Een
plaats die ons heilig is?
Door Jelsma

Godshuizen in
Noord-Brabant
en hun betekenis
in deze tijd


j De 16e-eeuwse Annakapel is gelegen
naast de St. Annakerk in Molenschot, en
trekt vooral op de jaarlijkse Annadag op
26 juli veel publiek. De kapel is alle dagen
van het jaar open, en is voor veel mensen
een dierbare plek voor een moment van
bezinning. Foto Remko Schultheiss
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De St. Jozefkerk in Kaatsheuvel vormt met
haar ruime groene voorplein een fraaie
eenheid met de omgeving. Het gebouw
staat sinds 2005 leeg en werd met sloop
bedreigd. De Stichting Erfgoed Kaatsheuvel
ging voor het behoud op de bres en
kwam met een concreet plan voor nieuwe
toekomstfuncties. Foto: Lilian Grootswagers
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Uitgave van de Task Force Toekomst
Kerkgebouwen, een burgerinitiatief dat
in 2006 in Woudrichem is opgericht
uit onvrede met de massale sloop van
kerkgebouwen. Doel van de stichting is om
de bewustwording over de situatie van dit
erfgoed te bevorderen, verantwoordelijken
te wijzen op de kansen die kerkgebouwen
bieden voor de samenleving, en initiatieven
voor het behoud van deze gebouwen
te steunen De Task Force erkent het
evenredige belang van het religieus erfgoed
van alle religies in Nederland.
Meer informatie op
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Deze publicatie wordt gratis verspreid, als
impuls voor de maatschappelijke discussie
over de betekenis van het religieus erfgoed.
Financiële steun aan de Task Force is
mogelijk via Rabobank-rekeningnummer
11.95.86.150, t.n.v. de Stichting Task Force
Toekomst Kerkgebouwen, Tilburg
Deze uitgave kwam tot stand in het kader
van het Jaar van het Religieus Erfgoed 2008
en werd mogelijk gemaakt door steun van
de Provincie Noord-Brabant en het Prins
Bernhard Cultuurfonds.

j De oorsprong van de Geertruidskerk
in Geertruidenberg gaat terug tot de 11e
eeuw. De kerk werd verschillende keren
uitgebreid en deels vernietigd, maar kon
dankzij een legaat worden gerestaureerd.
Is in gebruik bij de hervormde gemeente,
en te huur voor o.a. trouwerijen en
begrafenissen. Op de hoek voor de kerk
ligt de Joodse synagoge, die in 1947
werd gesloten omdat er vrijwel geen
Joden waren die de Tweede Wereldoorlog
hadden overleefd. De synagoge werd
daarna gebruikt als brandweerkazerne en
reisbureau. Foto Remko Schultheiss

Mevr. Th. (Door) Jelsma (geb. 1957
in ’s Hertogenbosch) adviseert en
publiceert over de situatie van
kerkgebouwen in Nederland en maakt
sinds 2006 deel uit van de Task Force
Toekomst Kerkgebouwen, een landelijk
burgerinitiatief dat zich inzet om sloop
van kerkgebouwen en kloosters te
voorkomen, en een nieuw leven voor
deze gebouwen te bevorderen.



Verantwoording
Noord-Brabant is rijk aan religieus erfgoed. Maar het godsdienstige
landschap is flink aan het veranderen. Wat betekent dit voor de
godshuizen in deze provincie? Die vraag vormt de aanleiding voor
een vogelvlucht langs de betekenis van deze gebouwen in deze
tijd. Al heeft Brabant nog altijd een sterk rooms-katholiek imago,
er bevinden zich godshuizen uit allerlei godsdienstige tradities en
geloofsrichtingen, in allerlei soorten en maten.
Niet alle religieuze stromingen zijn in deze publicatie evenredig
vertegenwoordigd, omdat niet overal in dezelfde mate sprake is
van gebouwen die speciaal voor de eredienst zijn gebouwd. Zo
komen de kleine huiskamergemeenten en geloofsgemeenschappen
in meer geïmproviseerde locaties niet aan bod, hoewel die een
interessant type ‘godshuis’ vertegenwoordigen. Centraal staan
hier de godshuizen die we nog nadrukkelijk in het straatbeeld
tegenkomen vanuit de vraag welke betekenis die vervullen voor
een breed publiek.

orde om een religieuze dimensie nader te duiden, en hun leven
er op in te richten. Wat betekent dit voor het voortbestaan van
gebouwen die wel expliciet aan zo’n geloofsrichting en identiteit
zijn verbonden? Is de identiteit van die gebouwen eenduidig, en
hoe verhoudt die zich tot de worteling van zo’n gebouw in de
samenleving? Een belangrijke vraag, omdat het organisatorische
en financiële draagvlak voor de gebouwen lijkt te verdampen.
Reden dus om de betekenis van deze gebouwen aan een extra
onderzoek te onderwerpen.
Het beperkte aantal voorbeelden dat hier wordt belicht doet de
aanwezige rijkdom in de provincie per definitie onrecht, maar
hopelijk smaakt de verkenning naar meer. De voorbeelden zijn
deels gekozen vanwege de manier waarop de inzet voor het
voortbestaan van het gebouw er vorm heeft gekregen. Het betreft
gebouwen die enkel voor godsdienstige activiteiten worden
gebruikt, maar ook gebouwen waar het scala aan activiteiten
ruimer is, of het gebouw een heel andere invulling heeft gekregen.
Ze bieden in elk geval een indruk van de menselijke zoektocht en
ontwikkeling op religieus gebied. Ik hoop dat deze verkenning
een laagdrempelige uitnodiging vormt om over de toekomst
van dit erfgoed mee te denken en bij te dragen aan een nieuwe
bestaansgrond voor deze bijzondere gebouwen.

Van belang lijkt me om allereerst op te merken dat in het begrip
‘godshuis’ al een ongerijmdheid besloten ligt. Niemand kan
tenslotte claimen ‘God’ te huisvesten. Het is ook niet zonder
reden dat sommige religieuze tradities, zoals het Jodendom, heel
terughoudend zijn in het benoemen van ‘het heilige’. Ik hanteer
de term ‘godshuis’ toch, om de problematiek aan te geven die op
dit moment met een groot deel van deze gebouwen samenhangt.
Het is namelijk tegenwoordig voor veel mensen niet meer aan de

Door Jelsma


l Van de oude kerken in Bladel is enkel
de toren nog bewaard gebleven, de vorm
van de vroegere kerk is er nog op af te
lezen.
j In 1925 werd de nieuwe St. Petrus
Banden gebouwd door architect Hubert
van Groenendael, een toonbeeld van het
herlevende katholicisme. De inwoners van
Bladel overtuigden recent iedereen van
het belang om af te zien van de bouw van
appartementen, en het vrije zicht op de
historische parels zo te behouden.
Foto’s Ranko Hamelinck.



Inleiding:

Hoe verder met de rijkdom aan religieus erfgoed?

