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De waarde van verlaten kerken
door Daan Beekers

Toen ik een paar jaar terug nog in Rotterdam woonde, fĳietste ik
iedere dag op weg naar het station langs de Koninginnetoren. Dit
wooncomplex met appartementen voor 45-plussers torent hoog
boven de wĳken Kralingen en Crooswĳk uit, waar het precies
tussen staat. Het is een wat saai, beige gebouw, dat naast zĳn
hoogte alleen opvalt door de afwĳkende groene kleur van de
bovenkant van het gebouw, een soort groene dop op de flat.
Onder aan de toren staat een standbeeld van Bep van Klaveren,
de lokale boksvedette. Als ik langsfĳietste groette ik Bep soms
nog in mĳn gedachten, maar op de Koninginnetoren zelf sloeg
ik geen acht. Het was deel van de vanzelfsprekende achtergrond
van mĳn dagelĳkse omgeving, zoals dat voor zoveel gebouwen
geldt.
Dit veranderde toen ik in de zomer van 2014 begon met mĳn
nieuwe onderzoek naar de sluiting en herbestemming van
kerkgebouwen in Amsterdam. Terwĳl ik me wegwĳs aan het
maken was in het veld, wees Herman Wesselink – een architectuurhistoricus die werkelĳk alles weet over kerkgebouwen
in Nederland – me op de website Mooistegeslooptekerk.nl.
Deze website was een initiatief van het Nederlands Dagblad,
dat bezoekers opriep uit een lĳst van kerken die na de Tweede
Wereldoorlog zĳn gesloopt de mooiste te kiezen. Deze nostalgische beauty contest bleek gewonnen door een zekere Koninginnekerk uit Rotterdam, een door Barend Hooykaas jr. ontworpen
hervormde kerk uit 1907, in 1972 gesloopt. De naam deed een
belletje rinkelen en, inderdaad, deze kerk stond op de plek waar
nu de Koninginnetoren staat.
De statige Koninginnekerk – met romaanse, Byzantĳnse
en jugendstil-invloeden – had meer weg van een katholieke
kathedraal dan van een vaak wat meer ingetogen hervormde
kerk. Ze werd gekenmerkt door een breed schip en twee elegante,
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31. Prentbriefkaart van de Koninginnekerk in Rotterdam, 1906-1910.

bĳna identieke torens die uitliepen in koepelvormige, met koper
beklede spitsen. Ze moet zeer beeldbepalend zĳn geweest in
de wĳk. Dit is ook te lezen in de reacties die op de website zĳn
geplaatst. Zo schrĳft iemand: ‘Ik ben in de omgeving geboren en
opgegroeid. De kerk was een baken, een herkenningspunt.’ En op
z’n Rotterdams voegt hĳ toe: ‘Een kerk die in mĳn herinnering
blĳft aan een tĳd toen geluk nog heel gewoon was.’ In de lĳst van
reacties valt verder de woede op die mensen nog steeds blĳken te
voelen vanwege de sloop. Termen als ‘genadeloze slopershamer’,
‘blinde bestuurders’, ‘stedenbouwkundig schandaal’ en ‘bruut
geweld’ komen langs.
Vanaf dat moment fĳietste ik met een ander gevoel langs de
Koninginnetoren. Dit was niet langer een nietszeggende woningflat, maar een gebouw dat de plaats innam van wat een van
de belangrĳkste kerken van Rotterdam was geweest. Ik besefte
nu ook dat de groene ‘dop’ verwees naar de koperkleur van de
kerktorens. Na het lezen van de reacties op Mooistegeslooptekerk.nl en het bekĳken van foto’s van de oude kerk, kon ook ik
voortaan een licht melancholisch gevoel niet onderdrukken als
ik langs de Koninginnetoren fĳietste.
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Vier kerken per week
Op mĳn route naar het station in Rotterdam kwam ik, vlakbĳ
de Koninginnetoren, ook langs het woongebouw De Kerk, een
studentencomplex in de voormalige rooms-katholieke Allerheiligste Verlosserkerk. Later, toen ik naar Utrecht was verhuisd,
kwam ik er al snel achter dat er ook in mĳn nieuwe buurtje een
markante rooms-katholieke kerk had gestaan, de Monicakerk.
Op de gevel van nieuwbouwwoningen uit de jaren tachtig herinnert een groot bord aan de oude bestemming van deze plek. Ook
de nabĳgelegen Monicabrug verwĳst met haar naam nog naar
de kerk, hoewel weinigen dat zullen besefffen.
De Koninginnekerk, de Allerheiligste Verlosserkerk, de Monicakerk: die verdwenen, of, in het geval van het studentencomplex,
herbestemde kerkgebouwen waren me niet direct opgevallen.
Veel jonge stedelingen zoals ik, die het bestaan van die kerken
zelf niet meer meegemaakt hebben, zal die geschiedenis grotendeels ontgaan. Maar als je eenmaal goed gaat kĳken kun je overal
in de stad, en ook op het platteland, sporen vinden van verlaten
kerken, als een soort verborgen infrastructuur die de vorm van
steden en dorpen verregaand heeft bepaald.
Als gevolg van de ontkerkelĳking in de afgelopen vĳftig jaar
hebben steeds meer kerken in Nederland hun deuren moeten
sluiten. De Rĳksdienst voor het Cultureel Erfgoed schatte in 2011
dat 1340 kerkgebouwen in onbruik zĳn geraakt. Daarvan zĳn er
ruim 1000 behouden voor hergebruik en de overige zĳn gesloopt.
Het platform Toekomst Religieus Erfgoed heeft samen met de
Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland de
inschatting gemaakt dat tot 2026 een derde van de 6000 kerkgebouwen die nog in gebruik zĳn zullen sluiten. Dat komt neer op
een gemiddelde van vier kerken per week. De snelheid waarmee
kloosters worden gesloten is nog hoger: van de 150 bestaande kloosters zullen er naar schatting binnen vĳf jaar slechts 15 overblĳven.
Het lot van gesloten kerkgebouwen houdt de gemoederen steeds
meer bezig. Dat geldt niet alleen voor de christelĳke gemeenschappen die afscheid moeten nemen van hun gebouwen, maar ook
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voor een keur aan erfgoedinstanties, adviesorganen, gemeentebesturen en onderzoekers, evenals buurtbewoners die zich zorgen
maken over het behoud van hun buurtkerk. Je kunt zelfs zeggen
dat er de afgelopen jaren iets van een religieus-erfgoedindustrie
is opgekomen. Allerlei partĳen, van de al genoemde Rĳksdienst
tot de Taskforce Toekomst Kerkgebouwen en vastgoedmakelaars
die zich in kerkgebouwen specialiseren, houden zich bezig met
de vraag hoe kerkgebouwen behouden kunnen blĳven. Zĳ zĳn op
zoek naar succesvolle formules van gedeeld gebruik of hergebruik
van die gebouwen. Deze sector kreeg een flinke boost toen 2008
werd uitgeroepen tot het Jaar van het Religieus Erfgoed.
Het verdwĳnen van kerkgebouwen wordt dus niet voor lief
genomen. Er lĳkt brede consensus te bestaan over het idee dat
de waarde van kerkgebouwen hun functie als plaatsen van
christelĳke samenkomst overstĳgt. Deze logica werd onlangs
simpel maar doeltrefffend verwoord door publicist en bioloog
Midas Dekkers. ‘God heeft de kerk verlaten maar dat betekent
toch niet dat we het gebouw moeten slopen,’ zo vatte nrc.next
zĳn toespraak samen. Hĳ deed die uitspraak op een informatiebĳeenkomst in februari 2016, over de destĳds met sloop
bedreigde Sint-Laurentiuskerk in Weesp, waar Dekkers woont
en waar een stichting was opgericht om de kerk te redden. Zo zĳn
er door het hele land talrĳke informatieavonden en actiecomités,
gericht op het behoud van plaatselĳke kerken.
Het is duidelĳk dat er iets op het spel staat. Dat blĳkt ook uit
de bestaande studies en beleidsdocumenten over kerksluiting
waarin steevast wordt vermeld dat het sluiten van kerken ‘met
veel emotie’ gepaard gaat. Welke emoties dat precies zĳn en waar
die vandaan komen blĳft meestal in het midden. De auteurs
gaan meestal vlug over op het beschrĳven van de logistieke
uitdagingen en best practices bĳ hergebruik van kerkgebouwen.
Maar juist die emoties intrigeren me. Want is het niet wonderlĳk
dat met sloop bedreigde kerkgebouwen zoveel mensen op de
been brengen in een door en door seculiere samenleving als
Nederland? En wat doet kerksluiting eigenlĳk met de voormalige
kerkgangers zelf?
