijkdom en veelzijdigheid die de wederopbouwarchitectuur kenmerken. Kuipers noemt 

enkele kerkgebouwen die later, in 2009 en 2013, als rijksmonument zijn erkend. Voor andere 

                                                           
713 Dit bleek uit een gesprek tijdens een bezoek aan de nieuwe Elisakerk in Almelo in 2010, die onder andere de 

twee gesloopte wederopbouwkerken St. Willibrordus en St. Christoffel verving. 
714 Holtmann, 2005, 71-87. 
715 ‘Sloopvergunning voor belangrijk modern kerkgebouw markeert begin van Jaar van het Religieus Erfgoed’, 

zie website Taskforce Toekomst Kerkgebouwen. C. van den Berg, ‘Och, dan gaat mijn mooie torentje weg’, 

NRC Handelsblad, 19 februari 2008. 
716 De hier genoemde kerkgebouwen zijn te vinden op http://www.reliwiki.nl. Andere verdwenen protestantse 

wederopbouwkerken zijn de Kruiskerk in Geleen (1956; gesloopt 1994), de Pauluskerk in Den Haag (1954; 

gesloopt 2005) en De Opgang in Amsterdam-Osdorp (1967; gesloopt 2008). Wesselink, Vervat, ‘Wees zuinig op 

wederopbouwkerken’, Reformatorisch Dagblad, 19 augustus 2010. 
717 Plasterk, 2007, 2  
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in het boek besproken kerkgebouwen, zoals de St. Jozefkerk in Vaals, kwam de erkenning te 

laat.718 

Categoriale inventarisaties vormden de belangrijkste sleutel voor erkenning en 

bescherming van wederopbouwkerken. Dit proces was onontbeerlijk om inzicht te genereren 

in cultuurhistorische waarden. In 2006 verscheen een rapport over de Nederlandse 

wederopbouwkerken in opdracht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, geschreven 

door de architectuurhistoricus Michiel Kruidenier.719 Kruidenier hanteerde de vijf 

hoofdcriteria van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die al eerder waren toegepast op 

gebouwen uit de periode 1850-1940. Na het maken van een voorselectie nam Kruidenier 394 

kerkgebouwen op in zijn rapport, waarvan hij er zestig selecteerde als waardevol. In een enkel 

geval had zijn voorselectie iets ruimer mogen zijn. Zo ontbreken in het overzicht waardevolle 

rooms-katholieke kerken van de architect Johannes Sluijmer (1894-1979) in Hengelo (afb. 

77), Enschede en Oldenzaal.720  

 

De provincies Overijssel, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben bovendien elk hun 

eigen kerkgebouwenbestand uit de wederopbouwperiode laten inventariseren. De Limburgse 

wederopbouwkerken werden compleet en uitvoerig; voorzien van waardestellingen, 

beschreven in een uit 2003 daterende inventarisatie door de historici Antoine Jacobs en Bart 

Wiekart.721 De provincie Overijssel liet de wederopbouwkerken op haar grondgebied 

inventariseren in het kader van het programma Naoorlogs Bouwen in Overijssel. Met 114 

geïnventariseerde Overijsselse kerkgebouwen geeft het hieruit voortgekomen rapport geen 

volledig overzicht. De samenstellers hebben – evenals Kruidenier in zijn landelijke rapportage 

– de bestaande vijf criteria van Monumentenzorg gehanteerd. Opvallend is dat zij een 

hiërarchische indeling naar cultuurhistorisch belang hebben toegepast, bestaande uit drie 

rangen: een hoge waardering (A); een gemiddelde waardering (B) en een beperkte waardering 

(C). 31 van de 114 genoemde kerkgebouwen kregen de hoogste waardering A.722 

Eind 2016 publiceerde ook de provincie Zeeland een verslag over haar 

wederopbouwkerken. Deze studie, getiteld Tussen baksteen en beton. De waarde en betekenis 

van de Zeeuwse wederopbouwkerken, werd geschreven door de provinciale adviseur 

cultuurhistorie David Koren. Alle ruim honderd nog bestaande naoorlogse kerkgebouwen in 

Zeeland heeft Koren beschreven, gewaardeerd en afgebeeld. Het hoge aantal Zeeuwse 

wederopbouwkerken kwam tot stand als gevolg van de verwoestingen tijdens de oorlog en de 

watersnoodramp van 1953. De auteur heeft de vijf landelijke criteria gebruikt en heeft op 

basis van een puntensysteem de waarde van de gebouwen bepaald.723 Koren kwam bij zijn 

onderzoek tot de conclusie dat de Zeeuwse wederopbouwkerken ernstig worden bedreigd als 

gevolg van het dalende kerkbezoek en de meestal ontbrekende monumentenbescherming. Een 

kwart van de circa honderd geïnventariseerde Zeeuwse kerken heeft volgens de auteur een 

hoge cultuurhistorische waarde, terwijl zij bijna allemaal onbeschermd zijn.724 

In 2007 besloot de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald 

Plasterk (PvdA; kabinet-Balkenende IV) dat honderd ‘topmonumenten’ uit de periode 1940-

1958 konden worden aangewezen volgens de Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde 

monumenten – de in 2004 ingestelde richtlijn die ervoor moest zorgen dat het aantal nieuwe 

monumenten beperkt bleef. De minister stelde het jaar 1958 vast vanwege de toen nog 

                                                           
718 Van Meeteren, 2002, 80-92. 
719 Deze inventarisatie maakte deel uit van de genoemde omvangrijke categoriale studie naar gebouwde objecten 

uit de wederopbouwperiode. 
720 Ibidem, 12, 21 e.v. Bijlage 4.  
721 Kruidenier, 2006, 3. 
722 Baalman, Meelissen, Versluis, 2007, 5-12. 
723 Koren, 2016, 315. 
724 Ibidem, 81-83. 
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geldende vijftigjarengrens. Hij formuleerde het aanwijsbeleid als volgt: ‘De desbetreffende 

objecten en complexen moeten toonaangevend zijn voor de belangrijkste stromingen in de 

architectuur, stedenbouw, landinrichting en/of ruimtegebonden kunst of voor vernieuwingen 

in de bouwtechniek. Tot de hier bedoelde monumenten behoren in ieder geval die 

bouwwerken die reeds een nationaal of internationaal erkende positie in de vakliteratuur 

hebben verworven.’725 

Het begrip ‘topmonument’ hield volgens de minister in dat ‘het monument een 

evidente mijlpaal is in de ontwikkeling van de middentwintigste-eeuwse architectuur, 

stedenbouw, landinrichting, bouwtechniek of ruimtegebonden kunst in Nederland, […] 

onmisbaar als tastbare exponent van (één van) de belangrijkste cultuur- en/of 

sociaalhistorische ontwikkelingen van “Herrezen Nederland”.’726 Deze beleidsmaatregel kan 

worden gezien als een voortzetting van het beleid rond de bouwkunst uit de periode 1850-

1940, aangezien de wederopbouwpanden aan de vijf bestaande hoofdcriteria van de RCE 

werden getoetst. Alle gegevens over de geïnventariseerde circa 155.000 wederopbouwpanden 

zijn opgenomen in de zogenaamde wederopbouwdatabank.727 

 

Vanwege de nog immer geldende vijftigjarengrens achtte het Rijk de Monumentenwet van 

1988 inmiddels niet meer geheel passend bij de eigentijdse visie op gebouwd erfgoed. Juist 

omdat de levenscyclus van jonge gebouwen kort was, wilde de overheid af van de 

vijftigjarengrens. Daar tegenover stond wel een stringent aanwijsbeleid. Zo konden 

monumentenzorgers beter inspelen op snelle veranderingen in de ruimtelijke context, op 

hergebruik van monumenten en op een gebiedsgerichte benadering: een sterke samenhang 

tussen het object en de stedelijke ruimte. Deze ideeën kregen vorm in de zogeheten 

Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo), die van kracht werd op 1 januari 2012.728 

Door deze wijziging konden ook zogenaamde topobjecten uit de periode 1959-1965 worden 

aangewezen als rijksmonument. Op advies van het Cuypersgenootschap zijn zes rooms-

katholieke en één gereformeerde kerk uit de periode tot 1965 nu rijksbeschermd.729 

Het totale aantal rijksbeschermde kerkgebouwen uit de wederopbouwperiode bedraagt 

uiteindelijk 34, waarvan 23 rooms-katholieke kerken, vijf hervormde, vier gereformeerde en 

twee van de overige kerkgenootschappen.730 

Opmerkelijk is dat het aantal beschermde kerkgebouwen in vergelijking met andere 

categorieën gebouwen uit de wederopbouwperiode hoog is. De reden hiervan is dat de 

onderzoekers kerken als cultuurdragers en markeringspunten in de naoorlogse gebouwde 

omgeving beschouwen.731 In de tweede plaats valt het grote aantal beschermde katholieke 

wederopbouwkerken op vergeleken met het aantal protestantse. Een verklaring hiervoor is het 

grote aantal wederopbouwkerken in Noord-Brabant en Limburg in vergelijking met het 

protestantse noorden. In het zuiden was de vaak voorkomende Bossche School van 

uitgesproken betekenis; wat vaak tot monumentenbescherming van deze gebouwen heeft 

                                                           
725 Plasterk, 2007, 2. 
726 Ibidem. 
727 https://cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/kennis/voorbeelden/wederopbouwdatabank. 
728 Ibidem, 277. 
729 Dit zijn de St. Gregorius in Brunssum (1961; Gottfried Böhm), Christus Koning in Heerlen (1965; Joseph 

Fanchamps), St. Raphaël in Hengelo (Overijssel) (1959; Herman van Wissen), St. Jozef Arbeider in Meerssen 

(1959; Harry Koene in samenwerking met Charles Eyck), Gereformeerde Kerk in Nagele (1960; Van den Broek 

& Bakema), H. Kruisvinding in Odiliapeel (1959; Jan de Jong) en de St. Nicolaas in Venlo (1962; Joost van der 

Grinten). Informatie via Leo Dubbelaar. Van Hoogstraten, De Vries, 2013, 160-201. 
730 Informatie via Leo Dubbelaar. Ik tel alleen kerkgebouwen van ná 1945 mee. Kerktorens uit de 

wederopbouwperiode, die een onderdeel van beschermde oudere kerkgebouwen zijn, tellen niet mee. 
731 Dit betreft de aantallen kerkgebouwen die zijn voorgedragen voor rijksbescherming. Drie kloosters tellen niet 

mee. Van Hoogstraten, De Vries, 2013, 160-201, 280. 
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geleid. Daarnaast kwamen innovatief materiaalgebruik, vernieuwende ruimtewerking en een 

grootschalige toepassing van moderne kerkelijke kunst aan de orde bij de weging van de 

gebouwen; iets waarmee de rooms-katholieke kerkbouw een inhaalslag heeft gemaakt sinds 

de jaren vijftig.  

Verder is de spreiding van de beschermde wederopbouwkerken opmerkelijk: veruit de 

meeste gebouwen liggen in het westen en zuiden van het land. De drie noordelijke provincies 

tellen er zelfs maar één: de Molukse Eben Haëzerkerk (1962; geen architect) in Appingedam. 

Deze kerk – in feite niet meer dan een houten loods – is niet zozeer vanwege de architectuur 

opgenomen, maar vanwege haar hoge cultuur- en kerkhistorische betekenis.732 In het noorden 

vonden tijdens de wederopbouw – plaatsen als Emmen en Groningen uitgezonderd – minder 

grootschalige bouwactiviteiten plaats dan in het westen, midden en zuiden van het land. 

Landelijk bekende, productieve architecten werkten weinig in het noorden. Niettemin staan 

ook daar enkele belangrijke naoorlogse kerken. Vanwege de strikte beperking tot ruim 

honderd ‘toppers’ hebben zij de selectie echter niet gehaald.733 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
732 Dit gebeurde op verzoek van de Stichting Oude Groninger Kerken. Noordhuis, ‘Molukse Kerk Appingedam 

wordt rijksmonument’, De Eemsbode, 26 september 2013. 
733 Een voorbeeld is de rooms-katholieke St. Nicolaaskerk in het Groningse Haren (1959; Johan Dresmé). Van 

Hoogstraten, De Vries, 2013, 280. 
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Beschouwing bij 3.1 

 

Samenvattend kan worden gezegd dat de kerkbouw uit de negentiende en de twintigste eeuw 

inmiddels, na een lange periode van miskenning, als een volwaardig hoofdstuk in de 

architectuurgeschiedenis geldt. De erkenning van overheidswege speelt daarin een 

onmiskenbare rol. De wettelijke bescherming van kerkgebouwen uit de periode 1850-1940 

geschiedde in de jaren negentig nog op de ‘klassieke’ wijze, namelijk op basis van het 

opbouwen van een ‘collectie’ kerkgebouwen met cultuurhistorische waarden. Daarin 

speelden provincies en gemeenten een belangrijke rol. Zij inventariseerden hun 

kerkgebouwen en oormerkten de in hun ogen rijksmonumentale gebouwen. Deze procedure, 

bekend onder de naam Monumenten Selectie Project, leidde tot provinciale verschillen tussen 

de aantallen beschermde kerkgebouwen uit de periode 1850-1940: de ene provincie had een 

royaler selectiebeleid dan de andere. Van sommige architecten, bijvoorbeeld Cuypers sr. en 

Tepe, was nu bijna het hele kerkelijke oeuvre rijksmonument.  

De bescherming van wederopbouwkerken vanaf 2009 heeft laten zien dat de 

mentaliteit van de monumentenzorg inmiddels is veranderd. De nadruk is meer komen te 

liggen op het conserveren van karakteristieke waarden dan op het opbouwen en uitbreiden 

van een ‘collectie’, waarop het oude monumentenbeleid stoelde. Anders gezegd, de eerste 

beschermingsronde, in de jaren zeventig en negentig, was kwantitatief en de tweede, in de 

periode 2009-2016, vooral selectief.  

Dat belangwekkende wederopbouwkerken hierdoor geen bescherming op rijksniveau 

genieten, is helaas onvermijdelijk. Gemeentelijk monumentenbeleid heeft deze leemte deels 

opgevuld. Maar een beschermde status garandeert niet altijd behoud. Het continueren van het 

gebruik van de kerk op een passende wijze geeft daarbij de doorslag.   

Tot besluit kan gesteld worden dat de kerkgebouwen uit de naoorlogse jaren van 

optimisme en voorspoed, met hun vernieuwende vormen en ruimteconcepten, net zoveel recht 

hebben op behoud als oudere kerken. Een cruciaal besef is dat zij in verschillende opzichten 

het sluitstuk vormen van de eeuwenlange Nederlandse kerkbouwtraditie. Meer dan een 

aanbeveling op papier kan dit echter niet zijn: in de eenentwintigste eeuw worden ook deze 

gebouwen sterk bedreigd als gevolg van het nog immer afnemende kerkbezoek en dus 

toenemende aantal kerksluitingen. 
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3.2 Waardering en bescherming van jonge kerkgebouwen in het 

buitenland 
 

Dit hoofdstuk biedt een vergelijkende analyse van de waardering en bescherming van 

kerkgebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw in de twee buurlanden België en 

Duitsland. Deze analyse is van belang voor een vaststelling van cultuurhistorische waarde 

van jonge kerkgebouwen in Nederland. De in 2006 door burgers opgerichte Task Force 

Toekomst Kerkgebouwen onderschrijft dat: wie zich met de problematiek rond de 

instandhouding van kerkgebouwen bezighoudt, vraagt zich af of dit probleem eveneens speelt 

in andere landen en zo ja, hoe andere landen hiermee omgaan.734 

Vanwege het hoge aantal kerkgebouwen in de twee buurlanden en vanwege hun 

opdeling in respectievelijk gewesten en deelstaten, met een hoge mate van autonomie, beperkt 

het onderzoek zich tot Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen. In geografisch, religieus, sociaal-

economisch en cultureel opzicht kennen deze regio’s verwantschap met Nederland. In zowel 

Vlaanderen, Nordrhein-Westfalen als Nederland heeft in de negentiende en twintigste eeuw 

aanzienlijke bevolkingsgroei en industrialisatie plaatsgevonden. Dit leidde tot grootschalige 

kerkbouwactiviteiten. De regio’s zijn dichtbevolkt en tellen duizenden kerkgebouwen. In 

religieus opzicht bestaan er verschillen tussen de gebieden: terwijl Vlaanderen tot ver in de 

twintigste eeuw grotendeels rooms-katholiek was, werd Nordrhein-Westfalen van oudsher 

bevolkt door een mix van rooms-katholieken en protestanten – zij het dat de verscheidenheid 

aan denominaties kleiner is dan in Nederland. 

Ongeveer driekwart van de kerkgebouwen in Vlaanderen dateert van na 1800. 

Nordrhein-Westfalen kent, als gevolg van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog, 

zelfs de grootste dichtheid naoorlogse kerken ter wereld.735 Kerkverlating en leegstand van 

kerken zijn in Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen net als in Nederland aan de orde van de 

dag. En net als in Nederland lopen de jonge – negentiende- en twintigste-eeuwse – 

kerkgebouwen er het meeste risico om tegen de vlakte te gaan. Zowel in kunsthistorisch 

opzicht als op het gebied van kerkenleegstand en herbestemming hebben we kortom ruim 

voldoende materiaal voor vergelijking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
734 http://www.toekomstkerkgebouwen.nl. 
735 Hoffmann, Gregori, 2014, 7. 
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3.2.1 Waardering van kerkgebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw in Vlaanderen 

 

 

Voorgeschiedenis: verhouding tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de overheid vanaf de 

negentiende eeuw 

 

Het huidige België is in 1830 ontstaan nadat het zich afscheidde van Nederland. In deze 

periode vonden in dit land politieke en religieuze omwentelingen plaats die later het beleid 

rond de oprichting en instandhouding van kerkgenootschappen en kerkgebouwen zouden 

bepalen. De drie Belgische gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel hanteren elk hun eigen 

monumentenbeleid. Dit hoofdstuk richt zich op de omgang met jong kerkelijk erfgoed in 

Vlaanderen. Het verhaal wordt ondersteund door Vlaamse voorbeelden, maar wanneer het 

gaat om de waarderingsgeschiedenis van de gebouwen, permitteer ik me af en toe een 

excursie naar Brussel. Dit omdat de waarderingsgeschiedenis, in tegenstelling tot het 

overheidsbeleid, geen Vlaamse maar een nationale aangelegenheid is.736  

Kerkelijk gezien is België grotendeels rooms-katholiek. Daarnaast is een klein deel 

van de bevolking joods, protestants, oosters-orthodox of sinds recenter tijd islamitisch. 

Bestuurlijk gezien telt het katholieke België nu acht bisdommen, waarvan vijf in Vlaanderen 

liggen en drie in Wallonië. Het jongste bisdom Hasselt werd in 1967 opgericht. De 

aartsbisschop zetelt in Mechelen. Vlaanderen telt ongeveer negentig dekenaten en circa 

tweeduizend parochies. In totaal telt België bijna vierduizend parochies en evenzoveel 

kerkgebouwen.737 Vanwege de dominante rooms-katholieke cultuur in België beperkt deze 

paragraaf zich tot katholieke kerkgebouwen. 

België kent een rijke kerkbouwtraditie die meer dan duizend jaar teruggaat. Van de 

kerkgebouwen in België dateert meer dan de helft – vermoedelijk ongeveer driekwart – van 

na 1800. In het gewest Vlaanderen ligt die verhouding ongeveer gelijk: daar staan zeker 1088 

nieuwgebouwde negentiende-eeuwse kerken op een totaal van achttienhonderd kerken.738 

Tijdens de negentiende en de twintigste eeuw werd België verrijkt met hoogwaardige 

kerkgebouwen die als staalkaarten van kerkelijke kunst en architectuur kunnen worden 

beschouwd. De redenen voor het explosief toenemende aantal kerkgebouwen vanaf 1850 

waren bevolkingsgroei, verstedelijking, economische en industriële opleving en het katholieke 

reveil.739 

De kerkelijk-bestuurlijke geschiedenis van onze zuiderburen is niet los te zien van de 

Franse Revolutie en de daaropvolgende politieke ontwikkelingen. In 1794 werden de 

Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik – samen min of meer het huidige België – 

ingelijfd bij Frankrijk. Vanaf 1799 zwaaide Napoleon de scepter in Frankrijk. Deze zorgde 

enkele jaren later voor de heroprichting van de zogeheten kerkfabrieken. De kerkfabriek was 

een in de middeleeuwen ontstane constructie, waarbij de parochianen een of meerderen onder 

hen aanwezen om de roerende en onroerende goederen van de kerkgemeenschap te beheren. 

Vandaag de dag zijn kerkfabrieken verantwoordelijk voor de openbare uitoefening van de 

eredienst en zorgen zij voor de oprichting en het onderhoud van kerkgebouwen. Ze hebben 

deze ook in eigendom. Zij kunnen indien nodig geld krijgen van de burgerlijke gemeenten, 

wat in de praktijk meestal het geval is.740 

                                                           
736 Coomans, 2012, 59.  
737 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt diocesaan gezien een vicariaat. 

http://www.kerkeninvlaanderen.be/ Coomans, 2006, 51. 
738 Ibidem, 44; Verpoest, Bekaert, 1989, 7. Gesproken wordt van bijna vijftienhonderd negentiende-eeuwse 

kerken in Vlaanderen, inclusief circa vierhonderd oudere kerken die in de negentiende eeuw zijn verbouwd of 

gerestaureerd. 
739 Coomans, 2002, 131.  
740 Ibidem, 2006, 51; Martens, 2003, paragraaf 2.7 
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Aan het begin van de eenentwintigste eeuw gaat ongeveer negen procent van de Belgische 

gemeentelijke begrotingen naar de kerkfabrieken. Twintig procent van de Belgische kerken 

kan zichzelf bedruipen en voor het overige springt de burgerlijke overheid bij. Zij moet ook 

de begroting voor de financiering van kerkgebouwen en parochies goedkeuren.741 Als 

monument beschermde Vlaamse kerkgebouwen die in eigendom van een kerkfabriek zijn en 

voor de openbare eredienst bestemd zijn, ontvangen negentig procent van hun 

restauratiekosten van de kerkfabrieken.742 

 

 

Ontstaan van de monumentenzorg en omgang met negentiende-eeuwse kerken in Vlaanderen 

 

Ruim honderd jaar na het ontstaan van België, in 1931, werd de eerste Monumentenwet in het 

land van kracht. De geschiedenis en ethiek van de Belgische monumentenzorg werden 

hoofdzakelijk bepaald door de negentiende-eeuwse restauratiepraktijk – waarin 

‘middeleeuwse’ reconstructies veel voorkwamen – alsmede door de verwoestingen van de 

Eerste Wereldoorlog en de wederopbouw die daarop volgde. Bij de wederopbouw van de 

steden woedden discussies tussen modernisten en traditionalisten over de vormgeving. De 

laatstgenoemde groep wenste restauratie en reconstructie van het historische stadsbeeld en 

wist dat met steun van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen door 

te zetten. Symbolen van de historische wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog zijn de 

steden Ieper en Leuven. In Ieper is de historische bebouwing – zoals de St. Maartenskerk en 

de Lakenhal – zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke toestand gereconstrueerd. In Leuven 

heeft men de St. Pieterskerk gerestaureerd en de Markt gereconstrueerd.743 

Het aantal beschermde kerkgebouwen in België bedroeg vóór de Tweede 

Wereldoorlog 518. Daartoe behoorden ook onderdelen van kerken, zoals inventarisstukken. 

De monumentenbescherming had destijds uitsluitend betrekking op de kerkgebouwen van 

vóór 1850.744 In 1972 werd de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg opgericht, 

die zich bezighield met de instandhouding van het Belgische erfgoed. De huidige 

monumentenzorg in Vlaanderen is gebaseerd op een in 1976 uitgevaardigd decreet dat zich 

richt op de bescherming van afzonderlijke gebouwen en van stads- en dorpsgezichten. In dit 

decreet werd het belang van negentiende-eeuws religieus erfgoed onderstreept. In 2018 was 

ongeveer een derde van de 1800 Vlaamse kerkgebouwen beschermd.745  

Evenals in ons land werden negentiende-eeuwse kerken in Vlaanderen omstreeks 1970 nog 

niet of nauwelijks erkend als cultuurhistorisch waardevol. De meeste kerkgebouwen in België 

waren nog volop voor de eredienst in gebruik en verkeerden in goede toestand. Leegstand was 

nog weinig aan de orde en het accent lag op het gebruik in plaats van op de culturele waarde 

van de kerk. Daarom speelde de kwestie rond inventarisatie en behoud nog weinig. Verder 

was het Belgische bouwkundige erfgoed uit de negentiende en begin twintigste eeuw nog 

nauwelijks wetenschappelijk onderzocht. Dit proces begon pas na 1970.746 

In 1971 verscheen het eerste deel van de in opdracht van de Vlaamse overheid 

geschreven reeks Bouwen door de eeuwen heen: inventaris van het cultuurbezit in België 

(architectuur). Daarin werden Vlaamse monumentwaardige panden gedetailleerd beschreven. 

Negentiende-eeuwse, laat staan twintigste-eeuwse, kerkgebouwen kwamen daarin echter 

nauwelijks aan bod. Evenals indertijd in Nederland gebruikelijk was, hanteerden de auteurs 

                                                           
741 Sauviller, 2013, 30-40. 
742 Coomans, 2003, 28.  
743 Ibidem, 275-279; Smets, Bekaert, 1985, 113-117. 
744 Coomans, 2003, 17-20, 279.  
745 Sauviller, 2013, 30-40. 
746 Coomans, 2003, 14. 



170 

 

van dit boek het jaar 1850 als grens. Als reden noemden zij dat de bouwkunst ongeveer een 

eeuw oud moest zijn om op een juiste en objectieve wijze te kunnen worden geëvalueerd. 

Vóór 1970 waren slechts twee Vlaamse neogotische kerkgebouwen vanwege hun 

uitzonderlijke waarde als monument geregistreerd: de St. Petrus en Paulus in Oostende (1907; 

Louis Delacenserie) en de O.L. Vrouwebasiliek in Dadizele (1860; Augustus Pugin).747  

De architectuurhistoricus Thomas Coomans betoogde in 2002 dat de Vlaamse 

negentiende-eeuwse kerkbouw en kerkelijke kunst gedurende de twintigste eeuw werden 

bedreigd door drie omstandigheden. In de eerste plaats leidden de beide wereldoorlogen tot 

verwoesting en vervolgens rigoureuze restauraties. Die restauraties gingen – vooral tijdens het 

interbellum – gepaard met veranderde kunstopvattingen, waarbij kerkfabrieken rijke 

negentiende-eeuwse uitmonsteringen vervingen door een soberder aankleding. Dergelijke 

moderniseringen, die een stijlbreuk met de negentiende-eeuw inhielden, waren het product 

van de tijdgeest onder invloed van de Liturgische Beweging van het begin van de twintigste 

eeuw. Clerici en kunstenaars kozen voor een eenvoudige regionale esthetiek in plaats van 

‘ongepaste’ bonte negentiende-eeuwse schilderingen. Een bijkomende reden voor deze 

nieuwe tendens was besparing op onderhoudskosten.748 

Een volgende bedreigende omstandigheid hing samen met de liturgische 

vernieuwingen rond het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig. Beïnvloed door de 

benedictijnen van Maredsous en de St. Andriesabdij bij Brugge vervingen kerkfabrieken het 

negentiende-eeuwse kerkmeubilair door moderne inventarissen. Rijkbeschilderde kerkwanden 

werden witgeschilderd of ontpleisterd. In veel gevallen was sprake van ‘radicale schoonmaak 

en gebrek aan creativiteit’, aldus Coomans.749 

De derde bedreiging voor het kerkelijk erfgoed was de langzaam maar gestaag 

toenemende ontkerkelijking in België vanaf ongeveer 1960. Daarmee werd het voortbestaan 

van verscheidene negentiende-eeuwse kerken onzeker. Dat proces ging gepaard met de snel 

toenemende grondspeculatie in steden. In Brussel en Leuven werden bijvoorbeeld enkele 

negentiende-eeuwse kerken gesloopt, omdat lokale overheden en projectontwikkelaars kozen 

voor een profane – lees: lucratievere – bestemming voor de grond. Net als in Nederland werd 

destijds over de mogelijke cultuurhistorische waarde van negentiende-eeuwse kerkgebouwen 

met geen woord gesproken.750 In de steden werden de kerken meer bedreigd dan op het 

platteland. Daar ontstonden problemen door verval van negentiende-eeuwse kerken in 

achterstandswijken. Door een snelle verandering van bevolkingssamenstelling en migratie 

werden sommige kerken daar nauwelijks nog bezocht. In enkele gevallen was het verval zo 

groot dat een (deel)gemeente besloot de kerk te slopen.751 

Het tij rond bedreigde Belgische negentiende-eeuwse kerken begon langzaam te keren 

in het midden van de jaren zeventig. Toen was voor het eerst sprake van cultuurhistorische 

overwegingen bij het bepalen van de toekomst van een bedreigde kerk. De kerk in kwestie 

was de neoromaanse St. Jozefkerk in Antwerpen van de architect E. Gife (1819-1890) uit 

1864. Na eerdere sloopdreiging werd het gebouw met zijn twee fronttorens in 1979 een 

beschermd monument. Later, vanaf de jaren tachtig, volgden de meeste andere Antwerpse 

negentiende-eeuwse kerken (afb. 78), evenals vele andere kerkgebouwen uit dezelfde periode 

in Vlaanderen. De neogotiek in Vlaanderen kwam sterker in de belangstelling mede vanwege 

                                                           
747 Ibidem, 15. 
748 Coomans, 2002, 136-137. 
749 Ibidem, 147.  
750 Coomans, 2002, 131, 148. Verpoest, Bekaert, 1997, 7. 
751 Dit overkwam onder andere de St. Gertrudiskerk in de Brusselse deelgemeente Etterbeek in 1993. Coomans, 

2002, 155; Verpoest, Bekaert, 1997, 7; Capelle, Van Innes, Osaer, 1995, 74. 
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de verschijning van enkele publicaties over de Vlaamse neogotiek en de bekende St. 