Noord-Brabant is een provincie met veel bijzondere religieuze
gebouwen, die vaak nog volop actief deel uitmaken van het
maatschappelijk leven. Er zijn bijvoorbeeld 808 rijksmonumentale
kerkgebouwen, maar ook veel bijzondere kerkgebouwen zonder
monumentenstatus, oude en nieuwe. Het grootste deel behoort
tot de rooms-katholieke richting van het christendom, maar
Brabant kent ook veel protestants-christelijke stromingen met
bijbehorende gebouwen. Verder zijn er synagogen en tempels,
en nieuw gebouwde moskeeën. Sommige godshuizen getuigen
al eeuwenlang van een vrijwel ongewijzigde religieuze traditie.
Andere tonen juist de veranderingen of de komst van een hele
nieuwe geloofsrichting. Veel gebouwen werden in de loop der tijd
flink beschadigd, herbouwd, veranderden van eigenaar of compleet
van functie. Zonder uitzondering vertellen ze een bijzonder verhaal.
Van imposante kathedralen tot ingetogen dorpskerkjes, oud of
nieuw, in allerlei bouwstijlen, uit rijke en arme tijden, perioden van
ontwikkeling of juist onderdrukking en oorlog. Het is cultuurgoed
dat voor de samenleving in veel opzichten van grote waarde is, dat
echter in de stroomversnelling van de tijd ten onder dreigt te gaan.

voor neutraal buitengebied of een viering met een algemeen of
interreligieus karakter. Dit schept echter de vraag welke functie en
betekenis overblijft voor de vele religieuze gebouwen, die door de
krimp van religieuze organisaties verweesd achter blijven. Willen
we die bijzondere bouwwerken wel kwijt? Wat is hun betekenis
voor de samenleving? Het zijn vragen die op korte termijn om
beantwoording vragen.
Bij veel geloofsgemeenschappen bestaat behoefte aan een verkleining
van de gemeenschapsruimte, of het benutten van de traditionele
ruimte voor culturele activiteiten die een zelfde bindende functie
vervullen als de gemeenschappelijke geloofspraktijk voorheen.
Voor veel godshuizen wordt op dit moment ook naar een hele
nieuwe bestaansgrond gezocht. Bij een proces van vernieuwen
van het bestaande gebruik of het zoeken van andere vormen
van gebruik blijkt een complexe vraag wat daarbij wel of niet
een goede richting is. Er is eerst een bewustwording nodig wat
de betekenis is van een bepaald gebouw, om die betekenis in
de toekomst opnieuw gestalte te kunnen geven. In de volgende
hoofdstukken zijn daarom betekenissen die godshuizen vaak
tegelijkertijd vervullen afzonderlijk belicht; geïllustreerd met
voorbeelden van godshuizen die deze betekenis belichamen.

Voor zingeving lijken gemeenschapsgebouwen niet meer
vanzelfsprekend te zijn, net zo min als het lidmaatschap van een
religieuze gemeenschap. Grote religieuze bijeenkomsten zijn meer
uitzondering dan regel geworden; wanneer grotere groepen bijeen
komen voor bijvoorbeeld een herdenking wordt vaker gekozen


Symboolwaarde
De religieuze symboolwaarde van godshuizen is onmiskenbaar. Ze
vormen een visuele verwijzing naar een religieuze traditie en
concreet naar de aanwezigheid van een geloofsgemeenschap,
ofwel in het verleden ofwel in de huidige tijd. De globale vorm
van een kerk met toren of moskee met minaret is in onze geest
verankerd als beeld van het godshuis. Al zijn er in werkelijkheid
veel gebouwen die zich aan die basale typologie onttrekken.

van het geloof. Veel van onze huidige waarden zijn moeizaam
bevochten, een strijd waar de godshuizen nog volop van getuigen.
Na de scheiding van kerk en staat in 1796, en de erkenning van de
godsdienstvrijheid, volgde in Brabant een periode van het openlijk
naast elkaar bestaan van meerdere godsdienstige stromingen,
ieder met zijn eigen gebouw. Het rooms-katholicisme mocht na
een periode van uitsluiting uit het openbare leven weer in alle
openheid terugkeren. Dit proces verliep echter niet zonder slag of
stoot. De vele conflicten tussen protestanten en rooms-katholieken
-vaak naar aanleiding van uiterlijk godsdienstig vertoon- vormden
in feite de aanleiding tot de periode van de verzuiling in de
eerste helft van de 20e eeuw. Dit valt te omschrijven als een
vorm van georganiseerd naast elkaar leven van groepen met een
verschillende levensovertuiging. Het kerkgebouw vormde daarin
vaak de spil. De komst van
nieuwe bevolkingsgroepen
leidde door de eeuwen heen
ook tot nieuwe godshuizen.
Nieuwe religieuze visies
leidden tot de bouw van
nieuwe gebouwen. De sloop
van godshuizen is op een
hele dramatische manier
symbolisch.

Ook voor niet-gelovigen vervullen de godshuizen een symboolfunctie.
Ze vormen een vertrouwd element in de omgeving, een teken van
een lange traditie van zingeving en reflectie op het bestaan. Ze
staan voor het belang van ‘het goede, ware en schone’ temidden
van de vluchtigheid van het dagelijkse bestaan. Heel direct
herinneren ze vaak nog aan de goede werken van religieuze
instituten op het gebied van onderwijs en maatschappelijke
zorg. Voor sommigen zijn er ook negatieve associaties, die
te maken hebben met herinneringen aan een verplichtende
godsdienstige praktijk, uitsluiting, moralisme en godsdienstige
onverdraagzaamheid.
Niet altijd was in Nederland zo’n openlijke visuele godsdienstige
verwijzing toegestaan. Enkele overgebleven restanten van
schuilkerken of schuurkerken herinneren daar nog aan. Soms was
een godshuis vooral de uiting van het geloof van de machthebber.
Soms juist van een strijd tegen een overmacht en voor de vrijheid


j De H.H. Agatha en Barbara in
Oudenbosch, gebouwd tussen 1865
en 1880, vormt een aparte Romeinse
verschijning in het Brabantse landschap.
De kerk is naast rooms-katholieke
parochiekerk een bijzondere toeristische
trekpleister, die dagelijks toegankelijk is
voor bezoek. In de kerk bevindt zich een
museum en een winkel met religieuze
artikelen. Foto’s Remko Schultheiss

l De Turkse Süleymaniye moskee in
Tilburg, gebouwd in 2003 in een samen
werking tussen Bert Toorman en Hilmi
Sahin, heeft de grondvorm van een halve
maan. Het is één van de grootste moskeeën
in Nederland. Er zijn in het gebouw naast
de gebedsruimte ook een leslokaal, winkel
en kapper gevestigd. Het moskeegebouw
vervult zo -net als de meeste moskeeën- een
actieve functie voor de gemeenschap.
Foto Robbert Bleij



Thuis voor geloofstradities
De traditionele functie van een godshuis is centrum voor
de godsdienstuitoefening en de ontmoeting van de
geloofsgemeenschap. De wijze waarop de vorm, bouwstijl en
inrichting van het godshuis op die functies is afgestemd toont
de religieuze verschillen, en de ontwikkelingen daarin. In NoordBrabant zijn de rooms-katholieke tradities nog volop aanwezig en
gegrondvest in de aanwezige kerken en kapellen. De katholieke
eredienst is bepalend voor de indeling van het kerkgebouw,
waar het altaar en de eucharistie een centrale rol in spelen.
De gebouwen zijn rijk versierd, om de geloofstradities op een
beeldende manier over te brengen.

De jaarkalenders tonen een rijk palet aan godsdienstige feesten en
gebeurtenissen, die zich ook buiten de eigen geloofsgemeenschap
uitstrekken. Zoals St. Nicolaas, Kerstmis, het Loofhuttenfeest,
Chanoeka, Divali, Ramadan en Suikerfeest. Het Brabantse Roomskatholieke leven is gevuld met de tradities rond vele ‘heiligen’,
ieder met hun eigen naamdag en eerbetoon; soms gekoesterd door
een speciaal gilde of broederschap. Veel godshuizen zijn aan een
patroonheilige opgedragen, iets dat terugkomt in de naamgeving
van het gebouw. Veel kerken zijn opgedragen aan Maria (de
moeder van Jezus of Isah), vaak betiteld als ‘Onze Lieve Vrouw’.
Andere namen verwijzen bijvoorbeeld naar heilige rituelen, zoals
de Sacramentskerken. De aanbidding van de heiligen kreeg onder
andere vorm in pelgrimstochten en processies of optochten, die
ook nu nog veel mensen -soms van heinde en ver- op de been
brengen.

