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7.1	
monumenten

Historisch perspectief
In Nederland kwam een systematische zorg van rijkswege 
voor het historisch erfgoed pas op gang in de tweede helft 
van de 19e eeuw. Ook in andere landen van Europa heeft het 
zolang geduurd alvorens men op grotere schaal belangstel-
ling kreeg voor een van rijkswege wettelijke bescherming 
van oude bouwkunst. Op lokaal niveau bestonden wel al 
verschillende verordeningen die tot doel hadden het stads- 
en dorpsbeeld te behouden, onder andere door een beleid 
inzake sloop- en verbouwingsvergunningen. Het is overi-
gens opmerkelijk dat aan het einde van de 19e eeuw de staat 
zich actief ging roeren op veel meer terreinen en dat ook het 
particulier initiatief zich in snel tempo ontplooide. In 1874 
werd een college van rijksadviseurs voor de monumenten 
van geschiedenis en kunst in het leven geroepen en tevens 
werd bij het Departement Binnenlandse Zaken de afde-
ling Kunsten en Wetenschappen opgericht, waarvan Victor 
de Stuers de leiding kreeg. De Stuers had met zijn artikel 
Holland op zijn smalst de aanzet gegeven door te wijzen op 
het gebrek aan belangstelling in Nederland voor cultuurhis-
torische waarden. In de eerste helft van de 20e eeuw werd 
een Rijkscommissie voor de Monumentenzorg ingesteld 
en ontstond er een Rijksbureau voor de Monumentenzorg 
(RDMZ), later Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurland-
schap en Monumenten (RACM) genoemd, en vanaf 2009 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).
Verder werd in opdracht van de rijksoverheid een begin 
gemaakt met de inventarisatie van het Nederlandse monu-
mentenbestand van voor 1850. 
De bescherming van het bouwkundig en stedenbouw-
kundig erfgoed in Nederland kreeg een wettelijke basis in 
de vorm van de Monumentenwet. Deze werd in 1961 van 
kracht en werd in 1988 vervangen door de Monumentenwet 
van 1988. Deze heeft niet alleen betrekking op gebouwen 
en objecten, maar ook op stads- en dorpsgezichten en 
archeologische monumenten boven en onder water. In de 
wet van 1988 is geregeld hoe gebouwde of archeologische 
monumenten aangewezen kunnen worden als wettelijk 
beschermd monument. Daarnaast geeft zij voorschriften 

met betrekking tot het ‘wijzigen, verstoren, afbreken of 
verplaatsen’ van een beschermd monument. Die voor-
schriften houden in dat er niets aan een monument mag 
worden veranderd zonder voorafgaande vergunning. De 
gemeenten zijn bevoegd om hierover te beslissen. Voor wat 
betreft de bebouwde monumenten hebben gemeenten in de 
Monumentenwetwet van 1988 meer verantwoordelijkheid 
gekregen. 
In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen rijks-, provin-
ciale en gemeentelijke monumenten. 

De Monumentenwet 1988 vormt de basis voor de subsidie-
regelingen voor instandhouding, onderhoud en restauratie. 
 
U kunt de complete tekst van de Monumentenwet 1988 
downloaden op www.monumentenwet.nl
Meer informatie in de Handreiking Religieus Erfgoed*, 
hoofdstuk 2.3.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is het ken-
nisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurland-
schap. Deze kennis zet de RCE om in wetten en regels om 
het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.

Vroeg of laat krijgt u als kerkbeheerder te maken met de 
RCE. Bijvoorbeeld bij een restauratie of bij het aanbrengen 
van wijzigingen in exterieur of interieur. Vanaf 1 januari 
2009 wordt de advisering van de RCE beperkt tot aanvra-
gen die het voortbestaan van het monument raken. Hierbij 
moet gedacht worden aan afbraak, sloop of wijzigingen 
van ingrijpende aard. Bij een herbestemming is een advies 
van de RCE niet alleen voor het gebouw gewenst, maar 
ook voor de roerende goederen, zoals orgels, preekstoelen, 
banken, gebrandschilderde glazen, etc. Bij de RCE werken 
specialisten die u kunnen adviseren. 
Maar ook voor het aanvragen van subsidies moet u zich 
wenden tot de RCE. Op grond van artikel 34 van de Monu-
mentenwet kan de minister van OCW subsidie verstrekken 
voor de instandhouding van beschermde monumenten. 
Onder instandhouding wordt verstaan de onderhoudswerk-
zaamheden aan een beschermd monument én de werk-
zaamheden die het normale onderhoud te bovengaan en die 
voor het herstel noodzakelijk zijn.
Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende restauraties 
voorkomen. Daarom stimuleert de overheid planmatig 
onderhoud met de subsidieregeling Besluit rijkssubsidiëring 
instandhouding monumenten, kortweg het Brim genoemd.

Meer over de RCE en uw kerkgebouw leest u in de  
Handreiking Religieus Erfgoed, hoofdstuk 3.2. 
Kijk voor subsidies en een download aanvraagformulier 
Brim op www.cultureelerfgoed.nl
De RCE geeft ook informatieve brochures uit over wetten, 
regels en technische instandhouding. 

* Te verkrijgen bij de VBMK, zie www.vbmk.nl
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U kunt deze gratis aanvragen bij de RCE,  
info@cultureelerfgoed.nl
De Nieuwsbrieven van de RCE kunt u downloaden via de 
website www.cultureelerfgoed.nl. Op deze website vindt u 
ook een lijst met actuele publicaties.

Modernisering Monumentenzorg 
Nederland beschikt over een rijk erfgoed. Het cultuurland-
schap, waarin ook rijksmonumenten hun plaats hebben, 
verandert voortdurend. Tot op heden was de monumenten-
zorg gefocust op behoud en bescherming. 
Het project Modernisering Monumentenzorg (MoMo) 
richt zich op twee specifieke onderdelen:
•  monumentenzorg en ruimtelijke ordening: van object-

gericht naar omgevingsgericht
•  monumentenzorg en maatschappij: van conserverend 

naar ontwikkelend

Onder deze twee punten valt ook het zoeken naar nieuwe 
passende bestemmingen voor leegkomende kerkgebouwen 
(herbestemmingen).

a		rijksmonumenten

Volgens de wet is een monument een meer dan vijftig jaar 
oud object dat van nationaal belang is voor de samenleving 
door cultuurhistorische waarde, schoonheid of wetenschap-
pelijke betekenis. Veel kerkgebouwen zijn rijksmonumen-
ten en genieten vanwege deze status bescherming krachtens 
de Monumentenwet. De tekst van de wet kunt u downloa-
den via www.monumenten.nl. Van belang zijn de artikelen 
11,	18 en 37. 
Rijksmonumenten worden op basis van de Monumenten-
wet aangewezen door de minister van OCW na advies van 
het college van burgemeester en wethouders.

Monumentenregister
Nederland telt ongeveer 55.000 rijksmonumenten waar-
onder circa 3900 kerkgebouwen. Dit is ongeveer de helft 
van alle kerkgebouwen in ons land. Deze staan alle in het 
monumentenregister. Daarnaast zijn er nog 204 onderdelen 
van kerkgebouwen beschermd, in de meeste gevallen betreft 
het dan het orgel of de preekstoel. Dit wordt ook wel een 
‘vanwege’ bescherming genoemd. 
Het monumentenregister is niet openbaar en ook niet 
online te raadplegen.
Wilt u weten of uw kerkgebouw of uw orgel in het monu-
mentenregister staat? Stuur dan een e-mail naar 
info@cultureelerfgoed.nl en de RCE informeert u hierover.

U kunt voor monumenten van voor 1940 niet langer een 
aanvraag indienen, maar wel suggesties voor aanwijzing 
doen. Bij aanwijzing van een monument wordt rekening 
gehouden met de mate waarin het monument een positief 

behoudsperspectief heeft, zowel technisch als functioneel, 
als wel met de mate waarin het monument een positieve uit-
straling heeft op de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving.
Suggesties kunnen schriftelijk of online (info@cultureelerf-
goed.nl) worden gedaan. Voor een snelle afhandeling is het 
van belang dat u zoveel mogelijk gegevens meestuurt, zoals
•  naam en functie
•  adres
•  gemeente
•  bouwdatum
•  korte beschrijving van interieur en exterieur met foto’s
•  reden van aanvraag
•  kadastrale gegevens

Wat houdt de bescherming in?
Voor restauratie, sloop, verbouwing of op een andere 
manier wijzigen van een beschermd rijksmonument is een 
monumentenvergunning nodig. Die is aan te vragen bij de 
gemeente.
Maar bescherming is geen garantie voor een zorgeloze 
toekomst. Wanneer kerkgebouwen hun kerkelijke functie 
hebben verloren spelen ook andere factoren, met name 
economische, een rol.

Wederopbouw
Wat betreft de wederopbouw gaat het om het vervolg op de 
periode 1940 tot en met 1958, namelijk de periode 1959 tot 
en met 1965. Bij deze monumenten geldt dat er sprake moet 
zijn van een vergelijkbare monumentale waarde als van 
de monumenten uit de periode 1940-1965. Daartoe wordt 
gebruikt gemaakt van een landelijk referentiekader dat door 
de RCE is ontwikkeld. 
Deze groep monumenten bevat verhoudingsgewijs veel 
wederopbouwkerken.

Monumenten in herstructureringswijken
Door middel van een beperkt aanwijzingsprogramma zal 
een aantal monumenten in herstructureringswijken, de 
zg. prachtwijken, worden aangewezen. Voorwaarde voor 
aanwijzing is dat daarmee daadwerkelijk een bijdrage kan 
worden geleverd aan een positieve herontwikkeling van de 
hele wijk.

Monumentenschildje
Veel mensen denken dat een rijksmonument herkenbaar is 
aan het blauw-witte schildje. Dit schildje is echter bedoeld 
als kenmerk van gebouwen die in tijden van bijvoorbeeld 
oorlog beschermd moeten worden. Zo kan een modern 
pand waarin een waardevol archief is opgeslagen ook een 
schildje dragen. Als eigenaar van een rijksmonument kunt u 
het blauw-witte schildje dus niet aanvragen.
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Werelderfgoedlijst Unesco
Unesco (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organizatioin) is een onderdeel van de Verenigde 
Naties. Deze organisatie stelt ook een werelderfgoedlijst 
(World Heritage) samen. Ook bestaan er Unescolijsten voor 
onderdelen van monumenten, bijvoorbeeld voor gebrand-
schilderde ramen. Zo staan bijvoorbeeld de zeventiende-
eeuwse gebrandschilderde glazen van de Grote kerk van 
Schermerhorn op de Unesco top-tienlijst  van gebrandschil-
derde glazen in Nederland.

b		provinciale	monumenten

De provincies Noord-Holland, Limburg en Drenthe 
kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook 
provinciale monumenten. Op deze provinciale monumen-
tenlijsten staan ook kerkgebouwen. 
Deze lijsten hebben twee verschillende functies. Ten eerste 
kunnen de kerken op de betreffende lijst op deze manier 
vanuit de provincie beschermd worden. Ten tweede kan een 
dergelijke lijst als basis dienen waarop subsidies verleend 
kunnen worden. De lijst wordt samengesteld door de  
Provinciale Staten.

