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Wie ben ik?

• Geboren (1959) en getogen in Den Bosch 

-binnenstadsparochie

- ‘alleen biddende mensen houden kerken open!’

• Kunstgeschiedenis & Archeologie / Nederlands recht, Radb. Nijmegen

• Diss. Kunstgeschiedenis (architectuurgeschiedenis), Radboud Universiteit 1999

• Inventarisatie roerende monumenten Bisdom Den Bosch

-De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Het Rijk van 
Nijmegen, s’- Gravenhage 1988

• Docent, 1986-1989

• Bestuursjurist Saxion Hogescholen, 1989-1995

• Advocaat KienhuisHoving 1995-…

• Sinds 1 januari 2016 managingpartner 
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Het belang
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Wat staat er op het spel?
(Een reiservaring: road-trip Balkan)

• Kerkgebouwen als bakens van 
storytelling

• Ons verhaal = het verhaal van 
Willibrord en Bonifatius, van 
Calvijn etc.

• Dat moeten wij meenemen in 
onze visie: kerkgebouwen zijn 
ankerpunten van ons eigen,  
authentieke verhaal…

Belang staat dus buiten kijf.



terugblik
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Echo’s uit het (verre) verleden

• De geschiedenis van het 
kerkgebouw is een zoektocht naar 
het ideale ruimte-concept en 
wordt in de loop der tijden 
bepaald door de stand van de 
techniek…

• In de voor- christelijke tijd 
(antieken) waren de gelovigen niet 
welkom in het huis van de goden…

• NB in de loop der eeuwen heeft 
men gebouwd ‘ad maiorem
gloriam Dei’
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Het allereerste eerste kerkgebouw …



Na 313 na Chr. wordt het christendom overheersend…
herbestemming is van alle tijden



Architectuurgeschiedenis:
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• Vroegchristelijk
• Romaans (tongewelf)
• Gotiek (spitsboog)
• Classicisme, barok
• Neostijlen
• Modernisme (gewapend beton)





Maar het kan verkeren … herbestemming is van alle tijden



Mezquitta Cordoba: van moskee naar kerk …



Situatie van het predikbroedersklooster te ‘s Hertogenbosch, een proces van stedebouwkundige aanpassing. Door de aanleg, na de sloop van 
het klooster in 1641, van de Eerste Nieuwstraat en de huidige St. Josephstraat, ter ontsluiting van het voormalige kloosterterrein, verloor de 
Predikherenkloostergang haar functie en werd deze bebouwd met het pand ‘De Bloeiende Peperboom’ (Hinthamerstraat 36-38).



Soms ontfermt de overheid zich over de toren …

• Lambertuskerk Vught



Om nog maar te zwijgen van het lot van het kerkinterieur… 
(Città della Pieve, Perugino)

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.umbriatourism.it/en_US/-/il-perugino-a-citta-della-pieve&psig=AOvVaw2mqHW_kcgEDEhtLOmXVtxS&ust=1570381055094919


vooruitblik
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‘Elke tijd is overgangstijd’
(H.W. von der Dunk)

• Het is moeilijk het verleden los te 
laten. Hoe komt dat toch?

‘… [door] de spanning tussen het idee 
van de wereld, de normen die ons zijn 
overgeleverd, en de veranderingen en 
verschuivingen waarvan wij getuige zijn. 

Een aanslag op tradities en waarden die 
ons hebben gevormd, betekent immers 
een aanslag op onszelf’

NB de rol van de (Kunst)geschiedenis als 
wetenschap



‘Wij bestuderen de geschiedenis niet om iets over de toekomst te weten te 
komen, maar om onze horizon te verbreden, om te begrijpen dat onze huidige 
situatie logisch noch onvermijdelijk is en dat er dus veel meer mogelijkheden 
voor ons openliggen dan wij denken.’

Harari, Sapiens, 2011
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Dus de wereld ligt aan 
onze voeten….

• E.e.a. veronderstelt dat 
wij overzicht hebben 
over alle betrokken 
kerkgebouwen.

• Is dat zo?