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De biechthokjes zĳn nu wc’s
Toen ik me begon te verdiepen in de vele varianten van hergebruik
van kerkgebouwen in Amsterdam, werd mĳn interesse al snel geprikkeld door één geval: de Chassékerk, een voormalig katholieke
kerk in de Amsterdamse wĳk De Baarsjes die tot danscentrum
werd verbouwd. Het proces van herbestemming van deze kerk
bleek erg moeizaam te zĳn geweest. Eind jaren negentig sloot de
kerk haar deuren. Aanvankelĳk zou het gebouw worden gesloopt.
Nadat buurtbewoners in actie kwamen om het gebouw te behouden, werd uiteindelĳk besloten om het te laten staan en een nieuwe
bestemming te geven. De woningcorporatie Ymere zou de kerk
ombouwen tot een appartementencomplex. Tegen de achtergrond
van de fĳinanciële crisis vanaf 2007 is dat plan nooit uitgevoerd.
Ymere verkocht de kerk uiteindelĳk aan een ondernemer die er
een danscentrum van wilde maken. Op het moment dat ik ervan
hoorde bevond het gebouw zich nog midden in de verbouwing.
Het kerkgebouw staat in de Chasséstraat, tussen twee zĳstraatjes die in een hoek van 45 graden op de Chasséstraat liggen.
Die twee straatjes omvatten vroeger behalve de kerk een katholieke meisjesschool, een kleuterschool en een zusterklooster. Het
was een soort katholiek bolwerkje in de wĳk die een driehoek
vormde tussen de Admiraal de Ruĳterweg, de Admiralengracht
en de Baarsjesweg. Nu is in diezelfde driehoek de Westermoskee
het meest opvallende religieuze gebouw. Niet ver van het danscentrum torenen de koepel en de minaret boven de huizen uit.
Toen ik aankwam bĳ de voormalige kerk viel me het grote
contrast tussen de buitenkant en binnenkant van het gebouw
op. Van buiten zag het er nog altĳd als een kerk uit, met twee
torens en een voorgevel met een gebrandschilderd roosvenster,
een kruis en in de nok een afbeelding van Maria met kind. Als
voorbĳganger werd je alleen op de herinrichting gewezen door
een grote kleurige poster op de zĳkant van één van de torens,
waarop de nieuwe bestemming werd aangeduid met daarboven
de tekst: ‘Opening soon!’ Maar nadat ik het gebouw was binnengestapt ging er een andere wereld voor me open. In plaats
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32. Chassé Dance Studios, Amsterdam.
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van het kerkschip stond ik in een hal met een receptiebalie, tafels
en stoelen en keek ik door glazen ramen twee dansstudio’s in.
Boven mĳn hoofd bevond zich niet langer een lege ruimte tot het
hoge dak van de kerk, maar een vrĳ laag plafond.
Ik werd verwelkomd door een jongeman die niet veel ouder
dan dertig kon zĳn en die zich voorstelde als Vladik. Hĳ was de
fĳinancieel directeur van Chassé Dance Studios en was graag
bereid me het gebouw rond te leiden. De voormalige kerk bleek
nu uit vier verdiepingen te bestaan. Op de begane grond waren
drie dansstudio’s gebouwd. We liepen door gangen die vroeger
de zĳbeuken van de kerk vormden en nog steeds uit de originele
bakstenen bogen bestaan. Vladik wees me op de wc’s in de gangen
en merkte glimlachend op dat daar vroeger de biechthokjes zaten. De in de muur gemetselde wĳwaterbakken bleken behouden,
maar de daarin gebeitste kruizen waren onherkenbaar gemaakt.
Hetzelfde gold voor de kruizen op de wanden.
Dit was gebeurd in opdracht van de parochie, in navolging van
het beleid van het bisdom om gesloten kerken zo veel mogelĳk

33. Afgedekt kruis in de gang van de Chassé Dance Studios.
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te ‘ontkerkelĳken’. Via dikke houten deuren die uit de kerk zelf
afkomstig waren liepen we naar de kleedkamers achter in de
voormalige kerk. Daarna nam Vladik me mee naar de kelder. Hĳ
vertelde me dat ze tĳdens de verbouwing met een grote tegenvaller te maken kregen: de vloer was aangetast door betonrot en de
grond eronder bleek vervuild. Ze besloten alles af te graven om
hier een extra verdieping te bouwen. Ze waren er nu nog bezig
met de constructie van vĳf studio’s en een fĳitnessruimte.
Vervolgens liet Vladik me de hotelruimte zien, want om de
boel rendabel te maken had de eigenaar besloten om niet alleen dansstudio’s in het gebouw onder te brengen, maar ook
een hotel en een grand café. De hotelkamers werden gebouwd
op de eerste verdieping. Hier komen grote familiekamers met
de oorspronkelĳke, rond aflopende ramen uit de kerk. Op deze
verdieping kun je de bakstenen bogen die ooit hoog boven het
altaar liepen, zien en aanraken. Vladik merkte op dat het hotel
zich straks zal kunnen onderscheiden als voormalige kerk.
Een adviseur had al eens tegen hem gezegd dat ze niet meer na
hoefden te denken over een ‘concept’, want gezien het gebouw
hadden ze dat al. De overige kamers van het hotel komen in een
nieuwbouwgedeelte achter de kerk en in de voormalige pastorie
naast de kerk, samen met het grand café. Tot slot liepen we naar
de bovenste verdieping, waar op verzoek van de gemeente een
gymzaal voor de schoolkinderen uit de buurt werd gebouwd. Hier
sta je vlak onder het oorspronkelĳke plafond van het kerkgebouw,
dat is versierd met afbeeldingen van sterren en de dierenriem.
Na de rondleiding ontmoette ik Lenny Balkissoon, de eigenaar
van het danscentrum. Vroeger was hĳ danser, nu is hĳ ondernemer en projectontwikkelaar; zo heeft hĳ naast de Chassékerk
onlangs ook de Christus Koningkerk in de Watergraafsmeer gekocht. Hĳ kwam aanlopen in werkkleding en met een bouwhelm
op, en zo zou ik hem altĳd ontmoeten als ik bĳ het danscentrum
langsging: hĳ is geen ondernemer die een gebouw opkoopt en
de verbouwing uitbesteedt aan derden; hĳ is eigenaar, architect,
aannemer, uitvoerder en bouwvakker in één. Ondanks die indrukwekkende combinatie van rollen lĳkt hĳ geen bazig type.
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Integendeel, hĳ is een kleine, bescheiden en zachtaardige man,
die bĳna op fluistertoon spreekt. Wel beginnen zĳn ogen te
glinsteren zodra hĳ het over het kerkgebouw heeft.
Lenny vertelde dat Ymere hem had gevraagd of hĳ interesse
had in het gebouw. Hoewel zĳn eerste reactie was dat hĳ ‘geen
kerk wilde kopen’, was hĳ toch gaan kĳken. Nadat hĳ de kerk was
binnengestapt, zo zei hĳ, wist hĳ binnen drie minuten dat hĳ het
wilde kopen en dat hĳ er een danscentrum van wilde maken. Hĳ
zag het direct voor zich. ‘Het gebouw vertelde het me.’ Dit was een
plaats geweest waar mensen samenkwamen en hĳ wilde ervoor
zorgen dat het weer een plek werd waar mensen, vooral uit de
buurt, samen zouden komen. In een blog over de herbestemming
van de kerk op de website Ik geef om de Jan Eef (geefomdejaneef.
nl, verwĳzend naar de Jan Evertsenstraat) wordt Lenny geciteerd:
‘Chassé is de naam van de straat, maar het is ook de naam van een
danspas. Het is een aansluitpas, en daarom vonden wĳ het zo’n
perfecte naam: we willen dat mensen elkaar hier ontmoeten. Dat
verbinden past ook bĳ de kerk, die brengt mensen ook bĳ elkaar.
De hele Chassébuurt is vroeger om deze kerk heen gebouwd.’
Als ik het in latere gesprekken met hem over ‘zĳn kerk’ had,
verbeterde hĳ me steevast. ‘Het is niet mĳn kerk,’ zei hĳ dan. ‘Als
ik er morgen niet meer ben staat de kerk er nog steeds.’
In 2011 kocht Lenny de kerk en de ernaast gelegen pastorie
en begon hĳ met de verbouwing tot danscentrum. Hĳ vertelde
me dat het altĳd zĳn bedoeling is geweest om hierbĳ zo veel
mogelĳk van de kerk te behouden, vanwege ‘de liefde en moeite’
die erin is gestoken. Volgens hem is de kerk door de mensen
uit de buurt zelf opgebouwd en hebben die er heel veel voor
gegeven. ‘Het is heel makkelĳk om dingen te vernietigen,’ zei
hĳ. ‘Zo’n wĳ waterbak is met één hamerslag te vernietigen.