In de drie provincies met provinciale monumenten zijn de 
volgende instanties aanspreekpunt voor monumentenzorg:
• Drenthe: het Drents Plateau, www.drentsplateau.nl
•  Limburg: Steunpunt Archeologie en Monumenten,  

www.sam-limburg.nl
•  Noord-Holland: de provincie Noord-Holland kent een 

eigen subsidieregeling voor provinciale monumenten,  
www.provincienoord-holland.nl

Noord-Holland
De provincie Noord-Holland kent een eigen monumenten-
lijst met circa 620 objecten, waaronder 19 kerkgebouwen. 
Het gaat om monumenten uit de periode 1850-1940 die re-
presentatief zijn voor de geschiedenis van Noord-Holland. 
Ook wil de provincie Noord-Holland jaarlijks gemiddeld 
twee ‘kanjers’ restaureren. Kanjers zijn provinciale monu-
menten, waarvan de subsidiabele restauratiekosten meer 
dan 226.890 euro bedragen. Gedeputeerde Staten kunnen 
één maal per jaar subsidie verstrekken voor restauratiewerk-
zaamheden en één maal per twee jaar voor het volledige 
onderhoud van een provinciaal monument. 

c		gemeentelijke	monumenten

Een gemeente kan besluiten een bijzonder object op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit gebeurt 
als een object geen nationale betekenis heeft, maar wel van 
plaatselijk of regionaal belang is. De gemeente legt haar 
monumentenbeleid vast in de gemeentelijke monumen-

tenverordening. Ongeveer tweederde van de Nederlandse 
gemeenten kent gemeentelijke monumenten. Helaas is niet 
bekend hoeveel kerkgebouwen deel uitmaken van de bijna 
41.000 gemeentelijke monumenten.

Gemeentelijk monumentenbeleid
Op www.monumenten.nl zijn een groot aantal gemeenten 
vertegenwoordigd met informatie over monumentenzorg. 
Kijk onder mijn regio of uw gemeente er ook bij staat. 
Informeer anders bij uw gemeente.

d		beschermd	stads-	of		
dorpsgezicht	en	beeldbepalende	
panden

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied dat van 
algemeen belang is door de cultuurhistorische waarde. Het 
gaat om ‘groepen van onroerende zaken die van algemeen 
belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge of 
structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of 
cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of 
meer monumenten bevinden’ aldus de Monumentenwet 
1988.
In een aantal gemeenten, bijvoorbeeld Den Haag, worden 
nog beeldbepalende panden onderscheiden. Dit zijn pan-
den die geen rijksmonument zijn geworden, maar waaraan, 
vaak binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, wel een 
bijzondere waarde wordt toegekend.

Een beschermd stads- of dorpsgezicht wordt aangewezen 
door de ministeries van OCW en VROM. Momenteel 
worden ongeveer 350 stads- en dorpsgezichten beschermd. 
Dit zijn bijna alle historische kernen van Nederland. Niet 
alle objecten binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht 
zijn monumentaal. 

Er bestaan geen subsidieregelingen voor beschermde stads- 
of dorpsgezichten.
Meer informatie vindt u in de brochure Bescherming van 
stads- en dorpsgezichten van de RCE. U kunt deze bestellen 
via info@cultureelerfgoed.nl

Bestemmingsplannen
Er gelden aparte regels met betrekking tot bestemmings-
plannen. Een beschermend bestemmingsplan is veel 
gedetailleerder dan een ‘normaal’ bestemmingsplan en 
bovendien gelden er strengere regels. Dit betreft niet alleen 
de bebouwing, maar ook de onbebouwde ruimte. 
Meer informatie bij uw gemeente.
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7.2	
onderhoud	en	
restauratie

Onderhouden van monumenten
Met regelmatig onderhoud blijft uw monument in goede 
staat. Een aantal zaken kunt u zelf doen. 

a		tips	voor	onderhoud

•  Maak het houtwerk regelmatig schoon. Dat is goed voor 
het hout en bovendien weet u dan hoe het schilderwerk 
erbij staat

•  Zorg ervoor dat houtwerk, afvoeren en goten vrij zijn van 
begroeiing

•  Laat bomen niet te dicht op de gevels staan. Ze kunnen de 
vochthuishouding van de fundering verstoren en met hun 
wortels de fundering omhoog drukken

•  Wees na storm of na werkzaamheden op het dak bedacht 
op scheefliggende of beschadigde dakpannen of leien

•  Controleer uw kerkgebouw na storm of regen op lekkage. 
Ga op zoek naar de oorzaak.

Schilderwerk
•  Pas op voor begroeiing!
•  Als schilderwerk bladert, wijst dit vaak op een vochtige 

ondergrond. Als er gelijk overheen geschilderd wordt, gaat 
het hout rotten. Pak de oorzaak aan voordat u opnieuw 
gaat schilderen.

 
Laat u het onderhoud liever over aan een deskundige? 
Dan is de Monumentenwacht een goede partij.  
De Monumentenwacht inspecteert uw kerkgebouw en 
brengt hierover een rapportage uit.
Daarnaast bestaan er bedrijven die gespecialiseerd zijn in 
het opstellen van onderhoudsplannen en die u ook kunnen 
helpen bij het opstellen van een Brim-aanvraag.
Sommige hebben ook expertise in huis inzake het onder-
houd van het monumentale interieur van uw kerkgebouw. 

b		monumentenwacht

Monumentenwachten zijn organisaties, die op een prakti-
sche manier bijdragen aan het behoud van monumenten. 
De Monumentenwacht spoort systematisch gebreken op. 
Zij doen dit door deze objecten regelmatig te inspecteren op 
bouwkundige gebreken. Daarnaast adviseren zij de eigena-
ren over onderhoudsmaatregelen. Zowel rijks, provinciale 
als gemeentelijke monumenten komen voor een abonne-
ment in aanmerking.
Bij elke inspectie wordt de totale bouwkundige staat van 
de buiten- en binnenkant van uw kerkgebouw opgenomen 
met speciale aandacht voor onderhoudsgevoelige construc-
ties en materialen. Ook op plekken waar u zelf nooit of 
zelden komt. 
Na afloop van de inspectie ontvangt u een rapport met 
aanbevelingen in volgorde van urgentie. 

Om een kerkgebouw in goede staat te houden is regelmatige 
inspectie van groot belang. Daarom werkt de Monumen-
tenwacht op basis van een abonnement. De basis bestaat uit 
een periodieke inspectie en rapportage. Hiermee worden 
kleine gebreken sneller ontdekt en kan vervolgschade wor-
den voorkomen.

Elke provincie heeft zijn eigen abonnement vorm 
en -tarieven 
Voor het lidmaatschap betaalt men een vast bedrag van circa 
100 euro per jaar. Afhankelijk van de omvang van het 
gebouw is zo’n keuring een paar dagen werk voor twee vak-
mensen. De kosten daarvan zullen circa 1.000 euro bedra-
gen. Daarvoor krijgt men dan een inspectierapport, waarin 
de technische staat van de onderdelen wordt vermeld met 
een kwalificatie die uiteenloopt van goed tot slecht. Tevens 
wordt in het rapport een lijst gegeven met aanbevolen werk-
zaamheden in volgorde van prioriteit. Het rapport wordt 
verduidelijkt met foto’s van de onderdelen die reparatie 
behoeven plus een tekening van het gebouw (schaal 1: 250), 
waarin staat aangegeven waar zich de problemen bevinden. 
Informatie: www.monumentenwacht.nl

E-mailadressen provinciale Monumentenwachten
•  monumentenwacht.groningen@libau.nl
•  info@monumentenwacht-fryslan.nl
•  info@monumentenwacht-ovfl.nl
•  info@monumentenwacht-gld.nl
•  info@erfgoedhuis-utrecht.nl
•  info@erfgoedhuis-zh.nl
•  monumentenwacht.noord-holland@planet.nl
•  info@scez.nl
•  info@monumentenwachtbrabant.nl
•  info@monumentencoach.nl 
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Maar een kerkgebouw is meer dan de buitenkant. Helaas 
is Noord-Brabant tot nu toe de enige provincie met een 
interieurwachter. Deze monumentenwachter inspecteert op 
verzoek van monumenteneigenaren waardevolle interieurs 
en geeft advies over beheer en onderhoud. 
Meer informatie: www.monumentenwachtbrabant.nl

c		restaureren

Als u weet wat de bouwkundige staat is van uw kerkgebouw 
en een restauratie noodzakelijk is, dan werkt u het defini-
tieve restauratieplan uit. Dit doet u samen met een restaura-
tiearchitect. Het restauratieplan is de basis van alle werk-
zaamheden en gebruikt u ook voor de vergunningaanvraag. 
Erkende restauratiearchitecten kunt u vinden op de site van 
de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie, 
www.vawr.nl.
Erkende restauratiebedrijven vindt u op  
www.vakgroeprestauratie.nl.
De Vakgroep Restauratie is de landelijke branche vereniging 
van erkende restauratiebouwbedrijven.

Als voorbereiding op een restauratie is het nuttig een bouw-
historisch onderzoek te laten verrichten. Bij de opening van 
de Restauratiebeurs op 23 april 2009 zijn de nieuwe Richtlij-
nen bouwhistorisch onderzoek aangeboden aan Wim 
Eggenkamp, de Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed. 
Deze brochure is bedoeld voor eigenaren, gebruikers en 
beheerders van monumenten, monumentale complexen, 
maar ook voor degenen die zich bezighouden met gebieds-
ontwikkeling. Daarnaast bieden zij een handreiking aan 
overheden, architecten en adviseurs, projectmanagers en 
uiteraard aan bouwhistorici zelf. 
Naast de brochure, die vooral vakinhoudelijk van opzet is, 
is er een publieksfolder samengesteld, die onder andere bij 
gemeenten te verkrijgen is. 
Bestellen via www.cultureelerfgoed.nl

Voor eenvoudige restauraties of onderhoud kunt u ook een 
aannemer inschakelen. Let er dan wel op dat de aannemer 
ervaring heeft met monumentale kerkgebouwen. 

Wanneer u bij de restauratie overweegt om veranderingen 
aan te brengen in de inrichting van uw monumentale 
kerkgebouw, bijvoorbeeld om multifunctioneel gebruik van 
uw kerkgebouw (beter) mogelijk te maken, moet u rekening 
houden met kerkorde en Monumentenwet, artikel 18. De 
kerkorden van de verschillende kerkgenootschappen bevat-
ten hierover meestal specifieke bepalingen. 
Meer hierover in de bijdrage van Jaap Broekhuizen in de 
Handreiking Religieus Erfgoed, hoofdstuk	2.3.

Vergunningen
Voor werkzaamheden aan monumenten is meestal een 
monumentenvergunning noodzakelijk. De monumenten-
vergunning is een aparte vergunning naast de bouwvergun-
ning en beoordeelt of de monumentale waarden van het 
pand intact blijven.
De eigenaar van een rijksmonument vraagt bij de gemeente 
een monumentenvergunning aan voor een restauratie, 
verbouwing of sloop, naast een gemeentelijke bouwvergun-
ning. Zonder deze vergunningen mag niet worden geres-
taureerd. Een gemeente die beschikt over een zogenoemde 
monumentenverordening geeft zelf deze vergunningen af. 
De gemeente moet dan ook over een eigen adviescommis-
sie beschikken, ook wel monumentencommissie genoemd. 
Wanneer de gemeente geen verordening heeft, stuurt zij de 
aanvraag voor een monumentenvergunning door naar de 
RCE. 
Er is geen vergunning nodig voor onderhoud.
Mogelijk heeft u voor de werkzaamheden nog meer vergun-
ningen nodig, zoals een steigervergunning. Informeer 
vooraf bij uw gemeente welke procedures u moet doorlopen 
voordat de restauratie van start kan gaan. 

Op www.monumenten.nl vindt u een uitgebreid overzicht 
met adressen van de afdelingen van de monumentenzorg 
van gemeenten. Ook de provinciale Steunpunten Monu-
mentenzorg kunnen u hierbij adviseren. 
Meer informatie in de Handreiking Religieus Erfgoed,  
hoofdstuk 4.