Lucasscholen.752  

Volgens de Vlaamse monumentenwet kunnen negentiende-eeuwse kerken op vier 

verschillende wijzen worden beschermd; iets wat soms leidt tot onduidelijkheid over de 

eigendomssituatie en het beheer.753 De eerste en meest voorkomende mogelijkheid is dat een 

kerk als geheel, inclusief inventaris, wordt beschermd. De tweede variant is dat alleen de 

oudste onderdelen van in de negentiende eeuw gerestaureerde kerken zijn beschermd. Deze 

wijze van bescherming dateert van vóór de opkomende waardering van negentiende-eeuwse 

kerken. In het derde geval zijn kerkgebouwen zelf niet beschermd, maar genieten ze 

bescherming als onderdeel van een beschermd landschap of stadsgezicht. Een voorbeeld is de 

Nationale Heilig Hartbasiliek (1970; Albert van Huffel) op de Koekelberg bij Brussel.754 Ten 

slotte komt het voor dat alleen inventarisstukken van kerkgebouwen zijn beschermd en de 

gebouwen zelf niet. Vaak gaat het daarbij om een oudere inventaris dan het kerkgebouw zelf 

– een situatie die ook in Nederland voorkomt, bijvoorbeeld bij de St. Jan de Doper in Puiflijk 

(1870; Carl Weber).755 

In 1997 begon de Stichting Vlaams Erfgoed met het onderzoeksproject Omtrent 

Kerkelijk Cultureel Erfgoed in opdracht van de toenmalige Vlaamse minister van Cultuur, 

Gezin en Welzijn Luc Martens. Het project richtte zich op de problematiek rond bedreigde 

kerkgebouwen in Vlaanderen. Het in 1999 verschenen eindrapport concludeerde dat 

kerkgebouwen een integraal onderdeel van monumentenzorg zijn. Zij zijn niet alleen 

religieuze objecten, maar hebben ook een maatschappelijke waarde. De omgang met 

kerkgebouwen moet daarom niet statisch zijn, maar dynamisch. Daarmee werd onder andere 

bedoeld dat de dialoog tussen (kerk)monument en maatschappij bevorderd dient te worden. 

Want ook bij de Belgische kerkgebouwen is sprake van een spanningsveld tussen het gebruik 

voor de liturgie enerzijds en het behoud ervan als cultureel erfgoed anderzijds.756 

Minister Martens constateerde in hetzelfde eindrapport een gebrekkige dialoog tussen 

kerken en overheden. Zo formuleerde hij: ‘We willen de kerk de ruimte geven om zelf lijnen 

naar de toekomst uit te tekenen, we willen dat niet eens voor hen doen. Maar wat we wel 

vragen is dat ze een toekomstvisie ontwikkelen.’757 De historicus Henk de Smaele stond 

Martens bij met de stelling dat de Vlaamse bisdommen als grote erflater weinig aandacht 

besteden aan de dialoog met de partners in de monumentenzorg.758  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
752 Enkele publicaties zijn Bart de Keyser, Jan de Maeyer, Lieve Dhaene, De ingenieuze neogotiek. Techniek & 

kunst 1852-1925, Leuven, 1997; John Goddeeris, Willy Detailleur, De Neogotiek in West-Vlaanderen. Religie en 

architectuur, Ieper, 2002; J. van Cleven, Neogotiek in Vlaanderen (themanummer Ons Heem, 1986).  
753 Coomans, 2003, 27. 
754 Ibidem, 2012, 56. 
755 http://www.reliwiki.nl. 
756 Martens, 2003, paragraaf 7.7.2. 
757 Ibidem, paragraaf 7.7.3. 
758 Ibidem. 
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Waardering van twintigste-eeuwse kerken in Vlaanderen 

 

In Vlaanderen krijgen twintigste-eeuwse kerken minder waardering dan negentiende-eeuwse. 

Van de honderden kerken die na 1900 in Vlaanderen zijn gebouwd, werd vlak voor de 

millenniumwisseling nog slechts een klein aantal beschermd. Het betrof onder andere enkele 

grote kerkgebouwen uit het interbellum, zoals de zogenaamde mijnkathedralen in Belgisch 

Limburg en enkele uit beton opgetrokken kerken in Antwerpen.759 Bijna alle Vlaamse 

twintigste-eeuwse kerken die monument zijn, worden gewaardeerd vanwege de betrokkenheid 

van een vooraanstaande architect. Meestal waren deze architecten aanhangers van het 

modernisme. Voorbeelden zijn Joseph Diongre (1878-1963), Jef Huygh (1885-1946), Henri 

Lacoste (1885-1968), Flor van Reeth (1884-1975) en Jos Smolderen (1889-1973).760  

Uit een in 2008 door het onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving 

KADOC in Leuven uitgevoerde inventarisatie blijkt dat in Vlaanderen bijna duizend 

kerkgebouwen uit de twintigste eeuw staan, waarvan 723 parochiekerken. De overige 

gebouwen zijn klooster- en ziekenhuiskapellen of protestantse kerkgebouwen. Iets meer dan 

tien procent van de Vlaamse twintigste-eeuwse kerken stond als monument geregistreerd. Uit 

de inventarisatie blijkt tevens dat de Vlaamse katholieke kerkbouw uit de twintigste eeuw 

door dezelfde kerkhistorische keerpunten werd bepaald als de Nederlandse kerkbouw: de 

Liturgische Beweging en het Tweede Vaticaans Concilie. De uiterlijke vormgeving van de 

gebouwen toont niettemin opmerkelijke verschillen met Nederland, wat onder andere kan 

worden verklaard door verschillen in de academische vorming van de architecten.761 Vlaamse 

kerkgebouwen van na de Tweede Wereldoorlog zijn op enkele hoogtepunten na niet 

beschermd.762  

Ook in Brussel genieten naoorlogse kerkgebouwen weinig waardering. Volgens 

Coomans zijn moderne Brusselse kerkgebouwen uit de jaren vijftig en zestig – die het meest 

met afstoting en sloop worden bedreigd – ten onrechte ondergewaardeerd. De waardering van 

deze kerken is gering in vergelijking met die van moderne kerken in andere Europese 

hoofdsteden, aldus Coomans. Een mogelijke verklaring voor de geringe waardering is de 

sobere vormgeving van deze gebouwen en het feit dat zij vaak door minder befaamde 

architecten zijn ontworpen. De dure en lange bouw van de Heilig Hartbasiliek op de 

Koekelberg was daar mede debet. De bouw van deze basiliek was begonnen in 1905 en werd 

pas in 1970 voltooid. Daardoor was destijds weinig geld voorhanden om andere 

hoogwaardige kerkgebouwen in het hoofdstedelijk gewest te bouwen.763 Maar de sobere 

vormgeving uit de bewuste periode is ook toe te schrijven aan de liturgische richtlijnen van 

het Tweede Vaticaans Concilie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
759 Nuyens, 1970, 73; Van Loo, 2003, 60-61, 328, 359, 384, 510. 
760 Heyrman, 2009, 4-7; Coomans, 2003, 108. 
761 Ibidem. 
762 Beschermd zijn onder andere de St. Niklaaskerk in Oostduinkerke (1956; Jean Gilson) en de O.L. Vrouw ter 

Duinen in Koksijde (1962; Jozef Lantsoght). Deze kerkgebouwen zijn in liturgisch, bouwkundig en 

kunsthistorisch opzicht van groot belang in de Vlaamse kerkbouw uit de jaren vijftig en zestig. Heyrman, 2009, 

4-7. 
763 Coomans, 2012, 67. 
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Het Vlaamse waarderingssysteem voor negentiende-eeuwse kerkgebouwen 

 

Kort na de millenniumwisseling heeft een groep experts van de Vlaamse afdeling voor 

Monumenten en Landschappen en de Katholieke Universiteit Leuven een waarderingssysteem 

en beleidsplan voor Vlaamse negentiende-eeuwse kerken opgesteld. Het doel was een 

beleidsondersteunend instrument aan de overheid aan te bieden, waarmee bescherming van 

negentiende-eeuwse kerken op een verantwoorde manier kon worden gewaarborgd.764 Het 

waarderingssysteem beoordeelt alle Vlaamse negentiende-eeuwse kerkgebouwen op basis van 

drie invalshoeken: architectuur, interieur en – ruimtelijke en historische – context. 

Bij de invalshoek architectuur keken de onderzoekers naar typen kerkgebouwen 

binnen het oeuvre van een architect. Dit verschaft duidelijkheid over de zeldzaamheid van een 

kerk. Gaafheid en authenticiteit binnen een gebouw kunnen doorslaggevende criteria zijn om 

een gebouw als monument te registreren.765 

Bij de invalshoek interieur onderzocht de werkgroep in hoeverre sprake is van 

samenhang tussen de aankleding, decoraties, inventaris en binnenarchitectuur. Ook hier is 

gaafheid een belangrijk criterium in de waardebepaling. Kerkinterieurs die in samenhang met 

het gebouw en de inrichting ontworpen zijn, worden als hoogwaardig beschouwd. Bijna altijd 

is hier sprake van een rijke of veelkleurige uitmonstering die typerend is voor negentiende-

eeuwse interieurkunst. Dit zijn de zogenaamde gesamtkunstwerken die ook in Nederland veel 

voorkomen. Negentiende-eeuwse interieurs met ouder meubilair beoordeelde de werkgroep 

als minder waardevol. Dat neemt niet weg dat deze interieurs een hoge waarde kunnen 

bezitten door de aanwezigheid van bijvoorbeeld een belangwekkend achttiende-eeuws orgel 

of altaar.766 

Bij de invalshoek context keek de werkgroep naar de ruimtelijke omgeving van het 

kerkgebouw en naar de geschiedenis van de kerk. De Vlaamse methodiek hecht veel belang 

aan de bestudering van een dorp of stadswijk waar de kerk zich bevindt. In het kader van de 

historische context zijn bijvoorbeeld de opdrachtgever van de bouw en de stichting van de 

parochie of religieuze gemeenschap relevant.767  

De werkgroep ging bij het waarderingssysteem uit van een opdeling van de 

kerkgebouwen in drie categorieën naar cultuurhistorisch belang (A, B en C), waarvan A het 

hoogste niveau is. Een deelwaardering A betekent dat een kerk op grond van een van de drie 

criteria – architectuur, interieur en context – op landelijk niveau van cultuurhistorisch belang 

is en zonder voorbehoud in aanmerking komt voor bescherming door de Vlaamse overheid. 

Een deelwaardering B geeft een kerk een streek- of plaatsgebonden betekenis. Beleidsmatig 

gezien houdt dit in dat de betreffende kerk niet voor bescherming in aanmerking komt. Een 

deelbeoordeling met de letter C impliceert een beperkte waarde. Op grond hiervan komt een 

kerk evenmin voor bescherming in aanmerking. Opvallend is dat de werkgroep heeft gekozen 

voor een puntenschaal aan de hand van letters in plaats van cijfers. Een cijfermatige 

puntenschaal achtten zij niet geschikt omdat hierbij de weging van de drie criteria onzichtbaar 

wordt.768 

Door het toepassen van de verschillende mogelijke lettercombinaties ontstaan in totaal 

27 mogelijke uitkomsten en beleidsopties. Deze variëren van optimale bescherming voor alle 

onderdelen van het kerkgebouw (AAA) tot helemaal geen bescherming (CCC). Daar tussenin 

kan een kerk bijvoorbeeld beschermd worden vanuit de landschappelijke context of komen 

                                                           
764 Ibidem, 7. 
765 Coomans, 2003, 49-50. 
766 Ibidem. 
767 Ibidem, 45. 
768 Ibidem, 51-52. 
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alleen interieuronderdelen voor bescherming in aanmerking.769 Beleidsmatig gezien is een 

dergelijk groot aantal waarderingen en beleidsopties uitdagend. Het kan leiden tot  

onduidelijkheid over de rechten en plichten van de betrokken partijen.  

Samengevat kunnen we zeggen dat de cultuurhistorische waardering van jonge 

kerkgebouwen van na 1850 in Vlaanderen in de afgelopen decennia een feit is geworden en 

tot doeltreffend beleid van de overheid heeft geleid. Er bestaan tussen Vlaanderen en 

Nederland overeenkomsten maar ook verschillen. De belangrijkste overeenkomst met 

Nederlandse jonge kerkgebouwen is dat er aanvankelijk niet of nauwelijks waardering voor 

was, vaak door een gebrek aan kennis. Evenals in Nederland kwam in Vlaanderen omstreeks 

1970 een kentering en nam de waardering toe. Dat uitte zich in een toenemend aantal 

wetenschappelijke publicaties en het aanwijzen van circa honderd negentiende-eeuwse kerken 

als monument gedurende de laatste decennia van de twintigste eeuw. De aanwijzing van 

enkele tientallen Vlaamse twintigste-eeuwse kerkgebouwen als monument laat zien dat ook 

de waardering van deze periode inmiddels op gang is gekomen, zij het minder dan de 

waardering voor de negentiende eeuw. Net als in Nederland is het aantal beschermde 

naoorlogse kerken beperkt. In Vlaanderen is de architectuur uit de periode 1945-1975 sinds de 

millenniumwisseling onderwerp van wetenschappelijk onderzoek; dit heeft echter nog niet 

geleid tot vergelijkbaar beschermingsbeleid als in Nederland.770  

De rol die Belgische overheden en kerkeigenaren spelen bij de instandhouding van de 

kerkgebouwen verschilt van de Nederlandse situatie. Door de erfenis van Napoleon leveren de 

Vlaamse en Waalse overheden een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van kerken, 

wat zich uit in permanente financiële steun van de kerkfabrieken. Zodoende zijn in België tot 

op heden meer kerkgebouwen voor de eredienst in gebruik gebleven dan in Nederland. In 

België is dan ook minder ervaring opgedaan met de problematiek rond kerkenleegstand dan in 

ons land.  

Het is de vraag hoe de kerkenleegstand zich in België de komende jaren gaat 

ontwikkelen en hoe de kerkfabrieken met dit probleem zullen omgaan. Wij kunnen ons ook de 

vraag stellen of en hoe lang instandhouding van kerken op deze wijze nog mogelijk is. Door 

de toenemende secularisatie in België groeit daar de opvatting dat monumentale kerken die 

met publiek geld in stand worden gehouden ook voor culturele of maatschappelijke 

doeleinden moeten kunnen worden gebruikt.771 
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3.2.2 Waardering van kerkgebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw in de Duitse 

deelstaat Nordrhein-Westfalen 

 

 

Inleiding 

 

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (hierna: NRW) is met circa achttien miljoen 

inwoners niet alleen de dichtstbevolkte deelstaat van het land, maar ook de deelstaat met de 

grootste kerkgebouwendichtheid. In totaal staan er circa vijfduizend kerkgebouwen, iets meer 

dan een tiende van het totale aantal kerken in Duitsland (45.000).772 In NRW zijn 

kerkgebouwen uit alle bouwperioden vanaf de Karolingische periode tot en met het heden te 

vinden. Van elke bouwperiode vinden we veelbesproken en beroemde voorbeelden alsook 

vele kerken die minder bekend zijn, maar wel een evidente cultuurhistorische waarde hebben. 

In de laatste jaren zijn in NRW – evenals in de rest van Duitsland – de problemen rond 

instandhouding van kerkgebouwen toegenomen als gevolg van stijgende secularisatie. In 

NRW komen deze problemen pregnant tot uiting als gevolg van de grote aantallen kerken, 

snelle demografische veranderingen, toenemende waardering voor naoorlogse kerken en 

vraagstukken rond herbestemming.773 

De problemen rond gebruik en instandhouding spelen bij kerken uit alle 

bouwperioden, maar zijn het meest nijpend bij de gebouwen van na 1850. Deze groep kerken 

vertegenwoordigt namelijk veruit het grootste aandeel van religieuze gebouwen in de 

deelstaat. Vijftig procent van alle kerkgebouwen in de deelstaat dateert zelfs van na 1945. Het 

gaat in veel gevallen om gebouwen die in de oorlog verwoeste exemplaren vervangen. 

Daarmee heeft NRW de grootste concentratie naoorlogse kerkgebouwen ter wereld. Een 

aanzienlijk aantal daarvan heeft een hoge architectonische kwaliteit.774  

 

De deelstaat NRW is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Tot die tijd behoorde het 

noordelijke grondgebied van de deelstaat tot de voormalige Pruisische provincie Westfalen. 

Het zuidelijke deel behoorde tot de toenmalige provincie Rheinland. Na de Duitse capitulatie 

in 1945 vielen deze gebieden onder Brits bestuur. Op 23 augustus 1946 werd met goedkeuring 

van de Britten en de Amerikanen de zelfstandigheid van de nieuwe deelstaat Nordrhein-

Westfalen uitgeroepen. Het oostelijk gelegen gebied Lippe, waar het gelijknamige riviertje 

loopt, werd in 1947 aan de deelstaat toegevoegd.775 

Kerkelijk en godsdienstig gezien kent NRW een grote diversiteit. De godsdienstige 

samenstelling van de bevolking is voor een deel bepaald door de Reformatie en de Vrede van 

Münster van 1648. Sindsdien is in enkele gebieden – waaronder het district Siegen-

Wittgenstein en het voormalige graafschap Tecklenburg – de bevolking grotendeels 

protestants. Circa dertig procent van de totale bevolking van de deelstaat behoort tot deze 

geloofsrichting. Het grootste deel van de bevolking – circa veertig procent – is rooms-

katholiek. De overige dertig procent wordt ingenomen door andere geloofsovertuigingen en 

niet-gelovigen.776  

Het zuidelijke deel van de deelstaat – het Rijnland en de Eifel – is voornamelijk 

katholiek en valt onder het aartsbisdom Keulen en het bisdom Aken. De meerderheid van de 

                                                           
772 De kunsthistoricus Udo Mainzer spreekt van 2500 kerken van na 1945 in NRW, wat volgens zijn collega 

Godehard Hoffmann circa de helft van het totale aantal kerken in de deelstaat is. Van Beek, ‘De kerk is geen 

McDonald’s’, Trouw, 8 januari 2012; Mainzer, 2012, 10. 
773 Mainzer, 2012, 8-10. 
774 Beste, 2012, 187; Hoffmann, Gregori, 2014, 10-30; Hoffmann, 2012, 24-27. 
775 Geschiedenis Nordrhein-Westfalen. http://www.nrw.de/nordrhein-westfalen/geschichte/ 
776 Katholische Kirche in Deutschland. Zahlen und Fakten 2010/11, Bonn, 2011, 8-10. ‘Mitgliederschwund in 

NRW-Kirchen setzt sich fort’, Westfälische Nachrichten, 21 juli 2017. 
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katholieken in het noordelijke gebied Westfalen behoort tot het bisdom Münster. Het district 

Lippe valt grotendeels onder het aartsbisdom Paderborn. Sinds 1956 behoren de katholieken 

in het dichtbevolkte Ruhrgebied tot het toen nieuw opgerichte bisdom Essen.777 De 

protestanten in het noordelijke deel van NRW behoren administratief gezien tot de 

Evangelische Landeskirche Westfalen, voortgekomen uit een kerkelijke fusie tussen 

lutheranen en calvinisten in Westfalen in 1817.778 De protestanten in het zuidelijke deel van 

de deelstaat, het Rijnland, behoren kerkelijk administratief gezien tot de Evangelische 

Landeskirche Rheinland.779 De protestanten in het kleine oostelijke district Lippe behoren tot 

de Lippische Landeskirche. 

 

 

Omgang met negentiende-eeuwse kerken in NRW na de Tweede Wereldoorlog 

 

De geallieerde bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog lieten een onuitwisbaar 

spoor na in Duitsland. In het naoorlogse West-Duitsland was 23 procent van de woningen 

totaal verwoest of onbewoonbaar geworden. In de steden gold dat zelfs voor de helft van de 

woningen. Van veel historische binnensteden restte weinig meer dan een puinhoop. 

Duizenden kerken en kathedralen werden zwaar getroffen: alleen al in het bisdom Aken 

waren bijvoorbeeld van de bijna vijfhonderd rooms-katholieke kerken slechts 43 gebouwen 

onbeschadigd gebleven.780 

Bij de wederopbouw lag de nadruk op het lenigen van de ergste nood. Woningen, 

publieke voorzieningen en infrastructuur moesten als eerste worden gerealiseerd. Maar ook 

aan kerken was grote behoefte. De houvast en zingeving die de eredienst bood, bleken 

eveneens broodnodig in het ontredderde naoorlogse Duitsland. Tijdens de eerste 

wederopbouwjaren moest wegens schaarste aan materialen een groot deel van het puin 

worden hergebruikt. Dat leidde tot een zogenaamde Trümmerstil: een kenmerkende 

wederopbouwstijl met een mengeling van beton en hergebruikt oorlogspuin. De architect Otto 

Bartning (1883-1959) schreef in 1948 met gevoel voor ironie: ‘In hundert Jahren mögen die 

Herren Kunsthistoriker (wenn es sie dann noch gibt) Doktorarbeiten schreiben über den 

Trümmerstil von 1947.’781 Deze Trümmerstil domineerde de nieuwbouw in het naoorlogse 

West-Duitsland tot ongeveer 1960. Ook veel kerken werden in de eerste jaren na de oorlog 

provisorisch hersteld met oorlogspuin.782  

Vooruitgangsdenken kleurde het debat over de Duitse wederopbouw in hoge mate. 

Politici, opdrachtgevers en architecten wilden niet worden herinnerd aan het recente verleden, 

zijn bouwkunstige erfenis inbegrepen. Historische wederopbouw riep herinneringen op aan de 

tijd van het nationaalsocialisme en het expansionistische Duitsland van het Tweede Keizerrijk 

(periode 1871-1918). Deze aanpak werd gezien als ‘geschiedvervalsing’. Ook was herstel van 

historische structuren in de vroege wederopbouwperiode om economische redenen voorlopig 

niet aan de orde.783 

In de naoorlogse jaren moesten vooral kerkgebouwen uit de tijd van het Tweede Keizerrijk 

het ontgelden. Getroffen door zware oorlogsschade ruimden veel restanten van negentiende-

eeuwse kerken geheel het veld of werden geïntegreerd in een eigentijdse nieuwbouw. Het 

laatste wordt ook wel als schöpferischer Aufbau aangeduid. Principiële afwijzing van de 
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negentiende-eeuwse bouwkundige erfenis lag daaraan ten grondslag. Andere kerken uit deze 

periode werden sterk versoberd herbouwd, dat wil zeggen zonder de oorspronkelijke 

uitmonstering. 

In 1953 sprak de schilder en monumentenzorger Günther Grundmann van neogotische 

Dutzendkirchen – vrij vertaald dertien-in-een-dozijn-kerken. De te herstellen kerken hadden 

volgens hem een frisse, eigentijdse uitstraling nodig, zonder hun oorspronkelijke ornamenten. 

Deze uitspraak kenmerkt de toenmalige onderwaardering van de negentiende-eeuwse 

kerkbouw in Duitsland, die tot ongeveer 1960 aan de orde was.784 Romaanse, gotische en 

barokke kerkgebouwen werden zo mogelijk wel hersteld, zoveel mogelijk met behoud van de 

oudste onderdelen. Ook dat ging vaak in versoberde vormen, zonder de latere – vaak 

negentiende-eeuwse – toevoegingen.785 

In het Duitse wederopbouwdebat stonden de bestuurlijke en intellectuele elites en het 

publiek vaak lijnrecht tegenover elkaar. In 1947 schreven 38 architecten en historici die lid 

waren van de progressieve kunstenaarsorganisatie de Deutsche Werkbund: ‘Das zerstörte 

Erbe darf nicht historisch rekonstruiert werden, es kann nur für neue Aufgaben in neuer Form 

entstehen. […] Denn nur das gültig-einfache ist vielfältig brauchbar.’786 De bevolking wilde 

juist wel dat hun vertrouwde leefomgeving, inclusief de verwoeste kerkgebouwen, in de 

vooroorlogse vorm werd hersteld. Het naoorlogse wederopbouwbeleid van overheden, 

kerkbesturen en erfgoeddeskundigen gaf aan de verlangens van de bevolking echter weinig 

gehoor.787  

In de pas opgerichte deelstaat NRW moesten duizenden in de oorlog verwoeste kerken 

worden herbouwd of door nieuwbouw vervangen. In veel gevallen kozen kerk- en 

gemeentebesturen voor de genoemde schöpferischer Aufbau. Vanwege de geringe 

kunsthistorische waardering voor de negentiende eeuw werd restauratie van negentiende-

eeuwse kerken meestal niet als optie gezien. Zo werden in Keulen de neogotische St. 

Mauritius (1865; Vincent Statz) en de Herz-Jesu-Kirche (1893; Friedrich von Schmidt) na 

zware oorlogsschade niet gerestaureerd. De restanten van beide kerkgebouwen werden eind 

jaren vijftig in nieuwbouw geïntegreerd. De toenmalige diocesane bouwmeester Willy 

Weyres (1903-1989) vond dat de neogotische kerkontwerpen niet rijmden met de moderne 

liturgische eisen, maar sprak ook van kwalitatief slechte ontwerpen.788 Bij de nieuwbouw van 

de Herz-Jesu-Kirche oordeelde de betrokken regeringsbouwmeester van NRW Wilhelm 

Hartmann (1893-1976) dat vervalste ‘middeleeuws’ aandoende kerken uit de negentiende 

eeuw niet mochten worden herbouwd.789 De nieuwe Herz-Jesu-Kirche werd door Hartmann 

en Weyres ontworpen en in 1957 gewijd. De nieuwbouw van de St. Mauritius volgde 

datzelfde jaar naar plannen van de Keulse bouwmeester Fritz Schaller (1904-2002). Beide 

kerkgebouwen behoren tot de bekendste en meest geslaagde voorbeelden van de 

schöpferischer Aufbau.  

De neoromaanse St. Rochuskirche in Düsseldorf (1897; Josef Kleesattel) trof hetzelfde 

lot. Het imposante gebouw behoorde tot de grootste kerken van Düsseldorf. Het ontwerp 

greep terug op de romaanse basiliek St. Aposteln in Keulen. Bij een bombardement in 1943 

werd de kerk voor ongeveer veertig procent verwoest. In 1952 waren er nog plannen om de 

kerk uit 1897 geheel te herstellen. Hoewel dat bouwtechnisch gezien goed mogelijk was, zag 

het kerkbestuur hiervan af. Praktische en financiële redenen zouden hieraan ten grondslag 

liggen. Maar dit was niet de enige verklaring: in een brief van de architect Paul Schneider-
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Esleben (1915-2005) aan de Keulse kardinaal Frings verklaarde eerstgenoemde dat herbouw 

van de neoromaanse kerk ongewenste herinneringen kon oproepen aan het tijdperk van het 

Tweede Keizerrijk.790 Schneider-Esleben maakte in 1953 plannen voor nieuwbouw op de 

plaats van het koor van de vooroorlogse kerk. De neoromaanse restanten werden in hetzelfde 

jaar gesloopt, op de westtoren na. Ook hiertegen protesteerden omwonenden en parochianen: 

zij waren gehecht geraakt aan het imposante gebouw dat het stadsbeeld twee generaties lang 

had gedomineerd. De neoromaanse stijl gaf hun een gevoel van geborgenheid en deed hen 

verlangen naar de tijd van vóór het Derde Rijk.791 Niettemin vormt de nieuwe koepelkerk naar 

ontwerp van Schneider-Esleben een boeiend en gewaagd contrast met de gehandhaafde 

neoromaanse toren.  

 

Vanaf de jaren zestig kwam ook in Duitsland langzaam maar zeker een kentering in de 

onderwaardering van de neostijlen. Deze kentering manifesteerde zich door een groeiende 

belangstelling voor de negentiende eeuw onder kunsthistorici en architecten. Aanvankelijk 

resulteerde onderzoek naar kerkgebouwen uit deze periode vooral in beknopte en selectieve 

inventarisaties van kerkgebouwen per regio tot ongeveer 1880, uitgevoerd door 

wetenschappers uit kerkelijke en kunsthistorische disciplines.792 

Verdere kennis en waardering van de Duitse negentiende-eeuwse kerkbouw volgden 

vanaf omstreeks 1980. Een sleutelfiguur in deze ontwikkeling was de al genoemde diocesane 

architect Willy Weyres. Zijn onderzoek naar negentiende-eeuwse (bouw)kunst leidde tot het – 

samen met Eduard Trier geschreven – vijfdelige boekwerk Kunst des 19. Jahrhunderts im 

Rheinland (1980). In twee delen daarvan besteedde Weyres uitgebreid aandacht aan zowel de 

protestantse als rooms-katholieke kerkbouw van na 1800. In de inleiding schreven de auteurs 

dat meer kennis van de bouwkunst uit deze periode onder het publiek gewenst was.793 Deze 

publicatie getuigt van Weyres’ mildere opvatting over de neostijlen ten opzichte van de jaren 

vijftig, toen hij zich als architect bezighield met de wederopbouw van verwoeste kerken – een 

ontwikkeling die we eerder ook zagen bij de receptie van Nederlandse neogotische kerken.  