• En in welke regio?
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Maar wij moeten wel keuzes maken…
Hoe doen wij dat dan?



Varia/dilemma’s/wenken

• Ter zake van positie overheid

• Ter zake van de kerkrechtelijke setting 
van het gebouw

• Over schoonheid valt niet te 
twisten/juist wel

• Omgevingsrechtelijk … rol van 
gemeenten

• Pijnlijk in licht van enorme 
inspanningen van stichters

• Onderscheid stad /dorp

• Overdaad aan roerende zaken/ volle 
depots …



Overheid op afstand: een weet.

Een kans?
‘In zijn dissertatie uit 1939 gaat Boekman al in op de vraag waarom in 
Nederland nooit een sterke band heeft bestaan tussen overheid en kunst. Hij 
zoekt de verklaring in de relatief geringe invloed van kerk en koningschap op de 
inrichting en het optreden van de overheid. Verder noemt hij ons burgerlijke 
volkskarakter, ons overheersend denken in termen van economisch nut en de 
geringe belangstelling van onder meer het calvinisme. Boekman, E., Overheid en 
Kunst in Nederland, Amsterdam 1939 (diss.).
Bron: F.J. van der Vaart, Wie is er bang voor moderne kunst? , Almelo 2007
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kerkrecht

• Kerkgebouw= huis van God, en 
dus onderdeel van de liturgie.

• Kerkgebouw is dak boven 
gelovige mensen.

Katholiek versus protestant, maar  
ook versus islam …
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over monumentenstatus gesproken: er bestaat geen ‘artistieke’ 
rechtsvinding

• ‘Ook niet in het monumentenrecht, terwijl daarin de wetgever toch een 
duidelijk aanknopingspunt heeft gegeven voor een meer ‘artistieke’ 
rechtsvinding. Ik doel dan op de definitie die de wetgever in artikel 1 van de 
Monumentenwet 1988 heeft gegeven van het begrip monument (voor zover 
van belang):

‘alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen 
belang zijn wegens hun schoonheid (F.J. v.d.V. onderstreept), hun betekenis 
voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde’. 

• Bestudering van de jurisprudentie leert dat in het kader van de aanwijzing door 
de minister de schoonheidsvraag zich oplost in de vraag of het aan te wijzen 
monument bijvoorbeeld door een beroemde bouwmeester is ontworpen. Zie: 
KB van 13 december 1984, Amsterdam, BR 1988, 823 (over architect Jos 
Cuypers), het Kb van 12 augustus 1987, Hilversum, BR 1988, 825 (over de 
architecten Duiker en Bijvoet), of de uitspraak van de Afdeling geschillen van 22 
juni 1988, Bloemendaal, BR, 1988, 825 (over architect G.Th. Rietveld).’

• Bron: F.J. van der Vaart, Wie is er bang voor moderne kunst? , Almelo 2007

NB Erfgoedwet: ruim begrip ‘cultureel erfgoed’.
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oplossingsrichtingen
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• Overdracht aan ander kerkgenootschap
• Herbestemming: bieb, boekhandel, sportschool, 

muziekpaleis
• Bestendig gebruik, maar soms kerkgebouw ‘gewoon’ op 

slot, in afwachting van betere tijden
• Behoud van een deel, bijv. de toren …



Eigen ervaring
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Hoe nu verder?
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Expertmeeting:
1.
Volgens heldere spelregels: van elke betrokken expertise één 
vertegenwoordiger:
- Architectuurhistorie
- Stedenbouw
- Erfgoed
- Vastgoed
- …,
die geven hun visie.



Hoe nu verder?
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Expertmeeting:
2.
Debat tussen stakeholders in kleine groepen
3.
Op basis van terugkoppeling ontstaat outline voor visie
4.
Ev. publieke tribune.

NB Laboratorium …
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CPA Landgoederen
Pacht- en huurrecht Bouwrecht
Aanbestedingsrecht Bestuursrecht
Monumentenrecht

Kerkgebouw



Op zoek naar een integrale lokale kerkenvisie:

KienhuisHoving helpt u graag verder!
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