Verzekeringen
Als u een monumentaal kerkgebouw gaat restaureren zijn 
verzekeringen nodig. 

Denk hierbij aan:
•   Een opstalverzekering 

Dit is een verplichte verzekering die dekking biedt tegen 
schade aan uw monument, bijvoorbeeld door brand of 
storm.

•  Een CAR-verzekering 
De CAR-verzekering heeft tot doel veel voorkomende 
risico’s tijdens een restauratie af te dekken. Aan te bevelen!

O.V.M. Donatus te Rosmalen is gespecialiseerd in het 
verzekeren van kerkgebouwen. 



casus

st.-gommarus-	of	westerkerk	in	enkhuizen
Van vermolmde kanjer tot cultuurcentrum

 

In 1994 werd de Westerkerk van Enkhuizen, een driebeu-
kige hallenkerk uit de tweede helft van de 15e eeuw en het 
begin van de 16e eeuw, gesloten voor de eredienst. Veel 
balken waren zo aangetast door de bonte knaagkever dat 
men het risico van een naar beneden vallend stuk hout niet 
meer durfde te nemen. De Westerkerk behoort tot de top 
100 monumenten van Nederland. Zo bevat de kerk een 
met rijk snijwerk uitgevoerde preekstoel uit 1567-68 en 
een koorhek uit 1542. Dit koorhek wordt gerekend tot de 
topstukken uit de vroege renaissance in Nederland. 
Er lag wel een restauratieplan, maar het geld ontbrak. De 
nieuwe kanjerregeling van 1997 bood soelaas. Deze was 
bestemd voor de restauratie van grote monumenten, de 
zg. kanjers. De totale restauratie was begroot op ruim 3,7 
miljoen euro. Om niet te overvragen werd de restauratie 
in twee stukken geknipt. Dat bleek te werken. Er kwam 
een toezegging van 80% rijkssubsidie. Daarnaast betaalde 
de gemeente Enkhuizen 10% en de Hervormde Gemeente 
het ontbrekende bedrag onder de voorwaarde dat het geld 
een voorschot was en terugbetaald zou worden. 

Nieuwe eigenaar
In 1999 was de eerste fase van de restauratie gereed. De 
Hervormde Gemeente wilde de kerk nu graag overdragen 
aan een nieuwe eigenaar. Naast de Westerkerk had men 
ook de zorg voor de Zuiderkerk. De gemeente Enkhuizen 
was bereid het voorschot aan de Hervormde Gemeente 
terug te betalen en daarmee kwam de weg vrij voor over-
dracht. In juli 2000 werd de Stichting de Westerkerk opge-
richt en deze werd voor één gulden de nieuwe eigenaar. 
De kosterswoning bleef echter buiten de overdracht, maar 
de nieuwe eigenaar kreeg wel het eerste recht van koop. 
Voor die gulden bezat de Stichting de Westerkerk een half 
gerestaureerd kerkgebouw. 
Op een nieuw subsidieverzoek voor de tweede fase werd 
70% subsidie verleend. Helaas ontbrak het geld voor de 
eigen bijdrage van circa 500.000 euro. Daarmee raakte de 
restauratie in een impasse. De doorbraak kwam toen de 
subsidie, onder voorwaarden, toch beschikbaar werd ge-
steld. Zo kon in 2000 de tweede fase van de restauratie van 
start gaan. De buitenmuren, de ramen en een deel van de 
zerkenvloer werden aangepakt. In 2001 was het beschik-
bare geld besteed. Maar er resteerde nog voor circa vijf 
ton euro aan restauratiewerkzaamheden. Het bestuur had 
moeten beloven zich in te spannen om deze werkzaamhe-
den binnen een periode van tien jaar te uit te voeren.
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Geld van de provincie Noord-Holland en  
van de Rabobank
Het kerkgebouw was nu weliswaar wind- en waterdicht, 
maar verhuurbaar was het allerminst! Een forse subsidie 
van de provincie Noord-Holland bracht daar verandering 
in. Bovendien bleek de regionale Rabobank bereid om 
gedurende vijf jaar als hoofdsponsor bij te dragen aan de 
exploitatie. Nu konden een toiletgroep, verwarming, een 
cateringkeuken, een podium en een geluidsinstallatie 
worden gerealiseerd. Ook werd er een heus businessplan 
geschreven en werd het aantal verhuurdagen jaarlijks 
groter.

Om aan de door het bestuur beloofde inspanningsver-
plichting te voldoen ging de fondsenwerving onvermin-
derd door. Een grote stap voorwaarts was, opnieuw, een 
subsidie van de provincie Noord-Holland. In 2008 werd 
195.000 euro toegekend voor het stucen van de binnen-
muren. 
Het ziet er naar uit dat aan de bovengenoemde inspan-
ningsverplichting, het uitvoeren van de restauratie-
werkzaamheden binnen een periode van tien jaar, in  
2011 kan worden voldaan.

Restauratie orgelkas
Eén van de topstukken in de kerk, de orgelkas uit 1547, 
wachtte nog op restauratie. Deze was begroot op bijna 
300.000 euro. De rijkssubsidie bedroeg 188.000 euro.  
De eigen bijdrage van ruim 100.000 euro werd bijeen-
gebracht middels sponsoring van fondsen, bedrijven en 
particulieren.
Een speciale actie was de sponsoractie voor de frontpijpen. 
Aan particulieren en bedrijven werd gevraagd een orgel-
pijp te adopteren. Achter de toonnaam van de 111 frontpij-
pen werden de namen van de sponsors vermeld. Binnen 
acht maanden waren bijna alle pijpen voorzien van de 
sponsornaam. De opbrengst bedroeg ruim 40.000 euro. 

Costerije 
Inmiddels kwam ook de voormalige kosterswoning te 
koop te staan. Ook nu weer bewees de regionale Rabobank 
haar maatschappelijke betrokkenheid. Met een Rabo-
hypotheek kon het pand worden aangekocht. 
Het bestuur hoopt daar in 2011 het bureau van de  
Westerkerk onder te brengen en de rest van de ruimte 
commer cieel te verhuren. 

Richard Lijnsveld
directeur Stichting de Westerkerk 
Enkhuizen
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7.3	
financiering

Rijksmonumenten
Als eigenaar van een rijksmonument gelden er een aantal 
regels ten aanzien van onderhoud en restauratie. Daartegen-
over staan financiële tegemoetkomingen. 
Als eigenaar van een monumentale kerk komt u in aanmer-
king voor financiële ondersteuning als u uw kerkgebouw 
gaat restaureren of onderhouden. U kunt een subsidie-
aanvraag indienen bij de RCE krachtens het Brim (Besluit 
rijkssubsidiering instandhouding monumenten),  
zie www.cultureelerfgoed.nl

Subsidie
Vanaf 2009 stromen kerkgebouwen gefaseerd in. De instro-
ming wordt bepaald door de hoogte van het monumenten-
nummer van uw kerkgebouw. Dit kunt u opvragen bij de 
RCE. De kerkgebouwen die nog niet zijn ingestroomd kun-
nen gebruik maken van het Brom (Besluit rijkssubsidiëring 
onderhoud monumenten). 
Ook dit besluit kunt u vinden op de website van de RCE 
www.cultureelerfgoed.nl

Subsidiabele kosten
Subsidiabele kosten zijn de kosten die noodzakelijk zijn om 
de onderdelen van een beschermd monument, die monu-
mentale waarden bezitten, op sobere en doelmatige wijze te 
herstellen of te conserveren.

Restauratiewerkzaamheden
Restauratiewerkzaamheden zijn de werkzaamheden die 
nodig zijn voor het herstel van het beschermde monument. 
Onderhoudswerkzaamheden zijn nodig voor de instand-
houding van het monumenten (art. 34 Monumentenwet 
1988)

a		nationaal	restauratiefonds	

Het Restauratiefonds is in 1985 opgericht en zet zich al zo’n 
25 jaar in voor het behoud van ons gebouwde en cultuur-
landschappelijke erfgoed. Het Restauratiefonds ontwikkelt 
en verstrekt laagdrempelige financieringen en biedt finan-
ciële en administratieve diensten aan. Het Restauratiefonds 
verstrekt leningen volgens het ‘Revolving Fund principe’. 
Zodra een lening is verstrekt wordt er rente en aflossing 
terugbetaald aan het Restauratiefonds. Op deze manier is 
er opnieuw geld beschikbaar voor restauraties. Daarnaast 
geeft het Restauratiefonds voorlichting en advies over alle 
financiële aspecten die naar voren komen bij het behoud 
van cultureel erfgoed. Zowel op het gebied van rijksmo-
numenten als gemeentelijke monumenten kunt u bij het 
Restauratiefonds terecht. 

Subsidieregelingen voor rijksbeschermde  
monumentale kerkgebouwen
Voor de kerkgebouwen die door het Rijk zijn aangewezen 
als beschermd monument vormt subsidie een belangrijke 
bron voor financiering van een restauratie.
Van 2009 tot en met 2011 stromen (rijksbeschermde) 
kerkelijke gebouwen en kerkelijke objecten gefaseerd in het 
Brim (Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumen-
ten). Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie moet 
u een periodiek instandhoudingsplan (PIP) voor zes jaar 
indienen. De subsidieaanvragen dient u in bij de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Als de RCE de 
beschikking verleent, wordt de subsidie uitbetaald door het 
Restauratiefonds. Dit kan eenvoudig digitaal. De kerkge-
bouwen die nog niet zijn ingestroomd in de Brim-regeling 
kunnen gebruik maken van het Brom (Besluit rijkssubsidie-
ring onderhoud monumenten).

Kerken Nevenfunctie-Lening
Naast deze subsidieregelingen biedt het Restauratiefonds u, 
als eigenaar van een rijksmonumentale kerk, een lening met 
een lage rente voor aanpassingen in het kerkgebouw. Met 
deze Kerken Nevenfunctie-Lening kunt u werkzaamheden 
financieren die nodig zijn om faciliteiten aan te brengen 
in de kerk. Denkt u hierbij aan sanitaire voorzieningen, 
verwarming of een pantry. Op deze manier kan de kerk, be-
halve voor de eredienst, ook gebruikt worden voor bijvoor-
beeld concerten, tentoonstellingen of vergaderingen. 
Of een kerk in aanmerking komt voor de Kerken Neven-
functie-Lening is afhankelijk van een aantal voorwaarden. 
Belangrijk is een onderbouwing met uw visie op (beter) 
multifunctioneel gebruik en daarmee een financieel zeker-
der toekomst. Kijk voor de voorwaarden en meer informa-
tie over de regeling op www.restauratiefonds.nl/kerken.
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Cultuurfondsen voor gemeentelijke of provinciale 
monumenten
Het Rijk biedt geen financieringsfaciliteiten voor gemeente-
lijke of provinciale monumenten. Voor deze monumenten 
heeft het Restauratiefonds in samenwerking met het Prins 
Bernard Cultuurfonds en provincies de Cultuurfondsen 
voor Monumenten opgericht. Met een Cultuurfonds-
hypotheek uit één van de provinciale Cultuurfondsen voor 
Monumenten kunt u (een deel van) de restauratie tegen een 
lage rente financieren. Inmiddels beschikken negen provin-
cies over een provinciaal Cultuurfonds. Kerkgebouwen met 
de status van gemeentelijk monument komen voor deze 
aantrekkelijke financieringsvorm in aanmerking.