 

 

Waardering van kerkgebouwen uit de twintigste eeuw 

 

Terwijl de kunsthistorische waardering voor negentiende-eeuwse kerken in Duitsland vanaf 

de jaren zestig langzaam toenam, was de waardering voor de twintigste-eeuwse kerkbouw 

destijds – ook internationaal gezien – al decennia een feit. De aandacht voor het moderne 

kerkelijke erfgoed uitte zich in publicaties, congressen en tentoonstellingen die aandacht 

besteedden aan ontwikkelingen op het gebied van liturgiehervorming, moderne materialen, 

kerkelijke kunst en nieuwe ruimteconcepten.794 

De Duitse contemporaine kerkbouw stond vóór de Tweede Wereldoorlog al in de 

belangstelling. In 1933 verscheen een overzichtswerk van de architectuurhistoricus Walter 

Distel, getiteld Protestantischer Kirchenbau seit 1900 in Deutschland. Daarin schreef de 

auteur dat de protestantse kerkbouwers in Duitsland zich sinds het midden van de negentiende 

eeuw hadden moeten verhouden tot liturgische vernieuwingen. Deze ideologische 

vernieuwingen lagen aan de basis van een vorm- en materiaalvernieuwing die kerkarchitecten 

rond het begin van de twintigste eeuw steeds vaker hadden toegepast. De nieuwe opvatting 

was dat ornamentiek ondergeschikt was in het kerkontwerp: de stijl werd zakelijker. 
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Opmerkelijk is dat Distel vergelijkingen maakte met de contemporaine kerkbouw in onder 

andere Nederland. Zijn vergelijking met Nederlandse kerken laat een verschil in opvatting 

zien over de plaats en betekenis van de kansel in het kerkgebouw: volgens (Nederlandse) 

calvinistische inzichten moet de kansel een centrale plaats hebben, terwijl in de (Duitse) 

lutherse traditie het altaar de ruimte domineert.795 Het boek, dat vele plattegronden en 

tekeningen bevat, was toentertijd van belang omdat dat het het eerste samenhangende 

overzicht gaf van de contemporaine lutherse kerkbouw in Duitsland. 

Precies veertig jaar na Distels boek, in 1973, verscheen het eerste uitgebreide 

overzichtswerk over de twintigste-eeuwse kerkbouw in Duitsland. Dit door Hugo Schnell 

geschreven boek met de titel Der Kirchenbau des xx. Jahrhunderts in Deutschland kan als een 

vervolgstudie worden gezien op het werk van Distel. Het rijk geïllustreerde overzichtswerk 

beschrijft belangrijke Duitse kerken vanuit een brede geestelijke en cultuurhistorische context. 

Ook de kerkgebouwen in de hier besproken deelstaat NRW komen ruimschoots aan de orde. 

Opmerkelijk is dat Schnell in de inleiding betoogt dat twintigste-eeuwse protestantse en 

katholieke kerken als gevolg van vergelijkbare ontwikkelingen binnen de liturgie min of meer 

synonieme vernieuwingen toonden.796 Architectonische tegenstellingen tussen protestantse en 

katholieke kerkgebouwen waren volgens hem gaandeweg kleiner geworden doordat de 

lutheranen meer waarde waren gaan hechten aan een centrale positie van het altaar – iets wat 

bij katholieken van oudsher het geval was.  

In 2012 prees de Münsterse theoloog en filosoof Thomas Sternberg het omvangrijke 

landschap van moderne kerken in NRW in een artikel. Hij noemde onder andere de gunstige 

financiële situatie van de Duitse kerkgenootschappen als reden voor de voortvarende bouw 

van nieuwe kerken in de tijd van het Wirtschaftswunder. Verder schreef hij met enige ironie 

dat in het in 1956 opgerichte bisdom Essen een spreekwoordelijk schuldbesef bestond over 

elke kerk die niet gebouwd zou worden. Die conclusie is althans te trekken op basis van de 

grootschalige nieuwbouw van kerkgebouwen in het Ruhrgebied.797  

Ook schreef Sternberg dat gedurende de naoorlogse decennia verscheidene befaamde 

Duitse architecten – denk aan Dominikus Böhm (1880-1955) en diens zoon Gottfried Böhm 

(geb. 1920), Rudolf Schwarz (1897-1961) en Otto Bartning (1883-1959) – kerken hadden 

mogen bouwen in NRW. Dit maakt de concentratie moderne kerkgebouwen in NRW uniek in 

de wereld, aldus Sternberg. 

De kunsthistoricus Godehard Hoffmann onderstreepte recentelijk de internationale 

waardering voor de Duitse moderne kerkbouw, in het bijzonder voor de katholieke kerkbouw 

in de bisdommen Essen en Keulen: ‘[D]ass an Rhein und Ruhr der weltweit dichteste und 

qualitätvollste Bestand an modernen Kirchen steht, ist international längst gewürdigt 

worden.’798 Als voorbeeld voerde hij aan dat Italiaanse kerkarchitecten met een schuin oog 

naar Duitsland kijken. Teksten van de befaamde architect en kerkenbouwer Rudolf Schwarz 

zijn zelfs in het Italiaans vertaald.799   

 

 

Monumentenzorg en kerkenproblematiek in NRW 

 

De huidige monumentenwet van NRW werd van kracht op 11 maart 1980. Daarmee behoort 

NRW tot de laatste Duitse deelstaten die een monumentenwet invoerden.800 Drie hiërarchisch 
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geordende bestuursorganen voeren de wet uit; dit zijn de zogenaamde Denkmalbehörden. Dat 

zijn op het hoogste niveau het Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 

Verkehr des Landes NRW. Eén niveau daaronder zijn de zogenaamde Landkreise (districten) 

en kreisfreie Städte betrokken. De Denkmalbehörden op het laagste niveau zijn onderdeel van 

lokale overheden of gemeenten. In NRW spelen de middelste bestuursorganen een belangrijke 

rol op het gebied van onderzoek en advies bij gebouwde en archeologische monumenten en 

historische landschappen. Zij worden daarin ondersteund door de afdeling Denkmalpflege, 

Landschafts- und Baukultur Westfalen – onderdeel van het Landschaftsverband 

Westfalen/Lippe (LWL) in Münster – en het Amt für Denkmalpflege Rheinland.801 

Volgens de monumentenverordening van de deelstaat vallen kerkgebouwen onder het 

gebouwde erfgoed, de zogenaamde Baudenkmäler. Het beleid ten aanzien van kerkgebouwen 

wordt omschreven in artikel 38. Hierin staat dat behoud van monumentale kerkgebouwen 

moet worden gewaarborgd door samenwerking tussen de betrokken burgerlijke en kerkelijke 

overheden. Ook stelt het artikel dat overheden bij besluitvorming met betrekking tot 

kerkelijke monumenten rekening dienen te houden met de belangen van het uitoefenen van de 

eredienst. Daarmee stemt het artikel inhoudelijk overeen met de Nederlandse bepalingen ten 

aanzien van kerkelijke monumenten.802 

De beide grote Duitse kerkgenootschappen richten zich op een zo lang mogelijk 

kerkelijk gebruik van hun gebouwen. Ze beroepen zich daarbij op de christelijke traditie en de 

missiekracht die de kerkgebouwen uitstralen.803 Zo betoogde de kunsthistoricus Hans Hanke 

in 2003 dat bij kerkgebouwen de kerkelijke functie de beste is voor het behoud van het 

gebouw als monument. Wanneer deze functie noodgedwongen wegvalt, kan volgens hem wel 

gekeken worden of er alternatieve functies zijn die min of meer recht doen aan de 

oorspronkelijke uitstraling en bestemming van het kerkgebouw.804 

Eén opvallend standpunt dat zowel de Duitse kerkelijke autoriteiten als de 

erfgoedinstellingen omarmen, is het streven naar behoud van monumentwaardige kerken als 

gebouw. Met andere woorden: als een kerk een hoge cultuurhistorische waarde heeft, wordt 

bij een buitengebruikstelling de optie van sloop zoveel mogelijk uitgesloten.805 Anderzijds 

stellen de Duitse bisschoppen dat leegstaande kerkgebouwen geen ‘onwaardige’ nieuwe 

bestemming mogen krijgen en dat deze niet gebruikt mogen worden door niet-christelijke 

genootschappen. Opmerkelijk is dat zij daarbij verwijzen naar de situatie in Nederland. Daar 

is volgens hen sprake van enkele ongepaste bestemmingen, zoals een partycentrum in de 

voormalige neogotische St. Jozefkerk in Den Bosch.806 

Het door het Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW verordende project 

Modellvorhaben Kirchenumnutzungen (2006-2010) concludeerde dat leegkomende 

kerkgebouwen voor zowel kerkelijke als profane doelen kunnen worden gebruikt. Het 

ministerie voerde deze studie uit in samenwerking met kerkgenootschappen, overheden, 

wetenschappers en architecten. De instanties nomineerden in de deelstaat negentien 

leegstaande en al herbestemde kerkgebouwen. Zij deelden de nieuwe bestemmingen van de 

gebouwen in categorieën in; variërend van ‘gepast’ hergebruik – bijvoorbeeld voor 

liturgische, charitatieve of museale doeleinden – tot functies die verder van de oorspronkelijke 

bestemming van het kerkgebouw af staan. Bij dat laatste valt te denken aan kantoren, horeca 

of sportvoorzieningen zoals klimwanden en fitnesscentra.807 Het slagen van een 
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herbestemming hangt volgens de auteurs van de studie onder meer af van het kerkgebouw 

zelf, de stedenbouwkundige en sociale context, de cultuurhistorische waarde, de aanwezigheid 

van investeerders, en verschillende gebruiksconcepten.808  

De studie noemt één categorie die hier speciaal genoemd moet worden. Dat is de zogenaamde 

‘bedenktijd’. Deze valt in feite niet onder de noemer herbestemming. ‘Bedenktijd’ is een 

maatregel voor leegkomende monumentale kerkgebouwen die vanwege hun uitzonderlijke 

cultuurhistorische waarde niet in aanmerking komen voor profane bestemmingen. Voor 

dergelijke kerken is het moeilijk om op korte termijn een passende bestemming te vinden. Zij 

staan soms gedurende een langere periode leeg, terwijl de instanties nadenken over een 

herbestemming die het kerkgebouw met interieur zoveel mogelijk intact laat. Bij deze 

kerkgebouwen gaat het vaak om een zeldzaam ensemble met een opvallende samenhang 

tussen ruimtewerking, architectuur, aankleding, symboliek en decoraties. Zij dateren vaak uit 

de twintigste eeuw, zoals de Hl. Kreuz in Gelsenkirchen-Ückendorf (1929; Josef Franke; afb. 

79). Tot op heden zijn slechts weinig kerkgebouwen voor deze speciale status in aanmerking 

gekomen.809 

Ook de Duitse bisschoppenconferentie sprak zich in zijn richtlijnen uit voor de optie 

‘bedenktijd’, als alternatief voor herbestemming of sloop: ‘Eine zur Zeit nicht genutzte Kirche 

verlangt nicht automatisch nachsofortigen Handlungsoptionen. Durch eine Konservierung der 

Kirche wird eine Bedenkzeit erreicht, in der alle Möglichkeiten des Erhalts ausgelotet werden 

können.’810 De bisschoppen lijken in alle gevallen voor een bedenktijd te zijn, ongeacht de 

datering en erfgoedwaarde van de kerk in kwestie.   

Of een bedenktijd de oplossing van het probleem is, is moeilijk te zeggen. Zoals de 

situatie in zowel Nederland als in de Duitse deelstaat NRW laat zien, is elke oplossing van de 

kerkenproblematiek tijd- en contextgebonden. De praktijk van de afgelopen decennia in beide 

landen heeft geleerd dat er geen beste oplossing bestaat. Met andere woorden, er is geen one 

best way, aldus de socioloog Nico Nelissen in 2012. Daarnaast kan een geslaagde 

herbestemming van één kerk het verlies van een nabijgelegen andere kerk betekenen.  

In 2015 publiceerde de architectuurhistoricus Martin Bredenbeck de studie Die 

Zukunft von Sakralbauten im Rheinland. Dit werk richt zich op de actuele situatie rond 

negentiende- en twintigste-eeuwse kerkgebouwen in het Rijnland. Bredenbeck onderzocht 

ruim driehonderd protestantse en rooms-katholieke kerkgebouwen die hun kerkelijke functie 

verloren hebben. De meeste daarvan bevinden zich in NRW, maar er staan ook enkele in de 

deelstaat Saarland. In veel gevallen heeft herbestemming plaatsgevonden. Opvallend is dat de 

door Bredenbeck onderzochte kerken vaak een herbestemming hebben gekregen die de 

inwendige ruimtewerking en ten minste enkele karakteristieke (interieur)onderdelen intact 

heeft gelaten. 

Onderdeel van Bredenbecks studie is een indeling van kerkgebouwen aan de hand van 

toekomstperspectieven. Hij onderscheidt drie scenario’s of categorieën: behoud, wijziging en 

sloop. Bij elke kerk heeft hij een architectuur- en kunsthistorische waarde vastgesteld aan de 

hand van esthetische, stilistische, bouwtechnische en stedenbouwkundige kenmerken. Verder 

beoordeelt hij kerkgebouwen op basis van een vergelijking van de actuele met de 

oorspronkelijke situatie. Op die manier stelt hij vast of een herbestemming geslaagd is – met 

andere woorden, of recht is gedaan aan de architectuurhistorische waarde van de kerk.811 

Bredenbeck herkent per categorie verschillende subcategorieën. Bij behoud en 

wijziging van een kerkgebouw is sprake van een veelvoud van mogelijkheden voor het 
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gebouw. In het geval van behoud bestaat zowel de mogelijkheid van een kerkelijke als van 

een (deels) profane bestemming. Ook gemengde functies en (tijdelijke) leegstand van kerken 

komen volgens Bredenbeck in NRW voor. De categorie wijziging houdt een verbouwing tot 

kantoor of appartementen in, maar ook aanzienlijke bouwkundige ingrepen ten behoeve van 

een kerkelijke bestemming komen voor.   

Volgens Bredenbeck komt sloop van kerkgebouwen in Duitsland sporadisch voor en zijn 

vooral naoorlogse kerkgebouwen dit lot beschoren. De twee belangrijkste redenen voor dit 

laatste zijn de grote aantallen naoorlogse kerken en de geringe kunsthistorische waardering 

voor dit erfgoed.812 Met deze observaties legt Bredenbeck een andere nadruk dan de eerder 

genoemde Hoffmann en Sternberg, die met hun jubelende recensies vooral de hoogtepunten 

van de afgelopen eeuw in gedachten hadden. Bredenbeck komt in zijn boek tot de conclusie 

dat veel waardevolle naoorlogse kerkelijke kunstensembles verloren dreigen te gaan en dat 

stedenbouwkundige structuren in naoorlogse wijken worden aangetast door het wegvallen van 

de kerk als middelpunt. Op basis van Bredenbecks redenering kan gesteld worden dat de 

situatie in de West-Duitse deelstaat vergelijkbaar is met de staat van de Nederlandse 

wederopbouwkerken. 
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Beschouwing bij 3.2 

 

In dit hoofdstuk is de aanpak van de in Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen eveneens 

bestaande kerkenproblematiek bestudeerd. We deden dit onder andere met het oog op een 

nieuwe waarderingsmethodiek voor Nederlandse (jonge) kerkgebouwen.   

De in Vlaanderen opgestelde waarderingsmethodiek voor negentiende-eeuwse kerken 

kan als solide en overtuigend worden aangemerkt. De waardering op basis van drie 

classificaties naar cultuurhistorisch belang kan in theorie ook worden toegepast op het 

kerkelijke patrimonium uit de negentiende en twintigste eeuw in Nederland. Wel moet worden 

opgemerkt dat de vele gradaties van bescherming – gebaseerd op in totaal 27 mogelijke 

lettercombinaties – tot versnippering van het beleid en onduidelijkheid over rechten en 

plichten kan leiden. Het is zo goed als zeker dat het Vlaamse systeem in de Nederlandse 

praktijk niet zal werken. In ons land wil de Omgevingswet – die, zoals het er nu uitziet, van 

kracht wordt in 2021 – regels en procedures juist versoepelen. Daarom hebben overheden en 

eigenaren van kerkelijke monumenten meer baat bij een eenvoudiger en overzichtelijker 

waarderingsmethodiek.  

De deelstaat Nordrhein-Westfalen herbergt de grootste dichtheid aan negentiende- en 

twintigste-eeuwse kerkgebouwen in Duitsland. De cultuurhistorische waarde van de 

kerkgebouwen geniet in de deelstaat (en daarbuiten) ruime aandacht. Datzelfde geldt voor de 

problematiek rond leegstand en herbestemming. Veel belangwekkende kerkgebouwen uit de 

negentiende en twintigste eeuw hebben een monumentenstatus. Toch is de situatie, vooral bij 

twintigste-eeuwse kerken, complex. Rooms-katholieke (fusie)parochies en protestantse 

gemeenten stoten veel twintigste-eeuwse kerkgebouwen af, omdat zij bij voorkeur oudere 

kerkgebouwen blijven gebruiken. Vanwege de grote hoeveelheid naoorlogse kerken is 

leegstand en herbestemming vooral bij deze categorie kerken aan de orde. De verwachting is 

dat het aantal af te stoten kerkgebouwen in NRW in de komende jaren blijft stijgen. Er bestaat 

in NRW geen uniform cultuurhistorisch waarderingssysteem voor negentiende- en twintigste-

eeuwse kerken. Wel hebben kerkgenootschappen en overheden studies gedaan naar 

toekomstperspectieven voor kerkgebouwen. Daarbij hielden zij rekening met de sociale en 

ruimtelijke context, economische motieven en cultuurhistorische waarde. 

De belangrijkste overeenkomst tussen de twee regio’s is dat in beide gebieden is 

gewerkt volgens een systeem van classificatie. In Vlaanderen heeft dat geleid tot een 

hiërarchische schaal van drie cultuurhistorische waarderingen, terwijl deze hiërarchie in 

NRW achterwege bleef. In de Duitse deelstaat waren mogelijkheden voor herbestemming 

leidend. De Duitse methodiek leidde tot een indeling in verschillende categorieën van 

passende en mindere passende bestemmingen. Door middel van de categorie ‘bedenktijd’ 

vroeg men aandacht voor gesamtkunstwerken.   

Bij een op te stellen methodiek voor Nederlandse kerkgebouwen bieden de 

theoretische invalshoeken uit zowel Vlaanderen als NRW houvast. Het Vlaamse en Duitse 

systeem zijn beide van betekenis bij bijvoorbeeld de vaststelling van zogenaamde 

topensembles van kerkgebouwen. Beleidstechnisch gezien is het Duitse systeem beter geschikt 

om te worden nagevolgd, omdat dat het overzichtelijker is dan het Vlaamse en meer rekening 

houdt met toekomstperspectieven van kerkgebouwen. Inhoudelijk gezien is het Vlaamse 

systeem interessant, omdat het nadrukkelijk wijst op de materiële en immateriële kwaliteit van 

de gebouwen. In het volgende hoofdstuk beschrijven we hoe een waarderingssysteem voor 

Nederlandse kerkgebouwen eruit kan zien. 
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3.3  Boventallig kerkelijk erfgoed uit de periode 1800-1970 in Nederland 
 

Het behoeft geen betoog dat het gebouwde kerkelijke erfgoed in de huidige tijd grote 

belangstelling geniet, maar tegelijk ook onder druk staat. In de vorige twee hoofdstukken 

hebben we kunnen lezen dat een toenemende cultuurhistorische waardering van jonge 

kerkgebouwen – zowel in als buiten Nederland – gelijke tred hield met een toenemende 

bedreiging door ingrepen, transformaties en sloop. Aan het begin van de eenentwintigste 

eeuw staat de Nederlandse samenleving voor een grote opgave inzake de omgang met de nog 

resterende circa 4500 kerkgebouwen uit de periode 1800-1970.813 Het aantal kerkgebouwen 

dat in de nabije toekomst ‘op de markt’ komt – beschermd of onbeschermd, weinig of zeer 

waardevol – is namelijk naar verwachting groter dan ooit.814 Mogelijk sluiten meer dan 

duizend kerkgebouwen binnen tien jaar hun deuren, waarvan veruit de meeste uit de periode 

1800-1970. 

Tegen deze achtergrond is het noodzakelijk om te bepalen wat er met de ‘overtollige’ 

kerkgebouwen moet gebeuren.815 Verschillende partijen hebben – onder andere tijdens de 

slotbijeenkomst van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed in december 2016 – benadrukt 

dat het maken van keuzes noodzakelijk is. Essentieel is na te gaan om welke 

cultuurhistorische redenen de ene kerk wel (integraal) behouden kan blijven, en een andere 

kerk niet. Dit hoofdstuk bevat een analyse van verschillende Nederlandse 

waarderingsmethodieken van kerkgebouwen, waaronder die van de RCE. Na deze analyse 

volgt de introductie van een waarderingssysteem dat, meer nog dan de beschreven 

methodieken, gericht is op de huidige kerkenproblematiek. Het nieuwe waarderingssysteem 

bouwt dus voort op eerder ontwikkelde systemen uit eigen land, Vlaanderen en Nordrhein-

Westfalen. Het is echter vernieuwend door zijn sterke toespitsing op kerkelijk erfgoed. 

Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de database die is ontwikkeld als 

digitale bijlage bij dit onderzoek. Deze database kan als hulpmiddel dienen bij het vaststellen 

van (deel)waarden van kerkgebouwen; en kan dus in combinatie met het 

waarderingsinstrument worden gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
813 Geschat aantal kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 in Nederland volgens de database op het moment van 

het afronden van het onderzoek (2018). 
814 Blott, ‘Alle kerkgebouwen behouden gaat niet’, Reformatorisch Dagblad, 12 maart 2015. 
815 De Groot, Linskens, 2008, 15. 
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3.3.1  Dilemma’s rond bedreigd kerkelijk erfgoed  

 

 

Nog meer kerkgebouwen bedreigd 

 

In de afgelopen jaren verschenen geregeld berichten over massale kerksluitingen in de 

regionale en landelijke media. Tussen 1975 en 2008 sloten circa driehonderd rooms-

katholieke kerken en zeshonderd protestantse kerken de deuren.816 Tijdens het Jaar van het 

Religieus Erfgoed in 2008 werd gesteld dat van de 4200 toen nog voor de eredienst gebruikte 

kerkgebouwen binnen tien jaar ongeveer duizend zouden sluiten.817 Zes jaar later maakte de 

Nederlandse Bisschoppenconferentie bekend dat tot het jaar 2025 duizend van de 

zestienhonderd nog resterende rooms-katholieke kerken zouden sluiten.818 Eind 2014 

voorspelde de Utrechtse kardinaal Wim Eijk dat in 2030 nog slechts twintig van de 

driehonderd parochiekerken in het aartsbisdom zullen functioneren.819 Ook de prognoses van 

het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (Kaski) uit 2015 zijn somber: het aantal rooms-

katholieken dat op zondag nog naar de kerk gaat, zal in 2030 naar verwachting zijn geslonken 

tot 60.000. Dat betekent dat er dan nog slechts driehonderd parochiekerken in het hele land in 

gebruik kunnen zijn. In 2015 lagen deze aantallen op respectievelijk 214.000 en 1500.820 De 

Protestantse Kerk Nederland verwachtte in 2013 dat zij ‘in de nabije toekomst’ zes- tot 

achthonderd van de tweeduizend kerkgebouwen zou moeten afstoten.821 Goedbeschouwd kan 

worden gezegd dat de voorspellingen in de loop van de tijd steeds slechter zijn geworden.  

Wat de toekomst brengen moge: feit is dat in Nederland op dit moment nog ongeveer 

4500 kerkgebouwen en voormalige kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 staan. Daarvan 

hebben ruim 2000 een monumentenstatus: 1200 zijn rijksmonument, 800 zijn gemeentelijk en 

30 provinciaal monument.822 Het grote aantal negentiende- en twintigste-eeuwse 

kerkgebouwen en het toenemende aantal kerksluitingen impliceert dat niet alles – in de 

oorspronkelijke vorm – behouden kan blijven. Daarom moeten in de nabije toekomst 

stringentere selecties worden gemaakt bij de keuze voor integraal behoud van kerkgebouwen 

dan tijdens het Monumenten Selectie Project (MSP) in de jaren negentig. Daarbij is een grote 

zorgvuldigheid gewenst omdat de toekomst van identiteitsbepalende gebouwen met vaak 

waardevolle interieurensembles in het geding is.823 Een centrale vraag is op grond van welke 

criteria kerkbesturen, overheidsinstellingen en kunsthistorici in de toekomst moeten 

selecteren. 

De huidige waardering van kerkelijke rijks-, provinciale en gemeentelijke 

monumenten is vastgelegd in de zogenaamde redengevende omschrijvingen. Deze 

omschrijvingen bestaan achtereenvolgens uit een ‘inleiding’, een ‘omschrijving’ en een 

‘waardering’. In de ‘omschrijving’ staat het beschermde gebouw met de bijbehorende 

waardevolle onderdelen beschreven. De ‘waardering’ legt vervolgens uit waarom het gebouw 

en onderdelen daarvan beschermd zijn.  

Vanwege de vrij algemene verslaglegging in de redengevende omschrijvingen is het 

bij bepaling van de waarden van kerkgebouwen moeilijk om de top van de subtop te 

                                                           
816 De Groot, Linskens, 2008, 142, bijlage 1.1. 
817 Ibidem, 14. 
818 ‘Eijk: in 2025 meer dan duizend kerken dicht’, Katholiek Nieuwsblad, 3 december 2013. 
819 Dit is een aanname die is gebaseerd op een prognose.  ‘Eijk: aartsbisdom gaat krimpen van 300 naar 20 

kerken’, Trouw, 10 december 2014. 
820 ‘Kerksluitingen Nederlandse bisdommen realistisch’, Katholiek Nieuwsblad, 12 oktober 2015. 

https://www.katholiek.nl/actueel/kaski-nog-maar-60-000-kerkgangers-in-2030/ 
821 Mulder, E., ‘Massaal kerkgebouwen dicht’, Trouw, 2 januari 2013. 
822 Dit zijn geschatte aantallen volgens recente gegevens (2018) uit de database kerkgebouwen 1800-1970.  
823 Jenster, 2015, 18. 
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onderscheiden. De auteurs van het Belvedere-rapport uit 2008 stellen terecht dat sommige 

redengevende omschrijvingen ‘erg kort en algemeen’ zijn.824 In de omschrijvingen van enkele 

rijksbeschermde kerkgebouwen in Drenthe staan bijvoorbeeld korte opsommingen van enkele 

cultuurhistorische kenmerken zonder verdere toelichting. Dit betreffen de omschrijvingen van 

de St. Jozefkerk in Zandberg (1930; Th. van Elsberg), de St. Willehadus in Emmer- 

Compascuum (1924; Herman Kroes) en de Noorderkerk in Nieuw-Amsterdam (1925; W. van 

Straten; afb. 80). In deze gevallen wordt niet duidelijk wat bijvoorbeeld de waarde is van het 

interieurensemble. Een goed voorbeeld van een uitgebreide omschrijving met toelichting van 

het interieurensemble betreft die van de Adventkerk in Aerdenhout (1958), een jong 

rijksmonument uit de wederopbouwperiode. 

Verder bevatten sommige redengevende omschrijvingen onjuiste informatie. Zo zijn er 

omschrijvingen die een kerkinterieur met een hoge waarde suggereren vanwege de gaafheid, 

terwijl dat interieur door moderniseringen in de jaren zestig niet meer gaaf – lees: in 

oorspronkelijke staat – blijkt te zijn. Een voorbeeld is de Paterskerk in Roosendaal uit 1868, 

van architect Theo Asseler. Archieffoto’s tonen aan dat deze kerk voorheen decoratieve 

schilderingen bezat en dat de oorspronkelijke gebrandschilderde ramen zijn vervangen door 

blank glas. Ook zijn de altaren – daterend van de uitbreiding van de kerk in 1909 – bij de 

liturgische herinrichting in 1965 verdwenen (afb. 81 en 82).825 Deze kerk heeft dus geen 

bovengemiddeld belangrijk interieurensemble uit de bouwtijd meer. 

Bij negentiende-eeuwse kerkgebouwen die in de jaren zeventig rijksmonument zijn 

geworden, ontbreekt bovendien de redengevende omschrijving, omdat de Monumentenwet 

van 1961 deze toen nog niet verplichtte.826 Deze kerkgebouwen worden alleen kort 

bouwkundig beschreven. Een belangrijk criterium om een negentiende-eeuwse kerk op 

rijksniveau te beschermen, was destijds volgens architectuurhistoricus Rosenberg – die de 

kerkgebouwen inventariseerde in opdracht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg – de 

architect en vooral de plaats van de kerk in diens oeuvre.827 Ook keek Rosenberg naar de 

toenmalige staat van het interieur, dat oorspronkelijk of gewijzigd kon zijn. Deze zaken staan 

echter niet altijd expliciet in de beschrijvingen vermeld. Een korte beschrijving maakt niet 

duidelijk waarom een kerkgebouw van dusdanig hoog belang is dat dit integraal moet worden 

behouden. 