Maar dan komt het nooit meer terug.’ Hĳ had ook gehoopt
het mooie mozaïek, dat vroeger naast het altaar stond en na
de verbouwing de wand van een van de studio’s versierde, te
kunnen behouden. Het mozaïek toonde Maria en Johannes de
Doper die voorspraak doen bĳ Christus. ‘Het kan de kinderen
die hier komen dansen inspireren,’ dacht Lenny. Het voormalige
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parochiebestuur van de kerk dacht hier anders over: dat eiste
dat het mozaïek, samen met alle andere religieuze symboliek
in de kerk, verwĳderd of aan het zicht onttrokken werd. Dat is
uiteindelĳk ook gebeurd.
Lenny vertelde dat hĳ hindoe is, maar gelooft dat er maar
één God is. ‘Mensen van alle geloven zĳn hier welkom,’ zei hĳ.
Zelf heeft Lenny, die uit Brits-Guiana afkomstig is, wel met

34. Detail van het mozaïek uit de Chassékerk dat later is afgedekt.
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vooroordelen te maken gehad. Hĳ heeft meerdere keren van
buurtbewoners en mensen van de gemeente de vraag gekregen
hoe hĳ aan het geld kwam, terwĳl, zei hĳ, je dat gewoon moet
aantonen als je zo’n gebouw koopt. Hĳ wees me op de kleur van
zĳn huid: volgens hem had het daarmee te maken.
Bĳ latere bezoeken die ik aan het danscentrum bracht zag
ik de verbouwing steeds verder vorderen. In 2016 waren alle
dansstudio’s, de fĳitnessruimte en de gymzaal in gebruik en werd
het centrum al redelĳk druk bezocht.

Een ware torendolheid
De rooms-katholieke Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altĳddurende Bĳstand werd in 1926 opgeleverd in de Chasséstraat,
in een van de nieuwbouwwĳken die tĳdens de Amsterdamse
stadsuitbreiding na de Eerste Wereldoorlog werden gebouwd.
De Chassékerk, zoals de mensen haar noemden, was een grote
volkskerk waar elfhonderd mensen in konden. Kees Fens, de in
2008 overleden katholieke publicist en letterkundige, groeide op
in deze buurt en heeft er veel over geschreven. In een van zĳn
bĳdragen die zĳn gebundeld in het boekje Het geluk van de brug
zegt hĳ over de Chasséstraat: ‘De intense kerkbetrokkenheid
van zo’n straat laat zich nu niet meer voorstellen.’ Die sterke
uitdrukking van katholieke gemeenschapszin maakte deel uit
van de opleving van de rooms-katholieke cultuur in de stad vanaf
het begin van de negentiende eeuw. Die was ingezet met de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795, die een einde maakte
aan de beperkingen die aan katholieken waren gesteld om hun
geloof in het openbaar te belĳden. Na tweehonderd jaar was het
de katholieken weer toegestaan om hun eigen kerken te bouwen.
Vooral na het herstel van de bisschoppelĳke hiërarchie in 1853
gingen ze dat in een stad als Amsterdam dan ook in hoog tempo
doen: de katholieken claimden een plek in de stad. En die plek
moest vooral zichtbaar zĳn, dus bouwden ze grote kerken met
hoge torens, vaak in neogotische stĳl. Fens zegt het, met gepast
171

gevoel voor dramatiek, zo: ‘Er is geen geloof dat zich verscholen
wil houden. Het wil zich manifesteren, voor iedereen zichtbaar
zĳn, heersen natuurlĳk ook. In de negentiende eeuw deed het
katholieke geloof de greep naar de macht, in een ongeëvenaard
vertoon. In korte tĳd verdwenen alle schuilkerken en de torens
begonnen naar de hemel te groeien. De God van Rome nam bezit
van Amsterdam.’
De al genoemde Herman Wesselink, historicus van de kerkbouw in Nederland, heeft deze rooms-katholieke bouwdrift in
kaart gebracht in een kort artikel met de titel ‘Polemiek in steen’.
Hĳ schrĳft dat in de tweede helft van de negentiende eeuw
veertien nieuwe katholieke kerken verrezen in Amsterdam. De
beroemdste katholieke architect, Pierre Cuypers, bouwde zes
kerken in Amsterdam en introduceerde de neogotiek als een
kenmerkende katholieke stĳl. Dit leidde overigens tot discussies
over de geschiktheid van de neogotische stĳl voor nationale

35. Reproductie naar een perspectieftekening door R.A. van de Pavert uit 1899 van
de Sint-Willibrordus buiten de Veste, Amsterdam. Ontwerp: Pierre Cuypers. Van de
voorziene zeven torens werd alleen de vieringtoren gerealiseerd. In 1970 is de kerk
gesloopt.
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gebouwen zoals het Rĳksmuseum, dat ook door Cuypers werd
ontworpen. Koning Willem iii weigerde de eerste steen van
het Rĳksmuseum te leggen en het gebouw offfĳicieel te openen.
Net als veel andere protestanten vond hĳ het te rooms. ‘Ik zet
geen voet in dat klooster!’ zou hĳ gezegd hebben. De getrouwheid van katholieken aan het gezag van het Vaticaan wekte
argwaan bĳ de protestantse bevolking, een argwaan die lĳkt
op de huidige discussies over de vermeende ‘dubbele loyaliteit’
onder moslims. Maar ook veel liberalen keken met een kritisch
oog naar al die katholieke kerken. Wesselink citeert de woorden van de Haagse schrĳver Carel Vosmaer uit 1882: ‘Thans is
het land overdekt met woekerplanten van den ouden stam;
overal middeneeuwsche vormen, kerkelĳke bouwmotieven,
kruisramen, baksteentjes overeind, overdwarsch, overkruis,
schotsch en scheef en overal torens, torens en torens, een ware
torendolheid.’
Aan het eind van de negentiende eeuw werd de katholieke
bouwnĳverheid vergezeld door een toename van protestantse
kerken. Dit was het gevolg van de Doleantie, waarbĳ een groep
orthodox gereformeerden zich onder leiding van Abraham
Kuyper in 1886 afscheidde van de Hervormde Kerk. Samen
met een groep gereformeerden die al eerder met de Hervormde
Kerk hadden gebroken, vormden zĳ in 1892 de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Dit nieuwe kerkgenootschap ging vlĳtig
eigen kerken bouwen; volgens Wesselink verschenen tussen
1886 en 1892 zes nieuwe gereformeerde kerken in Amsterdam.
De hervormden konden deze bouwdrift van katholieken en
gereformeerden niet bĳbenen, gezien de hoge kosten van het
behoud van hun historische kerken in de binnenstad. Ze bouwden slechts twee nieuwe kerken in deze periode, de Koepelkerk
aan de Stadhouderskade en de Muiderkerk aan de Linnaeusstraat. De laatste verrees vlak bĳ een nieuwe gereformeerde
kerk en werd door de dolerenden gezien als een – in hun ogen
kansloze – concurrentiepoging. Volgens Wesselink kun je de
bouwgolf van nieuwe kerken in de tweede helft van de negentiende eeuw inderdaad zien als een concurrentiestrĳd tussen
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de verschillende christelĳke denominaties, een ‘polemiek in
steen’.
Met de mobilisatie van orthodox gereformeerden door
Abraham Kuyper werd ook de periode van de verzuiling
ingeluid, die werd gekenmerkt door de opkomst van sterk
geïnstitutionaliseerde gemeenschappen op levensbeschouwelĳke grondslag. Kerken namen een centrale plek in binnen de
grootste zuilen, die van gereformeerden en katholieken; en bĳ
een gereformeerde of katholieke volksbuurt hoorde een eigen
kerk. De Chassékerk stamt uit deze periode. De kerk was een
ĳkpunt van het katholieke volksdeel in De Baarsjes, zoals de
nabĳgelegen Bethelkerk dat voor de gereformeerden was en de
Jeruzalemkerk voor de hervormden. Al die kerken verschenen
als integraal onderdeel van de nieuwe woonwĳken die met de
stadsuitbreiding, bekend als Plan West, gebouwd werden. In
tegenstelling tot de Chassékerk, fungeren de Jeruzalem- en
Bethelkerk nu nog als kerk. De hervormden van de Jeruzalemkerk zĳn opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland
(pkn). De Bethelkerk is begin jaren tachtig verkocht aan een
pinkstergemeente, de Volle Evangelie Gemeente Maranatha,
nu bekend als Maranatha Ministries.