In de protestantse kerken staat ‘Het Woord’ meer centraal, oftewel
de studie van de christelijke Bijbel. De inrichting werd daarom
meer gericht rond een kansel of preekstoel. In de synagogen
staat de studie van de Thora centraal, de naam ‘sjoel’, afkomstig
van ‘Schule’ verwijst daar ook naar. De inrichting is opgebouwd
rond de plaats waar de Thorarollen worden gelezen. Moskeeën
zijn vooral ingericht voor het rituele gebed, met een wasruimte
voor de rituele wassing die aan het gebed vooraf gaat. Behalve
voor de eredienst zelf hebben godshuizen meestal andere
functies, die te maken hebben met alle aanverwante activiteiten
van de geloofsgemeenschap. Zoals levensbeschouwelijke
studie, vergaderingen van de eigen organisatie,
ontmoetingsbijeenkomsten en andere activiteiten.

Voor het onderwijs vormen de religieuze gebouwen vaak een prachtige
manier om de verschillen tussen diverse religies te tonen en te
bespreken. Ze maken deze verhalen en gebruiken namelijk direct
zichtbaar. Deze educatieve functie van het religieus erfgoed, om
het publiek inzage te geven in de geloofspraktijk en historie, zal in
de toekomst waarschijnlijk alleen nog maar belangrijker worden.
Sommige tradities verdwijnen, andere herleven, weer hele nieuwe
tradities ontstaan. Maar de gebouwen spelen daarbij een hele
wezenlijke rol.
10

j De St. Annakapel in het landelijke
Molenschot is de locatie voor een devotie
die de laatste tijd weer aan belangstelling
wint. Gericht op de H. Moeder Anna,
moeder van Maria,de beschermheilige voor
wie op een partner of een zwangerschap
hoopt. Deze devotie komt tot uiting in de
spreuk ‘Naar Molenschot gaat ieder Anneke
voor een Manneke. Ieder Manneke voor een
Anneke’. Foto kapel Remko Schultheiss,
foto H. Annabeeld Elganan Jelsma

k De synagoge in Tilburg werd gebouwd
in 1873 in een wat oriëntaalse stijl, en
kreeg na een periode van leegstand haar
religieuze functie weer terug, door gebruik
door de Liberaal Joodse Gemeente Brabant.
De vroegere vrouwengalerij is in gebruik als
leslokaal. Het is de enige liberale gemeente
met een ‘mikwe’, een ritueel bad.
Foto’s Kees Welmers
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Spiegel van onze historie
Godshuizen vormen een mooie spiegel van de geschiedenis. De
persoonlijke geschiedenis van mensen is er sterk mee verbon
den en vaak in de archieven goed gedocumenteerd. Maar
de gebouwen laten zich ook lezen als een verhaal over de
ontwikkeling van godsdienstige visies te midden van het politieke
en maatschappelijke krachtenspel van de tijd. Doordat Brabant
en Limburg in tegenstelling tot het gebied boven de grote rivieren
langer onder de heerschappij van de Spaanse (katholieke) koning
bleven, bleef het katholicisme de grootste geloofsrichting. Maar
de Reformatie kreeg ook in Brabant voet aan de grond. Veel
kerkgebouwen getuigen nog van de schermutselingen tussen
Protestanten en Rooms-katholieken, die in de Beeldenstorm in
1566 een dramatisch hoogtepunt beleefde. De dubbele naam van
de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda verwijst nog naar de
oorspronkelijk katholieke en later protestantse signatuur.

grondvorm en uitstraling dan de oude -oorspronkelijk katholiekekerkgebouwen. De Joodse synagogen in Brabant, voor zover
de bouw daarvan was toegestaan, tonen de opkomst van het
Joodse leven en hoe dit in de Tweede Wereldoorlog op een
dramatische manier werd weggevaagd. Het lot van de synagogen
weerspiegelt dit.
De beide wereldoorlogen van de 20e eeuw leverden in veel opzichten
een maatschappelijke heroriëntatie op, ook op religieus gebied. De
sociale en persoonlijke emancipatie resulteerde in een groeiende
weerstand tegen de traditionele hiërarchische structuren en
vertaalde zich in een behoefte aan kerkgebouwen die midden in
de samenleving stonden, met een daarbij behorende bouwvorm.
Op sommige plaatsen leidde dit tot een versobering van het
religieuze interieur, soms wel eens de 2e Beeldenstorm genoemd.
In de nieuwe wijken van de ‘Wederopbouw’ (1945-1965)
kregen kerkgebouwen de functie van gemeenschapscentrum,
met ruimtes voor maatschappelijke activiteiten. De religieuze
emancipatie leidde bij veel mensen tot het vertrek uit traditionele
geloofsgemeenschappen, met de sluiting en herbestemming
van godshuizen als gevolg. Elders is weer een herleving van
georganiseerde geloofsvormen zichtbaar, mede door de komst van
migranten. Het zijn historische ontwikkelingen die zichtbaar blijven
zolang we zuinig blijven op de gebouwen die deze ontwikkelingen
weerspiegelen.

In de periode dat het protestantisme staatsgodsdienst was, werden
de gebouwen van de Rooms-katholieken onteigend. Na het
herstel van de godsdienstvrijheid werden veel godshuizen weer
teruggegeven. Dat dit geen eenvoudig proces was, dat ook met
de nodige geschillen gepaard ging blijkt uit de historie van veel
oude kerkgebouwen. Diverse nieuwe protestantse stromingen
vonden hun oorsprong in Noord-Brabant, in de grensstreek
met het vroegere graafschap Holland. Kerkgebouwen die echt
gebouwd werden als protestantse kerk kregen vaak een andere
12

l In de geschiedenis van de Grote of Onze
Lieve Vrouwekerk in Breda speelde naast
het geloof ook de politiek een belangrijke
rol. Het Breda’s Museum heeft onder de
naam ‘De Kerkschat’ een permanente
dependance geopend in de kerk. Door
deze samenwerking en de financiële steun
van de gemeente Breda is een actieve
openstelling voor het publiek mogelijk.
Foto Remko Schultheiss

k De Sint Antonius van Paduakerk uit
1919, beter bekend als ‘De Steentjeskerk’,
was in 1971 één van de eerste kerken
in Eindhoven die door het teruglopend
kerkbezoek werd gesloten. Het gebouw
raakte snel in verval, maar dankzij plaatsing
op de gemeentelijke monumentenlijst
bleef het voor sloop behoed en kreeg in
1984 een nieuwe bestemming als Museum
Kempenland. Foto’s Robbert Bleij
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Publieke ruimte
Van oudsher is een godsdienstig gebouw per definitie een publieke
ruimte, een gemeenschappelijk voorportaal tot de ‘heilige
ruimte’ die al of niet concreet is afgebakend. De visies hierover
en voorschriften daarbij verschillen per godsdienstige richting.
Soms vindt enkel tijdens een godsdienstige viering een vorm
van ‘heiliging’ van de ruimte plaats, en functioneert de ruimte
daarbuiten als ontmoetingsruimte. De publieke functie van
godshuizen in het verleden is vaak mooi afgebeeld op oude
schilderijen. Ze tonen interieurs van kerkgebouwen met levendige
doordeweekse taferelen. Maar die publieke functie toont zich ook
tegenwoordig nog in het dagelijks gebruik van veel religieuze
gebouwen. Enkele gemeenten in Noord-Brabant, zoals Eindhoven
en Bergen op Zoom, namen het initiatief om een centraal
gelegen godshuis in eigendom te nemen, om de zorg voor het
gebouw, als monumentale publieksruimte over te nemen. De
geloofsgemeenschap bleef de vaste gebruiker, maar daarnaast
wordt het gebouw opengesteld voor bezoekers en wordt het
gebruikt voor bepaalde openbare bijeenkomsten.