De genoemde omissies zijn overigens verklaarbaar vanuit de tijd. In de tijd van de 

eerste monumentenregistratie was het probleem van leegloop, leegstand en sloop bij kerken 

nog niet zo groot, laat staan bekend, als in het heden. Gedetailleerde beschrijvingen en 

waarderingen waren dan ook minder noodzakelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
824 Morel, Houben, Asselbergs, 2008, 90. 
825 Oude interieurfoto’s van de kerk zijn te vinden op de website Thuis in Brabant. http://www.thuisinbrabant.nl. 
826 http://www.monumentenregie.nl. en informatie via Leo Dubbelaar, secretaris van het Cuypersgenootschap. 
827 Rosenberg, 1972, 40-50, 55-63. 

http://www.thuisinbrabant.nl./
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3.3.2  Een waarderingssysteem voor jonge kerkgebouwen 

 

Om tot een verantwoorde methodiek te komen, toegepast op kerkgebouwen uit de periode 

1800-1970, moet rekening worden gehouden met een aantal elementen. Een eerste pijler is 

een hiërarchische ordening van waarderingen, variërend van hoog naar laag. De doelstelling 

van zo’n systeem is dat het maken van keuzes inzake de toekomst van kerkgebouwen 

vereenvoudigd wordt doordat het een gewogen inzicht geeft in de cultuurhistorische waarden 

die gekoesterd dienen te worden. Het door de nationale erfgoedinstantie RCE gepubliceerde 

rapport Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen (2013) beveelt een 

opdeling van museale objecten in drie rangen aan: hoog, gemiddeld en beperkt.828 Vanwege 

de complexe samenstelling van kerkelijke ensembles is het echter aan te bevelen bij dit type 

erfgoed een rang toe te voegen. Met vier rangen kan de top beter van de subtop worden 

onderscheiden.829 

In 2003 hebben de historici Antoine Jacobs en Bart Wiekart een onderzoeksrapport 

uitgebracht over de waarde van de kerkgebouwen uit de periode 1940-1970 in de provincie 

Limburg. In dit rapport beschrijven en waarderen zij alle circa tweehonderd toen nog 

bestaande wederopbouwkerken in die provincie. De auteurs gebruikten bij de toegepaste 

waardestelling een systeem bestaand uit vier rangen: zeer hoog, hoog, gemiddeld en beperkt. 

Opvallend daarbij is dat zij per kerkgebouw verschillende criteria afzonderlijk hebben 

gewogen en geen gemiddelde eindscore hebben toegepast. Ze hebben dan ook geen 

puntenschaal gebruikt, maar hun evaluaties toegelicht met argumenten. De auteurs noemen 

expliciet dat de waardestellingen voorlopig zijn. Deze kunnen dus mettertijd veranderen.830 

De gehanteerde criteria komen overeen met de criteria die de RCE in 1991 heeft opgesteld: 

architectuur- en kunsthistorische waarde, cultuurhistorische waarde, gaafheid, zeldzaamheid 

en ensemblewaarde.  

Hoewel Jacobs en Wiekart zich hebben beperkt tot de wederopbouwperiode, kunnen 

de gebruikte criteria en gradaties van waardering eveneens worden toegepast op 

kerkgebouwen van vóór 1940. Het rapport van Jacobs en Wiekart heeft een substantiële 

bijdrage geleverd aan de bescherming van wederopbouwkerken als gemeentelijk en 

rijksmonument, zowel in Limburg als in de rest van het land. Bij een van de hedendaagse 

praktijk uitgaande waardering van kerkelijke erfgoed is het echter van belang om het 

interieurensemble in een speciaal criterium te evalueren; iets wat verderop wordt toegelicht.  

Samen met de bisdommen van Rotterdam en Haarlem publiceerde het door de 

rijksoverheid ingestelde Projectbureau Belvedere in 2008 het rapport Onderzoek 

herbestemming kerken en kerklocaties. Een inventarisatie vanaf 1970.831 In dit rapport 

worden eveneens vier rangen gehanteerd voor de waardering van kerkelijk erfgoed. Hoewel 

de auteurs deze rangen anders noemen dan Jacobs en Wiekart, sluiten de rangen inhoudelijk 

min of meer aan bij die van de Limburgse auteurs. De Belvedere-auteurs noemen 

kerkgebouwen van de hoogste rang ‘integraal religieus cultuurhistorisch erfgoed of 

gesamtkunstwerken (exterieur, interieur, kerkgeschiedenis, mentale betekenis)’.832 Hieruit is 

op te maken dat de ensemblewaarde zwaar meeweegt in de beoordeling. De andere drie 

rangen omschrijven de auteurs als volgt: ‘monumenten van esthetische waarde 

(architectuurhistorisch)’, ‘monumenten van stedenbouwkundige waarde’ en ‘van beperkte 

                                                           
828 Versloot, 2013, 11, 21-22. 
829 Zie hiervoor ook Gration, 2011, 7. 
830 Jacobs, Wiekart, 2003, 6. 
831 Het Projectbureau Belvedere richtte zich op de verbinding tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling 

en heeft gefunctioneerd van 1999 tot 2009. Het Belvedere-beleid is in 2009 voortgezet door middel van de 

Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo). http://www.cultureelerfgoed.nl. 
832 Morel, Houben, Asselbergs, 2008, 113. 
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waarde’. Aan alle vier rangen koppelen zij een beleidsstrategie. Bouwkundige ingrepen in 

kerkgebouwen in de hoogste rang dienen zo beperkt mogelijk te blijven. Kerkgebouwen in de 

laagste rang kunnen zonder enige beperking de markt op, waar sloop aan de orde kan zijn.833 

De auteurs van het Belvedere-rapport hebben geen puntensysteem opgesteld.  

Verder stelt het Belvedere-rapport vast dat de religieuze betekenis in veel gevallen 

ontbreekt in de waardestellingen van kerken met een monumentenstatus. De religieuze 

waarde valt volgens de RCE onder de cultuurhistorische of kunsthistorische waarde. Vanwege 

de beleving van kerken als religieuze ruimte is het echter wenselijk om de religieuze waarde 

te noemen in de beschrijving van monumenten, aldus het rapport.834  

Een op beleidsstrategieën gericht waarderingsinstrument is beschreven in de publicatie 

Geloof in de toekomst! Strategisch plan voor het religieus erfgoed van socioloog Nico 

Nelissen, eveneens uit 2008. Nelissen stelt dat er bij de toekomstige omgang met 

kerkgebouwen vier opties bestaan, variërend van voortgaand religieus gebruik tot sloop. 

Tussen deze twee uiterste opties in liggen de twee andere opties, ‘wijziging met een passende 

herbestemming’ en ‘wijziging met een niet-passende herbestemming’. De auteur acht voor 

cultuurhistorisch waardevolle kerken ‘voortgaand religieus gebruik’ het meest geschikt. 

Daaronder valt volgens hem ook passend nevengebruik.835 Nelissens betoog lijkt inhoudelijk 

op dat van de Duitse architectuurhistoricus Martin Bredenbeck. 

Theoretisch gezien kunnen de door Nelissen genoemde vier strategieën worden 

gekoppeld aan de door Jacobs en Wiekart en Belvedere genoemde categorieën van 

waardering. Met andere woorden, kerkgebouwen met een zeer hoge of hoge 

cultuurhistorische waarde moeten idealiter met een kerkelijke functie of een passende 

nevenfunctie behouden blijven. Bovenstaande observaties uit de publicaties van Jacobs en 

Wiekart, Belvedere en Nelissen kunnen als volgt worden gecombineerd en toegepast in de 

onderstaande ordening van cultuurhistorische waarden, bestaande uit vier rangen: 

 

♦ Categorie A (zeer hoog): kerkgebouwen met de hoogste waarde.836 Deze kerkgebouwen 

hebben een cultuurhistorische waarde op nationaal of supranationaal niveau. De gebouwen 

hebben een iconische waarde voor de plaats waar ze staan en voor de nationale geschiedenis. 

De sociaalhistorische en religieuze context van de periode waaruit de kerk dateert, is goed 

afleesbaar aan het gebouw en aan de inrichting. Deze aspecten genieten een bovengemiddelde 

historische interesse. Voorbeelden van kerkgebouwen in deze categorie zijn 

gesamtkunstwerken uit de negentiende en de twintigste eeuw met een gaaf bewaarde 

liturgische inrichting uit de bouwtijd, zoals de St. Jozefkerk in Groningen, de St. 

Willibrorduskerk in Utrecht (afb. 28) of de Thomaskerk in Amsterdam. Ook kan het gaan om 

een belangrijk werk of topwerk van een bekende architect – dat wil zeggen een architect van 

bovenregionale of landelijke betekenis. De zeldzaamheidswaarden, bijvoorbeeld op 

bouwtechnisch of architectonisch gebied, zijn hoog. Vaak zijn deze kerkgebouwen 

beeldbepalend voor de omgeving of vervullen ze een hoofdrol in een stedenbouwkundig plan. 

Sommige kerkgebouwen maken deel uit van een beschermd historisch stads- of dorpsgezicht. 

Ze kunnen evenzeer belangrijk zijn vanwege historische gebeurtenissen die er hebben 

plaatsvonden of een relatie hebben met belangrijke personen.  

 

In het waarderingssysteem krijgt een kerk de hoogste categorie A als deze op minstens drie 

van de vier criteria zes punten scoort. Dit om de top van de subtop te kunnen onderscheiden. 

                                                           
833 Ibidem, 112-113. 
834 Ibidem, 91. 
835 Nelissen, 2008, 117-120. 
836 Hiermee wordt een onderscheiding van de top van de subtop bedoeld, gerekend naar de zeldzaamheidswaarde 

op basis van vier waarderingscriteria. Gration, 2011, 7. 
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Verder moet een gebouw om in de hoogste categorie A te vallen, in ieder geval zes punten 

scoren op het criterium ‘kerkelijk interieurensemble’. De reden om het interieurensemble 

zwaar te laten meewegen, is de kwetsbaarheid ervan bij liturgische wijzigingen of 

herbestemming.  

 

♦ Categorie B (hoog): hiermee wordt de top van de subtop onderscheiden.837 Deze 

kerkgebouwen zijn architectonisch, kunsthistorisch en stedenbouwkundig van bovenlokaal 

belang. Ze voldoen in de meeste gevallen aan dezelfde criteria als kerken onder categorie A. 

Het voornaamste verschil is dat er in het interieur meestal geen sprake (meer) is van een 

integraal ontworpen geheel uit de bouwtijd met hoge zeldzaamheidswaarde; waardoor sprake 

is van gemiddeld zeldzame ensembles. Het gaat kortom vooral om kerkgebouwen die op de 

criteria architectuur en stedelijke ruimte hoog scoren, maar waarvan de oorspronkelijkheid 

van het interieurensemble (deels) verloren is gegaan (vergelijk afb. 83 en 84).  

 

♦ Categorie C (gemiddeld): kerkgebouwen met een gemiddelde cultuurhistorische waarde.838 

Deze zijn gemiddeld zeldzaam op architectuurhistorisch of stedenbouwkundig gebied. De 

mate van gaafheid is gemiddeld tot beperkt, vaak door aantasting of wijziging van het 

interieur, bijvoorbeeld als gevolg van veranderde liturgische eisen. Sommige van deze 

kerkgebouwen hebben hun kerkelijke functie inmiddels verloren, waarna ze ingrijpend zijn 

gewijzigd. Dat zien we bijvoorbeeld bij een aantal negentiende- en twintigste-eeuwse kerken 

die tot kantoren of appartementen zijn omgebouwd (afb. 85 en 86). In stedenbouwkundig 

opzicht kunnen deze kerken van belang zijn: ze hebben een functie voor de identiteit van 

dorp, stad of wijk. Veel van deze kerkgebouwen zijn op lokaal niveau zeldzaam, maar op 

nationaal niveau niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om een van de tientallen kerken van een 

bepaalde architect, die niet als zijn meest representatieve gebouw wordt beschouwd. Het kan 

ook een van de honderden voorbeelden zijn van een rooms-katholieke wederopbouwkerk in 

basiliekvorm.839 Kortom, dit zijn kerkgebouwen die op alle vier criteria een gemiddeld aantal 

punten krijgen. 

 

 ♦ Categorie D (beperkt): kerkgebouwen met een beperkte cultuurhistorische waarde. Dit 

betreft alle overige kerken die niet onder categorie A, B of C vallen. Vaak zijn dit 

onopvallende kerkgebouwen met een beperkte relatie met hun omgeving, of gebouwen die 

met een beperkte liturgische of artistieke visie ontworpen zijn. Er zijn geen ensemblewaarden 

en de gebouwen zijn meestal weinig gaaf of oorspronkelijk gebleven. Er is weinig of geen 

bewust ontworpen samenhang tussen exterieur en interieur (meer). Er is meestal geen 

architect met een grote naam bij de bouw betrokken geweest. Dat geldt evenmin voor 

kunstenaars of andere belangrijke personen.  

De meeste kerken in deze categorie dateren uit de twintigste eeuw, wat vaak een 

beperkte zeldzaamheidswaarde impliceert: er zijn grote aantallen van hetzelfde type of soort.  

 

De criteria waarop de waardering van kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 is gestoeld, 

omvatten de begrippen ‘kerkelijk interieurensemble’, ‘architectuur’, ‘stedenbouw’ en 

‘kerkhistorie’. Elk van deze vier criteria is onderverdeeld in twee deelcriteria (zie bijlage 1 op 

blz. 230-231). Per deelcriterium worden drie punten toegekend; dus het maximum aantal 

punten per criterium is zes. Hoe hoger het aantal punten, des te hoger is de waardering van 

een kerkgebouw. Voordat de keuze voor deze vier criteria wordt toegelicht, volgt eerst een 

verklaring van de vier begrippen: 

                                                           
837 Ibidem.  
838 Ibidem.  
839 Jacobs, Wiekart, 2003, 551.  
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Kerkelijk interieurensemble – Bij veel kerkgebouwen die al of niet als monument zijn 

geregistreerd, is sprake van een sterke samenhang tussen het interieur, de inventaris en de 

interieurdecoraties. Met andere woorden, zij hebben waardevolle interieurensembles. Deze 

ensemblewaarde wordt bij veel kerkelijke rijksmonumenten – vooral uit de negentiende en 

vroege twintigste eeuw – omschreven in het monumentenregister. Daaruit blijkt dat de 

samenhang, gaafheid en zeldzaamheid van het kerkinterieur zwaarwegende criteria zijn om 

een kerkelijk object hoog te waarderen, ofwel als monument te erkennen. We zien deze 

hoogwaardige kerkinterieurs bij rooms-katholieke kerken in het bijzonder, maar een hoge 

interieurensemblewaarde kan evenzeer voorkomen bij protestantse kerkgebouwen.840  

Niet zelden is een kerkinterieur kwetsbaar, omdat opvattingen over het liturgisch 

gebruik veranderen of omdat een gebouw van functie verandert.841 Zodra het kerkinterieur 

wordt gewijzigd, heeft dat gevolgen voor de zintuiglijke en spirituele beleving van het 

kerkgebouw en de cultuurhistorische waardering ervan. De waarde van het kerkelijke 

interieurensemble wordt ook wel in verband gebracht met het begrip sacraliteit. De letterlijke 

betekenis van dit woord – heiligheid – is immaterieel van aard, maar zoals Pim van Dijk en 

Sible de Blaauw met reden betogen, kan de term niet los worden gezien van de fysieke 

kwaliteiten van het kerkinterieur: ‘Onze zintuigen merken de harmonie in vorm, kleur, licht, 

klank, en lucht. Daarin ervaren we het ware, het goede en het schone. De balans draagt bij tot 

rust, tot overweging en tot de verbinding met het geestelijke.’842 Hoewel het begrip vanuit zijn 

letterlijke betekenis in verband moet worden gebracht met de rooms-katholieke opvattingen 

over kerkbouw, wordt de term ook toegepast op protestantse interieurs.843 Verlies van (een 

deel van) het materiële kerkinterieur leidt dan ook tot een afname van sacraliteit, en een 

verlies van datgene wat een kerk zijn unieke waarde geeft.  

 

Architectuur – Dit criterium gaat over de plaats van een kerkgebouw binnen de 

architectuurgeschiedenis en bouwtechniek. Het is van belang te kijken naar de betrokken 

architect en diens oeuvre in de regio of landelijk; evenals naar de plaats van een kerkgebouw 

binnen een oeuvre. Ook als er geen architect bij het ontwerp betrokken is geweest, kan een 

                                                           
840 Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de kerken in Andijk en Bergen op Zoom (Ontmoetingskerk) op de website 

http://www.rijksmonumenten.nl. 
841 De Blaauw, Kroesen, 2016, 37. 
842 Van Dijk, De Blaauw, 2017, 30. De Blaauw en Kroesen zien in negentiende-eeuwse katholieke kerkinterieurs 

‘een alomvattende visie op de sacrale samenhang van het kerkgebouw (…) met een liturgische en symbolische 

cohesie, ondersteund door een uitgebreid en doordacht beeldprogramma’. De Blaauw, Kroesen, 2016, 29.  
843 Van Dijk en De Blaauw betrekken het begrip op het kerkinterieur in zijn algemeenheid. Volgens hen kunnen 

ook moderne en door niet-katholieke architecten ontworpen gebouwen ‘een nieuwe dynamiek tussen functie, 

symboliek en sacraliteit’ uitdrukken. Van Dijk, De Blaauw, 2017, 23. Afgezien van de interpretatie van Van Dijk 

en De Blaauw, die ik hier volg, worden in de literatuur diverse alternatieve interpretaties van het begrip 

sacraliteit beschreven, al dan niet in relatie tot kerkgebouwen. Zo bekritiseert de theoloog en filosoof Arie 

Molendijk de toepassing van het begrip op specifieke plaatsen of substanties, omdat het volgens hem slechts een 

taalkundig instrument is om iets verhevens te duiden: meer een adjectief dan een substantief. Molendijk, 2011, 

22-23. Volgens de theoloog Wolter Huttinga is een probleem van het begrip dat het volgens de calvinistische 

benadering niet een heiligdom typeert; protestanten noemen alleen de Schrift (bijbel) heilig. Huttinga, 2011, 48. 

Historica Inez Schippers stelt dat de sacraliteit van de kerkruimte als gevolg van functieverlies voor de eredienst 

en herbestemming onder druk staat. Volgens Schippers kunnen zowel middeleeuwse als twintigste-eeuwse 

religieuze gebouwen sacraliteit bevatten. Schippers, 2011, 137. Religiewetenschapper Paul Post meent dat het 

huidige wetenschappelijke en erfgoeddiscours een te beperkte definitie van sacraliteit en sacrale ruimte kent. Hij 

bepleit een aanpassing van deze begrippen aan de verruimde eigentijdse opvattingen over religiositeit, om zo tot 

een nieuwe situering van het kerkgebouw te komen. Post, 2010, passim. Ook David Keuning richt zich op de 

functie van sacraliteit in het hedendaagse kerkgebouw. Qua definiëring van het begrip lijkt hij aan te sluiten bij 

Post. Keuning, 2006, 41. In de bundel Sacred places in modern western culture van Post, Molendijk en Kroesen 

(2011) heeft het begrip een brede definitie: zij passen het niet alleen toe op traditionele religieuze gebouwen, 

maar bijvoorbeeld ook op monumenten en gedenktekens.   
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kerkgebouw architectonisch van belang zijn. Daarnaast spelen bouwvorm, gebruikte 

materialen en constructiemethoden een rol. Soms is sprake van een pionierskarakter. Dat wil 

zeggen dat een bepaalde bouwvorm, constructietechniek, materiaaltoepassing of bouwwijze 

voor het eerst in de geschiedenis werd gebruikt. Sommige kerkgebouwen vallen op door 

esthetische kwaliteiten, verzorgde detaillering en een proportiesysteem, bijvoorbeeld 

gebaseerd op de gulden snede.844 

 

Stedenbouw – Veel kerkgebouwen kennen een sterke ruimtelijke samenhang met hun 

omgeving. Soms is deze samenhang historisch gegroeid, soms is sprake van een gelijktijdig 

ontworpen stedenbouwkundig geheel. Sommige kerken staan op of bij een waardevolle 

begraafplaats of hebben een waardevolle pastorie. Veel rooms-katholieke kerken uit de 

negentiende en twintigste eeuw zijn gebouwd in een gebouwencomplex of enclave, zoals een 

kerkeiland. Ook maken veel kerkgebouwen onlosmakelijk deel uit van een (beschermd) 

historisch stads- of dorpsgezicht. In veel gevallen wijst de stedenbouwkundige ligging van het 

kerkgebouw op de positie van het betreffende kerkgenootschap in de samenleving tijdens de 

bouw van de kerk, zoals bij veel gereformeerde kerken is te zien. Veel kerkgebouwen in 

stadsuitbreidingen uit de twintigste eeuw zijn bewust ontworpen in samenhang met een 

stedenbouwkundig plan of groenvoorziening.845  

 

Kerkhistorie – Ook dit immateriële criterium draagt bij aan de waardering voor 

kerkgebouwen.846 Een kerkgebouw is niet los te zien van een bepaald kerkgenootschap en de 

(daarbij horende) godsdienstige geschiedenis. Ook kunnen in of bij de kerk belangrijke 

historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, al dan niet gerelateerd aan het onstaan van 

het gebouw. Een kerk kan ook van belang zijn omdat er een belangrijke predikant, priester, 

organist of dirigent aan verbonden is (geweest), of vanwege de relatie met andere belangrijke 

personen. Sommige rooms-katholieke kerken zijn van belang vanwege een bedevaart of 

heiligenverering die daar plaatsvond. Een aantal hervormde kerkgebouwen heeft of had een 

specifieke relatie met het Huis van Oranje. Een kerkgebouw wordt op het criterium 

kerkhistorie hoog of zeer hoog (respectievelijk met een B of A) gewaardeerd wanneer zijn 

belang in de kerkgeschiedenis ten minste bovenlokaal wordt geacht. Bij nationaal belang haalt 

de kerk de hoogste waardering.  

 

De keuze voor deze vier criteria wordt ondersteund door verschillende argumenten. Ten eerste 

onderscheiden de criteria zich meer van elkaar dan de bestaande vijf criteria van de RCE. Het 

criterium ‘zeldzaamheid’ van de RCE komt inhoudelijk gezien overeen met de optelsom van 

de vier overige criteria van de RCE. De cultuurhistorische zeldzaamheid van een object blijkt 

immers vanzelf indien het aan de overige criteria voldoet. Ook het criterium ‘gaafheid en 

herkenbaarheid’ kan worden gezien als gedeeltelijke overlappend met de overige criteria, 

omdat veel aspecten daarvan bijvoorbeeld ook in het criterium ‘architectuur- en 

kunsthistorische waarden’ voorkomen. Dubbele beoordelingen van verscheidene aspecten 

kunnen tot verwarring leiden en tot vaagheid in het eindoordeel.847 In het hier gepresenteerde 

systeem overlappen de criteria elkaar minimaal. Bij toekomstige selectierondes van te 

                                                           
844 De strekking van dit criterium komt inhoudelijk overeen met criterium II (architectuur- en kunsthistorische 

waarden) van de waarderingscriteria van de RCE. Een toekomst voor kerken. Handreiking voor het 

herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen, Amersfoort, 2011, 65. 
845 Ibidem. 
846 De suggestie om geestelijke en sociale waarden mee te wegen in de beoordeling van kerken werd gedaan in 

het rapport Onderzoek Herbestemming kerken en kerklocaties. Een inventarisatie vanaf 1970. Morel, Houben, 

Asselbergs, 2008, 112-113. 
847 De waarderingscriteria van de RCE staan op blz. 65-66 in de brochure Een toekomst voor kerken. 

Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen van de RCE (2011). 
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behouden ensembles is dat van groot belang. Door het onderscheid tussen de criteria wordt de 

waardering logischer en duidelijker, wat een noodzakelijke selectie van integraal te behouden 

kerkelijke ensembles vereenvoudigt. Daarmee ontstaat tevens een veelvoud aan 

keuzemogelijkheden voor de toekomst van ‘minder waardevolle’ kerkgebouwen (zie bijlage 2 

op blz. 232).848 

Ten tweede vraagt de zorgwekkende toestand waarin een aanzienlijk deel van het 

kerkelijke erfgoed zich bevindt, om specifiek op dit erfgoed gerichte criteria. De term 

‘kerkelijk interieurensemble’ is gericht is op materiële aspecten van het gebouw en de term 

‘kerkhistorie’ op immateriële aspecten. In beide criteria schuilt religieuze betekenis, een 

aspect dat volgens het Belvedere-rapport uit 2008 onderbelicht is in waardestellingen van 

kerken.849 Het bestaande systeem van de RCE gaat uit van ‘gewone’ cultuurhistorische 

waarden, toegepast op alle typen gebouwd erfgoed. Daardoor zijn redengevende 

omschrijvingen soms onvoldoende overtuigend over bijvoorbeeld de voor veel kerkgebouwen 

karakteristieke interieurensembles. Zo vallen onder hoofdcriterium II van de RCE, 

‘Architectuur- en kunsthistorische waarde’, vijf subcriteria; maar kan uit geen van de 

subcriteria worden afgeleid wat een kerkinterieur ons vertelt over de ontwikkeling van de 

liturgie. Hiermee komt een significant onderdeel van het verhaal van het kerkgebouw niet tot 

uitdrukking. In een tijd waarin kerkgebouwen geen vanzelfsprekendheid meer zijn, is 

erkenning van specifiek kerkelijke waarden kortom wenselijk. 

 

Volgens het in dit onderzoek voorgestelde systeem krijgt een kerkgebouw als gezegd de 

hoogste waardering onder categorie A als het op minstens drie van de vier bovengenoemde 

criteria een A scoort, waarvan in ieder geval op het criterium kerkelijk interieurensemble. De 

reden hiervoor is dat het interieurensemble – waarin een zekere ‘sacrale’ atmosfeer kan 

worden geproefd – het meest kwetsbaar is voor wijzigingen. De eindwaardering bestaat uit de 

optelsom van punten van de genoemde criteria. In bijlage 1 op blz. 230-231 staat een 

schematische opstelling van de bovengenoemde criteria en deelcriteria met bijbehorende 

argumenten en een puntenlijst. 

 

Het hier voorgestelde waarderingssysteem is bedoeld voor een brede groep van personen en 

instanties die zich bezighouden met de kerkenproblematiek. Te denken valt aan 

erfgoedinstanties zoals de RCE, gemeenten, provincies en het rijk, kerkbesturen en 

projectontwikkelaars. Het op waardendifferentiatie gebaseerde systeem is, meer dan het 

binaire systeem van het wel of niet toekennen van een monumentenstatus, dynamisch.850 Dit 

is van belang omdat de omlooptijd van gebouwen korter is geworden. Terwijl men vroeger in 

de veronderstelling was dat kerken voor de eeuwigheid werden gebouwd, sluiten kerken 

tegenwoordig soms al na twee of drie decennia hun deuren. In samenhang daarmee is er meer 

verandering van gebruik, wat ervoor zorgt dat monumenten regelmatig van aanzien en 

karakter veranderen. Idealiter zou de ‘statische’ monumentenlijst daarom aangevuld moeten 

worden met een dynamische methode gericht op kerkelijke objecten in de eenentwintigste 

eeuw. De beoogde flexibiliteit wordt ook aanbevolen in het rapport van de RCE Op de 

museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen: ‘Belangrijk is het […] dat de 

toegekende waarden aan objecten of (deel)collecties niet voor eeuwig en altijd vastliggen. 

Opvattingen kunnen in de loop der tijd veranderen. Een waardering is een momentopname. 

                                                           
848 In haar MA-scriptie Succesvol herbestemmen. Het kerkgebouw in transitie (Universiteit Utrecht, 2015) 

beschrijft Tamar Herfs de factoren die bijdragen aan een succesvolle herbestemming van een kerkgebouw. Herfs 

schreef de scriptie naar aanleiding van haar stage bij de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed.  
849 Morel, Houben, Asselbergs, 2008, 90.  
850 Ook Henri Swinkels, gedeputeerde van Noord-Brabant, benadrukte het belang hiervan op de slotbijeenkomst 

van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed op 8 december 2016.  
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Een collectiewaardering kan na een aantal jaren – met wellicht een andere aanleiding – 

opnieuw noodzakelijk zijn.’851 

Het waarderingssysteem tracht inhoudelijk aan te sluiten bij de veranderde mentaliteit 

van de monumentenzorg: de nadruk ligt behalve op het conserveren van (kerk)monumenten 

ook op herbestemming (zie bijlage 2 op blz. 232). De fysieke omgeving van het monument 

kan bij de herbestemming worden betrokken. Onder andere deze bepalingen staan 

geformuleerd in de nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt.852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
851 Versloot, 2013, 5.  
852 Informatie over de Omgevingswet staat op https://cultureelerfgoed.nl. 
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3.3.3  Database Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 

 

De in het kader van dit onderzoek ontwikkelde database ontleent veel van haar gegevens uit 

één bron: de Sonneveld-index, die digitaal is te raadplegen op de website van het Historisch 

Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije 

Universiteit.853 Deze index bevat gegevens over alle religieuze gebouwen die ooit in 

Nederland zijn gebouwd. De gegevens zijn verzameld door de kerkenspecialist Jan Sonneveld 

(1924-2012) uit Leidschendam. Het totale aantal religieuze gebouwen in Sonnevelds lijst 

bedraagt meer dan tienduizend.  

In kwantitatief opzicht is de Sonneveld-index voor verbetering vatbaar omdat deze een 

onjuist beeld geeft van het daadwerkelijke aantal Nederlandse kerkgebouwen. Er komen veel 

dubbeltellingen voor in de lijst, waardoor onderzoekers er ten onrechte van uitgaan dat er 

meer kerkgebouwen in ons land staan dan werkelijk het geval is. De reden van de 

dubbeltellingen is dat Sonneveld bij zijn inventarisatie niet alleen uitging van gebouwen, maar 

ook van geloofsgemeenschappen. In sommige kerkgebouwen hebben achtereenvolgens 

minstens twee verschillende kerkgenootschappen gekerkt, waardoor deze gebouwen dubbel of 

zelfs driedubbel in de lijst voorkomen.854 

In 2008 is naar aanleiding van het Jaar van het Religieus Erfgoed de website 

Reliwiki.nl. gelanceerd. Deze website, gebaseerd op het systeem van Wikipedia, bevat alle 

door Sonneveld verzamelde gegevens over religieuze gebouwen in Nederland, dus ook over 

de kerkgebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw. Reliwiki wordt onderhouden door 

vrijwilligers, maar zij werken niet allemaal volgens een consistent systeem. Daardoor kan het 

voorkomen dat informatie niet helemaal actueel, volledig of juist is. De hier besproken 

database wil een zo nauwkeurig mogelijk (kwantitatief) beeld verschaffen van kerkelijk 

erfgoed. Daartoe is bij de invulling van de velden gelet op een consistente aanpak.   