Mogelijkheden voor aanvullende financiering
Veelal kunt u de restauratie niet uitsluitend met subsidie of 
een laagrentende lening financieren en er is dan een aanvul-
lende financiering noodzakelijk. Het Restauratiefonds 
verstrekt een aantal financieringsfaciliteiten, waaronder de 
annuïteitenlening en (Brom)rekening-courant. Voor het 
restauratieproject kan een financieringsconstructie worden 
opgezet die op uw specifieke situatie is toegesneden. Hierbij 
moet u er rekening mee houden dat er rente en aflossing 
betaald moet kunnen worden. 
Op het gebied van aanvullend financieren werkt het Res-
tauratiefonds regelmatig samen met de Stichting Kerkelijk 
Geldbeheer (SKG). SKG fungeert als ‘bank’ voor veel ker-
ken die zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland 
en financiert derhalve ook restauraties van kerkgebouwen. 
Er is een combinatie van financiering door SKG en het 
Restauratiefonds mogelijk. De aanvraag loopt dan geheel 
via SKG. Vervolgens krijgt u in de restauratiefase slechts 
met één betaalloket te maken: alle uitbetalingen gaan via het 
Restauratiefonds. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan 
contact op met het Restauratiefonds, telefoon 033 253 9439 
(optie 4) of kijk op www.restauratiefonds.nl

b		andere	
financieringsmogelijkheden

Ook kunt u een reguliere bank om een offerte vragen.

c		vrienden	van

Vrienden zijn nuttig, handig en welkom. Zowel privé als 
voor het kerkgebouw. Uit de praktijk zijn veel voorbeelden 
voorhanden, die nut en noodzaak kunnen aantonen. Uiter-
aard moet u hier tijd en energie in steken, maar het betaalt 
zich ruimschoots terug. Vrienden van uw kerkgebouw cre-
ëren een breder draagvlak voor het bestaan van uw gebouw 
in de locale samenleving, maar kunnen ook veel betekenen 
als het aankomt op praktische zaken. Denkt u daarbij aan 
een vrijwilligersteam om te helpen bij het (dagelijks) ge-
bruik, maar ook voor eenvoudige onderhoudsklusjes, vooral 
aan het interieur. Ook de organisatie van activiteiten als het 
werven van financiële middelen voor beheer en behoud zijn 
vaak bij Vrienden in goede handen.
U kunt de organisatie van Vrienden integreren in uw be-
heertaak of er een aparte organisatie van maken. Dat laatste 
kan in de vorm van een vereniging of een stichting. Niet 
alleen organisatorisch kan dit laatste verstandig zijn, ook in 
fiscaal opzicht is dit wellicht aan te bevelen. De verworven 
inkomsten blijven zo primair bestemd voor het doel van de 
verwerving en er kan transparant toezicht gehouden worden 
op de besteding. Er zijn in Nederland vele voorbeelden van 
Vrienden met diverse organisatorische inbeddingen. 

d		particulieren	en	bedrijfsleven

Naast de ‘Vrienden van’ kunt u ook incidenteel, bijvoor-
beeld op Open Monumentendagen, aandacht vragen voor 
de restauratie en het onderhoud van uw kerkgebouw. Bij 
grote restauraties is het aan te bevelen een sponsorplan op te 
stellen.
Maar ook het bedrijfsleven lijkt vaak geïnteresseerd in doel-
gerichte actie. Zo benaderde de restauratiecommissie van 
een Haarlemse kerk succesvol de plaatselijke juweliers met 
het verzoek de restauratie van een zestiende-eeuws altaar-
stuk, destijds geschonken door de goud- en zilversmeden,  
te financieren.
Denk ook eens aan het adopteren van een onderdeel van een 
te restaureren object. De adoptie van orgelpijpen is in veel 
kerken een succesformule gebleken.
In de Pieterskerk Leiden loopt het bijzondere sponsorpro-
ject ‘Ramen met Namen’. Deze actie is gestart ten behoeve 
van de financiering van de nieuwe glas-in-loodramen.
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De Grote of St.-Bavokerk, een driebeukige veertiende-
eeuwse kruiskerk, is het belangrijkste monument van 
Haarlem en trekt jaarlijks ca. 120.000 bezoekers. Deze 
bezoekers bestaan met name uit toeristen, maar ook 
uit bezoekers van  de gratis (orgel)concerten, lezingen, 
tentoonstellingen en kerkdiensten. Dat een dergelijke 
monumentale kerk nog steeds voor de eredienst in gebruik 
is, mag uniek worden genoemd.
Het is het kerkbestuur al jaren een doorn in het oog dat de 
toegang tot de Bavo absoluut ongeschikt is als entree voor 
al deze bezoekers. De entree tot de kerk is namelijk een 
smal onopvallend deurtje, aan de zijkant van de kerk in 
een van de bijgebouwtjes. Wij weten dat een groot aantal 
toeristen wel op zoek gaat naar de ingang, maar, als ze die 
vervolgens niet snel kunnen vinden, hun zoektocht staken 
en besluiten het bezoek dan maar over te slaan. Ook voor 
minder validen is de kerk een lastig te bezoeken gebouw. 
Via een smalle gang met een trapje kom je namelijk in het 
kerkgebouw. 
Het kerkbestuur wil de drempel voor bezoekers graag zo 
laag mogelijk houden, juist om zo veel mogelijk mensen 
in staat te stellen te genieten van de schoonheid van het 
gebouw.

Wij hebben in dit enorme gebouw de beschikking over 
slechts twee toiletten. Met name tijdens concerten en 
grotere manifestaties geeft dit nog wel eens problemen. 
We lossen dit dan op door een aantal Dixies (mobiele 
toiletten) te plaatsen. Een oplossing die wel praktisch is, 
maar ook ontzettend lelijk en onhygiënisch. Daarnaast 
ontbreekt een invalidentoilet. Wij vinden dat een groot ge-
mis, zeker op deze bijzondere plek die vanuit de kerkelijke  
traditie gastvrijheid wil bieden aan alle bezoekers.

In het smalle gangetje dat de entree en toegang tot de kerk 
vormt, exploiteren wij zo goed en zo kwaad als het gaat 
een winkeltje. Vooral in het hoogseizoen, als er gelijktijdig 
grote groepen bezoekers in en uit de kerk willen, geeft dit 
zo’n gedrang dat mensen maar een ding willen: weg uit dat 
smalle gangetje. Dat komt de winkelomzet uiteraard niet 
ten goede.

Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat wij, na jaren-
lange besprekingen met de Gemeente Haarlem, over-
eenstemming hebben bereikt voor een nieuwe entree 
aan de noordzijde waarbij een rond 1650 gesloten ingang 
opnieuw in  gebruik zal worden genomen.
Wij kunnen hier onder andere een toilettenblok met 
invalidentoilet en een echte kerkwinkel realiseren en met 
de  ‘nieuwe oude’ entree, tevens een gelijkvloerse toegang 
tot de Bavo. 
Deze aanpassingen worden gerealiseerd met behulp van de 
Kerken Nevenfunctie-Lening van het Nationaal Restau-
ratiefonds.
Bijkomend voordeel is dat deze nieuwe entree vanaf de 
Grote Markt zichtbaar zal zijn. Wij verwachten hierdoor 
circa tien procent  meer betalende bezoekers te krijgen. 
Al met al zullen deze verbeteringen de inkomsten uit de 
Bavo enorm ten goede komen. 
Inkomsten die wij goed kunnen gebruiken om het gebouw 
in stand te houden en door te kunnen geven aan volgende 
generaties.

A.M. Jansen,
beheerder van de Grote of St.-Bavokerk 
Haarlem

Kerken Nevenfunctie-Lening voor 

de	grote	of	st.-bavokerk	in	haarlem
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Door de toename van het aantal kerkgangers had de 
Hervormde Gemeente Oegstgeest in de jaren twintig 
behoefte aan een extra kerk. Toch zou het nog tot 1931 
duren voordat de Amsterdamse architect F.B. Jantzen de 
opdracht kreeg voor het bouwen van een nieuwe kerk aan 
de Warmonderweg. Jantzen werkte in een strakke variant 
van de Amsterdamse Schoolstijl. Daarnaast toonde hij in 
de Pauluskerk veel gevoel voor het traditionele, Hollandse 
bouwen van de Delftse School, zoals het steile zadeldak, 
gedekt met Romaanse pannen, met de half ingebouwde 
toren met koperen zadeldak. De bakstenen, rijzige kerk is 
tot in details als één kunstwerk door de architect ontwor-
pen. De Pauluskerk heeft grote ensemblewaarde door 
haar beeldbepalende situering langs de Warmonderweg en 
kreeg in 2000 het predikaat rijksmonument.
Na het samengaan van de protestantse kerken in Oegst-
geest was er één kerk, de Pauluskerk, te veel. De Stichting 
Pauluskerk Oegstgeest werd opgericht om de kerk te 
behouden en deze kocht voor één euro het gebouw van de 
Protestantse Gemeente. Er  werd gezocht naar een nieuwe 
bestemming. De Leidse muziekschool had al aangegeven 
op zoek te zijn naar een nieuwe locatie voor muziek en bal-
letlessen. Dit leek een prachtige oplossing. Maar daarvoor 
was wel een investering van circa 400.000 euro noodzake-
lijk voor nieuwe vloeren, verwarming, geluidsisolatie en 
toiletten. Voorwaarde was wel dat de verbouwing binnen 
zes maanden, voor de aanvang van het nieuwe cursus-
seizoen, moest worden gerealiseerd. De stichting nam de 
uitdaging aan. Het bedrag dat reeds was gereserveerd voor 

het onderhoud van de kerk werd geïnvesteerd in de trans-
formatie. Ook de gemeente Oegstgeest droeg financieel 
bij. Een lening van het Triodos cultuurfonds, opgericht 
in 2006, bracht uitkomst voor de rest van het benodigde 
bedrag. Dit fonds financiert projecten met een officiële 
cultuurverklaring van het ministerie van OCW. De aan-
vraag van de Pauluskerk viel binnen de voorwaarden.  
Na een grondige verbouwing is het kerkgebouw onder 
leiding van restauratiearchitect Marcel van Dijk geschikt 
gemaakt voor zijn nieuwe functie. Door de week is de Pau-
luskerk muziekschool met een verwarmde vloer waarop 
gedanst en gegymd kan worden. Op de eerste verdieping 
en op de zolder zijn muzieklokalen ingericht en in de kel-
der (goed geïsoleerd!) kan harde muziek gemaakt worden 
zonder anderen te storen. Maar de kerkzaal is ook geschikt 
voor concerten en theatervoorstellingen en is sinds decem-
ber 2008 ook aangemerkt als officiële trouwlocatie. Toch 
is de kerk ook nog kerk. Op zondag vinden er diensten 
plaats van de Volle Evangelie Gemeente. 
Niet voor niets vond in dit prachtvoorbeeld van herbe-
stemming met behoud van de mogelijkheid van kerkelijk 
gebruik de aftrap plaats van de bijzondere prijsvraag 
Erfgoed op eigen benen, een initiatief van het VSBfonds in 
het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed.
De prijsvraag is gericht op inspirerende plannen voor 
neven- of herbestemming van religieuze gebouwen. 

Lening Triodoscultuurfonds voor de

pauluskerk	in	oegstgeest	
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Vanuit de ervaring van de Stichting de Oude Kerk te  
Amsterdam, hierna ‘de Oude Kerk’, beschrijven wij het 
nut van een ‘Stichting Vrienden’ voor dit rijksmonument. 
Het gotische kerkmonument, de Oude Kerk, werd als 
eerste Amsterdamse parochiekerk tussen 1200 en 1600 
gebouwd. Het is nog steeds een levende, thans PKN kerk. 
In 1955 is de Stichting de Oude Kerk opgericht, die als 
eigenaar dit oudste monument in stand houdt en exploi-
teert. Inmiddels is zij bezig met de derde, grote restauratie 
die in 2012 wordt afgerond. 
Naast die bouwkundige taak, instandhouding, is er een 
brede sociaal/culturele activiteit ontstaan. Het bijzondere 
gebouw op de Amsterdamse Wallen is het gehele jaar open 
als museum, concertplek en platform voor zeer uiteenlo-
pende activiteiten. Grote en kleine ruimtes kunnen wor-
den gehuurd voor passende tentoonstellingen, maatschap-
pelijke bijeenkomsten en (ook burgerlijke) huwelijken.