en goede keuzes te maken welke activiteiten er wel of niet
plaats moeten vinden. Deze keuzes zijn mede afhankelijk van
de geloofsrichting waar het gebouw toe behoort en de ligging.
De algemene publieke belangstelling tijdens deze activiteiten is
vaak groot. Een voorbeeld dat extra publiek trekt is de jaarlijkse
nachtelijke openstelling van de St. Catharinakerk in Eindhoven.
De functie van publieke ruimte komt sterker tot uiting wanneer een
godshuis dagelijks is opengesteld voor publiek, en de ruimte
gebruikt wordt voor allerlei activiteiten. In sommige kerken wordt
de traditionele inloopfunctie bij godshuizen versterkt door een deel
van de toegevoegde zitplaatsen weer te verwijderen, of door een
deel van het gebouw, bijvoorbeeld een Mariakapel, open te stellen
voor bezoekers. Veel oudere stadskerken worden op bepaalde
dagen of tijden opengesteld, om bezoekers de gelegenheid te
geven om de monumentale ruimte en de religieuze kunstwerken
te ervaren. De publieke functie van jongere kerkgebouwen wordt
vaak minder benut, zowel door kerkelijke als andere partijen.
Daardoor worden veel
van deze gebouwen op dit
moment amper gebruikt. Veel
geloofsgemeenschappen zijn
ook onvoldoende berekend
op het actieve beheer van
hun gebouw.

Bij godshuizen waar veel maatschappelijke activiteiten plaatsvinden
worden deze vaak gecoördineerd via een speciale stichting, bij
grote kerken soms door middel van een professionele beheerder
of directeur. Deze complexe beheerstaak -vaak ondersteund door
vele vrijwilligers- heeft meestal vooral tot doel om het godshuis
als centrale gemeenschapsruimte te kunnen laten voortleven,
14

lDe 13e eeuwse voormalige Hervormde kerk uit Etten-Leur, waar de vader van Vincent
van Gogh nog dominee was, functioneert sinds 1986 als raadzaal voor de gemeente. Er
kan ook getrouwd worden en er worden exposities gehouden. De oude kosterswoning is in
gebruik als infocentrum over Van Gogh in Etten-Leur. Foto Remko Schultheiss
j De Hervormde Grote Kerk in Den Bosch
is een voorbeeld van een kerkgebouw
dat in 1821 echt als protestantse kerk is
gebouwd, met steun van koning Willem
I. Het gebouw kon oorspronkelijk 1000
mensen bevatten, is nog in gebruik als kerk
en wordt daarnaast voor andere activiteiten
gebruikt zoals concerten, lezingen en
boekpresentaties. Foto Jaap Broekhuizen

k De neo-gotische St. Catharinakerk (van
architect Pierre Cuypers uit 1867) werd
in 1974 overgenomen door de gemeente
Eindhoven, om de kerk als open stadskerk
te kunnen handhaven. De openstelling van
het gebouw wordt mogelijk gemaakt door
vrijwilligers van verschillende achtergrond.
Foto Robbert Bleij
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Kunstpodium
Veel kunst- en cultuuruitingen zijn direct of indirect met het bestaan
van een godshuis verbonden. Naast de bouwkunst zelf bevinden
zich aan en in de godshuizen veel beeldende of decoratieve
kunstuitingen, van grote kunsthistorische waarde. Het gaat
bijvoorbeeld om beeldhouwwerk in steen of hout, glas-in-lood
ramen, religieuze schilderingen, oud of modern. In de roomskatholieke kerken vaak afbeeldingen van de lijdensweg van
Jezus in 14 ‘kruiswegstaties’. En beelden van diverse heiligen
uit de geloofstraditie. De Islam en het Jodendom zijn net als
het Protestantisme terughoudender met het afbeelden van
religieuze voorstellingen dan het Rooms-katholicisme. Bij
enkele geloofsrichtingen gelden voorschriften die het gebruik
van afbeeldingen geheel afwijzen. In dat geval is er vaak extra
aandacht voor verhaaltradities of muzikale uitdrukkingsvormen.
Bij moskeeën vormen de ornamentele decoratie en traditie van
koranrecitatie een rijke vorm van religieuze kunst.

Godshuizen die voor de traditionele functie gesloten worden blijken
vaak geschikt voor een herbestemming die zich geheel richt op
cultureel gebruik. Veel kunstvormen -al of niet expliciet religieuszijn door hun bespiegelende karakter goed op hun plaats in een
voormalig religieus gebouw. Een herbestemming als theater,
concertzaal of cultureel wijkcentrum kan opnieuw vormgeven
aan het maatschappelijke karakter van zo’n centraal gelegen
gebouw. De ervaring leert dat het wel van belang is dat blijvend
rekening wordt gehouden met de oorspronkelijke functie, om
verontwaardiging bij voormalige kerkgangers te voorkomen. De
juiste balans daarin kan enkel lokaal in overleg met betrokkenen
worden bepaald, waar men het beste aanvoelt wat wel of niet
passend is in een specifieke situatie.
De naoorlogse Maria Boodschap-kerk in Rijen kreeg na de sluiting een nieuwe
bestemming als Cultuur Centrum ‘De Boodschap’. Het gebouw, met de markante
glas-in-betongevel, vormt nu een bruisend cultureel centrum. Foto Remko Schultheiss

Naast de directe religieuze cultuuruitingen zijn er vaak veel activiteiten
in godshuizen op het grensvlak van van religie en cultuur. Het
gaat bijvoorbeeld om lezingen, debatten, exposities en koor- en
muziekuitvoeringen. Activiteiten die een natuurlijk onderdak
vinden in een godshuis. In Breda namen de verzamelde koren het
initiatief om de Sacramentskerk in beheer over te nemen, vanuit
het prijzenswaardige streven om het gebouw als podium voor
uitvoeringen te kunnen handhaven.
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l In de St. Jan in ’s Hertogenbosch, een
hoogtepunt van de Brabantse gotiek, zijn
veel kunstvormen verenigd.
k Een bijzondere moderne toevoeging
vormt het glas-in-lood raam ‘Het laatste
oordeel’ van de kunstenaar Marc Mulders,
waar een afbeelding van de aanslag op de
Twin Towers in New York in is verwerkt.
Foto’s Robbert Bleij

j De kunstenares Nelleke de Laat maakte
een bijzondere mantel voor het beroemde
Mariabeeld in de St. Jan, de ‘Allemantel’.
Ze verzamelde dierbare stukjes stof van
mensen en verwerkte die tot bloemen aan
de mantel voor Maria.
Foto Museumpark Orientalis
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Levensrituelen
De betrokkenheid van mensen bij religieuze gebouwen toont zich in
het bijzonder op belangrijke sleutelmomenten in het leven. Het
verwelkomen van een nieuwgeboren kindje, het trouw beloven aan
een partner, het afscheid nemen van een geliefd familielid, dat zijn
momenten die voor veel mensen thuis horen in het godshuis waar
ze zich verbonden mee voelen. De geloofsgebouwen vormen een
vertrouwde bedding voor emotionele hoogte- en dieptepunten, en
zijn hier traditioneel op ingericht. Veel geloofsgemeenschappen
bieden mensen juist bij deze gebeurtenissen de belangrijke sociale
samenhang. Er is soms ook sprake van een meer open keuze
voor een geschikte locatie voor zo’n gebeurtenis. Die keuze kan
bepaald worden door de nabijheid van een geschikt gebouw, de
relatie met een voorganger of met de uitstraling en sfeer van een
gebouw. Sommige organisaties maken door middel van de verhuur
van de locatie een ritueel naar wens mogelijk, begeleid door een
voorganger naar keuze. Op veel plaatsen blijkt het ook mogelijk
om de rituele functie van een godshuis te handhaven, wanneer het
gebouw meer los is komen te staan van de godsdienstige praktijk.