Een vergelijkbaar overzicht van religieuze gebouwen in een afgebakend gebied biedt 

het onderzoekswerk van Fred van Lieburg, Heilige plaatsen in een Hollandse stad. Duizend 

jaar religieuze gebouwen op het Eiland van Dordrecht. Van Lieburg heeft in tegenstelling tot 

Sonneveld uitsluitend het religieuze gebouw als uitgangspunt genomen in zijn overzicht. Zo 

maakte hij inzichtelijk dat op het Eiland van Dordrecht precies 130 religieuze gebouwen 

(hebben) bestaan, alle bouwperioden meegerekend. Van Lieburg hanteerde in zijn overzicht 

vijf metadata, waaronder objectnaam, adres, datering, postcode en eventuele 

monumentenstatus.855 De hier besproken database bevat meer metadata, waaronder architect, 

bouwstijl, denominatie en huidige bestemming, zoals hieronder zal worden toegelicht. 

De sofware van de database is ontwikkeld door medewerkers van het Platform Linked 

Data Nederland, een interdisciplinaire organisatie van wetenschappers en culturele 

instellingen die digitale gegevens bij elkaar brengt. Linked Data koppelt gegevens over 

kerkgebouwen aan andere (cultuurhistorische) gegevens die voor kerken relevant zijn. Een 

andere bijzonderheid is dat de software waarmee de database is ontwikkeld, mogelijkheden 

biedt voor 3D-printen en 3D-visualisatie.856 

De database is verder van belang omdat deze het stellen van ruimtelijke 

onderzoeksvragen mogelijk maakt. Dit wordt in beeld gebracht met behulp van een digitale 

kaart; Geoplaza geheten. Zo is op de kaart van Nederland in één oogopslag de spreiding van 

                                                           
853 http://www.hdc.vu.nl/nl/online-informatie/ikgn. 
854 Inmiddels zijn veel van deze dubbeltellingen door gebruikers van http://www.reliwiki.nl weggewerkt of 

samengevoegd. Op de originele Sonneveld-index op de website van het HDC staan deze dubbeltellingen nog 

wel. 
855 Van Lieburg, 2011, 12-15. 
856 Correspondentie prof. dr. Koos Bosma (1952-2015), 2 februari 2014. Zie verder 

http://www.pilod.nl/wiki/SPIDER. 
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alle ingevoerde kerkgebouwen te zien. Per kerk zijn de kadastrale gegevens te achterhalen, 

waardoor het mogelijk wordt in te zien wie eigenaar is (geweest). Door middel van kleuren 

kunnen verschillende kenmerken worden afgebakend, zoals jaartallen, architecten, 

bouwstijlen en denominaties. Zo wordt bijvoorbeeld in één oogopslag helder hoeveel kerken 

van architect Tjeerd Kuipers in de provincie Friesland een andere bestemming hebben 

gekregen. Ook is uit te vinden hoeveel kerkgebouwen als hoogtepunt van een bouwstijl of in 

het oeuvre van een architect worden beschouwd. De database is eveneens bruikbaar voor de 

verkenning van hedendaagse ruimtelijke ontwerpopgaven. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken 

aan mogelijkheden voor hergebruik van kerken in een bepaalde regio. 

De database beperkt zich tot de Nederlandse kerkgebouwen van alle christelijke 

kerkgenootschappen uit de periode 1800-1970. Kerken uit andere bouwperioden worden in 

een later stadium ingevoerd. Hetzelfde geldt voor verdwenen kerkgebouwen. Op basis van 

ingevoerde gegevens bedraagt het aantal nog bestaande kerkgebouwen uit de periode 1800-

1970 ongeveer 4500. Dit aantal is inclusief kerkgebouwen die inmiddels een andere 

bestemming hebben gekregen.857 

Het overzicht heeft betrekking op kerkgebouwen die als kerk zijn gebouwd en 

typologisch als zodanig nog te herkennen zijn. Dat houdt in dat de gebouwen zijn 

opgetrokken ten behoeve van de openbare eredienst. Kapellen van kloosters, ziekenhuizen en 

bejaardentehuizen worden buiten beschouwing gelaten, alsmede wijkgebouwen van de 

protestantse kerkgenootschappen en koninkrijkzalen van Jehovah’s Getuigen. 

Devotiekapellen, waarvan er veel in Noord-Brabant en Limburg staan, en 

begraafplaatskapellen worden evenmin behandeld. Ook andere gebouwtypen, zoals 

woonhuizen en scholen die later als kerk werden gebruikt, tellen niet mee. 

Er zijn enkele bijzondere gevallen bij die, bij wijze van uitzondering, niet als kerk zijn 

gebouwd maar toch in de database zijn ingevoerd. Het gaat hierbij om gebouwen die als 

profaan gebouw zijn ontworpen, maar dusdanig ingrijpend getransformeerd zijn dat vandaag 

de dag aan de uiterlijke kenmerken evident is af te lezen dat het om een kerkgebouw gaat. Te 

denken valt in dit geval aan het aanbrengen van rondboogvensters en een bescheiden toren.  

 

De velden van de database luiden als volgt:858 

 

1. Naam kerk. Veel kerkgebouwen hebben hun oorspronkelijke naam, maar er zijn ook 

kerken die van naam zijn gewijzigd, vaak als er een andere denominatie in werd 

ondergebracht. De oorspronkelijke en huidige naam worden voor zover bekend 

vermeld. 

2. Adres. Dit is ontleend aan gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG). 

3. Plaatsnaam. Zie punt 2. 

4. Denominatie. In één kerkgebouw kunnen verscheidene opeenvolgende denominaties 

hebben gekerkt. Deze worden voor zover bekend inclusief jaartallen vermeld. 

5. Architect. De naam van de architect wordt voor zover bekend vermeld. In sommige 

gevallen heeft meer dan één architect aan de bouw meegewerkt. Dat geldt 

bijvoorbeeld bij een latere uitbreiding of verbouwing van de kerk. 

                                                           
857 Deze gegevens zijn een schatting van het aantal in de database ingevoerde kerken op basis van tussentijdse 

tellingen. 
858 De velden die nu worden toegepast verschillen enigszins met die op de website. Zo ontbreken hier de 

gemeente- en provincienaam. Ook kunnen andere velden – zoals de vloeroppervlakte en de eventuele 

aanwezigheid van een kerktoren – naderhand worden toegevoegd. 

http://www.pilod.nl/wiki/Dataset_Kerken_in_Nederland. 
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6. Jaar ingebruikname. Dit betreft het jaar waarin de kerk is ingewijd of ingezegend. Bij 

rooms-katholieke kerken kan daarnaast een extra jaartal voorkomen, van de 

consecratie door de bisschop. 

7. Vorm/type. Dit veld is van belang bij het vaststellen van de bouwkundige 

eigenschappen, grootte en indeling van de kerk. De meeste kerkgebouwen in 

Nederland zijn een zaalkerk. Complexere vormen zoals een basiliek of centraalbouw 

komen vooral bij rooms-katholieke kerken voor. 

8. Bouwstijl. De aanduiding van de bouwstijl is ontleend aan onder meer Haslinghuis’ 

boek Bouwkundige termen en de erfgoedthesaurus. 

9. Huidige bestemming. Vanwege de momentopname tijdens het onderzoek is dit veld 

afgebakend op een jaartal of korte periode. Hieruit kan onder andere worden bepaald 

hoeveel kerkgebouwen in 2018 nog hun kerkelijke functie vervulden. 

10. Monumentenstatus. Ongeveer veertig procent van de kerkgebouwen uit de periode 

1800-1970 heeft een monumentenstatus.859 De meeste daarvan zijn rijks- of 

gemeentelijk monument. Ongeveer dertig kerken – in Drenthe en Noord-Holland – 

staan op de provinciale monumentenlijst. 

11. Bijzonderheden. Als een kerkgebouw een hoge cultuurhistorische waarde heeft, wordt 

dat in dit veld toegelicht met de term ‘zeldzaam’, ‘belangrijk’ of ‘hoogtepunt’. Kerken 

met een gemiddelde waarde worden hier als ‘karakteristiek’ aangeduid. 

12. Bronvermelding. Een link naar de pagina van de kerk op Reliwiki en eventueel een 

opsomming van literatuur of verwijzing naar relevante websites. 

 

De zoekopgave kan worden verfijnd met behulp van een combinatie van twee of meer 

zoektermen. Dergelijke zoekopgaven kunnen bijdragen aan het bepalen van cultuurhistorische 

merites van negentiende- en twintigste-eeuwse kerkgebouwen – ook met het oog op het in het 

kader van dit proefschrift ontwikkelde waarderingssysteem.   

 

De digitale kerkenkaart is te vinden onder de volgende link: 

http://geoplaza.vu.nl/projects/kerken/ 

 

Om de werking van de database te illustreren in samenhang met het waarderingssysteem, geef 

ik het volgende voorbeeld. De vroegere industrieregio Parkstad Limburg wordt vandaag de 

dag geconfronteerd met een te groot aantal kerkgebouwen. Velen daarvan zijn inmiddels 

gesloten en velen zullen nog gesloten worden. Kerkbesturen en overheden in de regio zijn 

zich bewust van de noodzaak tot selectie van behoudenswaardige kerkgebouwen, inclusief 

hun interieurs. Daarom geven zij de (denkbeeldige) erfgoedprofessional Sjef Luijnen de 

opdracht om een kerkenvisie voor deze regio op te stellen.860 Luijnen neemt de nodige 

literatuur ter hand, maar opent ook de openbaar toegankelijke database kerkgebouwen 1800-

1970. Met de database zoekt hij bijvoorbeeld uit hoeveel kerken per architect in de regio 

staan, hoe de gebouwen geografisch verspreid zijn, om wat voor type kerken het gaat en of zij 

een monumentenstatus bezitten. Daarmee verschaft de database hem een helicopter view van 

het kerkelijk erfgoed in Parkstad. Ook kan hij dit erfgoed vergelijken met dat van omliggende 

gebieden op regionaal, provinciaal of nationaal niveau. Bepakt met deze kennis evalueert hij 

vervolgens de 65 kerkgebouwen van Parkstad Limburg uit de periode 1800-1970 (status quo 

2018) op basis van het hier ontwikkelde waarderingssysteem voor kerkgebouwen. Luijnen 

komt tot de (denkbeeldige) conclusie dat drie van deze gebouwen een zeer hoge waardering 

verdienen (categorie A); zes objecten een hoge waardering (B); 45 een gemiddelde 

                                                           
859 Gegevens ontleend aan de database. 
860 Voor een uitgebreide toelichting op kerkenvisies zie de MA-scriptie van Welmoed Wijmans, Kijk op kerken. 

Een onderzoek naar kerkenvisies (Universiteit Utrecht, 2015).  

http://geoplaza.vu.nl/projects/kerken/
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waardering (C); en de overige elf van beperkte waarde zijn (D). Deze classificatie is een 

belangrijk onderdeel van Luijnens kerkenvisie. Zij vormt immers een gefundeerde 

onderbouwing van en verantwoording voor noodzakelijke beslissingen inzake de toekomst 

van kerkgebouwen in Parkstad Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

Beschouwing bij 3.3 

 

Het hier besproken waarderingssysteem heeft als doel het omvangrijke kerkgebouwenbestand 

uit de periode 1800-1970 te ordenen naar cultuurhistorische waarde. Daarmee kan het 

toekomstig beleid voor negentiende- en twintigste-eeuwse kerkgebouwen ondersteunen. 

Vanwege op handen zijnde kerksluitingen en daaropvolgende leegstand en transformaties 

worden waardevolle kerkgebouwen en hun interieurs en kunstschatten in toenemende mate in 

hun voortbestaan bedreigd. Selectie is nodig om te bepalen welke kerkgebouwen (in hun 

oorspronkelijke vorm) behouden kunnen blijven; of om vast te stellen welke kerkgebouwen in 

aanmerking (blijven) komen voor overheidssubsidie. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat 

waardevolle kerken en hun interieurs verloren gaan, is het essentieel om op kerkelijke 

gebouwen gerichte criteria te gebruiken.   

Het waarderingssysteem kan door een ieder worden toegepast die in praktische zin te 

maken heeft met het kerkelijke erfgoed uit de bedreigde periode – denk aan lokale, 

provinciale en landelijke overheden, erfgoedinstanties, kerkgenootschappen en 

projectontwikkelaars. Het bouwt voort op verschillende door de erfgoedinstantie RCE, 

wetenschappers en overheden ontworpen waarderingsmethodieken voor gebouwde 

monumenten. Daarbij stelt het systeem zich ten doel zoveel mogelijk te beantwoorden aan de 

hedendaagse en toekomstige opgaven rond negentiende- en twintigste-eeuwse kerkgebouwen. 

Het bestaat uit een hiërarchische ordening van vier rangen: zeer hoog (A), hoog (B), 

gemiddeld (C) en beperkt (D). Er zijn verschillende redenen om voor een verdeling in vier 

rangen (in plaats van drie) te kiezen. Elk kerkgebouw is een individueel geval en verdient 

maatwerk. Bovendien kan met vier rangen de top beter van de subtop worden onderscheiden, 

wat in de huidige tijd van groot belang is.  

De vier criteria architectuur, stedenbouw, kerkelijk interieurensemble en kerkhistorie 

bepalen de waardering. Elk criterium bestaat uit twee deelcriteria en krijgt een puntenscore 

toegekend. De totaalscore bepaalt de indeling van een kerk in één van de vier rangen (zie 

bijlage 1). De criteria kerkelijk interieurensemble en kerkhistorie zijn nieuw en specifiek op 

kerkgebouwen gericht. Vanwege de kwetsbaarheid van de (sacrale) kerkruimte is het van 

groot belang om het kerkelijke interieurensemble als nieuw criterium te laten meewegen in de 

beoordeling. Deze ensemblewaarde wijst op een bewust gecreëerde samenhang tussen 

ontwerp, ruimtewerking, atmosfeer en interieur(onderdelen). Feit is namelijk dat hoewel door 

herbestemming vele beeldbepalende kerken behouden zijn gebleven, waardevolle 

interieurensembles (deels) verloren zijn gegaan. Door middel van een afzonderlijke weging 

en puntenscore voor het interieur kan in de toekomst besloten worden om het kerkgebouw 

inclusief roerende en onroerende inventarisstukken te behouden.  

Het tweede nieuwe criterium ‘kerkhistorie’ is van belang vanwege de relatie van de 

kerkgebouwen met de godsdienstige geschiedenis – juist in deze tijd van marginalisering van 

traditionele religies in de Nederlandse samenleving. Deze religies hebben eeuwenlang ons 

denken en handelen bepaald en de gebouwen staan daarvoor symbool. Zij vormen daarmee 

belangrijke lieux de mémoire. Het expliciet benoemen van dit criterium houdt deze 

geschiedenis zichtbaar.  

De hier besproken waarderingsmethode is flexibeler dan het al dan niet toekennen van 

een monumentenstatus: per gewaardeerd object kan de score of categorie mettertijd 

veranderen. We impliceren hiermee niet dat het systeem van monumententoekenning niet 

goed functioneert. De hedendaagse problematiek rond kerkelijk erfgoed is echter complex en 

vraagt om een hierop toegespitst systeem als aanvulling op de bestaande benadering.  

De in het kader van dit onderzoek ontwikkelde database geeft inzicht in de aantallen 

en geografische spreiding van de kerkgebouwen en hun cultuurhistorische kenmerken. Het 

gebruik van het instrument kan vooraf gaan aan het toepassen van het waarderingssysteem.  
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Conclusie 

‘Door een samenspel van factoren is op dit ogenblik een groot aantal kerken uit het 

tijdvak na 1850 aan het verdwijnen. […] Als gevolg van deze ontwikkeling kan men 

zich met reden afvragen of niet binnen een halve eeuw de neogotiek en de 

neorenaissance zeldzamer zullen worden dan de echte gotiek en renaissance.’ 

 

Zo stelde de architectuurhistoricus Henk Rosenberg in 1972. Zijn uitspraak was misschien 

wat kras, maar hij had een punt. Hij zag om zich heen dat, als gevolg van afnemend 

kerkbezoek, steeds meer kerkgebouwen uit de negentiende en vroege twintigste eeuw tegen 

de grond gingen. Bijna een halve eeuw later is het probleem van bedreigd kerkelijk erfgoed 

niet opgelost. Sterker nog, het is nijpender dan ooit tevoren. Weliswaar zijn inmiddels meer 

jonge kerkgebouwen als monument beschermd, maar anderzijds worden tegenwoordig ook 

wederopbouwkerken in hun bestaan bedreigd. Een verschil met 1972 is dat er vandaag de dag 

meer besef is van het probleem. Terwijl Rosenberg nog een roepende in de woestijn was, 

wordt het vraagstuk vandaag de dag door vele individuen en instanties herkend en 

geagendeerd.   

De vraag die in de afgelopen decennia dan ook steeds prangender is geworden, is hoe 

we moeten omgaan met dit bedreigde kerkelijke erfgoed. Concreet gezegd: wat moeten en 

kunnen we daarvan redden, en wat niet? Hoe moeten we de waarde van kerkgebouwen 

uitdrukken? Een van de doelstellingen van deze dissertatie was het bieden van een praktisch 

handvat bij de kwestie rond het toenemend aantal bedreigde kerken. Daartoe is allereerst 

beschreven hoe het kerkenlandschap uit de ‘bedreigde’ periode 1800-1970 er uitziet en hoe 

het tot stand kwam. Een samenhangend en compleet overzicht van de betreffende periode 

bestond in de literatuur nog niet en is onmisbaar bij het nemen van gefundeerde praktische 

beslissingen met betrekking tot dit erfgoed. De onderliggende vragen bij deel 1 en 2 luidden 

dan ook: Wat zijn de algemeenheden en de bijzonderheden van het kerkenbestand uit de 

periode 1800-1970? Wat is de reikwijdte van stijlen? Uit welk liturgisch gedachtegoed kwam 

het voort? In het derde deel van deze studie heb ik vervolgens een waarderingssysteem 

beschreven waarmee de gebouwen in kwestie beter op waarde geschat kunnen worden dan tot 

op heden het geval is geweest. Om de kwalitatieve beschrijving van deel 1 en 2 ook 

kwantitatief te kunnen uitdrukken, vormde het ontwikkelen van een database een extra 

onderdeel van dit onderzoek. In het onderstaande zet ik de belangrijkste bevindingen van deze 

studie op rij.  

 

De Nederlandse kerkbouw uit de periode 1800-1970 kent door historische ontwikkelingen 

zoals godsdienstvrijheid, bevolkingsgroei en vermenigvuldiging van protestantse 

kerkgenootschappen een ongekende omvang en pluriformiteit ten opzichte van de voorgaande 

periode. Vanwege deze pluriformiteit kan de Nederlandse kerkbouw na 1800 in internationaal 

opzicht uniek genoemd worden: deze vormt de stenen uiting van de verzuiling en emancipatie 

van diverse geloofsgemeenschappen, die typerend is voor ons land. Samen met de door 

liturgische opvattingen gevormde interieurensembles kenmerkt deze architectonische 

pluriformiteit de opleving van de Nederlandse kerkbouw sinds 1796. De geografische 

spreiding van de duizenden negentiende- en twintigste-eeuwse kerken is een belangrijk 

visueel kenmerk van de godsdienstvrijheid.  

Tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw weerspiegelde de kerkbouw de toen 

nog beperkte maatschappelijke positie van kerkgenootschappen, uitgezonderd de Nederlandse 

Hervormde Kerk. Hoewel de koningen Lodewijk Napoleon en Willem I het beste voor 

hadden met de diverse kerkgenootschappen, kwam de vrijheid van voorheen achtergestelde 

kerkgenootschappen slechts langzaam van de grond. Kerkgenootschappen die niet zonder 
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koninklijke goedkeuring mochten bouwen, waren niet werkelijk ‘vrij’. De neoclassicistische 

vormgeving van de kerkbouw weerspiegelde de bouwkundige erfenis van Lodewijk Napoleon 

en werd begrensd door het toezicht dat de waterstaatsingenieurs daarop hielden. Vanwege de 

door de overheid ‘gedicteerde’ standaardvorm was in de eerste helft van de negentiende eeuw 

van een keuze in ‘eigen stijl’ van kerkgenootschappen nog nauwelijks sprake. Bovendien 

moest de academische vakkennis over de geschiedenis van de bouwkunst zich nog 

ontwikkelen en was er in plaats van een architect vaak slechts een (dorps)aannemer of 

waterstaatsingenieur bij de kerkbouw betrokken. 

Vanaf circa 1850 werden ideologische verschillen tussen kerkgenootschappen in 

toenemende mate zichtbaar in de toegepaste kerkbouwstijl. Dit was het gevolg van de in de 

Grondwet van 1848 verankerde vrijheid van godsdienst en een daardoor meer uitgesproken 

identiteit van kerkgenootschap en opdrachtgever, maar ook door een toenemende 

academische vakkennis van betrokken architecten. Daarnaast was het (nationale) 

architectuurdebat in deze periode een belangrijke factor die de uiterlijke vormgeving van 

kerkgebouwen beïnvloedde. Architecten discussieerden met elkaar over een passende 

nationale bouwstijl; een debat dat ook elders in Europa plaatsvond. 

De meest ‘eigen’ stijl die in deze periode ontstond wordt toegeschreven aan de rooms-

katholieken. Zij grepen terug op specifieke bouwvormen uit de middeleeuwen als 

uitdrukkingsmiddel van hun identiteit: soms het romaans, maar meestal de gotiek. De 

neogotiek wordt, niet onbegrijpelijk, tot op de dag van vandaag gezien als uiting van Rooms 

triomfalisme. Bij de protestanten sloeg in het derde kwart van de negentiende eeuw het 

eclecticisme aan, omdat de eigentijdsheid ervan goed beantwoordde aan hun liturgische en 

esthetische opvattingen. Door de toenemende invloed van deze stijl in de protestantse 

kerkbouw werd het uiterlijk van een gebouw minder representatief voor de functie waarvoor 

het was ontworpen. Er was minder sprake van een oriëntatie op één bepaalde stijl en voor het 

eerst bestond er een zekere keuzevrijheid voor protestantse opdrachtgevers en architecten. Het 

neoclassicisme ruimde hiermee definitief het veld. Architecten vonden geregeld een 

alternatieve en niet eerder beproefde vorm, zoals de neogotiek voor een protestants 

kerkgebouw. Het neoromaans kwam, net als bij de katholieke kerkbouw, ook voor bij de 

protestantse kerkbouw. In het laatste kwart van de negentiende eeuw ontdekten de 

hervormden en de gereformeerden de neorenaissance als passende vorm voor hun nieuwe 

kerken, vooral als reactie op de rooms-katholieken. Zij identificeerden zich met de 

architectuur uit de zeventiende eeuw, de tijd van na de Reformatie, waarin de Republiek tot 

grote economische en culturele bloei kwam – een bloei waarvan vooral de protestanten 

profiteerden.   

De zoektocht naar een passende eigen stijl duurde bij protestantse architecten maar 

kort – van pakweg 1850 tot 1900. Daarna werd een overtuigende eigen stijluitdrukking bij hen 

ondergeschikt aan de functie van het bedehuis als functionele preekkerk. Rond de 

eeuwwisseling lieten de protestanten zich bijvoorbeeld inspireren door de vernieuwende, 

functionalistische theorieën van de socialistisch georiënteerde Hendrik Berlage, terwijl de 

rooms-katholieken de neogotiek nog tot ongeveer 1920 omarmden. 

 

De kerkbouw tijdens de twintigste eeuw vond plaats tegen de achtergrond van verdere 

bevolkingsgroei, verstedelijking en diversificatie van kerkgenootschappen. In de eerste helft 

van de twintigste eeuw hadden liturgische vernieuwingsbewegingen en ‘externe’ factoren als 

modernisering van de architectuur en stedenbouw grote invloed op de vormgeving en ligging 

van nieuwe kerkgebouwen. De liturgische vernieuwingen zagen we vooral in de Nederlandse 

Hervormde en de Rooms-Katholieke Kerk. Een belangrijke uitdaging was het aanpassen van 

het kerkontwerp aan de nieuwe ruimtelijke en liturgische inzichten en het vinden van een 

daarbij passende kerkbouwstijl.  
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Ook na 1900 getuigden de kerkontwerpen nog van de ideologische verschillen tussen 

protestanten en rooms-katholieken uit de negentiende eeuw. Maar door de genoemde 

liturgische vernieuwingen werden deze uit de geloofsinhoud voortkomende verschillen in 

kerkarchitectuur kleiner. Rooms-katholieke architecten werkten vanaf 1920 onder toezicht 

van bisschoppelijke bouwcommissies die een uitgesproken voorkeur hadden voor een 

traditionalistische vormgeving. In de hervormde kerkbouw zien we onder invloed van de 

Liturgische Beweging eveneens een traditionalistische vormgeving ontstaan. Beide 

kerkgenootschappen achtten het traditionalisme geschikt als antwoord op de contemporaine 

liturgische en esthetische wensen; als vervanger van de neostijlen uit de negentiende eeuw. 

De hervormde en gereformeerde kerkbouw kwam bovendien op grote schaal in 

aanraking met de ‘profane’ invloed van moderne architectuur en stedenbouw. De rationele 

soberheid van Berlage en – later – van de Amsterdamse School bleek als uitdrukkingsmiddel 

goed aan te sluiten bij esthetische opvattingen van protestantse architecten die Abraham 

Kuypers’ richtlijnen volgden. Hun nieuwe kerkgebouwen pasten naadloos tussen de strakke 

woonblokken die de moderne socialistische stedenbouw kenmerkten. 

Zo werd de twintigste eeuw de periode waarin de diversiteit van kerkelijke gezindten 

zich ook in stedenbouwkundig opzicht manifesteerde. De Woningwet van 1901 schiep nieuwe 

randvoorwaarden voor stedelijke uitbreidingen. Leefbaarheid, volksgezondheid en esthetische 

factoren bepaalden vanaf toen mede het uiterlijk van nieuwe stedelijke uitbreidingswijken. Er 

was in toenemende mate ruimte voor stedenbouwkundige accenten zoals kerkgebouwen. De 

politieke kleur van gemeentebesturen was van invloed op de stedenbouwkundige situering 

van nieuwe kerkgebouwen. In homogeen confessionele gemeenten, vooral in het rooms-

katholieke zuiden van het land, kreeg de kerk een dominante plaats in een hiërarchisch 

opgezette uitbreidingswijk. Anders was de situatie in het noorden en in het verstedelijkte 

westen van het land. Vaak maakten daar socialistische stadsbesturen de dienst uit. Als gevolg 

van de verzuilde bevolkingssamenstelling was daar een diversiteit aan kerken van 

verschillende genootschappen te zien.  

Maar vanaf de wederopbouwperiode zagen kerkgenootschappen zich eveneens 

geconfronteerd met de afnemende vanzelfsprekendheid van ‘de kerk in het midden van de 

samenleving’. In nieuwe volkswijken in de Randstadsteden gebouwd na 1960 werd dit 

verschijnsel zichtbaar. Kerkgebouwen werden net als andere publieke voorzieningen 

onregelmatig over de nieuwe stadsplattegrond verdeeld, wat wisselende gevolgen had voor de 

belevingswaarde van de gebouwen en hun ligging. 

De verzuiling op het platteland manifesteerde zich stedenbouwkundig vooral in de 

aanwezigheid van verscheidene kerkgebouwen van diverse genootschappen per dorp. In 

ontginningsgebieden werden in de periode tussen 1850 en 1950 nieuwe dorpen gesticht, die 

soms homogeen rooms-katholiek of protestants waren, maar evenzeer een gemengd verzuilde 

bevolking konden hebben. Met name in ontginningsdorpen kreeg het kerkgebouw een 

vanzelfsprekende centrale plaats. In oudere dorpskernen was deze plaats meestal 

voorbehouden aan de (middeleeuwse) hervormde kerk, terwijl rooms-katholieke en 

gereformeerde kerkgebouwen op meer perifere locaties kwamen te liggen. Deze excentrische 

ligging weerspiegelde de achtergestelde maatschappelijke positie van kerkgenootschappen tot 

het midden van de negentiende eeuw. 

 De wederopbouwperiode is te zien als het sluitstuk van de kerkbouw uit het tijdperk 

van de verzuiling, die in de tweede helft van de negentiende eeuw begon. In de tweede helft 

van de jaren vijftig bloeide de kerkbouw in ons land als nooit tevoren: toen waren gemiddeld 

ruim honderd nieuwe kerken per jaar in aanbouw, het hoogste aantal voor enige periode in de 

Nederlandse geschiedenis. De belangrijkste mechanismen achter de kerkelijke bouwgolf 

waren de voortdurende verzuiling, de naoorlogse babyboom en de vervanging van honderden 

door oorlogshandelingen beschadigde kerkgebouwen. 
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Terwijl de jaren 1945-1970 een apotheose in de Nederlandse kerkbouw betekenden, groeide 

in deze periode onder kerkgenootschappen een uitgesproken afkeer tegen de liturgische en 

bouwkundige erfenis uit de negentiende eeuw. De naoorlogse periode van hoop en optimisme 

heeft binnen de verschillende genootschappen tot een radicale vernieuwing geleid, die hand in 

hand ging met een sobere en eigentijdse liturgie. Deze progressieve liturgie was een poging 

om de moderniserende en individualiserende samenleving in de kerk te houden. In de Rooms-

Katholieke Kerk werden veel liturgische rituelen in de ban gedaan, waardoor de bestaande 

liturgische ruimte in de kerk moest worden getransformeerd. Vanzelfsprekend delfden 

negentiende-eeuwse kerkgebouwen met hun rijke symboliek en ornamentiek het onderspit. 