Stichting Vrienden van de Oude Kerk
Eind 2004 werd de ‘Stichting Vrienden van de Oude Kerk’ 
(SVOK) opgericht. Voor de inmiddels bijna 600 Vrienden 
organiseert de SVOK Vriendenbijeenkomsten. Op verzoek 
van ‘de Oude Kerk’ verschaft de SVOK financiële project-
steun. 

De SVOK heeft een bestuur van vijf personen, merendeels 
woonachtig in Amsterdam. Dit bestuur bestaat uit een 
voorzitter (oud-conservator), een secretaris, een pen-
ningmeester (oud-advocaat) en twee leden (waar onder de 
directeur van de Oude Kerk). 
De activiteiten en de doelstelling van de SVOK zijn het 
bevorderen en ondersteunen van de activiteiten van de 
Stichting de Oude Kerk, o.a. door het vormen van een 
kring van vrienden en donateurs, het bijeenbrengen van 
gelden (schenkingen, donaties, legaten, etc). Ook verleent 
zij steun aan de Oude Kerk in de vorm van schenkingen en 
het organiseren van activiteiten zoals lezingen, etc. 
De SVOK is een instelling van algemeen nut zonder 
winstoogmerk en als zodanig erkend door de belasting-
dienst (ANBI).

Organisatie
Het bestuur verzorgt zelf de financiële administratie en 
het ledenbestand. Voorts is er een samenwerking met het 
personeel van het stichtingskantoor van de Oude Kerk. 
De secretaris van de SVOK houdt kantoor bij de direc-
tieassistenten. Voor praktische hand- en spandiensten, 
bijvoorbeeld een grote circulaireverzending, verlenen 
alle bestuursleden assistentie. Met regelmaat is er actief 
contact tussen de voorzitters van de SVOK en de Stich-
ting de Oude Kerk. Deze wordt permanent op de hoogte 
gehouden over het ledenbestand en nieuw aangemelde 
leden (Vrienden). Steun voor nieuwe projecten of ontwik-
kelingen speelt hierbij op de achtergrond mee. 
Met regelmaat is er actief contact tussen de voorzitters van 
de SVOK en de Stichting de Oude Kerk. Deze wordt per-
manent op de hoogte gehouden over het ledenbestand en 
nieuw aangemelde leden (Vrienden). Steun voor nieuwe 
projecten of ontwikkelingen speelt hierbij op de achter-
grond mee. 

Activiteiten
Tegen betaling van een jaarlijkse contributie van mini-
mum 25 euro per persoon, 40 euro per paar en 300 euro 
als Vriend voor het Leven, krijgen Vrienden vrije toegang 
tot het monument. Tevens worden bij bijzondere culturele 
evenementen kortingen afgesproken.
Voorts organiseert de SVOK tweemaal per jaar vrien-
denbijeenkomsten, waarbij sprekers, experts en musici 
optreden. Hier worden steeds bijzondere onderwerpen ge-
relateerd aan de Oude Kerk en Amsterdam aangesneden. 
Tenslotte is er het jaarlijkse, inmiddels bekende, Zonne-
Ontbijt met Saskia. Dit evenement, dat vrij toegankelijk 
is voor de Vrienden, wordt gehouden op 9 maart en vormt 
tevens de opening van het culturele jaar.
Als centraal doel proberen zowel de SVOK als de Oude 

Vrienden voor

de	oude	kerk	amsterdam
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Kerk zo veel mogelijk leden te werven voor de Vrienden. 
Bij alle activiteiten en bijeenkomsten wordt geworven en 
geënthousiasmeerd, waardoor het noodzakelijke draagvlak 
ontstaat. 

Een geslaagd project
In haar bijna vierjarig bestaan heeft de SVOK al vele ma-
len, zeer overtuigend, projecten ondersteund. Niet alleen 
trok dat nieuwe sponsors aan, het leverde ook steeds weer 
opmerkelijke PR voor de Oude Kerk op. Dat heeft dit 
monument op de Wallen zeer nodig. 
Projectsteun werd onder meer geleverd aan de restauratie 
van de Sacristietuin en enkele kroonluchters, aan verschil-
lende boekuitgaven bij de 700-jarige Inwijding in 2006.
Ook participeert de SVOK in 2009 in een zeer bijzonder 
jeugdboek Het geheim van de Oude Kerk, geschreven door 
kinderen van 10 jaar uit de binnenstad voor alle Amster-
damse 10-12 jarige basisschoolkinderen.

Scheepsdoop in de kerk 
Het terughalen in 2007 van drie kerkscheepjes in de Oude 
Kerk is een voorbeeld van een zeer geslaagd project dat 
drie jaar in beslag nam. De scheepjes waren verdwenen 
sinds de beeldenstorm in 1566. 
Op 7 november 2007 doopten drie doopvrouwen Els 
Swaab, de voorzitter Raad voor Cultuur, Bonnie Zuider-
wijk, de vrouw commandant der Zeestrijdkrachten en As-
trid Kee, de Havenmeester van Amsterdam (enige vrouw 

in deze functie ter wereld!) de zilveren kogge St. Anna uit 
1350, de Aeolus uit 1607, het Admiraalschip van Jacob van 
Heemskerck en de ss Rembrandt uit 1856.Het laatste schip 
was bijna het vroegste schip van de rederij KNSM en het 
eerste schip dat op 1 november 1876 vanuit zee door de 
nieuwe sluis van IJmuiden voer. 
Bij die gelegenheid speelde de voltallige kapel van de 
Koninklijke Mariniers voor een publiek van circa 600 
genodigden,Vrienden en media. Het was een geweldig 
spektakel dat nog iedere dag zijn esthetische en financiële 
rendement oplevert. 
De Oude Kerk met al haar zeehelden herkreeg haar 
originele functie als ‘de Havenkerk van Amsterdam’ voor 
20.000 euro, geschonken door zeventien schenkers, waar-
onder de Stichting Vrienden van de Oude Kerk.

Herbert van Hasselt
directeur Oude Kerk
Amsterdam
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e		fondsen	en	stichtingen

Naast de hiervoor behandelde financieringsmogelijkheden 
is er nog een groot aantal alternatieven. Vaak blijkt een 
speurtocht in subsidieland, gekoppeld aan de nodige inven-
tiviteit en creativiteit, heel veel op te leveren. U kunt soms 
bij een fonds meer dan één aanvraag indienen, bijvoorbeeld 
voor het gebouw, het orgel of een boekpublicatie, maar ook 
als de restauratie zich over een aantal jaren afspeelt.
Probeer uw aanvraagbrief toe te spitsen op de specifieke 
doelstellingen van het fonds. Maak een presentatiemap 
of een power point presentatie. De mee te sturen bijlagen 
verschillen van fonds tot fonds, omdat de fondsen vaak 
specifieke eisen stellen.
Controleer altijd welke eisen een fonds stelt om te voorko-
men dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen. 
Ook wordt in sommige gevallen gevraagd meerdere exem-
plaren van uw aanvraag of toelichting mee te sturen!

Stuur altijd mee:
•  kostenraming van de restauratie
•  dekkingsplan
•  exploitatieplan
•  subsidiebeschikking RCE 
•  uittrekstel Kamer van Koophandel van uw stichting of 

vereniging
•  statuten van uw stichting of vereniging
•  jaarverslagen
•  notitie over de geschiedenis, de restauratie en de toekomst 

van het kerkgebouw
•  indien aanwezig, verslag van het bouwhistorisch onder-

zoek

De Vereniging van Fondsen in Nederland, gevestigd in 
Den Haag, geeft jaarlijks het Fondsenboek uit. U kunt zich 
op deze uitgave abonneren, zodat u altijd over een actueel 
overzicht beschikt. 
Het Fondsenboek is ook als Cd-rom verkrijgbaar Bestellen 
kan via: www.verenigingvanfondsen.nl of via uw boekhan-
del. Ook via www.fondsenboek.nl

De VBMK heeft in haar Nieuwsbrieven diverse malen 
aandacht geschonken aan fondsenwerving. Dit mede naar 
aanleiding van studiemiddagen. 
Informatie www.vbmk.nl of vbmk@erfgoedhuis-zh.nl

Belangrijke fondsen voor kerkbeheerders

Prins Bernhard Cultuurfonds 
 Postbus 19750, 1000 gt Amsterdam 
www.prinsbernhardcultuurfonds.nl 
Dit fonds kent ook regionale fondsen, zie hun website.

VSB-fonds  
Postbus 16, 3500 aa Utrecht 
www.vsb.nl 
Het VSB-fonds kent ook regionale afdelingen.

Maatschappij van Welstand  
Postbus 655,	3800	ar Amersfoort 
www.welstand.nl

Bouwfonds Cultuurfonds  
Postbus 15,	3870 da Hoevelaken 
www.bouwfonds.nl/site/nl-nl/Ontwikkelen/Ontwikkeling/
Cultuurfonds

Skan-fonds  
Postbus 156,	1200	ad Hilversum 
www.skanfonds.nl

Meindersma-Sybenga Stichting  
Dotingatún 40,	9035	ew Dronrijp

Stichting Nederlands Protestants Convent  
Lauwers 7,	8602	cs Sneek

Insingerstichting  
Nieuwezijds Voorburgwal 102,	1012	sg Amsterdam

 M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting  
Wassenaarseweg 64,	2596	cj Den Haag

Mr. Paul de Gruyterstichting  
Schutsboom 45,	5571	me Bergeyk

Stichting K.F. Heinfonds  
Maliesingel 28,	3581	bh Utrecht 
www.kfheinfonds.nl

Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds  
Laan van Nieuw Oost Indië 252,	2593	cd Den Haag 
www.mullerfonds.nl



17 | 7hoofdstuk 7

Orgelfondsen

Stichting Orgelfonds Mooij  
Binnenweg 26,	7331	gr Twello 
www.orgelfondsmooij.nl

Stichting Behoud Nederlandse Orgel  
Postbus 7,	8084	zg ’t Harde 
www.sbno.org

f		europese	subsidies

Voor de restauratie van uw kerkgebouw kunt u in bijzon-
dere gevallen een beroep doen op een Europese subsidie. 
Deze subsidies zijn gebonden aan strikte voorwaarden.
Er zijn gespecialiseerde bureaus die zich hiermee bezighou-
den. 
Informeer voor de mogelijkheden voor het  aanvragen van 
een Europese subsidie bij uw gemeente. 
Informatie: www.europesesubsidie.com
www.europa-nu.nl
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Het project Ramen met Namen is een bijzondere sponsor-
actie om geld te werven voor de restauratie van de ramen 
van de Pieterskerk in Leiden. De onderste panelen van de 
vijfentwintig lage ramen in de kerk zijn gereserveerd voor 
deze actie. Particulieren kunnen hun naam laten brand-
schilderen in deze ramen. 