Ook in de periode van de naoorlogse wederopbouw werden
er in een stad als Amsterdam nog volop kerken gebouwd. Dit
kwam deels door de zelfverzekerdheid waarmee de christelĳke
gemeenschappen de toekomst tegemoet traden – ‘een toekomst
die nooit is gekomen’, aldus Kees Fens. De oprichting van
kerken in vaak nieuwe woonwĳken werd ook beïnvloed door
de zogenaamde wĳkgedachte die in die tĳd was opgekomen,
het idee dat het sociale en culturele leven zo veel mogelĳk op
kleine schaal georganiseerd diende te worden. De vrees was
dat de grote stad te onoverzichtelĳk zou zĳn en zou aanzetten
tot vervreemding en onzedelĳk gedrag. Kleinere, overzichtelĳke gemeenschappen, met eigen voorzieningen als scholen,
buurthuizen en kerken, werden gezien als de oplossing. In
de praktĳk, zo schrĳven de sociologen Nanne Koot en Ineke
Teĳmant in het tĳdschrift Ons Amsterdam, werd in Amsterdam
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ieder woningbouwproject verdeeld over de verzuilde woningbouwverenigingen. In lĳn met de wĳkgedachte werd voor de
kerken de lokale wĳkgemeente het ideaal. Zo werd in de nieuwe
wĳken van de Westelĳke Tuinsteden in de naoorlogse jaren geld
ingezameld voor maar liefst veertig kerken. ‘Maar als de laatste
kerken worden opgeleverd is de ontkerkelĳking al in volle gang,’
aldus Koot en Teĳmant.
De nogal massale kerksluiting die vanaf de jaren zestig volgde,
kan niet los worden gezien van de uitzonderlĳke kerkbouwdrift
in de ongeveer honderd jaar die eraan vooraf ging. Veruit de
meeste kerken die worden gesloten stammen niet uit een ver
tĳdperk, maar uit deze nog vrĳ recente periode in onze moderne
geschiedenis.
Zo ook de Chassékerk. Na de ingebruikname in 1926 maakte
die kerk een periode van bloei door. Maar vanaf de jaren zeventig begon het kerkbezoek gestaag af te nemen, onder invloed
van de ontkerkelĳking en de veranderende samenstelling
van de buurt. Al in de jaren vĳftig begon de buurt te veranderen, met de komst van niet-katholieken (of in ieder geval
niet-belĳdende katholieken) uit andere delen van de stad en
het land. Kees Fens beschreef deze verandering trefffend: ‘Er
doet zich een beslissend ogenblik voor: je woont nog in een
straat en ineens word je je ervan bewust dat die straat een
herinnering aan zichzelf begint te worden. Toen ik de straat in
1958 verliet – ik ging, getrouwd, buiten Amsterdam wonen –,
hoorde ik er voor mĳn gevoel niet meer bĳ. Er kwamen andere
mensen wonen, die er eigenlĳk niet hoorden. Ze waren niet in
de straat of de buurt gegroeid. Oud-West werd, wat ik nu maar
noem, een migratiebuurt. Het katholieke karakter begon ook
te verdwĳnen. En langzaam zette voor de kerk het fatale proces
van de vergrĳzing in. Ik kon dat vrĳ goed volgen, omdat mĳn
moeder in de straat was blĳven wonen. Zĳ ging zich steeds meer
vreemdeling voelen, zelfs in de kerk, waar de eerste grote lege
plekken zichtbaar werden.’ Later begonnen zich ook Turkse en
Marokkaanse migranten te vestigen in de buurt. In 1997 werd
de kerk gesloten.
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De pĳn van herbestemming
Het vinden van een nieuwe bestemming voor de Chassékerk was
een hoofdpĳndossier voor de Katholieke Kerk. In een rapport
met aanbevelingen voor herbestemming van kerken, uitgegeven
door het bisdom van Haarlem, het bisdom Rotterdam en Projectbureau Belvedere, wordt de Chassékerk als eerste voorbeeld
genoemd van wat er allemaal mis kan gaan. Het herbestemmingstraject van deze kerk had ten tĳde van dat rapport al tien
jaar in beslag genomen en werd gekenmerkt door langslepende
onderhandelingen, juridische procedures en hoge bĳkomende
kosten. Het rapport stelt eufemistisch: ‘Met name het stadsdeel
kampte met voortschrĳdend inzicht, waardoor het een weinig
consistente onderhandelingspartner bleek. De Chassékerk
werd bĳvoorbeeld dan weer wel, niet, weer wel en uiteindelĳk
weer niet aangewezen als gemeentelĳk monument. Terwĳl het
stadsdeel eerder al een sloopvergunning had verleend.’
Eind jaren negentig besloot het parochiebestuur, in samenspraak met het stadsdeel, de kerk te slopen en op de plek een brede
school en een klein parochiecentrum te bouwen. Dit paste in de
bestaande plannen om een aantal parochies in Amsterdam-West
te laten fuseren, met behoud van de Boomkerk in het stadsdeel
Bos en Lommer als hoofdlocatie. Peer Houben, hoofd Bouwzaken van de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Rotterdam
vertelde me: ‘Er lag een miljoenen verslindende uitdaging voor
de boeg om de rĳksmonumentale Boomkerk te restaureren en
geschikt te maken als belangrĳkste rooms-katholieke kerk van
Amsterdam-West.’ Zonder de verkoop van de Chassékerk was
dit niet haalbaar. Sloop lag volgens Houben voor de hand omdat
het ‘niet monumentwaardige en in slechte staat verkerende pand
economisch niet rendabel te herbestemmen was’. Bovendien was,
zoals meestal het geval is, de grondprĳs hoger bĳ sloop.
Het stadsdeel kreeg het scholenplan echter niet gerealiseerd,
waarop de parochie met woningcorporatie Ymere in zee ging
en een plan ontwikkelde voor sloop en nieuwbouwwoningen.
Toen sprongen buurtbewoners echter in de bres voor behoud
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van het kerkgebouw. Zĳ kregen het voor elkaar dat het gebouw
op de gemeentelĳke monumentenlĳst werd geplaatst, een
beproefde strategie om sloop van kerkgebouwen tegen te gaan.
De parochie ging tegen dit besluit in beroep en procedeerde tot
aan de Raad van State, die de parochie gelĳk gaf. Uiteindelĳk
besloot de parochie in overleg met Ymere toch om het gebouw
te behouden en te herbestemmen, met als voorwaarde dat de
oorspronkelĳke koopsom werd gehandhaafd. Volgens Houben
konden de parochie en het bisdom zich goed vinden in de herbestemmingsoptie. In zĳn ogen is ‘de uitgesproken sloopwens van
bisdom en parochie een door actiegroepen in stand gehouden
mythe’. De aanvankelĳke voorkeur voor sloop was volgens hem
gebaseerd op rationeel-fĳinanciële overwegingen.
Ik was benieuwd hoe de parochianen van toen dit proces
hadden beleefd. Konden zĳ zich vinden in het voornemen om
de kerk te slopen?
Toen de Chassékerk defĳinitief sloot, voegde een aantal van
de overgebleven parochianen zich bĳ de Augustinuskerk aan
de Postjesweg. Het zĳn er nu nog acht. Die Augustinuskerk is
overigens ook niet meer wat ze geweest is. Deze kerk, net als
de Chassékerk gebouwd door Karel Tholens, werd al in 1977
gesloopt. Ze maakte plaats voor een verzorgingstehuis met
daarin een kleinere kerkzaal, die de naam Augustinuskerk
behield. De zaal, met haar bruine bakstenen en zwarte stoelen,
spreekt niet echt tot de verbeelding. Maar wat de plek bĳzonder
maakt is dat het een soort verzamelplaats is van overgebleven
objecten uit gesloopte kerken. Naast objecten uit de gesloopte
Augustinuskerk hangen er vier glas-in-loodraampanelen uit het
koor van de Chassékerk. Hierop worden deugden aangeprezen
als eenvoud, geduld, voorzichtigheid en rechtvaardigheid. Ook
de kaarsenstandaards uit de Chassé zĳn meeverhuisd. Daarnaast
staat er een aantal antieke kerkbanken uit een vroegere kerk
in de binnenstad. Het kopstuk is een groot orgel van de Franse
orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll.
Deze concentratie van kerkelĳke voorwerpen is een breder
verschĳnsel. Bĳ de sluiting van kerkgebouwen blĳven er veel
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voorwerpen over die katholieken vanwege hun liturgische of
symbolische betekenis niet zomaar in de uitverkoop willen
doen of willen weggooien. Voor de Kerk is het een gruwel als
die spullen op een rommelmarkt belanden. Een groot deel van
die voorwerpen komt in andere, nog in gebruik zĳnde, kerken
terecht. Soms zelfs in het buitenland: zo is het orgel uit de Chassékerk overgedragen aan een kerk in Vukovar, Kroatië.
Bĳ de Augustinuskerk sprak ik met drie leden van de voormalige parochie van de Chassékerk. Ik gebruik niet hun echte
namen, omdat ik ze anonimiteit heb beloofd. Jan is in de zeventig
en opgegroeid in de Chassébuurt, Anna is iets jonger en was net
als Jan parochiaan in de Chassékerk. Gerard is een dertiger die
als medewerker van de parochie betrokken is geweest bĳ de
herbestemming van de Chassékerk. Terwĳl we kofffĳie dronken
in het keukentje van de Augustinuskerk, vertelden Jan en Anna
me over de sluiting van de Chassékerk. De terugloop begon
al in de jaren zeventig. In de jaren negentig werd het aantal
parochianen echt te klein om de kerk nog in stand te houden.