Vernieuwingsgezinde pastoors lieten in de jaren vijftig en zestig honderden rijk 

uitgemonsterde – meestal negentiende-eeuwse – kerkinterieurs ontmantelen en versoberen. 

Altaren, preekstoelen en beelden verdwenen, polychrome wanddecoraties werden in 

grijstinten overgeverfd en gebrandschilderde, bijbelse voorstellingen werden vervangen door 

blank glas. Deze liturgische revolutie in de Rooms-Katholieke Kerk wordt inmiddels ook wel 

als de ‘tweede beeldenstorm’ aangeduid. 

 

Vanaf de jaren zestig spoelde een sloopgolf door het land, als gevolg van de snel toenemende 

ontkerkelijking, ontvolking van steden en stadsvernieuwing: zeker een paar honderd 

beeldbepalende negentiende- en twintigste-eeuwse kerkgebouwen gingen tegen de vlakte. 

Vanaf begin jaren zeventig groeide het maatschappelijk protest tegen deze kerksloop en 

ontstond langzaam maar zeker een herwaardering voor de neostijlen uit de negentiende eeuw. 

Deze herwaardering werd van rijksoverheidswege bekrachtigd met de wettelijke 

monumentenbescherming voor een honderddertigtal negentiende-eeuwse kerkgebouwen in 

1974. Vanaf 1988 vond de tweede beschermingsronde plaats, toen ook veel gemeenten en 

provincies gebouwd erfgoed uit de periode 1850-1940 registreerden. De Nederlandse 

rijksmonumentenlijst werd na de millenniumwisseling aangevuld met 37 naoorlogse 

wederopbouwkerken. Van de ongeveer 4500 nog bestaande kerkgebouwen en voormalige 

kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 hebben circa tweeduizend een monumentenstatus: 

twaalfhonderd zijn rijksmonument, achthonderd zijn gemeentelijk monument en dertig 

provinciaal monument. Zodoende lijkt de negentiende- en twintigste-eeuwse kerkbouw in 

Nederland op papier voor de ondergang behoed.  

Maar dat is slechts schijn: de grote hoeveelheid kerkgebouwen is ten gevolge van de 

voortdurende ontkerkelijking een verder toenemende last geworden voor kerkbesturen. Zo 

zullen binnen tien jaar in het hele land mogelijk evenveel kerkgebouwen gesloten worden als 

in de afgelopen halve eeuw. Het is zonneklaar dat negentiende- en twintigste-eeuwse 

kerkgebouwen als gevolg van de ontkerkelijking het meest onder druk staan. Redenen zijn in 

de eerste plaats het grote aantal rooms-katholieke kerkgebouwen uit de genoemde periode, 

waarvan er veel zijn of worden gesloten, en – zij het in mindere mate – fusies binnen 

plaatselijke protestantse gemeenten, die tot afstoting van meestal jonge kerkgebouwen leiden. 

De problematiek rond leegstand heeft dus vooral betrekking op rooms-katholieke 

kerkgebouwen, waarvan de meeste van na 1850 dateren. Door de grote aantallen, 

geografische ligging, complexe bouwstructuur en het gewijde karakter van de gebouwen is 

herbestemming van rooms-katholieke kerkgebouwen vaak problematisch. Herbestemming 

leidt meestal tot aanzienlijke ingrepen in de voormalige sacrale ruimte die het interieur met 

integraal ontworpen symboliek aantasten. Soms kan worden volstaan met een 

maatschappelijke of culturele bestemming en een eventuele reversibele inbouw. Protestantse 

kerkgebouwen hebben doorgaans geringere afmetingen en een minder complexe 

bouwsubstantie. Daarnaast zijn het geen gewijde ruimten, waardoor transformaties ten 

behoeve van niet-kerkelijke bestemmingen vaak eenvoudiger zijn. Uit gegevens van de 
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database blijkt bijvoorbeeld dat veel – vooral kleine – voormalige protestantse zaalkerken tot 

woningen of bedrijfsruimten zijn omgebouwd. 

  

Het nog altijd toenemende aantal kerksluitingen impliceert dat niet alle nog bestaande 

kerkgebouwen en hun interieurs – in de oorspronkelijke vorm – behouden kunnen blijven. Het 

maken van selecties is aan de orde van de dag en dat zal in de nabije toekomst niet anders 

zijn. Het is belangrijk om de waarde van het kerkelijke erfgoed zodanig te toetsen dat 

identiteitsbepalende gebouwen met waardevolle ensembles behouden blijven voor het 

nageslacht. De bestaande landelijke selectiecriteria van monumentenzorg blijken daar niet 

meer toereikend voor. Deze hebben namelijk tot een willekeurige en omvangrijke 

samenstelling van kerkelijke rijks- en gemeentelijke monumenten geleid. Veel kerkelijke 

monumenten waren op het moment van hun registratie nog voor de eredienst in gebruik en 

overheden en kerkgenootschappen hielden destijds geen rekening met een snellere toename 

van het aantal kerksluitingen in de toekomst. Dit heeft tot gevolg dat er uiteindelijk ook onder 

als monument geregistreerde kerkgebouwen moet worden gekozen welke objecten (integraal) 

behouden dienen te blijven, en welke niet. 

Een belangrijk kenmerk van de Nederlandse kerkbouw uit de periode 1800-1970 is, 

zoals genoemd, de architectonische pluriformiteit als gevolg van de verzuiling. De 

verschillende kerkgenootschappen hebben hun identiteit op onderscheidende wijze weten uit 

te drukken in hun gebouwen. De identiteit van de individuele gebouwen schuilt in de 

(ontstaans)geschiedenis en de stedenbouwkundige situering enerzijds en de samenhang tussen 

ontwerp, liturgische indeling en symboliek anderzijds. De optelsom van deze aspecten vormt 

het ‘verhaal’ waaruit de cultuurhistorische waardering voortvloeit. De criteria waarop in de 

toekomst moet worden geselecteerd, dienen een afspiegeling te zijn van deze aspecten.  

In deze dissertatie is daarom voorgesteld om naast de architectuurhistorische en 

stedenbouwkundige waarden, die de erfgoedinstanties in de huidige situatie meewegen, twee 

nieuwe, specifiek op kerken gerichte criteria te laten meewegen in een eventuele toekomstige 

(her)ijking van kerkgebouwen van na 1800: kerkelijk interieurensemble en kerkhistorie.  

Van een hoogwaardig kerkelijk interieurensemble is sprake wanneer de liturgische 

meubels en binnendecoratie een nauwe en zeldzame samenhang vormen met het gebouw, 

volgens één symbolisch totaalconcept. Het interieurensemble kan bijvoorbeeld als een 

totaalontwerp van één architect – al dan niet in samenwerking met kunstenaars – tot stand zijn 

gebracht. Ook kwam het voor dat verschillende kunstenaars het ensemble in de loop van jaren 

of zelfs decennia schiepen. De bezoeker ervaart bij het betreden van het kerkgebouw met een 

waardevol interieurensemble een gevoel van sacraliteit: de materiële vormgeving leidt tot een 

sterk besef van de immateriële, spirituele, religieuze betekenis van de kerk. 

Een tweede nieuw criterium in het hier gepresenteerde waarderingssysteem is de 

kerkhistorie. Gedurende de periode 1800-1970 vonden op kerkhistorisch gebied velerlei 

gebeurtenissen plaats. Zo voltrokken zich de verzuiling en de emancipatie van 

kerkgenootschappen, diverse afsplitingen in protestantse genootschappen en liturgische 

omwentelingen. Deze factoren hebben in grote mate de vormgeving, ligging en liturgische 

indeling van de onderzochte kerkgebouwen bepaald. Veel kerkgebouwen dankten bovendien 

hun ontstaan aan of hadden een nauwe relatie met belangrijke historische personen of 

gebeurtenissen. De St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam heeft bijvoorbeeld een iconische 

waarde voor de hoofdstad omdat zij is gewijd aan haar schutspatroon. De uit 1932 daterende 

Bedevaartskerk in Brielle heeft een onmiskenbare band met de vijftien Martelaren van 

Gorcum: de watergeuzen vermoordden hen in 1572 op de plek waar nu de kerk staat. De 

hervormde Grote Kerk in Apeldoorn wordt geregeld bezocht door het Huis van Oranje. Dit 

zijn redenen om een kerkgebouw hoog te waarderen op kerkhistorisch gebied.  
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Voor de indeling van de kerkgebouwen in de vier besproken classificaties A, B, C en D is een 

puntensysteem geïntroduceerd. Per criterium kan elke kerk maximaal zes punten krijgen; de 

maximale totaalscore komt dus uit op 24 punten. Een kerkgebouw krijgt de hoogste 

waardering (categorie A) als deze op minstens drie van de vier criteria zes punten scoort, 

waarvan in elk geval op het criterium ‘kerkelijk interieurensemble’.  

 

In het kader van het opstellen van de waarderingsmethodiek voor Nederlandse kerkgebouwen 

heb ik twee vergelijkbare methodieken uit Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen bestudeerd. 

De beide buitenlandse systemen maken kwalitatieve vergelijkingen tussen een groot aantal 

kerkgebouwen mogelijk, en in beide systemen bestaat een rang voor kerkgebouwen met een 

uitzonderlijke cultuurhistorische waarde. Toch verschilt de benaderwijze in Duitsland radicaal 

met die in Vlaanderen. Terwijl de Duitse benaderwijze pragmatischer is en uitgaat van de 

hedendaagse praktijk, is die van de Vlamingen meer theoretisch. Bij de bestudering van de 

twee systemen is specifiek gelet op de toepasbaarheid op de Nederlandse situatie.  

In Vlaanderen hebben onderzoekers van de KU Leuven en de Afdeling voor 

Monumenten en Landschappen drie criteria opgesteld voor de negentiende-eeuwse 

kerkgebouwen in het gebied: ‘architectuur’, ‘interieur’ en ‘context’. Deze komen overeen met 

de criteria in de in het kader van deze studie ontwikkelde methodiek, waarbij moet worden 

aangemerkt dat de aspecten van stedenbouw en kerkhistorie verpakt zitten in het criterium 

‘context’. Ook de Vlamingen hanteren een puntenschaal, zij het aan de hand van letters in 

plaats van cijfers. Een cijfermatige puntenschaal achten de Vlaamse onderzoekers minder 

geschikt voor implementatie vanwege een mogelijk verschillende weging van de drie criteria. 

In de hier besproken methodiek ga ik wel uit van een cijfermatige puntenschaal omdat deze 

mijns inziens door de overzichtelijkheid (van het aantal uitkomsten) juist beter geschikt is dan 

letters.  

In Nordrhein-Westfalen is een speciale categorie opgesteld voor (nog) niet 

herbestemde kerkgebouwen met een hoge kunsthistorische waarde. Deze duidt men aan als 

een hoogwaardig gesamtkunstwerk. De Duitse onderzoekers noemen deze categorie 

‘bedenktijd’, wat inhoudt dat men zich gedurende langere tijd bezint over een passende vorm 

van hergebruik van het kerkgebouw. De ‘bedenktijd’ is inhoudelijk vergelijkbaar met de 

hoogste categorie A in de hier besproken methodiek, omdat in beide gevallen wordt gestreefd 

naar een voorzichtige omgang met de gesamtkunstwerken. 

De Duitse onderzoekers hebben het regionale kerkenbestand niet geclassificeerd naar 

cultuurhistorische waarde zoals hun Vlaamse collega’s dat hebben gedaan, en zoals het hier 

gepresenteerde waarderingssysteem dat ook beoogt. Ze hebben in plaats daarvan diverse 

soorten herbestemmingen onderzocht en ingedeeld in categorieën van geschiktheid. Het risico 

van het niet classificeren op basis van de gebouwen is dat zo minder nadruk wordt gelegd op 

de cultuurhistorische waarden ervan. Bij herbestemmingen bestaat zo meer kans op 

ontmanteling van interieurensembles. Een in deze context noemenswaardig verschil tussen 

Duitsland en Nederland is dat in Duitsland door de verwoestingen in de oorlog en de vrij 

drastische naoorlogse modernisering van gebouwen naar verhouding weinig oorspronkelijke 

ensembles over zijn.   

 

Een extra onderdeel van dit onderzoek vormde de database. Deze bevat het eerste 

kwantitatieve, geografische en digitale overzicht van alle nog bestaande Nederlandse 

kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. De kerkgebouwen zijn aan de hand van metadata als 

locatie, denominatie, architect, bouwstijl, datering en monumentenstatus op de digitale kaart 

Geoplaza zichtbaar gemaakt. De database kan allerlei soorten kwalitatieve en kwantitatieve 

informatie leveren die van nut is bij het op waarde schatten van een kerkgebouw of een groep 

kerkgebouwen – al dan niet volgens het hier voorgestelde waarderingssysteem. Hoewel de 
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gebouwen in de database niet zijn ingedeeld op basis van classificaties van waardering – de 

kennisbank is vooral gericht op het aandragen van (kwantitatieve) feiten – noemt de database 

wel bijzonderheden. Te denken valt aan een waardevol interieurensemble of rijke inventaris, 

een hoogtepunt in het oeuvre van een architect of een bijzondere ligging in een beschermd 

landschap.  

 

De waarde van historische – ook kerkelijke – objecten is geen vaststaand gegeven. In de jaren 

zestig van de twintigste eeuw beperkte de cultuurhistorische waardering zich nog tot de oude 

kerkgebouwen van vóór 1800, ongeacht of zij oorspronkelijk of gewijzigd waren. In de laatste 

drie decennia van de vorige eeuw groeide de waardering voor negentiende-eeuwse 

kerkgebouwen aanzienlijk, maar voor naoorlogse kerkgebouwen gold juist het 

tegenovergestelde. Anno 2018 is niet zozeer de datering, maar de zeldzaamheid van het 

interieurensemble doorslaggevend om een kerkgebouw hoog te waarderen. Welke factoren 

over enkele decennia de waardering bepalen, is moeilijk te zeggen. Maar het is duidelijk dat 

liturgische ensembles vol zelfbewuste en doordachte symboliek – ook uit de negentiende en 

twintigste eeuw – onvervangbaar zijn, nu en in de toekomst. Dat is des te meer zo omdat zij 

steeds zeldzamer worden. 

Als gezegd kunnen niet alle kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 worden 

behouden voor het nageslacht. Vanwege het voortgaande functieverlies voor de eredienst staat 

veel religieus erfgoed onder druk. De voortvarendheid waarmee kerkgenootschappen zich 

gedurende de afgelopen twee eeuwen met representatieve gebouwen hebben verrijkt, wreekt 

zich vandaag de dag door een pijnlijke overbodigheid. De traditionele monumentenzorg uit de 

twintigste eeuw kon dit probleem niet het hoofd bieden, omdat zij behoud als doel voorop 

stelde en uitging van een objectgerichte benadering. De grootste uitdaging van de moderne 

monumentenzorg is een antwoord vinden op de leegstand onder veel kerkgebouwen en 

daarbij ook keuzes durven maken. Deze keuzes kunnen worden afgewogen met behulp van 

het in deze studie geïntroduceerde waarderingssysteem. Het hier geboden overzicht van 

kerkgebouwen en de database verschaffen daarbij meer – broodnodig – inzicht in hoe 

specifieke gebouwen in kwalitatief en kwantitatief opzicht in hun tijd geplaatst moeten 

worden.  

De sloopgolf van de afgelopen decennia lijkt nu wel enigszins plaats te hebben 

gemaakt voor een transformatiegolf. Hierdoor blijven beeldbepalende kerken weliswaar vaker 

uitwendig behouden, maar sneuvelen veel interieurensembles uit afgelopen twee eeuwen 

alsnog. De samenleving – kerkgebonden of niet – zal er in de toekomst aan moeten wennen 

dat de intrinsieke betekenis van veel kerkgebouwen als sacrale ruimte verloren gaat. 

Omgekeerd kan gezegd worden dat gebouwen een nieuwe functie voor (lokale) 

samenlevingen kunnen vervullen. (Ontwijde) kerkgebouwen kunnen een nieuwe betekenis 

krijgen en hun cultuurhistorische waarde althans ten dele behouden. Vanwege het 

toegenomen bewustzijn op allerlei niveaus in de samenleving kunnen in de eenentwintigste 

eeuw waarschijnlijk meer beeldbepalende kerkgebouwen gespaard blijven – mits sprake is 

van lokaal draagvlak en goed onderbouwd financieel beheer. Het behouden van een bedreigde 

kerk door middel van herbestemming impliceert wel vaak een metamorfose van het gebouw, 

vooral aan de binnenkant maar vaak ook aan de buitenkant. Ook in zo’n situatie is het goed 

wanneer kerkbesturen, erfgoedprofessionals, overheden en projectontwikkelaars een specifiek 

op kerkgebouwen gericht waarderingssysteem ter hand te nemen. Dit leidt tot meer inzicht in 

het gebouw en kan zo tot beter onderbouwde beslissingen leiden.  

 

Tot slot. In deel 1 en 2 van dit boek is de uitzonderlijke stilistische pluriformiteit in de 

kerkbouw van de afgelopen twee eeuwen aangetoond. Deze pluriformiteit is niet alleen om 

kunsthistorische redenen van groot belang, maar ook omdat deze de typisch Nederlandse 
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verzuiling en godsdienstvrijheid vanaf de negentiende eeuw weerspiegelt. Om het te 

verwoorden met een beeldspraak: kunnen we het gebouwde kerkelijk erfgoed uit de eeuwen 

vóór 1800 vergelijken met een diepgewortelde en stevige stam, dan vormen de gebouwen van 

daarna rijke vertakkingen die in alle windrichtingen de hemel in zijn geschoten. Door deze 

architectonische pluriformiteit en de spreiding van duizenden kerkgebouwen van allerlei 

verschillende genootschappen over een klein gebied is dit kerkgebouwenbestand 

onvervangbaar en in internationaal opzicht uniek. Deze uniciteit kan en moet behouden 

blijven. Dat zal – hoe spijtig dat ook is – niet lukken door de praktisch gezien onmogelijke 

opgave om álle gebouwen en hun interieurs te behouden. Wel haalbaar is een weloverwogen 

selectie op basis van zowel stilistische en religieuze diversiteit als geografische en 

stedenbouwkundige criteria. Wanneer we hierin slagen, blijft ‘s werelds rijkste en meest 

diverse kerkenlandschap ook in de eenentwintigste eeuw een feit. 
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Bijlagen 
 

 

Bijlage 1. Waarderingscriteria voor kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 

 
Criterium Deelcriterium Argument 

1. Architectuur Ontwerp Belangwekkende plattegrond / 
ruimtelijke werking; ofwel 
opzienbarend materiaalgebruik en 
constructie; ofwel een opvallende 
originaliteit van het ontwerp. De 
kerk is van bovengemiddeld belang 
in het oeuvre van de architect  

 Bouwperiode Belangrijk, gaaf gebleven en 
herkenbaar voorbeeld van een 
bouwstijl of -periode 

2. Kerkelijk interieurensemble Interieur  Het interieur is een zeldzaam en 
belangrijk ensemble uit één of 
meer perioden en is een bijzonder 
relict van belangrijke liturgische 
opvattingen uit de bouwtijd 

 Gaafheid en samenhang Er is sprake van een uitzonderlijke 
samenhang tussen ontwerp, 
exterieur en interieur; en dus van 
een bijzondere gaafheid, 
herkenbaarheid en zeldzaamheid 
van de (sacrale) ruimte  

3. Stedenbouw Ensemblewaarden stedenbouw  Ruimtelijke samenhang met 
pastorie, bijgebouwen en/of 
begraafplaats en tuin. Ruimtelijke / 
visuele / historische samenhang in 
stads- / dorpsbeeld, wijk of 
landschap 

 Beeldbepalend karakter De kerk is van verre zichtbaar en 
bepaalt sterk de identiteit van de 
omgeving 

4. Kerkhistorie Historische context Het kerkgebouw is van belang 
vanwege de relatie met een 
belangwekkende historische 
gebeurtenis, periode, of één of 
meerdere belangrijke personen 

 Denominatie Het kerkgebouw heeft een 
bovengemiddelde betekenis voor 
de betreffende denominatie 
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Score per criterium: minimaal 0; maximaal 6 punten  

Score per deelcriterium: minimaal 0; maximaal 3 punten 

Score op vier criteria: minimaal 0; maximaal 24 punten 

 

Waardebepaling (zie bijlage 2): 

 

Categorie A* (zeer hoog): >18p, waarvan 6p op criterium 2 (kerkelijk interieurensemble) 

Categorie B (hoog): 13-18p 

Categorie C (gemiddeld): 7-12p 

Categorie D (beperkt): 0-6p 

 

* Een kerkgebouw valt onder categorie A als dit op minstens drie van de vier criteria zes 

punten haalt, waarvan in elk geval op het criterium ‘kerkelijk interieurensemble’.  
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Bijlage 2. Categorische indeling waarderingen en beleidsstrategieën voor kerken 

 
Waardering Verklaring Beleidsstrategie 

A (zeer hoog) integraal kerkelijk 
interieurensemble / 
gesamtkunstwerk;  
iconische waarde;         
beeldbepalend karakter;        
(kerk)historisch gezien  
van groot belang;  
uitzonderlijke gaafheid;         
categorie topmonumenten 

behoud is het uitgangspunt;  
functie voor de eredienst;  
passende nevenbestemming 

B (hoog) gemiddeld zeldzaam 
interieurensemble;  
beeldbepalend karakter; 
architectonisch van belang;      
(redelijk) gaaf bewaard gebleven; 
weinig wijzigingen ondergaan; 
categorie subtop 

 

functie voor de eredienst; 
nevenbestemming;  
passende herbestemming 

 

C (gemiddeld) interieur gewijzigd / 
gemoderniseerd;  
ensemble gewijzigd of 
herbestemd; beperkte 
ensemblewaarden; architectonisch 
karakteristiek  
voor de bouwperiode;  
beeldbepalend karakter 

functie voor de eredienst; 
nevenbestemming;  
verschillende wijzigingen mogelijk; 
(gedeeltelijke) sloop indien nodig 

D (beperkt) niet architectonisch zeldzaam;       
geen ensemblewaarden;  
veel wijzigingen ondergaan;  
weinig herkenbaarheid;  
weinig/niet beeldbepalend 

 

functie voor de eredienst; 
nevenbestemming; 
herbestemming;       
verschillende wijzigingen;  
(gedeeltelijke) sloop indien nodig 

 

 

 

 

 

 

 



233 

 

Bijlage 3. Afbeeldingen 

 

Afb. 1. Utrecht, Oranjekerk. Gesloopt 1983. Opn. Reliwiki / A. van Dijk, ca. 1980 

 



234 

 

 
Afb. 2. Amsterdam, Maria Magdalenakerk. Gesloopt 1968. Opn. RCE / G.Th. Delemarre, 1964 
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Afb. 3. Amsterdam, St. Willibrordus buiten de Veste. Gesloopt 1970-1971. Opn. RCE / G.Th. Delemarre, 1964 

 



236 

 

 
Afb. 4. Zwolle, rooms-katholieke St. Michaëlskerk. Gesloopt 1965.  

Opn. Reliwiki / collectie A. Roks, ca. 1930 
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Afb. 5. Breda, Maria Hemelvaartkerk. Gesloopt 1967. Opn. RCE / G.Th. Delemarre, 1965 
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                   Afb. 6. Rotterdam, Koninginnekerk. Gesloopt 1972. Opn. RCE / G. Dukker, 1971 
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                       Afb. 7. Leiden, Lodewijkkerk. Opn. Reliwiki / A. Roks, 2007 
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Afb. 8. Schijndel, voormalige Hervormde Kerk. Opn. RCE / G. Dukker, 1968 
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Afb. 9. Ootmarsum, Hervormde Kerk. Opn. Wikimedia / Tubantia, 2008 
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Afb. 10. Den Bosch, Grote Kerk. Opn. Reliwiki / J. Sonneveld, ca. 1990 
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                 Afb. 11. Woudsend, Hervormde Kerk (De Karmel). Opn. Reliwiki / R. Kreukniet, 2009 
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Afb. 12. St. Jacobiparochie, Groate Kerk. Opn. H. van der Sluis, 2014 

 
Afb. 13. Akkrum, voormalige Doopsgezinde Kerk. Sinds 2007 in gebruik als winkel. Opn. H. van der Sluis, 

2015 
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                  Afb. 14. Amsterdam, Mozes en Aäronkerk. Opn. Wikimedia / Vysotsky, 2014 
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Afb. 15. Utrecht, St. Augustinuskerk. Opn. RCE / A.J. van der Wal, 1971 
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Afb. 16. Tilburg, St. Dionysius (’t Goirke). Opn. Reliwiki / collectie J. Korpershoek 
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Afb. 17. Helmond, voormalige Hervormde Kerk. Opn. H. van der Sluis, 2015 
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                            Afb. 18. Meerssen, Leopoldskerkje. Opn. Reliwiki / collectie G. Bennink 
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Afb. 19. Kampen, Evangelisch Lutherse Kerk. Opn. H. van der Sluis, 2015 
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Afb. 20. Voorhout, Kleine Kerk (voorgrond) en rooms-katholieke St. Bartholomeus. Opn. RCE, 1938 (?) 
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                    Afb. 21. Amsterdam, Vondelkerk. Sinds 1986 in gebruik als cultureel centrum  

                    en kantoor. Opn. H.E. Wesselink, 2006 
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Afb. 22. Amsterdam, Koepelkerk (Stadhouderskade). Gesloopt 1972. Opn. RCE, 1971 
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                          Afb. 23. Amsterdam, Muiderkerk. Door brand verwoest 1989;  

                          de toren bleef gespaard. Opn. Reliwiki / J.C. van Nes, 1982 

 

 
                           Afb. 24. Amsterdam, Keizersgrachtkerk. Opn. Wikimedia / Mersina, 2012 
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                      Afb. 25. Amsterdam, O.L. Vrouwekerk (Keizersgracht). Opn. H.E. Wesselink, 2011 
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Afb. 26. Veghel, St. Lambertuskerk. Opn. RCE / G. Dukker, 1971 
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Afb. 27. Oisterwijk, St. Petrus’ Bandenkerk. Opn. H. van der Sluis, 2015 
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Afb. 28. Utrecht, St. Willibrorduskerk, hoofdaltaar van F.W. Mengelberg. Opn. RCE / A.J. van der Wal, ca. 

1975 (?) 
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Afb. 29. Lierop, H. Naam van Jezuskerk. Opn. H. van der Sluis, 2015 
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Afb. 30. Purmerend, Grote Kerk (sinds 1989 rooms-katholiek). Opn. RCE / A.J. van der Wal, 2001 
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Afb. 31. Katwijk aan Zee, Nieuwe Kerk. Opn. RCE / G. Dukker, 2004 
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Afb. 32. Middelstum, Hoeksteenkerk. Opn. Reliwiki / A. van Dijk, ca. 1990 

 

 
Afb. 33. Zwolle, Plantagekerk. Opn. RCE / A.J. van der Wal, 1972 

 



263 

 

 

 
Afb. 34. Hilversum, oud-katholieke St. Vituskerk. Opn. RCE / G. Dukker, 1970 
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Afb. 35. Amsterdam, H.H. Martelaren van Gorcum (Watergraafsmeer). Opn. collectie Het Nieuwe Instituut,     

ca. 1930 
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Afb. 36. Amsterdam, voormalige Gerardus Majellakerk. Sinds 2010 in gebruik bij het Ned. Philharmonisch 

Orkest. Opn. Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, 2012 
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   Afb. 37. Haarlem, Koningkerk. Door brand verwoest 2003. Opn. J.C. van Nes, 1983 

 

    
   Afb. 38. Amsterdam, Waalkerk. Gesloopt 1989. Opn. J.C. van Nes, 1982 
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Afb. 39. Amsterdam, Elthetokerk. Gesloopt 1992. Opn. Stadsarchief Amsterdam, 1932 
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                   Afb. 40. Eindhoven, St. Theresiakerk. In 2013 aan de eredienst onttrokken. Opn. ca. 1930. 
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Afb. 41. Hengelo, voormalige Bethlehemkerk. Sinds 2003 in gebruik als kantoor. Opn. H. van der Sluis, 2014 

 

 
Afb. 42. Utrecht, rooms-katholieke St. Pauluskerk (links; gesloopt 1993) en hervormde Willem de Zwijgerkerk 

(sinds 1993 rooms-katholiek). Opn. J.C. van Nes, 1984 
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Afb. 43. Bergen op Zoom, H.H. Martelaren van Gorcumkerk. Gesloopt 1987. Opn. RCE / L. Tangel, 1983 
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Afb. 44. Steenbergen, St. Gummaruskerk. Opn. H. van der Sluis, 2015 
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Afb. 45. Haarlem, Kathedrale Basiliek St. Bavo. Opn. H.E. Wesselink, 2010 

 
Afb. 46. Waalwijk, St. Jan de Doperkerk. Opn. RCE / L. Tangel, 1981 
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        Afb. 47. Oldenzaal, H. Drievuldigheidskerk; in 2016 aan de eredienst onttrokken. Opn. RCE /  

       P. van Galen, 2007 

 

     
    Afb. 48. Rotterdam, St. Antonius Abt (Delfshaven). Gesloopt 1973. Opn. RCE / G. Dukker, 1970 
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                               Afb. 49. Heerlen, St. Gerardus Majella (Heksenberg).  