Behalve een belangrijke bron van inkomsten is het project 
Ramen met Namen een voor Nederland uniek kunstpro-
ject. Twee gerenommeerde Nederlandse kunstenaars 
tekenen voor de uitvoering. Letterontwerper Frank E. 
Blokland – hoofdvakdocent lettertekenen aan de Konink-
lijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag 
– ontwierp voor het project een speciale variant van de 
letter DTL Haarlemmer van Van Krimpen. Hij maakt ook 
het ontwerp voor de vermeldingen per paneel. Glazenier 
Stef Hagemeier uit Tilburg is vervolgens verantwoordelijk 
voor het brandschilderen van het ontwerp in het glas-in-
lood.

Voor deelname betaalt men een basisprijs van vijftig 
euro en vervolgens vijfentwintig euro per teken. Sinds 
2005 hebben 550 personen meegedaan aan deze actie. 
De deelnemers hebben allen verschillende redenen om 
mee te doen: een uniek cadeau, als herinnering aan een 
overledene, bij een jubileum of geboorte. De doelgroep is 
in de eerste plaats de bevolking van Leiden en omgeving. 
Daarnaast richten wij ons op (oud-)studenten van de 
Leidse Universiteit.

Het Ramen met Namen project wordt ondersteund door 
een vrijwilligersgroep die één keer in de twee maanden 
bij elkaar komt. Tijdens deze besprekingen wordt een 
marketingactie geëvalueerd en wordt er nagedacht hoe we 
het project in de komende maanden onder de aandacht 
kunnen brengen. 

Door middel van een folder, een speciale website en een 
extra bijlage wordt het project uitgelegd. Het onder de 
aandacht brengen van dit speciale project blijft nodig 
om de namen te verkopen. Indien er weinig marketing-
activiteiten plaatsvinden is dat direct terug te zien in de 
verkoopcijfers.

sponsorproject	in	de	pieterskerk	leiden
Ramen met namen, uw naam of de naam van uw dierbare vereeuwigd
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In de afgelopen jaren hebben wij onder andere de volgen-
de marketingactiviteiten uitgevoerd:
•  Posteractie
•  Mailingen naar bekenden van de Pieterskerk  

(o.a. Vrienden van de Pieterskerk)
•  Persberichten
•  Redactionele stukken in diverse tijdschriften en  

kerkbladen
•  Bijlage bij museumjaarkaartmagazine
•  Verkoop via een stand tijdens evenementen in de 

Pieterskerk of bij andere gelegenheden, bijvoorbeeld de 
kerstfair in de Hortus Botanicus in Leiden.

De administratie vindt plaats bij de Pieterskerk. Men kan 
zich aanmelden via een antwoordformulier in de folder of 
via de website. Vervolgens krijgt de deelnemer een bevesti-
gingsformulier met daarop de opgegeven naam. 
De betaling gaat via een automatische incasso. Zodra er 
ongeveer tachtig nieuwe namen zijn binnengekomen, 
worden deze naar de typograaf gestuurd. Na correcties 
worden de namen doorgestuurd naar de glazenier die 
zorgt voor het brandschilderen. Tenslotte worden de 
glaspanelen geplaatst in de Pieterskerk. De deelnemers 
aan het project ontvangen hiervan bericht en krijgen ook 
een certificaat waarin de gebrandschilderde naam staat 
vermeld.

Er zijn op dit moment vierentwintig raampanelen (zes 
ramen) bewerkt met deze actie. Het aantal aanmeldingen 
blijft binnenstromen, zodat de actie ook na de voltooiing 
van de restauratie doorgaat. Tot nu toe is het netto resul-
taat in vijf jaar 180.000 euro!

In de komende maanden wordt de doelgroep uitgebreid 
met Amerikaanse bezoekers. Er is een speciaal Pilgrim-
raam gereserveerd voor nakomelingen van de Pilgrim 
Fathers, een groep Engelse puriteinen die vanwege hun 
geloof waren uitgeweken naar Holland en zich in 1609 
vestigden in Leiden.

Daarnaast is de projectgroep Ramen met Namen bezig 
met een reclamefilm. Het is de bedoeling dat deze film in 
diverse Leidse bibliotheken wordt vertoond.

Marjan Koene
coördinator Fondsenwerving
Stichting Pieterskerk Leiden
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De Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdeskerk is gebouwd in 
1934 door architect N. Molenaar. Zuidermeer vormde een 
grote rooms-katholieke enclave in het overwegend protes-
tantse Noord-Holland. De kerk speelde een belangrijke 
rol in het kleine dorp. Doordat de gezinnen steeds kleiner 
werden en door de ontkerkelijking werd de kerk veel te 
groot en kwam zij leeg te staan. Het dorp wilde de kerk 
graag behouden, maar hoe kan een kleine gemeenschap 
het onderhoud voor een dergelijk gebouw opbrengen? 
Samen met het bisdom werd een plan bedacht om multi-
functioneel gebruik van het grote kerkgebouw mogelijk te 
maken.
Op donderdag 18 december 2008, tijdens de slotmanifes-
tatie van het Jaar van het Religieus Erfgoed in Middelburg, 
werd de Lourdeskerk van Zuidermeer de winnaar van de 
prijsvraag Erfgoed op eigen Benen, een initiatief van het 
VSBfonds, met het project om de kerk te transformeren 
tot een gemeenschapshuis voor het dorp met daarnaast 
een nieuwe kapel. De prijs bedroeg 100.000 euro. Het 
project is een samenwerkingsverband van de parochie, 
de gemeente, de woningbouwvereniging Intermaris, de 
provincie Noord-Holland en de dorpsbewoners. In het 
dorpshuis, dat een plaats krijgt in het schip van de kerk, 
komen tal van voorzieningen en activiteiten: ontmoeten, 
toneel, repetitieruimte, bibliotheek, internetcafé, fitness 
en bewegingsonderwijs. Het koor van de kerk wordt 

gesloopt, maar de beeldbepalende voorzijde van de kerk 
blijft staan. De oude sacristie wordt uitgebreid tot een 
kleine kapel waar kerkdiensten kunnen plaatsvinden.   

VSB-prijs van  100.000 euro voor 

de	lourdeskerk	in	zuidermeer
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De Oude Calixtuskerk stamt uit de veertiende eeuw, de  
toren uit 1371. Eind vijftiende eeuw werd de kerk in goti-
sche stijl verbouwd en uitgebreid tot de huidige kerk. In 
het koor zijn nog resten van de oorspronkelijke muurschil-
deringen te bewonderen. De kerk is sinds 1978 eigendom 
van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw vonden restauraties 
plaats na zware beschadigingen in begin 1945. Maar na 
overname bleek een grote restauratie opnieuw noodza-
kelijk. Hierbij ging het niet alleen om een bouwkundige 
restauratie, maar ook moest worden nagedacht over een 
revitalisatie. Doorgaan op de oude manier was niet langer 
mogelijk. De kerk werd alleen op zondag gebruikt en was 
de rest van de week gesloten. Daarom is gezocht naar een 
andere bestemming met nieuwe bronnen van inkomsten.
Gekozen is voor het afscheiden van het koor. Dit kreeg 
de functie van kerk maar er kunnen ook kamerconcerten 
en lezingen plaatsvinden. Het schip kan gebruikt worden 
voor grote bijeenkomsten, concerten en andere evenemen-
ten. In de zijbeuken werd een informatiecentrum inge-
richt over de circumvallatielinie van 1627 en er werd een 
expositieruimte gecreëerd. Dit betekende dat het kerkge-
bouw niet alleen gerestaureerd moest worden en voorzien 
van een nieuwe toiletgroep en keuken, maar ook van 
ander meubilair, een betere verlichting en verwarming, 
een verplaatsbaar podium en een goede geluidsinstallatie. 
Daarnaast werden plannen ontwikkeld om het gebouw te 
verfraaien door het terughalen van de oorspronkelijke go-
tische kleuren en het aanbrengen van vijf nieuwe glas-in-
loodramen in de zuidbeuk. De aanschaf van een koororgel 
was gewenst voor de eredienst en voor de kamerconcerten. 
De totale kosten werden geraamd op 2,2 miljoen euro.

Financiering
In 2004 werden de restauratieplannen goedgekeurd door 
de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De 
subsidie zou echter pas in 2008/2009 beschikbaar komen. 
Er moest dus worden voorgefinancierd. Daarbij werden 
ook de mogelijkheden van het aanvragen van een Europese 
subsidie onderzocht. Doorslaggevend bij de financie-
ring was de garantstelling van de gemeente Groenlo om 
de ontbrekende rijksfinanciën af te dekken. Door deze 
garantstelling kon de SOGK een aanvraag indienen bij het 
Programmasecretariaat van de Europese Unie in Arnhem. 
Deze werd goedgekeurd en bij beschikking van Gedepu-
teerde Staten werd in oktober 2005 een subsidie verleend 
van 559.951 euro. Hiermee kon de restauratie en herinrich-
ting worden gestart. 
De nog ontbrekende gelden werden middels andere fond-
sen, bedrijfsleven en particulieren bijeengebracht. 

Procedures voor Europees geld
Welke procedures moeten worden doorlopen voor het 
verkrijgen van Europees geld? 
Het aanvragen van een Europese subsidie is gedelegeerd 
aan de provincie onder strikte voorwaarden. In Gelderland 
kent men zogenaamde plattelandshuizen als onderdelen 
van het Programmasecretariaat EU. Voor de Calixtuskerk 
is de aanvraag ingediend bij het Plattelandshuis Oost-
Gelderland. 
De provincie Gelderland heeft van de EU vele miljoenen 
ontvangen voor plattelandsontwikkeling. Dat geld kan 
ook bestemd worden voor projecten voor economische 
ontwikkeling en versterking van de toeristische sector. 
Door de kerk een herbestemming te geven, ingepast in het 
toeristische project ‘Groenlo vestingstad’, was er ruimte 
voor het aanvragen van een Europese subsidie. 
Naast het invullen van veel formulieren is het essentieel 
om een beleidsbeschrijving op te stellen. Het stichtings-
bestuur maakte een uitgebreide notitie over de multifunc-
tionele mogelijkheden van het kerkgebouw. Vervolgens is 
met hulp van de gemeente en een gespecialiseerd bureau 
een aanvraag ingediend. 
Uiteraard moet de aanvrager na de toekenning van de 
subsidie voldoen aan de bij de aanvraag ingestuurde calcu-
laties betreffende bezoekersaantallen en bruto gecreëerde 
werkgelegenheid. 
Bij het niet voldoen aan deze verplichtingen, kan de  
subsidie teruggevorderd worden.

Europese subsidie voor 

de	oude	calixtuskerk	in	groenlo	
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7.4	
roerend	
religieus	
erfgoed

Binnen de erfgoedzorg in Nederland bestaat een vrij strikte 
scheiding tussen het roerend en het onroerend erfgoed.  
Die scheiding komt voort uit de wetgeving. Er is wel 
een Monumentenwet, maar geen wet die bepaalt wat we 
rekenen onder onroerend erfgoed. In de praktijk blijkt er 
echter veel overlap tussen beide terreinen te bestaan. Het 
onroerend erfgoed kan dan ook niet los gezien worden van 
het roerend erfgoed.

a		instituut	collectie	nederland

Instituut Collectie Nederland (icn) was het kennisinstituut 
voor het beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed 
en beheert een deel van de rijkscollectie, de collectie van de 
Staat der Nederlanden. In 2011 is het icn opgegaan in de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (rce). Daar zijn nu 
de kerntaken (collectiebeheer en kennisontwikkeling en 
-spreiding) ondergebracht.