Er waren op een gegeven moment niet meer dan dertig mensen
die op zondag nog naar de mis kwamen. Gerard vertelde dat
de parochianen het zelf ook beter vonden om de Chassékerk te
verlaten en zich aan te sluiten bĳ de Augustinuskerk. Ze wilden
liever een nieuwe stap zetten dan energie blĳven steken in iets
dat toch een aflopende zaak was. ‘Er was geen gemeenschap
meer,’ merkte Anna op. Gerard legde uit dat het besluit tot
sluiting van een kerk door het bisdom werd genomen. ‘Het gaat
eigenlĳk zo: het bisdom wĳst een kerk aan die behouden moet
blĳven. Dat was in dit geval niet de Chassékerk, ondanks haar
centrale ligging, maar de Boomkerk. Een belangrĳke reden
hiervoor was dat de Boomkerk een rĳksmonument was.’ In 1997
sloot de Chassékerk haar deuren. Maar het gebouw werd toen
nog niet offfĳicieel aan de eredienst onttrokken. Het onttrekken
aan de eredienst gebeurt per decreet van de bisschop en houdt
in dat een gebouw volgens het kerkrecht niet langer een gewĳde
plaats is. Dit gebeurde pas tien jaar later, toen het gebouw verkocht werd aan Ymere. In de tussentĳd bleven de overgebleven
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parochianen het parochiehuis, naast de kerk, gebruiken voor
vieringen.
Ik vroeg mĳn gesprekspartners waarom de parochie zich
had voorgenomen om de kerk te slopen. Gerard antwoordde:
‘Het is het beleid van het bisdom dat een kerk die gesloten is
niet meer herkenbaar moet zĳn als kerk.’ Het uitgangspunt is
dat als voorbĳgangers een kerk zien, ze er ook binnen moeten
kunnen stappen en er een kerk aantrefffen, niet een theater of
een boekwinkel. In 2008, het Jaar van het Religieus Erfgoed,
schreven de Nederlandse bisschoppen een beleidsnotitie over
kerkgebouwen. Hierin stellen ze dat de herbestemming van
een kerk ‘waardig’ moet zĳn. Als dat niet mogelĳk is geven de
bisschoppen de voorkeur aan afbraak. ‘Kerken – ook in hun
herbestemming – moeten blĳven getuigen van de christelĳke
traditie, van de gemeenschapszin van waaruit en waartoe ze
zĳn gebouwd, van bouwkunst en cultuurhistorie,’ zo schrĳven
de bisschoppen. ‘De herbestemming van een kerk mag nooit,
noch van binnen noch van buiten, ten koste gaan van de originele uitstraling van het gebouw.’ Dit beperkt de mogelĳkheden
tot herbestemming natuurlĳk nogal. In ieder geval, aldus de
bisschoppen, mogen kerken niet worden herbestemd voor
‘niet-christelĳke godsdiensten of levensbeschouwingen’. Naar
mogelĳke profane herbestemming dient kritisch te worden
gekeken. Passende vormen van herbestemming zĳn ‘vooral een
sociale herbestemming (bibliotheek, brede schoolvoorziening,
gezondheidscentrum, hospice, opvanghuis), en in beperkte mate
een culturele herbestemming (museum, expositie, concerten,
koorrepetities)’. Bĳ dat ‘in beperkte mate’ proef je al de terughoudendheid. Het uitgangspunt lĳkt te zĳn dat herbestemming
van een kerk die niet voor de christelĳke eredienst kan worden
behouden vooral waardeneutraal moet zĳn (dus bĳvoorbeeld
geen moskee) en waardig (dus geen supermarkt of discotheek).
De pkn (Protestantse Kerk in Nederland) publiceerde in 2009
een beleidsnotitie met een soortgelĳke teneur, zĳ het dat de protestanten iets flexibeler lĳken als het gaat om de mogelĳkheden
tot hergebruik. Deze notitie stelt dat hergebruik van protestantse
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kerken door niet-christelĳke godsdiensten ‘een vervreemding’
impliceert van de ‘oorspronkelĳke bedoeling van het gebouw’
en ‘niet voor de hand ligt’. Hiervoor worden de relaties tussen
de religies als reden genoemd: ‘Mocht men in het interreligieus
gesprek tot de conclusie komen dat de wereldgodsdiensten
gelĳkwaardig zĳn, dan is het gebruik van de kerkgebouwen voor
een andere religie dan het christendom sneller te overwegen.’
Hoewel lokale protestantse gemeenten uiteindelĳk zelf bepalen
aan wie ze hun kerk verkopen, wordt verkoop aan moslims dus
afgeraden. Joden zĳn een ander verhaal. Hergebruik als synagoge
wordt ‘uiteraard’, aldus de notie, toegejuicht. Vervolgens wordt
gesteld – nogal verrassend na het voorafgaande – dat wanneer een christelĳke of joodse herbestemming niet mogelĳk
is, hergebruik door andere geloofsgemeenschappen, dus ook
moslims, beter is dan een profane herbestemming. In de praktĳk
komt profaan hergebruik echter veel vaker voor. In dat geval is
volgens de notitie hergebruik door een sociaal-culturele instelling ‘bespreekbaar’ en is commercieel hergebruik ‘af te raden’.
Maar dit is allemaal nog het offfĳiciële beleid. Hoe zit het met de
gewone kerkgangers? Waren de parochianen van de Chassékerk
ook voor sloop? En zo ja, waarom? Anna zei van wel. Ze legde
uit dat afbraak van het gebouw haar zou hebben geholpen om
een tĳdperk gevoelsmatig af te sluiten. ‘Als ik er nu ben voelt
dat unheimisch, het geeft me een naar gevoel. Dit is de kerk
waar ik alles heb meegemaakt. Ik ben er gedoopt, heb er mĳn
eerste communie gedaan en ben er getrouwd. Maar als ik er
dan nu weer ben is het geen kerk meer.’ Toen ik haar vroeg of
kerkgebouwen niet ook van waarde kunnen blĳven als herinnering, antwoorde Anna dat het voor haar juist andersom is.
Het doet haar verdriet om weer in de Chassékerk te zĳn, omdat
de plek niet meer is wat het ooit was. ‘De herinnering maakt
het voor mĳ juist pĳnlĳk.’ En ze voegde toe: ‘In de kerk was er
geborgenheid.’ Gerard: ‘Voor velen is het echt een rouwproces.
Het gebouw is ook gewĳd, geheiligd zou je kunnen zeggen, dat is
nog een bĳzondere omstandigheid voor katholieke kerken.’ Maar,
vroeg ik, het is toch niet meer heilig nadat het aan de eredienst
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is onttrokken? ‘Het ligt wat ingewikkelder,’ legde Gerard uit.
‘Er zĳn een paar stappen waarmee het tot een profaan gebouw
wordt gemaakt. Eerst wordt het aan de eredienst onttrokken,
dan wordt het gebouw ontkerkelĳkt.’ Met dat laatste bedoelde
hĳ dat het zo veel mogelĳk onherkenbaar wordt gemaakt als
kerk. ‘Maar in het voelen is het nog heilig,’ zei hĳ: ‘Alle wierook
is in de muren getrokken.’
Ik had eerder iets vergelĳkbaars gehoord van Peer Houben,
het hoofd Bouwzaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Over kerkgebouwen die aan de eredienst zĳn onttrokken zei
hĳ: ‘De wĳding zit tussen de oren. Het blĳft een heilige plaats
in de herinnering van mensen.’ Ik vroeg hem hoe dat zit voor de
kerkelĳke autoriteiten. ‘Voor de Kerk is het dan niet meer heilig,’
antwoordde hĳ, ‘maar wel een lieu de mémoire. Vergelĳk het met
het huis van je opa en oma als die komen te overlĳden en stel
dat daar vervolgens een bordeelhouder in komt. Dat zou je toch
ook niet prettig vinden?’
Als een modern, hip en rumoerig danscentrum heeft Anna’s
kerk een radicale gedaanteverwisseling ondergaan. Als ze er nu
binnenstapt, kan ze niet meer door het middenschip naar het
altaar lopen. Het interieur is verdwenen. De kerk is niet langer
een plek van stil gebed en religieus gezang. Er pompen nu zware
beats uit de hightech geluidsinstallaties. De lege ruimte onder
het hoge plafond is vervangen door etages. Het kerkgebouw
roept nog steeds herinneringen op, maar die komen nu met
het besef dat wat vroeger was nooit meer terug zal komen. Juist
omdat er zoveel herinneringen van haar in de Chassékerk liggen
opgeslagen, is de transformatie van het gebouw voor Anna zo
pĳnlĳk. De kerk staat er nog, maar is niet meer van haar. Ze had
liever gehad dat haar kerk, als een plek van herinnering, dan
maar helemaal was verdwenen.