van familie, vrienden en kennissen. Voorbeelden van godshuizen
in Noord-Brabant die actief voor dergelijke levensrituelen worden
gebruikt zijn bijvoorbeeld de Lambertuskerk in Raamsdonk, de
Mariakapel in Holthees, het ‘Trouwkerkje’ in Etten-Leur en het
Koningskerkje in Vierlingsbeek.
Ook de rituelen rond het afscheid van een overledene maken een
hele ontwikkeling door. De rol van rouwcentra is hierbij aan
het veranderen, en krijgt meer dan voorheen een vorm van
levensbeschouwelijke diepgang. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat diverse uitvaartondernemingen interesse tonen voor het
hergebruik van een voormalig godshuis.
Bij grote herdenkingsbijeenkomsten spelen religieuze gebouwen ook
een prominente rol. Het zijn vaak ook de enige gebouwen die
grote groepen mensen kunnen herbergen. Bij grote feestelijkheden,
zoals een inauguratie of diploma-uitreiking, of de opening van
een bijzonder themajaar, wordt soms graag een beroep gedaan
op het gebruik van godshuizen. Veel kerkgebouwen zijn voor zo’n
gelegenheid te huur.

Naast een kerkelijk huwelijk kunnen (al of niet voormalige) godshuizen
soms ook een officiële trouwlocatie zijn waar een burgerlijk
huwelijk kan worden gesloten. Bijzondere oude kerkjes kunnen zo
een bijzonder levensmoment voor mensen een speciale betekenis
geven. De sociale context is hierbij vaak niet meer zoals vroeger
de hele plaatselijke gemeenschap, maar een meer intieme kring
18

lk De Lambertuskerk in Raamsdonk,
één van de oudste kerken in NoordBrabant, werd door particulier initiatief
van de ondergang gered en wordt
nu actief gebruikt voor kerkelijke en
maatschappelijke activiteiten. De kerk is
in eigendom en beheer van de Stichting
Lambertuskerk Raamsdonk, en is gewild als
trouwlocatie. Foto exterieur Remko Schultheiss,
foto interieur Stichting Lambertuskerk Raamsdonk.
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Zorgcentrum
Traditioneel vormt de sociale zorg en aandacht voor mensen in nood bij
veel religieuze organisaties een centrale taak; veel van de huidige
maatschappelijke zorginstellingen hebben een godsdienstige
oorsprong. In Noord-Brabant speelden de vele kloosters daarin
een extra grote rol. Een actieve geloofsgemeenschap is voor de
aangesloten leden vaak ook al een zelfzorgend netwerk. Het
gaat dan bijvoorbeeld om bezoeken van zieken en alleenstaande
ouderen, ondersteunen van mantelzorgers, gespreksgroepen,
taallessen, financiële steun, maar ook om ontwikkelingshulp elders.
De kerken behoren nog altijd tot de grootste ‘goede doelen gevers’
in Nederland.

soms gesubsidieerd, vaak met de integratie als doel. Religieuze
activiteiten worden vanwege de scheiding tussen kerk en staat niet
door de overheid gefinancierd.
Nu veel geloofsgemeenschappen een nieuw draagvlak zoeken voor hun
gebouw wordt vaak ook in deze sociaal-maatschappelijke richting
gezocht. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor verhuur
van bestaande nevenruimtes, maar meestal is voor een structurele
oplossing een grondiger verbouwing nodig. Woningcorporaties
blijken door hun maatschappelijke doelstelling hiervoor een
geschikte partij. De lokale overheid kan bemiddelen bij het bij
elkaar brengen van verschillende partijen met een ruimtebehoefte.
Zo kan een koppeling ontstaan waarbij een ruimte voor de eigen
geloofsgemeenschap gehandhaafd blijft in het gebouw. Bij een
zoektocht naar een geschikte
herbestemming van een
voormalig godshuis komen
sociaal-maatschappelijke
functies ook in beeld. De
betrokkenheid en waardering
is meestal groot als het lukt
om de maatschappelijke
functie te realiseren met
behoud van het dierbare
erfgoed.

Diverse zorgtaken zijn in meerdere of mindere mate aan te
treffen in godshuizen die als zodanig nog in gebruik zijn. De
maatschappelijke zorg die door geloofsgemeenschappen
vrijwillig wordt verricht vormt een belangrijk en vaak weinig
erkend aandeel van religieuze organisaties aan de samenleving.
Onderzoeken wijzen uit dat deze vrijwillige inzet de samenleving
miljoenen aan zorgkosten bespaart. De gebouwen spelen hier
vaak een belangrijke rol in, bij ontmoetingsmomenten voor
ouderen, zorg voor voedsel, kleding en onderdak voor mensen
in nood, voorlichting, taallessen en andere integratieactiviteiten.
De Gemeente Breda besloot daarom de inloopfunctie van
kerkgebouwen in Breda-Noord uit maatschappelijk oogpunt te
steunen. Ook maatschappelijke activiteiten van moskeeën worden
20

jlk De voormalige Rooms-katholieke
Antonius Abtkerk uit 1951, in het vroegere
dorp Borgvliet nu Bergen op Zoom, werd
door een woningcorporatie herbestemd
tot wijkcentrum Het Hoofdkwartier, met
handhaving van de traditionele kapel.
De gemeente speelde een actieve rol bij
het behoud, met een zeer gewaardeerde
herbestemming als resultaat.
Foto achterzijde met begraafplaats ds.Willem Vermeulen.
Foto voorzijde en interieur: Archief Wonen West Brabant,
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Planologisch ankerpunt
De godshuizen zijn vaak heel vanzelfsprekend de pijlers in onze
omgeving, zowel in landelijk als in stedelijk gebied. Ze sieren de
horizon en bepalen de visuele identiteit van een dorp of wijk.
De torenspitsen vormen langs de zichtlijnen van straten onze
oriëntatiepunten. De ligging en samenhang van de godshuizen
In hun omgeving bepaalt het karakter en de uitstraling van onze
wijken. Waar zo’n bouwkundig ankerpunt is verdwenen wordt een
buurt vaak kleur- en zielloos. Helaas zijn in Noord-Brabant al veel
van dergelijke ankerpunten verloren gegaan.
Waren oude kerken meestal al per definitie het centrale bouwwerk,
laat-negentiende en twintigste eeuwse kerkgebouwen vormden
in de periode van de ‘Verzuiling’ vaak het centrum van een
complete levensbeschouwelijke enclave, die zich in veel aspecten
toonde. Behalve een kerk was er vaak ook een school van de eigen
signatuur, verenigingsgebouwen en andere voorzieningen. Deze
levensbeschouwelijke zuilen -globaal verdeeld in rooms-katholiek,
protestant, socialistisch en liberaal- zijn tegenwoordig grotendeels
verdwenen, en de levenbeschouwelijke kleur van buurten is
totaal veranderd. Maar de historie en de ontstaansgeschiedenis
blijken van grote waarde om de identiteit van een dorp of buurt te
versterken en als inspiratie te dienen voor nieuwe inzet voor het
behoud van de leefbaarheid en de kwaliteit van de omgeving.