Het icn stelde zich ten doel:
•  het ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennis over 

beheer en behoud van collecties
•  het beheren en zichtbaar maken van de collectie
•  verrichten van onderzoek, geven van advies en initiëren 

van beleid over erfgoedcollecties

De collectie bestaat uit ruim 100.000 voorwerpen. Onge-
veer de helft daarvan is als langdurig of tijdelijk bruikleen 
ondergebracht bij musea en andere instellingen. Het niet 
uitgeleende deel wordt in het depot in Rijswijk bewaard.
Voor advies en informatie over uw kerkinterieur bijvoor-
beeld bij ander gebruik of herbestemming kunt u zich wen-
den tot de rce afdeling religieus erfgoed. De specialisten 
van de rce beschikken over kennis van alle monumentale 
kerkgebouwen in Nederland zowel wat betreft  het exterieur 
als het interieur.

www.rce.nl

b		museum	catharijne	convent

Behoud en beheer roerend religieus erfgoed
Kerken zijn de beheerders van één van de grootste verzame-
lingen kunst- en cultuurhistorische objecten in Nederland. 
Een gemiddelde katholieke kerk heeft altaren, heiligen-
beelden, kruiswegstaties, kelken, cibories en kandelaars. En 
dan zijn er nog de kerkelijke gewaden, glas-in-loodramen, 
wierookbenodigdheden, et cetera. Een protestantse kerk 
doet hiervoor niet onder. Misschien wel in kwantiteit, maar 
zeker niet in kwaliteit: juist protestantse kerken beschikken 
vaak over zeventiende of achttiende-eeuwse interieurs. De 
inventaris omvat bijvoorbeeld de preekstoel, de kansel-
bijbel, het doophek, kostbaar koperwerk zoals de kansel-
lezenaar, kroonluchter of doopboog, het avondmaalszilver, 
herenbanken en rouwborden. 
Om dit religieuze erfgoed goed en verantwoord te beheren is 
het van belang dat de eigenaar goed weet wat hij in huis heeft 
en welke voorwerpen cultureel (en financieel) waardevol zijn.

Kerksluitingen
Momenteel wordt gesproken over de Derde Beeldenstorm. 
Na die van de zestiende eeuw en de liturgische modernise-
ringen in de jaren ‘60, waarbij veel kerkinterieurs werden 
aangepast, is er nu iets anders aan de hand: de gemeentes 
en parochies worden steeds kleiner, vaak heeft er een fusie 
plaatsgevonden en nu moeten er keuzes gemaakt worden 
wat er met de kerk en de inventaris moet gebeuren. Om te 
voorkomen dat hierbij waardevolle voorwerpen verloren 
gaan, is nauwkeurige registratie  en waardestelling van het 
interieur van groter belang dan ooit.

Inventarisatie en registratie
Al sinds de vroege jaren zeventig worden de voorwerpen in 
de kerken geregistreerd. Museum Catharijneconvent (mcc) 
beheert het archief met het resultaat van al die inventarisa-
ties. Deze gegevens gebruiken de erfgoedspecialisten van het 
Museum om advies uit te brengen over een goed beheer en 
behoud van deze voorwerpen of om de culturele waarde van 
een bepaald voorwerp te bepalen. 

Samen met de Nederlandse kerken en erfgoedinstellin-
gen ontwikkelde het mcc eerder de Handreiking roerend 
religieus erfgoed. Dit is een praktisch hulpmiddel om de 
culturele waarde van voorwerpen te bepalen en deze, indien 
nodig, op een transparante manier af te stoten. 

Vraag en Aanbod religieuze voorwerpen
Voor kerkelijke voorwerpen die overtollig zijn en waarvoor 
een nieuwe bestemming wordt gezocht ontwikkelde het 
mcc een herplaatsingswebsite. Hier worden aanbieder 
en vrager van kerkelijk erfgoed bij elkaar gebracht. Het 
platform richt zich specifiek op kerken en kloosters. Inmid-
dels hebben al vele voorwerpen via de website een nieuwe 
bestemming gevonden.,
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Toegang tot uw eigen collectie
Tot kort geleden ontvingen kerken een uitgeprint rapport 
als verslag van een inventarisatie in de desbetreffende kerk. 
Dat kwam waarschijnlijk in de kast terecht totdat het 25 jaar 
later weer tijd was voor de volgende inventarisatie. Op veler 
verzoek en gemotiveerd door de technische mogelijkheden 
van tegenwoordig besloot museum Catharijneconvent de 
inventarisatiegegevens beschikbaar te maken voor de eige-
naars van de betreffende collectie. Met één druk op de knop 
kunnen beheerders van religieuze collecties nu hun eigen 
registratie online beheren.

Een nieuw hulpmiddel: Kerkcollectie digitaal
Maar hoe werkt dat dan? Museum Catharijneconvent biedt 
sinds kort Kerkcollectie digitaal (kerkcollectie.catha-
rijneconvent.nl) Dat is een beveiligde, online omgeving 
waarin (bijna) alle gegevens uit ons archief gedigitaliseerd 
zijn. Een eigenaar vraagt toegang tot de eigen collectie. Daar 
is te zien welke voorwerpen eerder al geregistreerd werden. 
Het kerkbestuur, de koster of de enthousiaste vrijwilliger 
kan zelf de gegevens aanvullen of foto’s toevoegen. Ook 
kunnen niet eerder beschreven voorwerpen worden inge-
voerd. Op deze manier ontstaat een overzicht op nationaal 
niveau, van cruciaal belang om onderbouwde keuzes voor 
de toekomst te maken. Desgewenst ondersteunt museum 
Catharijneconvent de kerk bij het bepalen van de culturele 
waarde van de collectie.
Het online platform is een nieuw en uniek hulpmiddel, 
waarbij Museum Catharijneconvent samen met de kerke-
lijke eigenaren en andere erfgoedinstellingen ons cultureel 
erfgoed wil veiligstellen voor de toekomst.

Pia Verhoeven

www.catharijne.convent.nl
kerkcollectie.catharijneconvent.nl
www.catharijneconvent.nl/kennis-advies/erfgoed-
 kerken-en-kloosters/vraag-en-aanbod
www.catharijneconvent.nl/kennis-advies/erfgoed-
 kerken-en-kloosters/handreiking-roerend-religieus-erfgoed

c		stichting	het	nederlandse	
interieur	(shni)

Sommige kerkgebouwen herbergen naast een prachtig 
monumentaal kerkinterieur ook schitterende kerkenraad-
kamers en andere vertrekken, soms voorzien van kostbaar 
goudleerbehang en/of authentieke ornamenten en  
meubilair.
De Stichting het Nederlandse Interieur (shni) stimuleert 
de integrale, multidisciplinaire studie van het interieur 
door kennis te bundelen en invalshoeken samen te brengen. 
De stichting draagt bij aan kennisuitwisseling tussen de 
verschillende specialismen op het gebied van het interieur. 
Door middel van haar website en met de uitgave van een 
Nieuwsbrief houdt de shni zowel professionals als geïnte-
resseerden op de hoogte van actuele kwesties, publicaties en 
onderzoek. 

www.shni.nl.
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Door de toename van het aantal kerkgangers had de 
Hervormde Gemeente Oegstgeest in de jaren twintig 
behoefte aan een extra kerk. Toch zou het nog tot 1931 
duren voordat de Amsterdamse architect F.B. Jantzen de 
opdracht kreeg voor het bouwen van een nieuwe kerk aan 
de Warmonderweg. Jantzen werkte in een strakke variant 
van de Amsterdamse Schoolstijl. Daarnaast toonde hij in 
de Pauluskerk veel gevoel voor het traditionele, Hollandse 
bouwen van de Delftse School, zoals het steile zadeldak, 
gedekt met Romaanse pannen, met de half ingebouwde 
toren met koperen zadeldak. De bakstenen, rijzige kerk is 
tot in details als één kunstwerk door de architect ontwor-
pen. De Pauluskerk heeft grote ensemblewaarde door 
haar beeldbepalende situering langs de Warmonderweg en 
kreeg in 2000 het predikaat rijksmonument.
Na het samengaan van de protestantse kerken in Oegst-
geest was er één kerk, de Pauluskerk, te veel. De Stichting 
Pauluskerk Oegstgeest werd opgericht om de kerk te 
behouden en deze kocht voor één euro het gebouw van de 
Protestantse Gemeente. Er  werd gezocht naar een nieuwe 
bestemming. De Leidse muziekschool had al aangegeven 
op zoek te zijn naar een nieuwe locatie voor muziek en bal-
letlessen. Dit leek een prachtige oplossing. Maar daarvoor 
was wel een investering van circa 400.000 euro noodzake-
lijk voor nieuwe vloeren, verwarming, geluidsisolatie en 

toiletten. Voorwaarde was wel dat de verbouwing binnen 
zes maanden, voor de aanvang van het nieuwe cursus-
seizoen, moest worden gerealiseerd. De stichting nam de 
uitdaging aan. Het bedrag dat reeds was gereserveerd voor 
het onderhoud van de kerk werd geïnvesteerd in de trans-
formatie. Ook de gemeente Oegstgeest droeg financieel 
bij. Een lening van het Triodoscultuurfonds, opgericht 
in 2006,  bracht uitkomst voor de rest van het benodigde 
bedrag. Dit fonds financiert projecten met een officiële 
cultuurverklaring van het ministerie van OCW. De aan-
vraag van de Pauluskerk viel binnen de voorwaarden.  
Na een grondige verbouwing is het kerkgebouw onder 
leiding van restauratiearchitect Marcel van Dijk geschikt 
gemaakt voor zijn nieuwe functie. Door de week is de Pau-
luskerk muziekschool met een verwarmde vloer waarop 
gedanst en gegymd kan worden. Op de eerste verdieping 
en op de zolder zijn muzieklokalen ingericht en in de kel-
der (goed geïsoleerd!) kan harde muziek gemaakt worden 
zonder anderen te storen. Maar de kerkzaal is ook geschikt 
voor concerten en theatervoorstellingen en is sinds decem-
ber 2008 ook aangemerkt als officiële trouwlocatie. Toch 
is de kerk ook nog kerk. Op zondag vinden er diensten 
plaats van de Volle Evangelie Gemeente. 
Niet voor niets vond in dit prachtvoorbeeld van herbe-
stemming met behoud van de mogelijkheid van kerken de 

pauluskerk	in	oegstgeest,	
kerk	en	muziekschool
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In 2006 werd in Almelo de moderne Rooms-katholieke 
Willibrordkerk met bijbehorend klooster gesloopt. Het 
was een bijzonder kerkgebouw, waarin zich bovendien 
fraaie muurschilderingen bevonden van de kunstschilder 
Theodore Strawinsky*, een zoon van de beroemde com-
ponist. Na advies van het Instituut Collectie Nederland 
(ICN) werden de schilderingen via een speciale methode 
van de muur verwijderd en op panelen bevestigd. Ze 
zijn sinds de sloop van de kerk echter dakloos en liggen 
opgeslagen in depots. Mogelijk verdwijnen ze naar het 
buitenland. De situatie vormt een les voor bestuurders, 
kerkbeheerders én kerkeigenaren.  

De Willibrordkerk werd in 1965 gebouwd door de 
architect Jan de Jong (1917-2001). Hij werkte volgens de 
architectuurprincipes van ‘De Bossche School’ van de 
architect-monnik Dom Hans van der Laan. Daarin stond 
een terugkeer naar de essentie van de architectuur voorop 
en een bewuste omgang met maten en verhoudingen. De 
Willibrordkerk was een fraai voorbeeld van deze architec-
tuurvisie, die internationaal belangstelling geniet.
De muurschildering van Strawinsky bestond uit twee 
lange wandfriezen, horizontale stroken van 1.20 meter 
hoog, elk 36 meter lang. Ze toonden twee keer twaalf scè-
nes uit het leven van Jezus van Nazareth, op een vloeiende 

manier aaneengeregen. De verschillende scènes, zoals de 
Opwekking van Lazarus, de Intocht in Jeruzalem en het 
Laatste Avondmaal werden gestileerd weergegeven; de 
figuur van Jezus is enkel te herkennen als de meest wit 
oplichtende figuur. De ingetogen kleuren vormden een 
bijzondere eenheid met de devote atmosfeer van de sobere 
Willibrordkerk. 