                               Opn. Reliwiki / M. van ’t Einde, 2017 
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Afb. 50. Noordhoek, voormalige St. Jozef. Vanaf 2013 heeft de kerk een culturele bestemming. Opn. RCE / G. 

Dukker, 1975 

       
       Afb. 51. IJmuiden, Nieuwe Kerk. Opn. Reliwiki / M. van ’t Einde, 2013 
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             Afb. 52. Den Haag, Nieuwe Badkapel (Scheveningen). Opn. H.E. Wesselink, 2009 

 
             Afb. 53. Amsterdam, Emmakerk (Watergraafsmeer). Opn. RCE / G. Dukker, 1996  
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Afb. 54. Kollum, Oosterkerk. Opn. R. Hoekstra, 2017 

 

 
Afb. 55. Leiden, Zuiderkerk. Gesloopt 1986. Opn. Reliwiki / J.C. van Nes, 1984 
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Afb. 56. Ede, Beatrixkerk (tot 1963 Zuiderkerk). Opn. Reliwiki / A. van Dijk, 2008 

 
Afb. 57. Den Haag, voormalige First Church of Christ, Science. In 2016 verbouwd tot cultureel centrum en 

kantoor. Opn. H.E. Wesselink, 2010 
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Afb. 58. Luttelgeest, voormalige St. Jozef Sterre der Zee. Opn. H. van der Sluis, 2014 

 

 
Afb. 59. Breda, voormalige O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk. Sinds 2009 in gebruik als cultureel 

centrum. Opn. RCE / A.J. van der Wal, 2002 
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Afb. 60. Den Haag, Pastoor van Arskerk (Loosduinen). Opn. H.E. Wesselink, 2009 

 

 
Afb. 61. Amstelveen, Paaskerk. Opn. J.C. van Nes, 1984 
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                                          Afb. 62. Amstelveen, Kruiskerk. Opn. Reliwiki /  

                                          M.J. de Rijk, 2016 

 

 

 
              Afb. 63. Nagele, Gereformeerde Kerk. Opn. Reliwiki / R. Kreukniet, 2010 
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Afb. 64. Nederweert-Eind, St. Gerardus Majellakerk. Opn. RCE / J.P. de Koning, 2001 
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Afb. 65. Geleen, St. Barbara (Lindenheuvel). Gesloopt 1996. Opn. ca. 1966 

 

 
Afb. 66. Amsterdam, Thomaskerk. Opn. Reliwiki / collectie A. van Kooten, ca. 1966. 
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Afb. 67. Amsterdam, Thomaskerk. Opn. Reliwiki / M. van ’t Einde, 2015 

 

    
   Afb. 68. Utrecht, Triomfatorkerk. Opn. Reliwiki / collectie G. Bennink, ca. 1965 

 

 



285 

 

 
                                              Afb. 69. Amsterdam, Woestduinkerk. Gesloopt 2015.  

                                              Opn. Reliwiki, 2008 

 

 
                              Afb. 70. Heemstede, Pinksterkerk. Glas-in-betonwand door B. Hendriks. 

                              Opn. RCE / C.S. Booms, 2009 
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               Afb. 71. Groningen, Goede Herderkerk. Opn. Reliwiki / H.J. Douwes, 2010 

 

 
                                       Afb. 72. Rotterdam, Grieks Orthodoxe Kerk.  

                                       Opn. H.E. Wesselink, 2005 
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  Afb. 73. Rijssen, Noorderkerk. Opn. Reliwiki / collectie B. Wisgerhof, 1957 

   
  Afb. 74. Breda, panorama met v.l.n.r. Maria Hemelvaartkerk (gesloopt 1967), St. Barbarakathedraal  

  (gesloopt 1969-1970), St. Antonius (nu kathedraal bisdom Breda) en Grote of O.L. Vrouwekerk.  

  Opn. RCE / G. de Hoog, 1909 

 

 



288 

 

 
    Afb. 75. Vaals, St. Jozefkerk. Gesloopt 2004. Opn. H.E. Wesselink, 2003 

 

       
      Afb. 76. Nijmegen, Opstandingskerk. Gesloopt 2000. Opn. Reliwiki / J.C. van Nes, 1983 
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Afb. 77. Hengelo, voormalige H. Hart van Jezuskerk. Verbouwd tot school in 2009-2010.                                         

Opn. H. van der Sluis, 2014 

 
Afb. 78. Antwerpen, panorama met de St. Willibrorduskerk (links) en St. Jan Evangelistkerk (Borgerhout).  

Opn. H.E. Wesselink, 2012 
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Afb. 79. Gelsenkirchen, voormalige Hl. Kreuzkirche. Vanaf ca. 2016 heeft de kerk een culturele bestemming. 

Opn. H.E. Wesselink, 2012 
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Afb. 80. Nieuw-Amsterdam, Noorderkerk. Opn. H. van der Sluis, 2015 
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                                              Afb. 81. Roosendaal, Paterskerk. Interieur  

                                              voor de verbouwing van 1965. Opn. Reliwiki /  

                                              collectie J.C. van Nes 

 

 
                                             Afb. 82. Roosendaal, Paterskerk. Interieur na de  

                                             verbouwing van 1965. Opn. RCE / J. de Koning, 2001 
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                 Afb. 83. Amsterdam, voormalige St. Gerardus Majellakerk. Sinds 2010 in gebruik bij het  

                 Ned. Philharmonisch Orkest. Opn. RCE / G. Dukker, 1990 
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               Afb. 84. Amsterdam, voormalige St. Gerardus Majellakerk. Sinds 2010 in gebruik bij het  

                Ned. Philharmonisch Orkest. Opn. RCE / C.S. Booms, 2010 
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   Afb. 85. Utrecht, voormalige St. Martinuskerk. In 1989 verbouwd tot appartementen.  

   Opn. RCE / P. van Galen, 1999 

 

 
                                                 Afb. 86. Bussum, voormalige St. Vituskerk.  

                                                 In 2002 verbouwd tot appartementen.  

                                                 Opn. M. Mulder, 2014 
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Samenvatting 
 

 

Probleemstelling 

 

Centraal in deze studie staan Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. Het 

voortbestaan van deze ‘jonge’ kerkgebouwen is, anders dan dat van kerkgebouwen uit eerdere 

eeuwen, niet meer vanzelfsprekend in de hedendaagse, ontkerkelijkte samenleving. In de 

afgelopen decennia zijn vele kerkgebouwen uit deze periode al gesloopt, terwijl vele nog 

bestaande gebouwen in hun voortbestaan worden bedreigd: van de ongeveer zesduizend 

kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 zijn er ruim duizend gesloopt. Tegelijkertijd gaat het 

om belangwekkend en veelzijdig erfgoed: erfgoed met kunsthistorische, stedenbouwkundige 

en religieus-historische waarde. Om – meer dan in het verleden wel is gebeurd – goede keuzes 

te maken ten aanzien van kerkgebouwen die hun functie hebben verloren, is het van belang 

om te weten wat we (nog) in huis hebben: zowel een kwalitatief als een kwantitatief overzicht 

van de jonge Nederlandse kerkgebouwen is geboden. Een volgende kwestie is hoe deze 

keuzes moeten worden gemaakt. Hoe weten we welke kerken we (integraal) moeten behouden 

en welke niet?   

Deel 1 en deel 2 van dit onderzoek beschrijven de kerkbouw uit de periode 1800-1970. 

De wordingsgeschiedenis van dit kerkenlandschap wordt toegelicht vanuit een religieus, 

stilistisch, bouwtechnisch en stedenbouwkundig perspectief. Een dergelijk overzicht bestaat 

nog niet en maakt duidelijk hoe pluriform en uniek het kerkenbestand uit deze periode is. 

Vervolgens presenteert het onderzoek in deel 3 een specifiek op kerkgebouwen gericht 

waarderingssysteem, met specifiek op kerkgebouwen gerichte beoordelingscriteria. 

Waarderingsmethodieken voor kerkgebouwen zijn in de Nederlandse erfgoedpraktijk tot op 

heden weinig toegepast. Dit is echter wel wenselijk, gezien de eigenheid van het erfgoed in 

kwestie en de bedreigde situatie waarin het zich bevindt. Ook is in het kader van dit 

promotieonderzoek een database ontwikkeld waarin alle kerkgebouwen uit de ‘bedreigde’ 

periode beschreven zijn aan de hand van bouwkundige, religieuze en geografische parameters. 

Zo wil het onderzoek zowel een theoretisch als een praktisch handvat bieden bij toekomstige 

beslissingen ten aanzien van kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. Het wil daarmee 

bijdragen aan een onderbouwde en respectvolle aanpak van de problematiek rond bedreigd 

kerkelijk erfgoed.  

 

Op grond van het bovenstaande kom ik tot de volgende, tweeledige hoofdvraag:  

 

Hoe verliep de Nederlandse kerkbouw in de periode 1800-1970 en wat zijn de belangrijkste 

kenmerken en kwaliteiten van dit kerkenlandschap? Hoe kunnen Nederlandse kerkgebouwen 

uit deze periode worden geclassificeerd volgens een hiërarchische ordening op grond van 

cultuurhistorische waarde?  

 

 

Kerkbouw 1800-1850 

 

Tussen 1800 en 1970 hebben er in Nederland grootschalige kerkbouwactiviteiten 

plaatsgevonden, tegen de achtergrond van de opkomende godsdienstvrijheid, bevolkingsgroei, 

verzuiling en academische vorming van architecten. Deze ontwikkelingen leidden tot een 

boeiende en in internationaal opzicht unieke pluriformiteit aan kerkbouwstijlen, verdeeld over 

de diverse denominaties.  
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Tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw weerspiegelde de kerkbouw de toenmalige 

achtergestelde maatschappelijke positie van kerkgenootschappen, uitgezonderd de 

Nederlandse Hervormde Kerk. Ondanks het door de koningen Lodewijk Napoleon en Willem 

I nagestreefde gelijkheidsbeginsel kwamen gelijke rechten van kerkgenootschappen slechts 

langzaam van de grond. Zo waren rooms-katholieken door de staatssubsidie vanaf 1824 in 

staat om kerken met allure te bouwen, maar hadden zij verder te maken met restricties inzake 

vormgeving, ligging en omvang van hun gebouwen.  

In deze periode werd er voornamelijk gebouwd in de stijl van het neoclassicisme. De 

waterstaatsingenieurs die namens het Rijk toezicht hielden op de kerkbouw, streefden naar 

uniformiteit. Zij en betrokken architecten grepen terug op het neoclassicisme, dat onder 

Lodewijk Napoleon in zwang raakte. Maar het tijdperk heeft ook voorbeelden opgeleverd van 

kerkgebouwen in de stijl van de vroege neogotiek. Een kenmerkende ‘waterstaatsstijl’ bestaat 

er daarom niet. 

 

 

Kerkbouw 1850-1900  

 

Met de Grondwet van Johan Thorbecke van 1848 eindigde de staatsbemoeienis met de 

kerkbouw. Vanaf toen leidden een uitgesprokener emancipatie van kerkgenootschappen en 

toenemende academische vakkennis van architecten tot meer stilistisch onderscheid tussen 

kerkgebouwen van de diverse denominaties. Dit alles speelde tegen de achtergrond van het 

nationale én internationale architectuurdebat in deze periode. Een ideologische 

verscheidenheid tussen culturen, groepen en landen leidde tot een veelheid aan keuzes voor 

zelfbewuste vormen.  

Op nationaal niveau weerspiegelde het verzuilde bestel van de tweede helft van de 

negentiende eeuw zich in een opmerkelijke variatie aan kerkbouwstijlen. De katholieken 

grepen terug op het eigen bouwkundig idioom uit de middeleeuwen. Dat was meestal de 

gotiek, maar soms ook het romaans – als onomwonden uitdrukkingsmiddel van de eigen zuil. 

Pierre Cuypers en Alfred Tepe ontwikkelden zich tot de belangrijkste bouwmeesters van de 

katholieke emancipatie. De protestanten hechtten aanvankelijk minder waarde aan één 

specifieke bouwstijl. Bij hen kwam het eclecticisme het meest voor. In het laatste kwart van 

de eeuw ontdekten de hervormden en de gereformeerden de renaissance als passende vorm 

voor hun nieuwe kerken, als reactie op de zich maatschappelijk en bouwkundig ontplooiende 

katholieken. Dit was echter van korte duur: een eigen stijluitdrukking bleek bij de 

protestanten ondergeschikt aan de functie van het bedehuis als sobere preekkerk. Omstreeks 

de eeuwwisseling lieten zij zich inspireren door de vernieuwende esthetische theorieën van de 

architect Hendrik Berlage, terwijl de rooms-katholieken ook daarna de neogotiek nog lang 

bleven omarmen. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw stichtten kerkgenootschappen hun nieuwe 

kerkgebouwen vaak op willekeurige locaties in stadsuitbreidingen, aangezien een centraal 

aangestuurde stadsplanning met inpassing van kerken ontbrak. In binnensteden kwamen 

nieuwe (niet-hervormde) kerken vaak op de plaats van, of vlak bij, vroegere schuilkerken. 

Soms slaagden kerkgenootschappen erin een kerkgebouw een representatieve plaats te geven 

in de bestaande stad of in een uitbreidingswijk. Dat hing af van financiële armslag, maar ook 

van de verhoudingen tussen kerk- en stadsbesturen. In de praktijk pakte de kerkbouw in de 

snel en chaotisch groeiende steden vaak minder fraai uit dan veel kerkbesturen wensten.  
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Kerkbouw 1900-1940 

 

Vanaf 1900 verbeterde de stedenbouwkundige situering van kerkgebouwen. De Woningwet 

van 1901 leidde tot een gereguleerde en esthetische stadsplanning, waarin kerkgebouwen 

meer dan voorheen een rol konden spelen als stedenbouwkundig accent. De verzuiling leidde 

vooral tijdens het interbellum tot toenadering tussen kerkgenootschappen, overheden en 

confessionele woningbouwverenigingen, met als resultaat een verbeterde situering van 

kerkgebouwen. Hoe meer er sprake was van deze toenadering, des te opvallender een 

kerkgebouw in een stedenbouwkundig plan kon verrijzen. In Noord-Brabant en Limburg – 

waar de meeste gemeentebesturen homogeen katholiek waren – verrezen veel nieuwe 

parochiekerken op zogenoemde kerkeilanden, centraal in gelijktijdig gebouwde 

parochiewijken.  

In dezelfde periode werd de kerkbouw schatplichtig aan de liturgische experimenten 

die omstreeks 1900 in alle drie de grote kerkgenootschappen plaatsvonden. De belangrijkste 

uitdaging was het aanpassen van het kerkontwerp aan de nieuwe liturgische en ruimtelijke 

inzichten en het vinden van een daarbij passende bouwstijl. De architectonische interpretatie 

van het kerkgebouw vloeide in de eerste decennia na 1900 nog voort uit de ideologische 

verschillen tussen protestanten en rooms-katholieken uit de negentiende eeuw. Door de 

liturgische vernieuwingen raakten deze ideologische verschillen in kerkarchitectuur na 1920 

op de achtergrond. 

Terwijl de protestanten vanaf 1900 openstonden voor een moderne kerkbouwvorm, 

bleven de katholieken inspiratie zoeken in het verre verleden: architecten als Jan Stuyt en 

Joseph Cuypers grepen terug op de kerkbouw uit de vroegchristelijke en byzantijnse periode. 

De overzichtelijke ruimtevorm uit die tijdperken sloot volgens hen aan bij de veranderde 

liturgische en esthetische wensen. Veel andere katholieke architecten bleven echter nog trouw 

aan de neogotiek, waardoor er in de katholieke kerkbouw van het begin van de twintigste 

eeuw een verrassend veelvoud aan historiserende vormen ontstond. 

Aan deze stilistische verscheidenheid in de katholieke kerkbouw kwam omstreeks 

1920 een einde, toen de Heilige Stoel de kerkbouw wenste te reguleren. Voortaan gold er een 

unaniem geldend ruimteconcept, gebaseerd op het principe van de ‘volkskerk’ (een kerk met 

een breed middenschip met daarin alle zitplaatsen), maar met een architectonische nadruk op 

het priesterkoor als eucharistisch middelpunt. De architectuur moest sober en degelijk zijn en 

bij voorkeur een streekgebonden historische uitstraling hebben. Hierdoor was de katholieke 

kerkbouw tijdens het interbellum meestal traditionalistisch, al waren er in verschillende 

bisdommen ook uitzonderingen te vinden.  

De hervormde kerkbouw stond tijdens het interbellum onder invloed van bezinning. 

Tijdens de kerkbouwcongressen van 1928 en 1929 discussieerden hervormde theologen en 

architecten onder invloed van de vrijzinnige beweging over een gewenste eigentijdse 

kerkbouwstijl. De hang naar wijding en sfeer in het hervormde kerkgebouw – kort na 1900 in 

gang gezet door de predikanten Jan Hendrik Gerretsen en Hendrik Creutzberg – bleef 

voortduren. Daarom oriënteerde de Nederlandse Hervormde Kerk zich onder invloed van de 

in 1923 opgerichte Liturgische Kring op de middeleeuwse kerkbouw als inspiratiebron. Een 

verdiept koor en een uitgesproken axiale vorm en dito bankenplan bleken goed te passen bij 

de liturgische wensen van de hervormden. Maar niet alle hervormde theologen en architecten 

ondersteunden de ideeën van de Liturgische Kring. De klassieke zaalkerk en centraalbouw 

met dominante kansel kwamen ook nog voor. De verscheidenheid van plattegrondvormen en 

stijlinvloeden in de hervormde kerkbouw bleef kortom groot. Architecten en theologen 

drukten vaak hun eigen stempel op de kerkbouw of putten inspiratie uit het werk van een 

bekende architect als Berlage, of uit de Scandinavische architectuur. 
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In de jaren dertig kwam ook in de gereformeerde zuil het traditionalisme op, als reactie op de 

invloed van de Amsterdamse School in de gereformeerde kerkbouw. Veel gereformeerde 

kerkenraden vonden de expressionistische vormentaal die in het interbellum was opgebloeid 

te decoratief. Dat betekende nog voor de Tweede Wereldoorlog het einde van de ‘grootse en 

uitbundige’ gereformeerde kerkbouw – van architecten als Tjeerd Kuipers, Berend Boeyinga 

en Egbert Reitsma – die Abraham Kuyper omstreeks 1900 inluidde. Een opvallend aspect van 

de nieuwe traditionalistische kerkbouw was dat de omstreeks 1900 door Kuyper 

gepropageerde waaiervorm van het bankenplan naar de achtergrond verdween. Diens 

waaiervorm maakte plaats voor een rechthoekige plattegrond met een axiaal bankenplan.  

De bovengenoemde ontwikkelingen in de kerkelijke bouwkunst uit de eerste helft van 

de twintigste eeuw leidden ondanks het streven naar liturgische eenheid en standaardisering 

van het ontwerp tot een rijke architectonische pluriformiteit.  

 

 

Kerkbouw 1945-1970 
 

Na 1945 bereikte de Nederlandse kerkbouw in kwantitatief opzicht een hoogtepunt. Als 

gevolg van de verwoestingen tijdens de oorlog en de naoorlogse bevolkingsgroei verrezen er  

binnen een paar decennia ongeveer vijftienhonderd nieuwe kerkgebouwen. Dat was 

gemiddeld gezien het hoogste aantal in de Nederlandse geschiedenis. Ook in de naoorlogse 

kerkbouw speelde de verzuiling een bepalende rol: overheden, stedenbouwkundigen en 

architecten streefden naar een gelijkmatige verdeling van kerken van verschillende 

denominaties over nieuwe wijken.  

In de jaren vijftig discussieerden rooms-katholieken en protestanten over een juiste 

eigentijdse kerkbouwstijl, waarbij gesproken kan worden van voor- en tegenstanders van het 

modernisme. Katholieken hielden het langst vast aan traditionele stijlen, refererend aan de 

Middeleeuwen en de vroegchristelijke periode. Het debat over de katholieke kerkbouw werd 

voornamelijk gevoerd in het Katholiek Bouwblad, waarin de visie van de traditionalistische 

architect Marinus Granpré Molière nog lang domineerde. In Noord-Brabant waren de 

gebroeders Hans en Nico van der Laan met hun Bossche School invloedrijk. Vanaf 1946 tot 

ongeveer 1970 verrezen er vooral in Noord-Brabant vele tientallen gebouwen in deze 

traditionele stijl, herkenbaar aan de vroegchristelijke vormen. 

In de loop van de jaren vijftig ontstond er in de Rooms-Katholieke Kerk de wens tot 

vernieuwing. In deze periode van prille welvaart streefde het episcopaat naar een sobere en 

eigentijdse kerkbouw, voortbordurend op de vooroorlogse gedachte van de volkskerk. Het 

gebruik van staal en beton nam hierdoor toe. Architecten pasten experimentele plattegronden 

toe en streefden naar een abstracte variant van de basiliekvorm. Historische reminiscenties 

waren voor bisschoppelijke bouwcommissies, bouwpastoors en architecten niet langer heilig. 

Al enkele jaren voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) – dat, in de geest van de 

tijd, vooruitstrevend van aard was en leidde tot een minder hiërarchisch opgezette eredienst – 

verrezen er tientallen opvallend moderne, soms bijna futuristisch ogende parochiekerken, 

mede geïnspireerd op naoorlogse kerkbouw in Frankrijk en Duitsland. De meeste hiervan 

stonden in Limburg, waar het grootschalige gebruik van beton in de mijnwerkersgebieden 

rond Geleen en Heerlen voor de hand lag.  

De protestanten omarmden het modernisme gedurende de jaren vijftig nog meer dan 

de katholieken. De kerkbouw van de hervormden en gereformeerden kreeg een impuls van de 

tentoonstelling De Ark uit 1957, die onder theologen en architecten tot discussie over een 

passende kerkbouwvorm leidde. Opvallend is dat beide denominaties in ruime mate 

openstonden voor experimenten, waarin ook abstracte monumentale kunst een rol speelde. 

Deze kunst werd op opvallende wijze in het kerkgebouw geïntegreerd. Verder keken zowel 
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hervormden als gereformeerden met interesse naar de moderne kerkbouw in het buitenland, 

vooral naar de kapel van Le Corbusier in Ronchamp. Mede onder Le Corbusiers invloed 

ontstond er in beide denominaties belangstelling voor een alternatieve kerkruimte met nadruk 

op sfeerbeleving; een onregelmatige ruimtevorm waarin de kerkganger de eredienst meer 

moest ‘beleven’ in plaats van alleen naar een lange preek te luisteren.   

Bij de Gereformeerde Kerken was na de oorlog geen sprake van een vastomlijnde 

kerkbouwvisie. Een gereformeerd kerkgebouw moest als vanouds bescheiden en nederig zijn. 

De belangrijkste eis was het optimaal kunnen volgen van de preek. Van de door Abraham 

Kuyper geïntroduceerde esthetische visie, die onder meer bepaalde dat kunst het kerkgebouw 

religieuze betekenis kon geven, was geen sprake meer. Een traditionalistische vormgeving – 

ontleend aan de Delftse School – sloot het beste aan bij de naoorlogse opvattingen van de 

gereformeerden. Gedurende de jaren vijftig ontstonden er in de gereformeerde kerkbouw 

niettemin eigentijdse elementen, bijvoorbeeld de in baksteen gehouwen bijbelteksten op de 

buitenmuur van gebouwen van architect Reitsma. In de jaren zestig probeerden architecten als 

Wouter Ingwersen en Geert Drexhage het kenmerkende patroon van de nederige preekkerk te 

doorbreken. Volgens hen en predikanten als A. Buffinga en Jacobus Overduin mocht een 

gereformeerd kerkgebouw een expressieve en sculpturale vorm hebben. 

Omstreeks 1960 kreeg het modernisme greep op de kerkbouw van alle denominaties. 

De ideologische discussie over stijl, vorm en ligging van het kerkgebouw – die in de 

negentiende eeuw was begonnen – verstomde na 1960 onder invloed van de oecumene vrijwel 

geheel. Interconfessionele toenadering leidde tot gemeenschappelijke ideeën over het kerk-

zijn in de jaren zestig. Een kerkgebouw werd bijna letterlijk ‘één of ander huis’ of ‘een hut 

om in te schuilen’. Daardoor werd het stilistische onderscheid tussen rooms-katholieke en 

protestantse kerkgebouwen minder relevant.  

Als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie in de Rooms-Katholieke Kerk maakte 

de Latijnse liturgie met haar ceremoniële karakter plaats voor een ingetogen mis in de 

volkstaal. De priester stond in de moderne parochiekerk van de jaren zestig meer tussen dan 

‘boven’ de gelovigen. Dit had voor de architectonische uitstraling radicale gevolgen: de kerk 

boette als typologisch fenomeen aan betekenis in. In de plaats van de traditionele 

basiliekvorm kwam de doosvormige zaalkerk. Ook de ligging van de moderne parochiekerk 

veranderde, onder invloed van de grootschalige stedenbouw. In plaats van een beeldbepalend 

element in een wijk werd het kerkgebouw een minder opvallend onderdeel van de dynamische 

stedelijke ruimte, vaak omgeven door groen.  

Een andere verklaring voor de minder centrale ligging van het kerkgebouw was het 

overheidsstandpunt dat een veelkleurige godsdienstige bevolkingsopbouw zich moest 

weerspiegelen in de spreiding van kerkgebouwen in naoorlogse wijken. Daarom lagen 

kerkgebouwen decentraal verspreid tussen woonbebouwing en groenzones. Protestantse 

genootschappen streefden bovendien naar een visueel niet al te opzichtige kerk. Het 

missionaire karakter van de gemeente in de wijk vonden zij belangrijker dan de architectuur 

van het gebouw. Bovendien moest het kerkgebouw beschikbaar zijn voor andere activiteiten 

dan alleen de zondagse eredienst, waardoor de gebouwen een multifunctioneel karakter 

kregen. Hervormden en gereformeerden hechtten wel waarde aan de ligging van een kerk 

dicht bij winkels en sociale voorzieningen, omdat de kerk volgens hun ideaal dicht bij de 

mensen moest staan. De kerkgenootschappen kwamen met de planning van hun kerken in 

naoorlogse wijken tegemoet aan het gemeenschapsideaal – samenklontering van kerken en 

sociale voorzieningen – mede geïnspireerd door de stedenbouwkundige opvattingen van de 

Rotterdamse groep-Bos. 
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Bedreiging en bescherming van kerkgebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw 

 

In de jaren zestig en zeventig lieten kerkgenootschappen tegen de achtergrond van 

toenemende ontkerkelijking en slinkende financiële middelen veel kerken uit de negentiende 

en vroege twintigste eeuw slopen. Deze gebouwen waren vogelvrij: weliswaar was in 1961 de 

Monumentenwet in werking getreden, maar onder de eerste lichting monumenten bevonden 

zich maar weinig gebouwen van na 1800. Vanaf ongeveer 1970 groeide het maatschappelijk 

verzet tegen de kerksloop. Daarom liet de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

(nu onderdeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; RCE) begin jaren zeventig de 

negentiende-eeuwse kerkgebouwen inventariseren door de kunsthistoricus Henk Rosenberg. 

Hierop volgde in 1974 de erkenning van een honderdtal katholieke negentiende-eeuwse 

kerken als rijksmonument. Tijdens de jaren negentig werden er in het kader van de 

inventarisatie en selectie van ‘jonge’ monumenten – gebouwen uit de periode 1850-1940 – 

nog ruim duizend kerkgebouwen als rijksmonument erkend. De in 1988 vervangen 

Monumentenwet uit 1961 bood ook gemeenten en provincies de gelegenheid om jonge 

gebouwen op hun grondgebied aan te wijzen als monument. Daardoor zijn er tot op heden nog 

circa achthonderd negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse kerkgebouwen gemeentelijk 

monument geworden, en dertig gebouwen – in Drenthe en Noord-Holland – provinciaal 

monument. 

Vanaf de jaren negentig werden ook steeds meer naoorlogse kerkgebouwen vanwege 

de voortschrijdende ontkerkelijking in hun voortbestaan bedreigd. Erfgoedinstellingen als de 

Bond Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap pleitten daarom omstreeks de 

millenniumwisseling voor een beschermingsbeleid op landelijk en gemeentelijk niveau. Na 

uitvoerige inventarisaties heeft het Rijk in de periode 2009-2016 een dertigtal 

wederopbouwkerken van diverse genootschappen erkend als rijksmonument.  

Deze bescherming van wederopbouwkerken heeft laten zien dat de ‘mentaliteit’ van 

de monumentenzorg is veranderd. De nadruk is meer komen te liggen op het conserveren van 

karakteristieke waarden dan op het opbouwen en uitbreiden van een ‘collectie’ – het 

uitgangspunt van het oude monumentenbeleid. Anders gezegd: terwijl de eerste 

beschermingsronde, in de jaren zeventig en negentig van de twintigste eeuw, kwantitatief was, 

was de tweede ronde, in de periode 2009-2016, vooral selectief. Dat enkele belangwekkende 

wederopbouwkerken hierdoor geen bescherming op rijksniveau genieten, is helaas 

onvermijdelijk. Gemeentelijk monumentenbeleid heeft deze leemte deels opgevuld. Maar een 

beschermde status garandeert niet altijd behoud. Het continueren van het gebruik van de kerk 

op een passende wijze geeft daarbij de doorslag.  