Kees Fens had het in een soortgelĳk verband over ‘de vervreemding van het eigene’. Als hĳ na vele jaren weer terugkeert
in de Chasséstraat schrĳft hĳ: ‘Ik ben een vreemdeling geworden.
Ik moet zeggen dat ik dat een van de pĳnlĳkste ervaringen uit
mĳn leven vind.’ Desondanks vervalt hĳ niet in sentimentele
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nostalgie, maar vervolgt: ‘Ik hoor er niet meer bĳ, maar, kan ik
eraan toevoegen, ook hoor ik niet meer bĳ degene die daar heeft
gewoond: mĳzelf. Je wordt in iedere nieuwe periode van je leven
voor jezelf onherkenbaar, voor jezelf een vreemdeling uit een
niet bestaande tĳd.’
Toch is er bĳ Anna meer aan de hand. Anders dan Fens, is zĳ in
de buurt gebleven, en nog actief parochiaan ook. Voor haar is het
moeilĳker te verteren dat haar kerk, iets dat ooit zo heilig was, zo
geheim, zo onzegbaar, nu zo werelds is geworden, zo banaal. Hoe
kan het dat de wĳwatervaten, waarin ooit het gewĳde water lag,
nu niet veel meer zĳn dan plantenbakken, en dat de biechthokjes
zĳn verbouwd tot wc’s? Ik heb verschillende oud-parochianen
van de Chassékerk ontmoet die zich prima konden vinden in
de herbestemming van het gebouw tot danscentrum. Maar zĳ
hadden een zekere afstand genomen van het geloof. Anna niet.
In plaats van in de imposante Chassékerk viert ze de mis nu in
de wat sfeerloze Augustinuskerk, de zaal in het verzorgingshuis.
Dat maakt haar verlies – van de parochie zoals die ooit was – al
te voelbaar.

De ontdekking van de erfgoedkerk
Wat de Kerk en parochianen als Anna betrof werd de kerk dus
gesloopt. Maar, verzuchtte Gerard, ‘toen begon de opstand van de
buurtbewoners’. Van de gezichten van Jan en Anna las ik dat die
protesten een behoorlĳke impact hadden gehad. Een belangrĳke
speler was de toenmalige stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren,
die tegenover de kerk woonde en gekant was tegen de sloop.
Gerard dacht dat het hem dankzĳ zĳn goede contacten lukte om
het kerkgebouw op de gemeentelĳke monumentenlĳst te krĳgen.
Zoals we al zagen werd dit besluit uiteindelĳk vernietigd door
de Raad van State.
De meeste mensen die protesteerden tegen sloop leken dat
niet te doen omdat ze de religieuze functie van het gebouw
wilden behouden, laat staan dat ze er zelf kerkten. Het ging hun
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eerder om de herkenbaarheid van hun wĳk en de plaats van het
kerkgebouw als ĳkpunt in de buurt. Er werd ook gewezen op de
sociale functie van het gebouw. In 2007, toen het plan was dat
de kerk – al dan niet gesloopt – plaats zou maken voor sociale
huurwoningen, tekende het Amsterdams Stadsblad de volgende
woorden op van de architect André van Stigt, die veel herbestemmingsprojecten van kerken in Amsterdam op zĳn naam heeft
staan: ‘De Chassékerk was altĳd het sociale brandpunt van de
buurt. Dat moet zo blĳven. Ontwikkelaars moeten eens besefffen
dat stadsvernieuwing meer is dan het bouwen van woningen
alleen, maar vooral ook het werken aan een stevige sociale structuur in een wĳk.’ We zagen eerder al dat ook Lenny Balkissoon,
de eigenaar van het danscentrum, de sociaal verbindende functie
van het gebouw benadrukte.
Een van de voortrekkers van het buurtprotest was Henk van
der Meer, een ambtenaar van de gemeente die naast de kerk
woont. Ik ontmoette hem voor een gesprek op het kantoor van
stadsdeel West, waar hĳ tegenwoordig werkt. Henk vertelde dat
hĳ is opgegroeid in een katholiek gezin in Zeeuws-Vlaanderen,
maar later in zĳn leven het geloof vaarwel heeft gezegd. Toen hĳ
vernam dat de Chassékerk ging sluiten is hĳ wel lid geworden
van de parochie, om zo op de hoogte te blĳven van de ontwikkelingen. Maar hĳ ging nooit naar de mis. Nadat hĳ had gehoord
dat de parochie de kerk wilde slopen begon hĳ met een paar
gelĳkgestemden het comité Behoud de Chassékerk. Ze gingen
naast de kerk staan om handtekeningen op te halen tegen de
sloopplannen. ‘Dat ging heel snel. Binnen een paar uur hadden
we al 250 handtekeningen. Negen op de tien mensen die we
spraken waren tegen de sloop.’
Henk had verschillende redenen om tegen de afbraak van de
Chassékerk te zĳn. ‘Allereerst is het gebouw een landmark,’ zei
hĳ tegen me. ‘Het is een onontbeerlĳk element in de omgeving.
Je rĳdt er misschien zo voorbĳ, maar toch is het een bĳzonder
gebouw. Daarvan hebben we er niet zoveel in de buurt. Het is een
gebouw met een rĳke traditie: al die mensen die er zĳn gedoopt,
getrouwd en ten grave gedragen. Het is dan ook méér dan alleen
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een gebouw: al is het inmiddels ontwĳd, het gebouw zit nog steeds
ingebakken in de historie van mensen, zeker van die buurt.’ Ik
vroeg Henk wat hĳ met dat laatste bedoelde. Hĳ zei: ‘Het gaat om
de historie van de mensen in de buurt, maar ook om meer dat
dat: het gaat om de hele geschiedenis van katholieke onderdrukking en emancipatie. Het gebouw is dus ook belangrĳk vanuit
cultuurhistorisch oogpunt. Het heeft een functie als herinnering
aan het verleden. Dat er kerken moeten sluiten is op zichzelf niet
erg. Maar het is wel erg als je die gebouwen gaat slopen, want
daarmee sloop je ook je geschiedenis.’ Het sentiment dat Henk
hier verwoordde komt regelmatig terug in de discussies rondom
kerkgebouwen die met sloop worden bedreigd. Die gebouwen,
zo wordt dikwĳls gesteld, moeten behouden blĳven omdat ze
getuigen van een christelĳke geschiedenis en traditie.
In dit verzet tegen sloop gaat het meestal nadrukkelĳk om de
instandhouding van de buitenkant van het gebouw, wat er van
binnen mee gebeurt doet er minder toe. ‘De invulling vinden wĳ
verder niet zo interessant,’ zei Henk ten tĳde van het protest in
een interview met Het Parool. ‘Als de kerk maar behouden kan
blĳven.’ Hĳ vond dat de buurtbewoners ‘iets meer’ te zeggen
hebben over het behoud van het gebouw dan de voormalige
kerkgangers. ‘Die kerkgangers zĳn dan wel historisch eigenaar
van het gebouw,’ zei Henk, ‘maar ze hebben er in het heden niet
meer mee te maken. Waarschĳnlĳk zĳn het ook niet meer de
mensen die hebben meebetaald en meegebouwd aan de kerk.
En ze wonen vaak verder weg van de kerk. Het zĳn de buurtbewoners die op de kerk uitkĳken.’ Een van zĳn redenen om
tegen sloop van de kerk te zĳn was dan ook zĳn vrees voor wat
er voor in de plaats zou komen. ‘Ik kĳk direct uit op de kerk en
de oorspronkelĳke plannen voor nieuwbouw waren écht lelĳk.’
Het idee dat omwonenden iets te zeggen zouden moeten hebben
over wat er met de kerkgebouwen in hun buurt gebeurt, wordt
breder gedeeld. ‘Visueel eigendom’ wordt dit binnen kringen van
de Rooms-Katholieke Kerk genoemd.
Voor de voormalige geloofsgemeenschappen van gesloten
kerken is de binnenkant juist van belang. Dat is de ruimte
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waar hun talloze voetstappen liggen, hun herinneringen zĳn
opgeslagen en waar zĳ hun geheiligde handelingen uitvoerden.
Dit verschil was aanleiding voor bisschop Punt van het bisdom
Haarlem-Amsterdam om in het Jaar van het Religieus Erfgoed
voor te stellen om de zorg voor kerkgebouwen op te delen in de
binnen- en buitenkant, waarbĳ het eerste de verantwoordelĳkheid zou zĳn van de kerk en het tweede van de overheid. In zĳn
voorstel sĳpelde het ongemak van katholieke gezagsdragers met
profaan hergebruik van kerkgebouwen door: ‘Het voordeel van
dit systeem’, zei hĳ, ‘is ook dat monumentale kerken werkelĳk
voor het nageslacht behouden blĳven als religieus erfgoed, en niet
als casco voor profane bestemmingen, waarbĳ het monument
meestal toch vernietigd wordt.’