of een nieuwe impuls te geven. Door nieuwe functies of actief
nevengebruik te bevorderen vervult het gebouw opnieuw zijn
verbindende centrale rol in de omgeving. Maatschappelijke
veranderingen zijn goed te verwerken als die een bewuste
plaats krijgen ten opzichte van de historie. Dat een tijd met
veel informatie en snelle veranderingen vraagt om een extra
verankering in het verleden lijkt niet verwonderlijk. Het besef
lijkt te groeien dat we zuiniger moeten zijn op onze ankers in de
gebouwde omgeving. De bouwkundige samenhang vormt een
belangrijke toegevoegde waarde, ook in de monumentenzorg.
Helaas blijken de centrale locaties van leegkomende godshuizen
ook nog altijd een aantrekkelijk object voor ontwikkelaars,
waardoor sloop het als optie nog geregeld wint van de keuze
voor zorgvuldige renovatie
en herbestemming. De inzet
van vasthoudende burgers
of een gedreven wethouder
of gemeenteambtenaar
maakt dan vaak het verschil,
of een dierbaar ankerpunt
wel of niet een nieuwe
maatschappelijke toekomst
tegemoet gaat.

De centraal gelegen godshuizen blijven ook bij een verandering van
het gebruik van grote waarde om de lokale identiteit te behouden
22

j De ‘Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand’ van architect
Grandpré Molière uit 1953 ligt midden
in het door Peutz en Grandpré Molière
ontworpen Heuvelkwartier in Breda
en heeft als bijnaam ‘Het Ledikant’.
Maandelijks wordt door de parochie in de
kerk een ‘kleingoedmarkt’ gehouden voor
de onderhoudskosten van het monument.
De wijk wordt momenteel vernieuwd.
Foto Remko Schultheiss

lk De actieve steun en inzet van
burgers, een zorginstelling en de
Gemeente Tilburg maakte een bijzondere
herbestemming mogelijk van de voormalige
Rooms-katholieke Hasseltse kerk. Het
kerkgebouw vervult nu als wijkcentrum
De Poorten een actieve rol, met een
bibliotheek, kinderopvang, rechtshulp,
huiswerkbegeleiding. Er is een koffiehoek
die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat
geopend is, en in de voormalige pastorie is
een jongerencentrum gevestigd.
Foto’s Robbert Bleij
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Hoogtepunt in de architectuur
Religieuze architectuur vormt zowel een uitdrukking van de tijdgeest,
als van godsdienstige idealen. De bouw van een godshuis was in
de regel de inspanning van een hele gemeenschap, en strekte zich
vaak uit over een lange periode. De vorm van oude christelijke
kerken vindt zijn oorsprong in de Romeinse ‘basilica’, ofwel een
overdekt marktplein of verzamelplaats van mensen. Door de tijd
heen zijn bij de bouw van godshuizen verschillende stijlinvloeden
te onderscheiden. In Brabant zijn hiervan nog veel voorbeelden te
vinden. Zoals de Romaanse kerkbouw, met zijn omhullende ronde
vormen en dikke muren, en de Gotische, met zijn streven naar meer
licht en hoog oprijzende vormen, waar de St. Jan in Den Bosch een
bijzonder hoogtepunt van vormt.

betekenis van religieuze architectuur tot bijzondere hoogtepunten
leidde, vaak in samenhang met kunst die in het gebouw werd
geïntegreerd of in samenhang werd ontworpen. De 3-jarige cursus
kerkelijke architectuur, die tussen 1946 en 1973 in Het Kruithuis
in Den Bosch werd gegeven, gaf ruimte aan de ontwikkeling en
verspreiding van de architectuurtheorie van de architect-monnik
Hans van der Laan en zijn broer Nico. Onder de naam ‘De Bossche
School’ kreeg deze architectuurvisie grote bekendheid.
De bouw van moskeeën in de laatste decennia van de twintigste eeuw
bracht opnieuw oosterse invloeden in onze bouwkunst, soms
vormgegeven door Nederlandse architecten. De herbestemming
van bestaande religieuze gebouwen blijkt voor velen een nieuwe
uitdagende ontwerpopdracht., waar diverse bouwkundefaculteiten
hun studenten op laten studeren.

Na de afkondiging van de godsdienstvrijheid in 1796, en met name na
het herstel van de bestuurlijke structuur van de bisdommen in 1853
kon de Roomse identiteit in de bouwkunst weer in ere worden
hersteld. Diverse decoratieve bouwstijlen uit het verleden werden
opnieuw geciteerd, waardoor een rijke mengeling ontstond van
neo-romaanse, neo-byzantijnse en neogotische stijlkenmerken.
Afgezet tegen onze huidige meer eenvormige bebouwing vormen
ze een kleurrijke afwisseling. De Nieuwe St. Jacobskerk uit 1905 in
Den Bosch, tegenwoordig Jheronimus Bosch Art Center, toont een
groots staaltje van dergelijke stijlcitaten van architect Jan Stuyt.
De kerkbouw van na de Tweede Wereldoorlog vormde een nieuwe
periode, waarin de individuele visie van architecten op de
24

jl De Bethlehemkerk, Breda. Voorbeeld
van de ideeën van Hans van der Laan over
het ‘Domus Dei’: de aan God gewijde
menselijke woning. Het sobere interieur
werd in samenhang met het gebouw
ontworpen. Architectuur die groots is in
nederigheid. Zoals parochiaan Toon Kloet
schreef: “Een gebouw waarin je echt kunt
bidden, waarin de stilte zich als een mantel
om je heen kan plooien.”

k De Nieuwe St. Jacobskerk uit 1905
-nu Jheronimus Bosch Art Center- is een
bijzondere neo-romaanse koepelkerk
met prachtige interieurschilderingen.
Het gebouw werd dankzij particulier
initiatief behouden en is ook in de huidige
bestemming nog in haar volle glorie te
ervaren. Het fraaie uitzicht over de stad is
voor het publiek toegankelijk gemaakt door
het aanbrengen van een lift in de toren.