 

 

Een internationale vergelijking 

 

Om de problematiek rond bedreigde Nederlandse kerkgebouwen in een internationaal 

vergelijkend perspectief te kunnen plaatsen, heb ik de omgang met negentiende- en 

twintigste-eeuwse kerkgebouwen bij onze zuider- en oosterburen bestudeerd. Ook in de 

Belgische regio Vlaanderen en in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) staan veel 

kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 en ook hier staat dit erfgoed onder druk. In de 

omgang met deze problematiek zien we overeenkomsten en verschillen tussen beide regio’s. 

Een belangrijke overeenkomst is dat onderzoekers een systeem van classificatie hebben 

toegepast waaruit beleidsopties kunnen voortvloeien. Het voornaamste verschil is dat 

Vlaamse onderzoeken, zoals dat van de kunsthistoricus Thomas Coomans, zich vooral richten 

op kerkgebouwen met een oorspronkelijke bestemming. Coomans waardeerde alle 

negentiende-eeuwse Vlaamse kerkgebouwen op basis van een hiërarchische ordening van 
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cultuurhistorische waarden. In NRW waren herbestemde kerkgebouwen leidend in 

verschillende onderzoeken. De gebouwen werden ingedeeld op grond van categorieën 

herbestemmingen. Door middel van de categorie ‘bedenktijd’ vroeg men aandacht voor 

gesamtkunstwerken. Dit verschil in benadering in de twee regio’s is te verklaren uit het feit 

dat herbestemming in Vlaanderen tot op heden minder voorkomt dan in NRW.  

 

 

Een waarderingssysteem voor Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 

 

Vanwege het toenemende aantal leegstaande kerkgebouwen is ook in Nederland de toepassing 

van een methodiek op basis van waardendifferentiatie aanbevelenswaardig. In deel 3 van dit 

onderzoek presenteer ik een nieuw waarderingssysteem voor kerkgebouwen. Het systeem stelt 

zich ten doel zo veel mogelijk te beantwoorden aan de hedendaagse en toekomstige opgaven 

rond negentiende- en twintigste-eeuwse kerkgebouwen. Zo kan het het toekomstige beleid 

voor negentiende- en twintigste-eeuwse kerkgebouwen ondersteunen. Het kan door eenieder 

worden toegepast die in praktische zin te maken heeft met het kerkelijke erfgoed uit deze 

periode – denk aan lokale, provinciale en landelijke overheden, erfgoedinstanties, 

kerkgenootschappen en projectontwikkelaars. Behalve op de genoemde buitenlandse 

onderzoeken bouwt de methodiek voort op diverse door de RCE, wetenschappers en 

erfgoedinstellingen ontworpen waarderingsmethodieken voor gebouwde (kerkelijke) 

monumenten in Nederland.   

Het in dit onderzoek geïntroduceerde waarderingssysteem heeft als doel het 

omvangrijke Nederlandse kerkgebouwenbestand uit de periode 1800-1970 te ordenen naar 

cultuurhistorische waarde. Waardering en selectie zijn nodig om kerkgebouwen te handhaven 

dan wel af te stoten; of om te bepalen welke gebouwen in de toekomst in aanmerking 

(blijven) komen voor subsidie. Het systeem bestaat uit een hiërarchische ordening van vier 

rangen: zeer hoog (A), hoog (B), gemiddeld (C) en beperkt (D). Om een tweetal redenen 

verkies ik een verdeling in vier rangen boven een verdeling in drie rangen, wat eveneens 

voorkomt bij het evalueren van cultureel erfgoed. Elk kerkgebouw is een individueel geval en 

verdient maatwerk. Bovendien kan met vier rangen de top beter van de subtop worden 

onderscheiden, wat in de huidige tijd van groot belang is.  

De vier criteria architectuur, stedenbouw, kerkelijk interieurensemble en kerkhistorie 

bepalen de waardering. Elk criterium bestaat uit twee deelcriteria en krijgt een puntenscore 

toegekend. De totaalscore bepaalt de indeling van een kerk in één van de vier rangen en de 

daaruit voortvloeiende beleidsopties. De specifiek op kerkgebouwen gerichte criteria kerkelijk 

interieurensemble en kerkhistorie zijn niet eerder gebruikt in waarderingsmethodieken. Ik 

licht het belang van deze nieuwe criteria kort toe. 

Vanwege de kwetsbaarheid van de (gewijde) kerkruimte is het van groot belang om 

het kerkelijke interieurensemble als nieuw criterium te laten meewegen in de beoordeling. 

Deze ensemblewaarde houdt een bewust gecreëerde samenhang tussen ontwerp, 

ruimtewerking, atmosfeer en interieur(onderdelen) in. Feit is dat hoewel er door 

herbestemming vele beeldbepalende kerken behouden zijn gebleven, waardevolle 

interieurensembles (deels) verloren zijn gegaan. Door middel van een afzonderlijke weging 

van het interieur kan besloten worden om het kerkgebouw inclusief roerende en onroerende 

inventarisstukken te behouden.  

Het tweede nieuwe criterium ‘kerkhistorie’ wijst op de relatie van kerkgebouwen met 

de godsdienstige geschiedenis. Juist in deze tijd van marginalisering van de traditionele 

christelijke religies in de Nederlandse samenleving is dit van belang. Deze religies hebben 

eeuwenlang ons denken en handelen bepaald en de gebouwen staan daarvoor symbool. Zij 
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vormen daarmee belangrijke lieux de mémoire. Het expliciet benoemen van het criterium 

kerkhistorie houdt deze geschiedenis zichtbaar.  

De hier besproken waarderingsmethode is flexibeler dan het al dan niet toekennen van 

een monumentenstatus: per gewaardeerd object kan de score of categorie mettertijd 

veranderen. We impliceren hiermee niet dat het systeem van monumententoekenning niet 

goed functioneert. De hedendaagse problematiek rond kerkelijk erfgoed is echter complex en 

vraagt om een hierop toegespitst systeem, als aanvulling op de bestaande benadering.  

De in het kader van dit onderzoek ontwikkelde database geeft inzicht in de aantallen 

en geografische spreiding van de kerkgebouwen en hun cultuurhistorische kenmerken. Het 

gebruik van het instrument kan voorafgaan aan het toepassen van het waarderingssysteem.  

 

 

Tot slot 

 

In deel 1 en 2 van dit boek is de uitzonderlijke stilistische pluriformiteit in de Nederlandse 

kerkbouw van de afgelopen twee eeuwen aangetoond. Deze pluriformiteit is niet alleen om 

kunsthistorische redenen van groot belang, maar ook omdat deze de typisch Nederlandse 

verzuiling en godsdienstvrijheid vanaf de negentiende eeuw weerspiegelt. Om het te 

verwoorden met een beeldspraak: kunnen we het gebouwde kerkelijk erfgoed uit de eeuwen 

vóór 1800 vergelijken met een diepgewortelde en stevige stam, dan vormen de gebouwen van 

daarna rijke vertakkingen die in alle windrichtingen de hemel in zijn geschoten. Door deze 

architectonische pluriformiteit en de spreiding van duizenden kerkgebouwen van allerlei 

verschillende genootschappen over een klein gebied is dit kerkgebouwenbestand 

onvervangbaar en in internationaal opzicht uniek. Deze uniciteit kan en moet behouden 

blijven. Dat zal – hoe spijtig dat ook is – niet lukken door de praktisch gezien onmogelijke 

opgave om álle gebouwen en hun interieurs te behouden. Wel haalbaar is een weloverwogen 

selectie op basis van zowel stilistische en religieuze diversiteit als geografische en 

stedenbouwkundige criteria. Wanneer we hierin slagen, blijft ’s werelds rijkste en meest 

diverse kerkenlandschap ook in de eenentwintigste eeuw een feit. 
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Summary 

 

Problem statement 

 

This study focuses on Dutch church buildings dating from the period 1800 to 1970. The 

survival of these relatively young church buildings is, other than the survival of church 

buildings dating from previous centuries, not considered natural in our present, secular 

society. In the past decades, many church buildings from this period of time have been 

demolished, while other still existing buildings have an uncertain future: a thousand of 

approximately six thousand church buildings dating from the period 1800 to 1970 have been 

razed to the ground. These church buildings represent an essential and diverse heritage with 

art-historical, urban and religious-historical value. It is important to take well-considered 

decisions concerning the future of church buildings that no longer have their original function 

– a process not always examined carefully in the past. In this process we need to determine 

what we (still) have left, in the form of a qualitative and quantitative overview of Dutch 

church buildings. The next matter is how do we take these decisions. How do we examine 

which church buildings should be (integrally) preserved and which should not? 

Part 1 and 2 of this study describe the church architecture from the era between 1800 

and 1970. They explain the historical formation of the church scenery from a religious, 

stylistic, technical and urban perspective. An approach like this does not exist yet and shows 

how pluriform and unique these church buildings from this period are. Subsequently, part 3 of 

the study presents a validation strategy, specifically aimed at church buildings, with specific 

criteria of examination. Up until today, such specific validation strategies for church buildings 

have not been applied much in the Dutch heritage practice. However, considering the 

uniqueness of the heritage and the threatened position it finds itself in, it is desirable to do so. 

Additionally, within the scope of the study, a database has been developed, which outlines all 

church buildings from this ‘threatened’ period of time by architectural, religious and 

geographical parameters. The study offers theoretical and practical support to the decision 

process concerning the repurposing of church buildings dating from 1800 to 1970. It should 

contribute to a substantiated and respectful approach to the matter in question, related to the 

heritage of churches under threat. 

Based on the above-mentioned, I derive the following twofold main question: 

How did the architecture of churches develop in the period of 1800 to 1970 and what are the 

most important characteristics and qualitative features of this ecclesiastical scenery? How can 

Dutch church buildings be classified in a hierarchical sequence based on cultural-historical 

value? 

 

 

Church architecture 1800 - 1850 

Between 1800 and 1970, large-scale activities in church architecture took place, in the context 

of the upcoming freedom of religion, growth of population, secularism and academic 

formation of architects. These developments led to an interesting and from international 

perspective uniquely pluriform building style, distributed over several denominations.  

 During the first half of the nineteenth century, the church architecture would reflect 

the then disadvantaged social position of the religious communities, with as an exception the 

Dutch Reformed Church. Equal rights amongst the church communities would come about 

slowly, despite the equality principle sought after by King Louis Napoleon and King William 
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I. Due to governmental subsidy starting from 1824, the Roman Catholics were capable of 

building imposing churches. Yet, they were facing restrictions with respect to the design, the 

location and the size of their buildings. 

 In this era, most of the architecture was designed in the style of Neoclassicism. The 

hydraulic engineers of the government who, on behalf of the authorities, monitored the church 

architecture, sought after uniformity. They and the involved architects embraced the 

Neoclassicism that came up under Louis Napoleon’s rule. However, this era has also given us 

examples of church buildings in the style of the early days of the Gothic Revival. For this 

reason, a uniform, typical style of the hydraulic engineers does not exist. 

 

  

Church architecture 1850-1900 

 

The interference of the state in church architecture ended with the Constitutional Reform of 

Johan Thorbecke of 1848. From then, a more outspoken emancipation of religious societies 

and increasing academical knowledge of architects resulted in a stylistic division among 

church buildings of different denominations. All of this evolved against the backdrop of the 

national and the international architectural debate in this period of time. An ideological 

diversity between cultures, societies and countries led to a multitude of choices of self-

conscious builds.  

 On national level, the pillarisation of the second half of the nineteenth century 

demonstrates a remarkable variation of styles in church architecture. The Catholics reverted to 

their characteristic idiom of architecture from the Middle Ages. That was usually Gothic, but 

also Roman, as a straightforward way of expression of their pillar. Pierre Cuypers and Alfred 

Tepe became the most important architects of the Catholic emancipation. Initially, the 

Protestants were less devoted to one particular architectural style; they mostly embraced 

eclecticism. During the last quarter of the century, the Dutch Reformed and the separated 

Reformed discovered the Renaissance as a fitting discourse for their new churches, 

responding to the Catholics, who were emancipating on a social and architectural level. 

However, the focus on the Renaissance did not take long; the Protestants considered a 

characteristic expression of style subordinate to the function of a modest place of worship. 

Around the turn of the century, they were inspired by the innovative esthetical theories of the 

architect Hendrik Berlage. The Roman Catholics kept embracing the neo-Gothic style for a 

long time. 

 In the second half of the nineteenth century, the religious communities founded their 

new church buildings on random locations in urban sprawls, due to the lack of a centralised 

urban city plan including churches. The historical town centers often had new (non-

Reformed) churches replacing the shelter churches from the past. Sometimes, a church 

community succeeded in finding a representative location for a church in an existing city of 

an urban sprawl. That would depend on the financial input, as well as on the relationship 

between the administrations of the church and the city. In reality, in the fast-growing and 

chaotic cities, the construction of churches didn’t progress as the church administrations were 

hoping for. 

 

 

Church architecture 1900-1940 

 

The urban situating of church building improved from 1900 onwards. The Dutch Housing Act 

of 1901 resulted in a regulated and esthetical urban planning, in which church buildings 

became to play a significant role in urban design. During the interbellum, the pillarisation 
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instigated the approach between religious communities, the government and confessional 

housing associations, resulting in a better situating of church buildings. The more approach 

among these authorities took place, the more a church building was given the chance to stand 

out significantly in an urban development plan. In the provinces of North Brabant and 

Limburg, where most of the local authorities were homogeneously Catholic, new parish 

churches arose on so-called church islands, in the centre of similarly built parish districts. 

 In this same period, the church architecture became tributary to the liturgical 

experiments that occurred in the three main religious communities around 1900. The most 

important challenge was the adjustment of the church design to the new liturgical and spatial 

insights and finding a fitting architectural style. In the first decade of the twentieth century, 

the architectural interpretation of a church building found its origin in the ideological 

differences between Protestants and Roman Catholics from the nineteenth century. Due to the 

liturgical renewals, these ideological differences in church architecture lost importance after 

1920.  

 While the Protestants were embracing a modern style of church architecture from 

1900, the Catholics were finding their inspiration in the ancient history. Architects such as Jan 

Stuyt and Joseph Cuypers turned to church architecture inspired by the Early Christian and 

Byzantine period. According to them, the transparent spatial form from these eras 

corresponded with the revised liturgical and esthetical desires. However, many other Catholic 

architects remained loyal to the Gothic Revival architecture. For this reason, a surprising 

multitude of historical styles emerged in Catholic architecture from the beginning of the 

twentieth century.  

 Around 1920, the stylistic diversity in Catholic church architecture came to an end, 

when the Holy See started to regulate church architecture. From then on, a unanimous concept 

of space had to be applied, based on the principles of the ‘christocentric church’ (a church 

with a wide nave accommodating all the seats). There had to be an architectonic emphasis on 

the choir as a Eucharistic centre of attention. The architecture had to be sober and basic, with 

preferably a historical look connected to the region. As a consequence, the Catholic church 

architecture during the interbellum was mostly traditionalistic, with the exception of a few 

dioceses.  

 Throughout the interbellum, the Dutch Reformed church architecture came under 

influence of reflection. During congresses of church architecture in 1928 and 1929, the Dutch 

Reformed theologists and architects debated about a desired contemporary style of church 

architecture, influenced by the liberal movement. The wish for a certain ‘sacred’ atmosphere 

in the Dutch Reformed church building, which was instigated by preachers Jan Hendrik 

Gerretsen and Hendrik Creutzberg, remained existent. Therefore, the Dutch Reformed 

Church, under guidance of the ‘Liturgical Movement’ founded in 1923, orientated themselves 

on the church architecture of the Middle Ages as a source of inspiration. A deepened choir 

and an outspoken axial form and ditto seating plan appeared to suit the liturgical demands of 

the Dutch Reformists well. However, not all the Dutch Reformed theologists and architects 

supported the ideas of this liturgical movement. The classical aisleless church and central 

building with dominant pulpit were also present. Evidently, there was a large variation of 

floor plans and style influences in the Dutch Reformed church architecture. Architects and 

theologists added their own signature to the architecture or were inspired by the work of the 

well-known architect Berlage, or by the Scandinavian architecture.  

 Traditionalism also made appearance in the Reformed pillar in the thirties, reacting on 

the influence of the Amsterdam School style in the Reformed church architecture. Many 

Reformed church councils considered this expressionist style, which flourished in the 

interbellum, to be too decorative. That led to the end of the abundant and exuberant Reformed 

architecture of architects such as Tjeerd Kuipers, Berend Boeyinga and Egbert Reitsma, who 
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who were inspired by Abraham Kuyper’s esthetical views around 1900. A remarkable aspect 

of the new traditionalist church architecture was the fan-shaped seating plan, which, around 

1900, was no longer on the foreground. The fan-shape was replaced by a rectangular floor 

map with axial seating plan.   

 The above-mentioned developments in the architecture of church buildings from the 

first half of the twentieth century resulted in a rich architectural diversity, despite the 

aspiration to liturgical unity and standardization. 

 

 

Church architecture 1945-1970 

 

From a quantitative perspective, the Dutch church architecture reached a peak after 1945. As 

a consequence of the destructive war and the post-war population growth, approximately 1500 

new churches were constructed within a couple of decades. In average, this was the highest 

number in Dutch history over such a time span. In the post-war church architecture, 

pillarisation played a determining role; governments, urban planners and architects aimed at 

an equal distribution of churches of different denominations among the newly (re)built 

districts. 

 In the fifties, the Roman Catholics and the Protestants debated about an appropriate, 

contemporary style of church architecture. In this debate, there were proponents and 

opponents of the contemporaneity. Especially the Catholics preserved the traditional styles, 

referring to the Middle Ages and the early days of Christianity. The debate about the Catholic 

architecture often took place in the Katholiek Bouwblad, a Catholic architectural magazine, in 

which the traditionalist architect Marinus Granpré Molière and his vision were prominent. In 

North Brabant, the brothers Hans and Nico van der Laan were influential with their Bossche 

School style. From approximately 1946 to 1970, many dozens of buildings arose in this 

traditionalist style, recognisable by the Early Christian features.   

 Throughout the fifties, the desire to renewal within the Roman Catholic Church 

started. In this period of early prosperity, the episcopate visualised sober and contemporary 

architecture, inspired by the pre-war concept of the people’s church. As a result, the usage of 

steel and concrete increased. Architects applied experimental floor plans, aiming at an 

abstract variation of the basilica type. The historical reminiscences were no longer required by 

the bishop’s committees for architecture, pastors and architects. Several years before the 

Second Vatican Council (1962-1965), dozens of remarkable, modern and almost futuristic 

parish churches were built, inspired by post-war architecture of churches in France and 

Germany. At that time, the Second Vatican Council was seen as progressive and led to a less 

hierarchically organised service. Most of these churches were located in Limburg, where the 

extensive use of concrete in the mining areas surrounding Geleen and Heerlen was considered 

normal. 

Even more than the Catholics, the Protestants embraced modernism throughout the fifties. 

The church architecture of the Dutch Reformists and the Reformists experienced an impulse 

by the exhibition ‘De Ark’, in 1957. The exhibition led to discussion about the correct type of 

church architecture amongst theologists and architects. Significantly, both denominations 

were receptive to experiments, with a significant role for abstract, monumental art. This art 

was integrated in the architecture in an outspoken manner. Moreover, both the Dutch 

Reformists and the Reformists observed the contemporary church architecture abroad with 

great interest, especially the Roman Catholic chapel in Ronchamp, of architect Le Corbusier. 

Partly due to his influence, in both the denominations, interest for an alternative church space 

came into existence. A space in which there was an emphasis on the experience of the 

atmosphere, instead of merely listening to the sermon.   
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After the war, the Reformed churches did not represent a specifically defined architectural 

vision. Traditionally, the Reformed church building had to be modest and basic. The most 

important requirement was the ability to properly experience the sermon. The esthetical vision 

of Abraham Kuyper, allowing art in a church building to represent religious meaning, was no 

longer considered relevant. A traditionalist design – derived from the Delftse School 

movement – complemented the post-war conceptions of the Reformists best. Nevertheless, 

throughout the fifties, contemporary elements started to originate in the Reformed 

architecture. An example are the bible scriptures, which are sculptured in the external brick 

wall of buildings of architect Reitsma. In the sixties, architects such as Wouter Ingwersen and 

Geert Drexhage did an attempt to break away from the typical conception of modest church 

design. According to them and pastors such as A. Buffinga and Jacobus Overduin, a 

Reformed church building was allowed to represent an expressive and sculptural form. 

 Around 1960, modernism started to penetrate church architecture of all denominations. 

The ideological debate about style, design and location of the church building that started in 

the nineteenth century, fell silent due to influence of Ecumenism. Interconfessional approach 

led to common views with regards to the presentation of the church in the sixties.  The church 

building almost literally became ‘some kind of house’ or ‘a place to seek for shelter’.  As a 

result, the stylistic distinction between Roman Catholic and Protestant church buildings 

became less relevant.  

 As a consequence of the Second Vatican Council, the Latin liturgy with its ceremonial 

character had to make place for the moderate service in the local language. In the modern, 

perish church, the priest would locate himself amongst the worshippers more than ‘above’ 

them. For the architectural look, this contained radical consequences: the church lost status as 

being a typological phenomenon. The traditional basilica type was substituted by the 

rectangular-shaped, aisleless church. The location of the modern, perish church changed as 

well, as a result of the large-scale urban development. Instead of being an iconic element in an 

area district, the church building became a less noticeable factor in the dynamic, urban space 

and was often surrounded by greenery.   

 A second explanation for the less central location of a church building was the point of 

view of the government that a diverse religious population structure should be reflected in the 

dispersion of church buildings in post-war areas. This explains why church buildings were 

spread out decentralised between residential areas and green zones. Moreover, Protestant 

communities were seeking a visually inconspicuous church. The missionary character of the 

community in the area was in their eyes more relevant than the architecture of the building. 

Besides that, the church had to be available for activities other than just the ceremony on 

Sunday, giving the building a multi-functional character. Dutch Reformed and Reformed 

communities gave preference to the location of the church to be near store outlets and social 

service centres, to stay close to the people. With the planning of churches in post-war 

districts, the religious communities met the ideal of the public, which was the merge of 

churches and social service centres. This ideal, amongst others, was inspired by the urban 

development conceptions of the Rotterdam-based ‘Bos-movement’.   

 

 

Threat and protection of church buildings from the nineteenth and twentieth century 

 

In the sixties and seventies, several religious communities had church buildings from the 

nineteenth and early twentieth century demolished, within the context of increasing 

secularisation and shrinking financial resources. These buildings were considered to be 

redundant. Although the Monuments and Historic Buildings Act of 1961 came into force, the 

first classification of monuments did not include many buildings from after 1800. From 
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around 1970, the resistance against the church demolition started to grow. For this reason, the 

then called Rijksdienst voor de Monumentenzorg (a Dutch governmental organisation for 

monument care, which is now part of the Cultural Heritage Agency of the Netherlands, RCE), 

had taken inventory nineteenth-century church buildings in the early seventies, by art 

historian Henk Rosenberg. Subsequently, in 1974, one hundred nineteenth-century Roman 

Catholic churches were registered as national monuments. Throughout the nineties, over 

another thousand church buildings from the period 1850-1940 were added to the register. The 

Monuments and Historical Buildings Act of 1961, which was replaced in 1988, also offered 

the municipalities and provinces the opportunity to register relatively young buildings on their 

territory as monuments. This way, to the present day, approximately 800 nineteenth- and 

early-twentieth-century church buildings became monuments, plus thirty buildings in the 

provinces of Drenthe and North Holland.   

 From the nineties onwards, the existence of an increasing number of post-war church 

buildings was under threat, due to increasing secularisation. Around the turn of the 

millennium, heritage organisations such as the ‘Bond Heemschut’ and the 

‘Cuypersgenootschap Foundation’ advocated a protection policy on national and municipal 

level. Some thirty post-war churches of different denominations were recognised as 

monuments by the state in the period from 2009 to 2016, after extensive inventories. 

 This protection of post-war churches has shown that the mentality of heritage 

preservation has changed. The emphasis lies more on preserving the characteristic values than 

on the reconstruction and expansion of the collection, which was the starting point of the 

traditional heritage mentality. In other words: while the first series of protection in the 

seventies and nineties of the twentieth-century was quantitative, the second series in the 

period 2009-2016 was mostly selective. Therefore, it is inevitable that some significant post-

war churches are not protected by the national register. This limitation is partly taken care of 

by the policy of the municipalities. However, a protected status does not guarantee 

preservation. The determining factor lies in the continuation of the church building in an 

appropriate way.    

 

 

An international comparison 

 

To place the problem statement of threatened Dutch church buildings into an international, 

comparative perspective, I have studied the conduct of our Southern and Eastern neighbours, 

with regards to nineteenth and twentieth-century church buildings. There are many church 

buildings from the period 1800-1970 in the Belgian region of Flanders and in the German 

state North Rhine-Westphalia (NRW) and similarly, this heritage faces threats. In response to 

this matter, we see similarities and differences between both regions. An important similarity 

is the strategy of classification that the researchers have applied – a strategy that creates way 

for policy options. The main difference is that the Flemish researches, such as the research of 

art historian Thomas Coomans, only focus on church buildings which still function as a place 

of worship. Coomans valued all nineteenth-century Flemish church buildings, based on a 

hierarchical order of cultural-historical values.  In NRW, the reused church buildings were the 

basis of several researches. The buildings were divided based on the categories of the new 

functions. Through the category ‘reflection’, people asked attention for Gesamtkunstwerke 

(comprehensive artworks). The difference in approach in the two regions can be explained by 

the fact that the repurposing of churches in Flanders, until the present day, doesn’t occur as 

much as in NRW. 
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A validation strategy for Dutch church buildings in the period 1800-1970 

 

With regards to the Netherlands, based on the increasing number of abandoned church 

buildings, it is also recommended to apply a strategy of validation differentiation. In part 3 of 

this study I present a new validation strategy for church buildings. The strategy aims to give a 

maximum of answers to the present and future issues concerning the validation of the 

nineteenth- and twentieth-century church buildings. This way, it can support the approach 

towards these church buildings. It can be applied by people who deal with the ecclesiastical 

heritage from this period in a practical matter, for example local, provincial, and national 

governments, heritage institutions, religious communities and project developers. Besides the 

above-mentioned studies in the neighbouring regions, the validation strategy elaborates on the 

existing validation methodologies for monuments, developed by the RCE, academics and 

heritage institutions.  

 The strategy of validation in this study aims to organise the extensive amount of Dutch 

church buildings originating from the period 1800 to 1970 according to their cultural-

historical value. Validation and selection are required to decide whether to preserve the 

building or not, or to determine which buildings apply for subsidy in the future. The strategy 

consists of a hierarchal order of four levels: very high (A), high (B), average (C) and limited 

(D). I prefer the division in four levels over a division in three levels, for two reasons. First of 

all, each church building is an individual case and deserves delicate judgement. Second of all, 

with four levels it is easier to distinguish the top from the sub-top and that is an important 

measurement in the present day. The validation strategy with a four-rang division also applies 

with cultural heritage.  

 The four criteria architecture, urban development, interior design and history 

determine the validation. Every criterium consists of sub criteria and is granted a rating. The 

total rating determines the appointment of a church in one of the four levels and the 

subsequent policy measures. The criteria interior design and history, specifically related to 

churches, have not been used before in existing validation methodologies. I will briefly 

explain the importance of these new criteria. 

Due to the vulnerability of the (sacred) church space, it is of great importance to take the 

interior design into consideration during the rating. The interior design maintains a 

consciously created balance between design, use of space, atmosphere and interior. Although 

many iconic churches have been preserved for repurposing, their valuable interior architecture 

could not always be saved. Through an independent validation of the interior, it can be 

decided to preserve the church building, including the moveable and immoveable property 

pieces. 

 Church history, the second new criterium of the validation strategy, points at the 

relationship between the church buildings and the religious history. It is a criterium that 

matters in a time where the traditional Christian religions in the Dutch society face 

marginalisation. These religions have dominated our mentality and behaviour for centuries 

and the buildings are symbols of our history. The buildings represent lieux de mémoire. By 

explicitly focusing on the criterium church history, we shed light on and value our general 

history. 

 The validation strategy discussed here is more flexible and inclusive than the classical 

recognition of the building as a monument. The score or category of the validated object can 

fluctuate over time. This does not suggest that the existing validation strategy doesn’t function 

sufficiently. However, the present matter surrounding the church heritage is complex and 

demands a specifically applied strategy as an addition to the existing approach. 
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The research of this study developed a database which gives insight into the numbers and 

geographical spread of church buildings and their cultural-historical characteristics. The usage 

of an instrument can precede the validation strategy.  

 

 

Conclusion 

 

Part 1 and 2 of this book demonstrate the exceptional stylistic diversity in the Dutch church 

architecture of the last two centuries. This diversity is important, because of cultural-historical 

reasons and the reflection of the typical Dutch pillarisation and freedom of religion from the 

nineteenth century onwards. Metaphorically, if we compare the ecclesiastical heritage from 

the centuries before 1800 with a deep-rooted tree trunk, the buildings after 1800 represent the 

rich branches, which grow into all directions. The database is indispensable and unique, due 

to the architectonic diversity and the presence of thousands of church buildings of different 

denominations spread over a small territory. This uniqueness can and has to be preserved. In 

reality, it is unfortunately impossible to preserve all the buildings and their interiors. Yet, a 

considerate selection, based on both stylistic and religious diversity and geographical and 

urban development criteria, is feasible. If we succeed, the world’s richest and most divers 

religious landscape will continue to exist, even in the twenty-first century.  
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