De nadruk op het historische belang van kerkgebouwen
sluit aan bĳ een bredere tendens van herwaardering van de
christelĳke traditie. Deze heroriëntatie op het christendom als
geschiedenis lĳkt te worden aangedreven door een zoektocht naar
wat de Nederlandse identiteit nou eigenlĳk behelst in een snel
veranderende wereld die wordt gekenmerkt door globalisering en
toenemende diversiteit. Die herbezinning omvat echter meestal
geen herwaardering van christelĳke geloofspraktĳken en doctrines. Het soort christendom waar een beroep op wordt gedaan is
niet de religie als een levend geloof maar als historisch erfgoed.
Het is een beroep op ‘een christelĳke cultuur zonder christenen’,
merkte Gert-Jan Segers, nu politiek leider van de ChristenUnie,
eens spottend op in een column over de herontdekking van de
christelĳke traditie en joods-christelĳke waarden.
Sterker nog, in de ogen van de beschermers van christelĳk
erfgoed lopen christenen dikwĳls in de weg. Vooral rooms-katholieke gezagsdragers moeten het ontgelden. Zĳ zouden niets geven
om cultuurhistorie en zich vooral door fĳinanciële overwegingen
laten leiden. Toen de parochie opperde de Chassékerk dusdanig
te verbouwen dat die nauwelĳks nog als kerk herkenbaar zou
zĳn, reageerde architect André van Stigt tegenover het Amsterdams Stadsblad: ‘De kerk zou trots moeten zĳn op de prachtige
gebouwen die ze eens hebben neergezet en nu met opgeheven
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hoofd het stokje doorgeven aan andere gebruikers. In plaats
daarvan gaan ze over tot dit soort pesterĳtjes.’ Buurtbewoners
vonden het al even kinderachtig dat de parochie de katholieke
afbeeldingen in de kerk onherkenbaar wilde maken of aan het
zicht onttrekken. Anna, het voormalig parochielid van de Chassékerk, vertelde me over de irritatie bĳ de buurtbewoners over
het feit dat de parochie zich bleef bemoeien met wat er met de
kerk gebeurde. ‘Jullie katholieken…,’ werd er dan misprĳzend
gezegd in buurtvergaderingen. Ergens is dit gek: het werd de
katholieken kwalĳk genomen dat ze zich bezighielden met het
lot van hun eigen gebouw en de daarin aanwezige afbeeldingen.
Toch is dit verwĳt tekenend voor de nieuwe status van kerkgebouwen als cultureel erfgoed, en als zodanig publiek bezit, waar
de voormalige gebruikers met hun herinneringen zich niet al te
veel mee moeten bemoeien.
Je kunt het ook zo zeggen: voor veel mensen die opkomen
voor het behoud van kerkgebouwen is de christelĳke cultuur een
buitenkant geworden: een historisch symbool, een argument over
nationale identiteit. Het geleefde geloof, de binnenkant, staat daar
niet alleen los van, het moet er soms zelfs voor wĳken.
Een van de meest sprekende voorbeelden van deze herwaardering van christelĳke cultuur vind je bĳ de schrĳ ver
Nicolaas Matsier. Hĳ groeide op in een protestants gezin, maar
verwĳderde zich in zĳn puberjaren – geheel volgens de tĳdgeest
– van het geloof. Nu gaat hĳ door het leven als zelfverklaard
atheïst. Maar wel een atheïst met warme gevoelens voor het
christendom. Dit blĳkt uit zĳn werk: hĳ publiceerde zowel een
Bĳbel als een evangelie ‘volgens Nicolaas Matsier’ en vertaalde
Robert Crumbs stripversie van Genesis. In een interview in de
Volkskrant benadrukt hĳ zĳn afkeer van religieus geloof: ‘Ik vind
veel vormen van geloven primitief. Van de pure orthodoxie moet
ik absoluut helemaal niks hebben. Die mensen nemen teksten
letterlĳk die niet letterlĳk genomen dienen te worden. Die
mensen snappen niet wat lezen is.’ Dan vervolgt hĳ: ‘Maar ik
kan het intens treurig vinden dat de christelĳke cultuur naar de
maan is en dat er niets meer geweten wordt. Dat de schitterende,
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beeldbepalende gebouwen van elk middeleeuws dorp of stad in
zekere zin betekenisloos zĳn geworden. Dat mensen niet meer
snappen dat als ze de weg zĳn verloren, het voldoende is om
even naar een kerk te lopen om te weten waar je bent. Letterlĳk.
Omdat een kerk georiënteerd is. En dan weet je dat het koor op
het oosten ligt en de ingang van de kerk op het westen. Ik vind
het echt treurig dat die kerken leeg staan. Ik weet ook wel dat
ik er niet zit en dat ik er ook niet snel zal gaan zitten. Maar we
gooien erg veel weg, tegelĳkertĳd.’
Ook bĳ Matsier wordt de zorg om kerkgebouwen gevoed door
een gevoel van verlies. Alleen is het, anders dan bĳ Anna, geen
verlies van het eigen geloofsleven. Matsier verlangt niet naar
de kerkelĳke praktĳk uit zĳn jeugd, maar betreurt het verlies
van een christelĳke cultuur, met haar vanzelfsprekende knowhow, zoals het oriënteren op de kerk als je verdwaald bent. Dat
voorbeeld is trouwens niet zo overtuigend: de oriëntatie op het
oosten geldt alleen voor katholieke kerken, waar het vaak met de
Franse slag werd toegepast – als je echt de weg kwĳt bent, kun
je je beter op de dichtstbĳzĳnde moskee oriënteren. Voor een
deel is de verloren gegane cultuur die Matsier betreurt dan ook
eerder geïdealiseerd dan geworteld in werkelĳke herinneringen.
Matsiers onbehagen doet me denken aan het boek La Religion
pour mémoire van Danièle Hervieu-Léger, in het Engels vertaald
als Religion as a Chain of Memory. Deze Franse godsdienstsociologe defĳinieert religie als een ‘keten van geheugen’ die binnen een
gemeenschap wordt doorgegeven en mensen onderdeel maakt
van een traditie. De teloorgang van religie in moderne samenlevingen betekent volgens haar een verlies van dat collectieve
geheugen. Maar ze is minder nostalgisch dan Matsier. Ze wĳst
erop dat mensen op allerlei manieren proberen om die verloren
traditie te herstellen. In Frankrĳk ziet ze dat bĳ de breed gedeelde passie voor genealogie, historische romans, erfgoed en het
platteland, maar ook in de pogingen van het Front National om
de nationale identiteit te defĳiniëren in termen van de christelĳke
beschaving. Deze voorbeelden laten volgens Hervieu-Léger een
tendens zien die tegengesteld is aan believing without belonging,
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de pakkende frase die de Britse godsdienstsociologe Grace Davie
bedacht voor mensen die nog wel ergens in geloven, maar niet
meer ergens bĳ willen horen. Volgens Hervieu-Léger is het vaak
andersom: veel mensen willen wél ergens bĳ horen terwĳl ze niet
meer geloven – of, preciezer geformuleerd, alleen nog geloven
in de continuïteit van een religieuze traditie waar de dagelĳkse
praktĳk uit is verdwenen.
De opkomst van het erfgoeddenken in Nederland is heel goed
te begrĳpen als zo’n uiting van ‘belonging without believing’.
Daar zit iets ironisch in. Juist de manier waarop iemand als
Matsier het christendom afserveert als een specifĳieke manier
van leven en het herwaardeert als cultureel erfgoed, bevestigt
het verlies van de geleefde geloofspraktĳk. Meer nog dan dat, in
de ogen van sommigen verstoort het christendom als levende
traditie de bescherming van het christendom als erfgoed. Kĳk
maar naar Anna: zĳ maakt zich niet druk over de kennis die
mensen hebben over het christendom, of ze wel of niet weten
dat kerken, idealiter, op het oosten zĳn georiënteerd. Voor haar
is de kerk een plek van persoonlĳke herinneringen aan een leven
dat ze in en rondom die kerk heeft doorgebracht. Dat zĳ en haar
medeparochianen zich bleven bemoeien met hun oude kerk
wekte frustratie bĳ de buurtbewoners voor wie de Chassé enkel
een erfgoedkerk was.