Foto’s Remko Schultheiss

Foto Robbert Bleij
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Economische spil
Godshuizen maken op veel manieren deel uit van het maatschappelijke
verkeer, zowel sociaal als economisch. Al lijkt het misschien
vreemd om het bij godshuizen over economie te hebben. De
gebouwen vervullen hier wel degelijk op veel manieren een
actieve rol in. Dat betreft allereerst al de bouw, inrichting en het
onderhoud van godshuizen en alle aspecten rondom het wekelijkse
of dagelijkse gebruik van het gebouw. De energievoorziening,
isolatie en verbouwing van godshuizen vormt een speciale tak van
expertise. Restauraties van kerkgebouwen zijn vaak langdurige
projecten, waar verschillende opleidingen bij betrokken worden. De
restauraties bieden namelijk een prachtig leertraject voor vaklieden
in diverse gespecialiseerde ambachten. Het zal niet bevreemden
dat in deze tijd de adviestaken op het gebied van de financiering,
van nevengebruik en eventuele verkoop en herbestemming van
religieus erfgoed ook een bloeiende bedrijfstak aan het worden is.

dient ter ondersteuning van het onderhoud van het gebouw, ten
gunste van het faciliteren van maatschappelijke activiteiten of
charitatieve doelstellingen. Keuzes die zich niet direct financieel
terugbetalen, maar die de samenleving veel sociaal kapitaal
bieden, en kosten op dat gebied besparen. Soms biedt een
andere beheersconstructie voor het gebouw een oplossing om de
beheerstaken en de activiteiten van een geloofsgemeenschap te
kunnen scheiden. Wanneer een geloofsgemeenschap gebruiker is in
plaats van eigenaar kan dit hen een complexe zorgtaak besparen.
Religieus erfgoed speelt ook in toenemende mate een rol bij
het toerisme, al of niet in de vorm van speciaal religieus - of
bezinningstoerisme. In het algemeen zou Noord-Brabant zonder
alle fraaie religieuze gebouwen veel van haar aantrekkingskracht
verliezen. Meer en meer bieden gemeenten en toeristische
organisaties zicht op het religieus erfgoed dat in de omgeving te
bewonderen valt. Men krijgt ook in de gaten dat een goede zorg
voor erfgoed zichzelf economisch terugbetaalt. Mensen blijken zich
graag te vestigen, te werken en te recreëren op plaatsen met een
historisch karakter. En beheerders van godshuizen leren om deze
belangstelling ook om te zetten in economische steun voor het
onderhoud van hun gebouw.

Waar bij gebruik of hergebruik van een religieus gebouw sprake is van
multifunctioneel gebruik, voor allerlei activiteiten, ontstaan diverse
economische activiteiten rondom het gebouw. Door de aard en
doelstelling van de gebouwen staat een directe economische
relatie voor het vormgeven van een financieel draagvlak voor het
gebouw soms op gespannen voet met het gebruik van het gebouw.
Dat betekent niet dat dit draagvlak niet te scheppen is, maar
zorgvuldige afwegingen zijn daarbij wel van belang. Nevengebruik
van het gebouw zelf is doorgaans niet gericht op opbrengst, maar
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k De Van Paduakerk, een
rijksmonument in Tilburg, is door
particulier initiatief herbestemd tot
werkplaats van een glazenier. Zonder enige
vorm van overheidssubsidie werd in de
kerk een volledig reversibele inrichting
gerealiseerd. Daarnaast is er een ruimte
voor openbare bijeenkomsten.
Foto’s exterieur Robbert Bleij,
foto werkplaats Harm Jan Wilbrink
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Uitdaging voor de samenleving
De grote christelijke kerkgenootschappen geven aan dat op korte
termijn een derde tot de helft van de kerkgebouwen zijn deuren
zal moeten sluiten. Als we dit erfgoed voor de samenleving willen
bewaren zal daarvoor een bijzondere inspanning geleverd moeten
worden. Gezien de waarde en het belang die deze gebouwen voor
de samenleving vervullen is dat zondermeer gerechtvaardigd. De
uitdaging ligt in de vraag welke partijen de verantwoordelijkheid
hiervoor op moeten pakken, en wat de beste manier is om voor
deze gebouwen een nieuwe bestaansgrond te scheppen. Diverse
voorbeelden uit deze publicatie schetsen daarvoor routes en
mogelijkheden. Veel oude godshuizen zijn nu nog aanwezig
doordat mensen er zuinig op waren, ze koesterden, en op de bres
stonden voor het behoud. De keuze voor sloop van gebouwen
wordt tegenwoordig echter gemakkelijk gemaakt. Ook in NoordBrabant zijn al veel bijzondere godshuizen met de grond gelijk
gemaakt en nog veel andere zullen waarschijnlijk nooit de kans
krijgen om een monument te worden.

vervolgens twintig jaar Turkse moskee en nu de thuisbasis voor een
Oud-katholieke parochie. Overheden kunnen bij de ruimtebehoefte
van verschillende partijen een inventariserende en bemiddelende
rol spelen. Enkele gemeenten maken inmiddels werk van overleg
over de situatie van godshuizen in hun gebied, proberen de situatie
van dit erfgoed in kaart te brengen en er beleid op te ontwikkelen.
Een actieve opstelling kan leiden tot het ‘anticiperen op leegstand’,
zoals Fons Asselbergs dit betitelt in het kader van het project De
Oude Kaart van Nederland. Hij bepleit hergebruik van bestaande
gebouwen om verrommeling van het landschap tegen te gaan en
duurzaam om te gaan met de aanwezige bebouwing. De lokale
overheid kan een sleutelrol vervullen om de benodigde partijen
voor het behoud of een nieuwe toekomst van een leegkomend
gebouw bij elkaar te brengen, zoals op verschillende plaatsen al
zichtbaar wordt. De uitdaging ligt vooral in een principiële keuze
om zuiniger te zijn op de aanwezige godshuizen, en actief te
zoeken naar mogelijkheden voor behoud en hergebruik.

Bij sommige geloofsrichtingen lijkt sprake van een versterking van
de eigen identiteit, ten koste van de bereidheid om ruimte te
geven aan nieuwe ontwikkelingen of andere gebruikers. Terwijl
in het verleden diverse religieuze gebouwen behouden bleven
door een nieuwe bestemming of door het gebruik door een
andere geloofsgemeenschap.. Zoals bijvoorbeeld de Oosterkerk
in Eindhoven: van 1911- 1970 in gebruik als Gereformeerde kerk,
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lk De St. Jozefkerk in Kaatsheuvel is
een voorbeeld van een kerkcomplex van
architect Cees de Bever uit 1936, dat qua
bouw en ligging een bijzondere samenhang
vormt met de wijk. Na de fusie van drie
parochies in 2005 staat het complex leeg.
De Stichting Erfgoed Kaatsheuvel zet zich
in om het gebouw een nieuwe actieve
functie voor de omgeving te bezorgen.

l De St. Josephkerk uit Dongen, een
gemeentelijk monument uit 1907, dreigt
ondanks groot verzet uit de buurt te
worden opgeofferd voor de aanleg van een
rotonde. De Stichting St. Joseph Blijft! heeft
aangetoond dat er diverse mogelijkheden
zijn voor het behoud van het kerkgebouw.
Foto Stichting St. Joseph Blijft!

Foto’s Stichting Erfgoed Kaatsheuvel
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Toekomstperspectief
Is het vanzelfsprekend dat wanneer de aanhang van godsdienstige
organisaties op zijn retour is ook de religieuze gebouwen zelf
verdwijnen? Het is een visie die door sommigen wordt gebezigd.
Maar gezien de veelzijdige betekenis van het erfgoed lijkt dat een
gevaarlijke korte termijnvisie. Een omgeving waarin het religieus
erfgoed wordt gekoesterd en met zorg van eventuele nieuwe
functies wordt voorzien, blijkt een weldaad voor iedereen. Het
behoud van de godshuizen doet bovendien recht aan de inzet en
inspanning van vorige generaties.
De verhalen die met dit erfgoed zijn verbonden krijgen de kans om
voort te leven, en tot lering en inspiratie te blijven dienen voor de
toekomst. Tradities krijgen een kans om weer te herleven, religieus
gebruik kan zich in nieuwe vormen weer aandienen. Dat blijkt ook
uit de roerige geschiedenis van veel kerkgebouwen en kapellen in
Noord-Brabant, die in de loop der tijd voor allerlei functies werden
gebruikt.

de Mariakerk compleet vernieuwd om een nieuw podium te bieden
aan allerlei activiteiten op het grensvlak van geloof en cultuur.
Nieuwe coalities ontstaan, om leegkomende godshuizen van een
nieuwe toekomst te voorzien. Zoals bij de Pastoor van Arskerk in
Eindhoven, waar een woningcorporatie in een open samenwerking
met creatieve ontwerpers en buurtbewoners een nieuwe
maatschappelijke invulling voor het gebouw tot stand brengt,
zonder daarbij naar winst te streven. Dergelijke coalities voor het
behoud van godshuizen lijken meer en meer te ontstaan. Essentieel
blijkt daarbij om niet enkel de hindernissen in ogenschouw te
nemen, maar juist de mogelijkheden. Creatieve oplossingen te
zoeken en gezamenlijk werk te maken van een inspanning om
het behoud van de godshuizen in onze omgeving mogelijk te
maken. Mogelijkheden
voor oplossingen blijken
er namelijk genoeg. Met
een gezamenlijke inzet
voor het behoud van deze
gebouwen, als plaatsen
die ons allen heilig zijn,
blijft een leefomgeving vol
betekenisvol religieus erfgoed
een reëel perspectief.

Er zijn duidelijke signalen dat de behoefte aan open plaatsen
voor een moment van stilte of bezinning groeit. Van kerken
en kapellen die open te bezoeken zijn wordt actief gebruik
gemaakt door een breed publiek. In de oude St. Joost of OLVkapel in de Ginnekenstraat in Breda, die na langdurig gebruik als
o.a. bergplaats en woning in 1946 weer kapel werd, stapt het
winkelend publiek graag af en toe even binnen. Er worden jaarlijks
50.000 kaarsen opgestoken. In Oosterhout werd het interieur van
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jl De Pastoor van Arskerk in Eindhoven
uit 1930, werd door het bisdom Den Bosch
verkocht aan corporatie Woonbedrijf, die
het gebouw tijdelijk verhuurde aan de
Stichting Atelierdorp, onder voorwaarde dat
het gebouw open toegankelijk bleef voor de
buurt. Het proces van de totstandkoming
van de herbestemming is te volgen op een
speciale website www.vanarskerk.nl

k Het interieur van de Mariakerk in
Oosterhout werd compleet vernieuwd
voor het Thomasproject. Zo biedt de
parochie in het gebouw ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen. Foto’s Elganan Jelsma

Foto’s bureau TwiLite
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Linksboven: Koepel van het Jheronimus Bosch

Art Center in Den Bosch.
Rechtsboven: Veel bezoekers aan de St. Jan
komen speciaal voor het oude Mariabeeld,
de ‘Zoete Lieve Vrouw van den Bosch’,
dat ternauwernood gered werd van de
Beeldenstorm.
Rechtsonder: Koepel van de Süleymaniye
moskee in Tilburg.
Foto’s Robbert Bleij
Linksonder: De synagoge in Breda diende

jarenlang als werkplaats, maar is sinds 1992
weer in gebruik als synagoge. Er is ook een
Joodse bibliotheek in gevestigd.
Foto Remko Schultheiss
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Informatie
Wie zelf op verkenningstocht wil gaan langs godshuizen in NoordBrabant kan bij verschillende organisaties terecht voor informatie.
Allereerst natuurlijk de organisaties die eigenaar zijn van het
gebouw, oftewel direct bij het godshuis zelf.

In uw eigen omgeving is vaak al veel bijzonder religieus erfgoed te
ontdekken. Hieronder vindt u een opsomming van enkele religieuze
koepelorganisaties en erfgoedorganisaties waar meer informatie te
vinden is.

Religieuze organisaties

Cultuurhistorische oganisaties

Toerisme

Religieus Erfgoed
Reliwiki, publieksdatabase voor
religieus erfgoed
www.reliwiki.nl
Stichting Kerkelijk Kunstbezit
Nederland
www.skkn.nl
Vereniging Beheerders Monumentale
Kerkgebouwen www.vbmk.nl
Task Force Toekomst Kerkgebouwen
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Erfgoed Algemeen
Erfgoed Brabant
www.erfgoedbrabant.nl
Schatten van Brabant
www.schattenvanbrabant.nl
Erfgoededucatie Noord-Brabant
www.erfgoededucatiebrabant.nl
Monumentenhuis Brabant
www.monumentenhuisbrabant.nl
Lokale Heemkundekringen, verenigd in
de Stichting Brabants Heem
www.brabantsheem.nl

-

Christendom - Rooms Katholieke Kerk
Bisdom Breda
www.bisdombreda.nl
Bisdom Den Bosch
www.bisdomdenbosch.nl
Locaties voor bezinning
www.isodorisweb.nl
Mariakapellen
www.mariakapellen.nl
Christendom - Protestantse Kerk Nederland
Landelijk bureau en lokale gemeentes
van de PKN
www.pkn.nl
Meer christelijke geloofsrichtingen
Er zijn nog veel meer christelijke
geloofsrichtingen, zoals bijvoorbeeld
Evangelische kerken, Remonstranten,
Hersteld Hervormden, Gereformeerd
Vrijgemaakten, Orthodoxe Katholieken
en nog vele andere. Allen met hun
eigen godshuizen. Een zoektocht is
mogelijk via de Raad van Kerken of
bijvoorbeeld www.kerkzoeker.nl

Jodendom
Veel goede informatie over synagogen
is te vinden bij het Joods Historisch
Museum
www.jhm.nl
Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap
www.nik.nl
Liberaal Joodse Gemeente Brabant
www.ljgbrabant.nl
Islam
Moskeeën in Brabant
www.islaam.nu/moskee.brabant
Stichting Arabesk
www.stichtingarabesk.nl
Boeddhisme
Boeddhistische Unie Nederland,
meditatiegroepen per stad
www.boeddhisme.nl
Hindoeisme
Hindoe Raad Nederland
www.hindoeraad.nl
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-

Brabants Bureau voor Toerisme
www.bijzonderbrabant.nl
VVV-bureau’s
www.vvv.nl
Stichting Open monumentendag
www.openmonumentendag.nl

j In de Antonius Abtkerk in Bergen op
Zoom-Borgvliet, die werd herbestemd tot
wijkcentrum Het Hoofdkwartier, werd de
originele Mariakapel gehandhaafd.
Fotoarchief Wonen West Brabant
Achterpagina:

De Stichting Behoud Gummaruskerk
Wagenberg ging actief op de bres om het
kerkgebouw voor het dorp te kunnen
behouden. Door het kopen van speciale
producten zoals ‘Gummarusbrood’,
‘Gummarusbier’ en een Gummarus‑CD
kan het publiek bijdragen aan de
onderhoudskosten van het kerkgebouw.
Foto Remko Schultheiss
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Religieuze gebouwen zijn van oudsher
een pleisterplaats en een verbindende
factor in het maatschappelijk leven.
Door de veranderingen in de tijd en de
daarmee gepaard gaande ontkerkelijking
worden steeds meer godshuizen gesloten
of gesloopt. Hebben deze gebouwen in
onze tijd eigenlijk nog betekenis? En
wat is precies die betekenis? Dit boekje
verkent deze vragen aan de hand van een
vogelvlucht langs godshuizen in NoordBrabant. In de hoop dat die een stimulans
vormt voor een verkenningstocht in uw
eigen omgeving.
Deze uitgave kwam tot stand in het kader
van het Jaar Religieus Erfgoed 2008, en
werd mogelijk gemaakt door de Provincie
Noord-Brabant en het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
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