Het ongemak van het tĳdelĳke
De Chassékerk had veertien jaar leeggestaan toen Lenny
Balkissoon het gebouw in 2011 kocht. In die tĳd was het een
voortdurende bron van zorg voor de parochie. In de eerste jaren
van leegstand, toen het gebouw nog niet aan de eredienst onttrokken was, werd de kerk gekraakt. Jan en Anna vertelden me
dat er na de ontruiming een vieze bende achterbleef en dat de
deuren met kerkbanken waren gebarricadeerd. ‘Ze dansten op
het altaar,’ merkte Anna hoofdschuddend op. Daarna werd de
kerk, via woningcorporatie Ymere, enige tĳd aan kunstenaars
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in gebruik gegeven. Maar dat liep mis toen het bisdom erachter
kwam dat zĳ een ‘onwaardig’ kunstwerk – een uitbeelding van
de zon en de maan die elkaar de aarde toewierpen – pontifĳicaal
op het altaar hadden geplaatst. De parochie eiste een boete
van een half miljoen van Ymere vanwege die ontheiliging. Dat
deed het imago van de kerk natuurlĳk geen goed. Een van de
kunstenaars reageerde in Trouw: ‘Onvoorstelbaar hoeveel macht
de kerk nog heeft. Vroeger wierpen ze mensen op de brandstapel,
nu schermen ze met dit soort bedragen.’ De rechter besliste dat
Ymere de helft van het geëiste bedrag moest betalen.
Toen Balkissoon liet weten ook een hotel en grand café voor
ogen te hebben, ontstond er een nieuw probleem. Volgens de
koopvoorwaarden, die voor iedere nieuwe koper van het gebouw
blĳven gelden, mocht er geen horeca in het gebouw komen. Dit
werd uiteindelĳk opgelost door de kerk en pastorie op te delen
in twee percelen en de beperkingen alleen voor de kerk te laten
gelden. Maar dan zit je nog met de hotelkamers die op de eerste
verdieping van het kerkgebouw zelf werden gebouwd. Daar heeft
het parochiebestuur met Lenny over afgesproken dat het niet de
bedoeling is dat de hotelgasten daar dronken worden, iets dat
me moeilĳk te controleren lĳkt.
Ik begon langzaam te snappen dat sloop van het gebouw de
parochie wellicht meer rust zou hebben gegeven. ‘We hebben
het gebouw in 1997 verlaten. Nu, achttien jaar later, geeft het
ons nog zorgen,’ zei Gerard. ‘Dat zou niet zo zĳn geweest als we
het hadden gesloopt. En het idee was nu juist om het gebouw te
verlaten om onze energie te kunnen richten op de kerken die
blĳven bestaan!’
Toch is hier ook onenigheid over onder katholieken zelf. Dat
werd me duidelĳk toen ik sprak met Pierre Valkering, pastoor
van zowel de Vredeskerk als de Obrechtkerk in Amsterdam. Ik
had hem benaderd voor een interview omdat ik geruchten had
gehoord dat een van zĳn kerken zou moeten sluiten. Van die
geruchten was niets waar, vertelde hĳ me. En al waren ze waar,
dan zou hĳ zich er hevig tegen verzetten. Hĳ kon zich namelĳk
totaal niet vinden in het katholieke beleid van voortgaande
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sluiting van kerken: ‘Ze zĳn helemaal de weg kwĳt. Waarom
geeft de leiding van de Roomse Kerk in Nederland geen enkele
aandacht aan het dagelĳks zo royaal mogelĳk openstellen van
onze kerken, zodat mensen er überhaupt in kunnen?’ Die openstelling is volgens hem cruciaal: ‘We zĳn er om kerkgebouwen
te doen functioneren. Dat is ook belangrĳk voor het geloof.
Gebouwen bemiddelen die ervaring. Veel mensen haken af als
de kerk dichtgaat.’ Volgens hem wordt de ‘werkelĳke betekenis’
van kerkgebouwen al te vaak miskend.
God is ontastbaar, legde hĳ uit, maar mensen hebben wel
behoefte aan iets concreets. Dat is precies wat kerkgebouwen
bieden. Maar, vroeg ik, er zĳn toch ook andere manieren om
God tastbaar te maken? ‘Dat klopt,’ antwoordde Pierre, ‘maar de
kerk staat voor iets dat niet langs andere wegen gevonden kan
worden, het is onvervangbaar.’ Niet alleen is het gebouw, vanwege
alle afbeeldingen, ‘verkondigend van karakter’, het is ook ‘heilige
grond, een plek waar de tĳd raakt aan de eeuwigheid, waar hemel
en aarde elkaar raken’. Voor katholieken, vervolgde hĳ, ‘is de
kerk een plek van inwoning van God onder de mensen, een huis
van God’. En meer dan dat: ‘De kerk ís God voor mensen. Als die
sluit, dan gaat God dood in hun beleving. Die mensen nemen
afscheid, raken afgesneden van hun wortels, worden wees.’ Daar
schuilt ook een gevaar in, voegde hĳ er meteen aan toe, want het
gebouw kan ook een afgod worden. Het helpt om het goddelĳke te
ervaren, maar je moet er ook weer niet té afhankelĳk van worden.
Pierres perspectief op kerken wĳkt af van de heersende visie
bĳ de katholieke kerkleiding in Nederland, die juist geneigd is
het belang van kerkgebouwen te relativeren. ‘De corebusiness
van de kerk is niet het in stand houden van monumenten,’ aldus
Peer Houben van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Pierres
zienswĳze verschilt ook van het perspectief van enerzĳds de oudparochianen van de Chassékerk en anderzĳds de buurtbewoners.
Bĳ de eerste stond de kerk voor hun persoonlĳke biografĳie en
herinnering, bĳ de tweede was het een symbool voor cultuur en
geschiedenis. Voor Pierre is de kerk een plek waar God aanwezig
is en ontmoet kan worden. Vandaar dat hĳ het belangrĳk vindt
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dat de kerkdeuren zo veel mogelĳk open staan. Immers, een passant die er een kĳkje komt nemen of een kaarsje komt branden
kan zomaar geraakt worden.
Deze gedachtegang tekent ook Pierres opvatting over kerken
die tóch moeten worden gesloten. Die moeten niet gesloopt
worden, vindt hĳ, want ook met een nieuwe bestemming behouden die gebouwen hun verwĳzende functie en kunnen ze
nieuwsgierig maken. ‘Door het gebouw te behouden, behoud
je de herinnering aan God. Zoals een Duitse theoloog het heeft
geformuleerd: het gaat erom het gerucht omtrent God gaande
te houden.’ Ook op een plek als de Chassé Dance Studios is er
volgens hem ‘een aanwezigheid die blĳft werken’. Toen ik hem
vertelde over het afdekken van het mozaïek in de Chassékerk,
zei Pierre dat het wat hem betreft had mogen blĳven: ‘De eigenaar van de dansstudio heeft gelĳk. Zo’n mozaïek kan een
inspiratiebron zĳn, een uitnodiging om op zoek te gaan. Ook
binnen een geseculariseerde context kunnen religieuze beelden
werken.’ Maar, vroeg ik, is het probleem dan niet dat de kerk er
niet meer is en de omgang met zo’n beeld niet meer kan sturen?
‘We moeten dat niet willen beheersen,’ meende Pierre: ‘Ik vind
dat een negatief signaal naar de samenleving, alsof je zegt: u
bent het niet waardig om naar onze Jezus te kĳken. Maar het
wezen van het christelĳk geloof is de incarnatie. Jezus is tussen
de mensen. Afbeeldingen van Jezus, het goddelĳke, mogen ook
tussen de mensen zĳn. In de dansstudio kan zo’n mozaïek juist
sterker spreken, vanwege het contrast met de omgeving.’
Na mĳn ontmoeting met Pierre besloot ik een kĳkje te nemen bĳ de Obrechtkerk, offfĳicieel de Onze-Lieve-Vrouw van de
Allerheiligste Rozenkrans genaamd. De kerk is gelegen in het
chique Museumkwartier, vlak achter het Concertgebouw. Het
staat wat verscholen tussen de huizenblokken, maar toen ik er
eenmaal voor stond bleek het een indrukwekkend kerkgebouw
te zĳn, dat wel iets weg heeft van de voormalige Rotterdamse
Koninginnekerk waar ik dit hoofdstuk mee begon. Binnen vond
ik een bĳzondere combinatie van opvallende kleuren, pilaren
van gepolĳst graniet en romaanse bogen.
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Terwĳl ik het interieur in me opnam, verbeeldde ik me onwillekeurig hoe de kerk eruit zou kunnen zien na een herbestemming. Eerder op de dag, toen ik de Vredeskerk bezocht, had ik
die gedachte ook al gehad. Het was een aparte gewaarwording:
alsof het voortschrĳdende proces van herbestemming kerken
die nog als zodanig in gebruik zĳn iets voorlopigs geeft. Alsof
herbestemde kerken een bepaalde twĳfel op nog functionerende
kerken werpen, waardoor die iets precairs krĳgen. Het streven
van katholieke gezagsdragers om verlaten kerken zo veel mogelĳk van hun sacrale karakter te ontdoen, of desnoods te slopen,
kan een poging zĳn om die pĳnlĳke ervaring te vermĳden. Maar
voor anderen blĳft een kerkgebouw, ook na herbestemming,
waardevol als symbool van de christelĳke geschiedenis of, zoals
voor pastor Pierre, een stille getuige van de God voor wie het
ooit gebouwd was.
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