De Gemeente Almelo verleende de nieuwe eigenaar, 
Woningstichting St. Joseph, een sloopvergunning voor de 
kerk. Diverse erfgoedorganisaties, zoals het Cuypersge-
nootschap, de Jan de Jongstichting en de Zwitserse Fon-
dation Theodore Strawinsky, probeerden de sloop van de 
kerk nog te verhinderen. Maar de gemeente Almelo kreeg 
formeel gelijk van de rechter en de kerk maakte plaats voor 
seniorenappartementen. 
De schildering werd ondanks de sloop van de kerk behou-
den door middel van de strappo-methode. Hierbij wordt 
een laag stof met wateroplosbare lijm op de schildering 
geplakt. Vervolgens kan de schildering zelf voorzichtig van 
de muur worden afgestroopt. Daarna wordt deze op doek 
bevestigd en wordt het noodverband er weer afgespoeld. 
Hoe belangrijk het ook is dat de schildering werd gered, 
de bijzondere samenhang met de architectuur raakte 
voorgoed verloren. 

Muurschildering van Strawinsky dakloos na sloop 

willibrordkerk	in	almelo
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Voor het erfgoedbeleid is een belangrijke vraag hoe dit 
verlies voorkomen had kunnen worden. Bescherming van 
het complex met een rijksmonumentenstatus zou voor de 
hand hebben gelegen, maar volgens de huidige Rijksmo-
numentenwet is dat enkel mogelijk voor gebouwen die 
ouder zijn dan 50 jaar; een beperking die waarschijnlijk 
bij de aanstaande modernisering van de monumenten-
wet zal verdwijnen. Een bescherming als Gemeentelijk 
Monument was wel mogelijk geweest, als men hier lokaal 
toe had willen besluiten. Plaatselijke belangen blijken 
de besluitvorming rondom bescherming echter vaak te 
domineren. Jong religieus erfgoed is daarbij extra kwets-
baar en kerkinterieurs ontsnappen nog grotendeels aan de 
aandacht van bestuurders en het publiek.
Het instituut Collectie Nederland probeert landelijk de 
naoorlogse wandkunst meer onder de aandacht te brengen 
met het project ‘Help wandkunst opsporen’. 
Voor de bescherming en de eventuele herbestemming van 
kerkgebouwen, met behoud van de aanwezige interieur-
kunst, zal inzet van de eigenaren van groot belang blijven; 
hun keuzes zijn cruciaal voor het voortbestaan van ons 
religieus cultuurgoed.

Door Jelsma,
zelfstandig adviseur religieus erfgoed 

* Theodore Strawinsky

Theodore Strawinsky (1907-1989) werd als oudste zoon van Igor Strawinsky geboren 

in St. Petersburg en woonde in Frankrijk en Zwitserland. Naast vrij schilderwerk 

vervaardigde hij op diverse locaties in Europa ramen, mozaïeken en muurschil-

deringen. In Nederland maakte hij naast de muurschilderingen in Almelo ook 

schilderingen in de Onze Lieve Vrouwe van Fatimakerk in Breda (nu in gebruik 

als makelaarskantoor), in de St. Martinuskerk in Gennep en in de St. Lucaskerk in 

’s-Hertogenbosch. 
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7.5	
gebruiksgoederen

Voor multifunctioneel of meervoudig gebruik zijn, afhan-
kelijk van uw plannen, gebruiksgoederen nodig. Soms zijn 
er wel gebruiksgoederen aanwezig, denkt u daarbij aan stoe-
len, maar u dient zich af te vragen of de al in uw bezit zijnde 
stoelen geschikt zijn voor het meervoudig gebruik. Stoelen 
met een rieten zitting, bijvoorbeeld, zijn niet echt ideaal 
om op te zitten tijdens een concert of diner. Kortom, bij het 
bepalen van de noodzakelijk aan te schaffen gebruiksgoe-
deren is het van belang nut en noodzaak te bekijken vanuit 
het perspectief van de soort activiteiten die u nu en in de 
toekomst wilt gaan ondernemen.

Wat zijn gebruiksgoederen
Allereerst: wat zijn gebruiksgoederen? Denkt u daarbij aan 
alle goederen die u nodig hebt om dié activiteiten te onder-
nemen, die u zich als meervoudig gebruik voorstelt. Dat 
kan dus per kerkgebouw/organisatie verschillen. Om weer 
het bovengenoemd voorbeeld te nemen: stoelen kunnen 
verschillende functies hebben. Bij een concert dat minimaal 
een uur zal duren, dient de stoel niet dusdanig hard te zijn, 
dat mensen in het vervolg of niet meer komen of met kus-
sentjes gaan lopen sjouwen. De stoel moet daarnaast een 
dusdanige zit hebben, dat u er redelijk comfortabel op kunt 
zitten. De zitting moet dus enigszins achterover hellen. 
Voor een diner heeft u echter weer een hele andere stoel 
nodig. Als u stoelen gebruikt met een relaxte zit kunt u niet 
goed meer bij de tafel komen. Hier is dus een stoel met een 
meer actieve zit nodig. Moet u nu voor al die verschillende 
activiteiten verschillende stoelen hebben? Nee, uiteraard 
niet, maar het vergt veel zoeken, uitproberen en dàn pas 
beslissen, welke stoel geschikt is voor het doel/de doelen 
waarvoor u ze wilt aanschaffen. De meeste leveranciers 
vinden het absoluut geen gekke vraag als u een tijdje wilt 
‘proefzitten’ op verschillende stoelen. Laat uw bezoekers 
ook ‘proefzitten’ en vraag hun mening. Overigens behoort 
de stoel tot de gebruiksgoederen, waar u het meest profijt 
van zult hebben. 

Er zijn echter veel meer gebruiksgoederen denkbaar bij 
meervoudig gebruik. Ook hier redeneert u vanuit het 
gewenste gebruik. Denkt u bijvoorbeeld aan garderobe-
rekken. Het is voor bezoekers prettiger als ze hun jas ergens 
kwijt kunnen, dan om er mee te moeten rondlopen. Als 
u de garderobe bewaakt organiseert moet u ook zorgen 
voor nummertjes. Er zijn kunststof nummerplaatjes in de 
handel. Die kunt u hangen aan het haakje waar de betref-
fende jas aan hangt en het duplicaat geeft u mee aan de 
eigenaar. Zo kan deze de juiste jas weer meenemen aan het 
slot van uw activiteit. Zijn papieren nummertjes handiger 
en goedkoper? Ze zijn zeker goedkoper, maar de vraag is of 
ze handiger zijn: papieren nummertjes raken sneller zoek, 
scheuren of zijn onvindbaar, terwijl een kunststof plaatjes in 
de meeste gevallen snel gevonden is en nauwelijks slijt, dus 
lang mee gaat.

Zo kunt u verder het rijtje afgaan: zijn er (sta)tafels, koffie-
zetapparatuur, heet water apparaten voor thee, koelkast(en) 
voor (fris)drank, servies, etc., etc.

Aanschaffen of huren
Moet u die gebruiksgoederen allemaal aanschaffen? Nee, 
dat is niet nodig. U dient zich bij het genoemde rijtje 
gebruiksgoederen af te vragen hoe vaak u iets gebruikt. 
De meeste verhuurders van gebruiksgoederen hebben 
een handige website met prijsinformatie. Als u bepaalde 
gebruiksgoederen vaker in een jaar gebruikt kunt u zich 
afvragen of aanschaffen per saldo niet goedkoper is. Zo is de 
aanschaf van stoelen uiteindelijk goedkoper, afgezet tegen 
de gebruiksduur, dan telkens weer huren. Als u sommige 
goederen echter niet meer dan drie of vier keer per jaar 
gebruikt, kunt u deze wellicht beter huren.
Een ander mogelijk probleem bij aanschaf kan de opslag 
zijn. Kerkgebouwen zijn meestal groot, maar het ontbreekt 
aan bijruimten die geschikt zijn voor opslag. U dient dus in 
uw overwegingen dit element ook mee te laten wegen.
De financiële kant van de zaak is uiteraard niet onbelang-
rijk. Aanschaffen kost geld. Heeft u een spaarpotje of moet 
u lenen? Kunt u een sponsoractie opzetten of subsidie 
aanvragen? In een ander hoofdstuk gaan we dieper in op 
exploitatiecijfers, maar u moet niet vergeten uw investe-
ring terug te verdienen, op welke manier u ook aan uw 
investeringsgeld bent gekomen. Ter vergelijking: als u iets 
huurt ten behoeve van een klant zult u dit aan de klant 
doorbelasten. Het is dus heel gewoon ook een percentage 
van de investering door te belasten. In de prijs van het kopje 
koffie dat u bestelt in een lunchroom zit niet alleen de prijs 
van de koffie, melk en suiker, maar ook een percentage 
investeringsvergoeding voor servies, koffiezetapparatuur, 
inrichting, gebouwkosten en arbeidsloon. En zelfs een 
percentage winstopslag! U moet dit dus ook doen om niet 
telkens opnieuw uw spaarpot te moeten aanspreken of uw 
best doen om aan vreemd vermogen te komen.
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Samengevat
Maak bij plannen voor meervoudig gebruik een lijstje met 
gebruiksgoederen bekeken vanuit de activiteit en/of de be-
zoeker/gebruiker (In de praktijk zal blijken wat u eventueel 
nog vergeten bent).
Schat in hoe vaak u bepaalde goederen op jaarbasis nodig 
zult hebben en maak een afweging wat verstandiger is: 
huren of kopen (Het kan zelfs blijken dat na een paar keer 
huren u alsnog besluit over te gaan tot kopen).
Neem in uw overweging mee waar u de goederen zult 
opslaan.
Vergeet niet de huurprijs of een percentage van de inves-
tering door te belasten aan de gebruiker, zodat u niet méér 
uitgeeft dan u ontvangt.
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De Oude of Pelgrimvaderskerk, gebouwd in 1417 als 
Sint-Anthoniuskapel, is een van de oudste gebouwen in 
historisch Delfshaven/Rotterdam. Aan het kerkgebouw 
hebben diverse grote restauraties plaatsgevonden. Een 
van de ingrijpendste was die van 1761. De kerk werd toen 
voorzien van de huidige klokgevel in régencestijl. 
Het interieur van de kerk is licht en ruim. Wit gepleisterde 
bogen sieren beide zijden van het middenschip. Als vorm 
van eerbetoon hangen in de kerk de naamborden van alle 
predikanten vanaf het jaar 1574. De kerk bezit een schit-
terend gerestaureerd Bätz-Witte orgel uit 1855. Musici 
en muziekliefhebbers roemen de akoestiek van de Oude 
Kerk.

De kerk staat symbool voor de gevaarlijke oversteek van 
een groep Engelse puriteinen naar Amerika in 1620. De 
kronieken vermelden een kort gebed van deze Pelgrim-
vaders aan de haven voor de kerk, die later naar hen is 
vernoemd. Nu zijn het de Amerikanen die een pelgrimage 
naar deze kerk maken om meer te weten te komen over de 
stichters van hun land. Het glas-in-loodraam (1912) in het 
noordelijk transept geeft het vertrek weer van de Pelgrim-
vaders met hun schip de Speedwell. Gedenkplaten houden 
eveneens de herinnering aan de Pelgrimvaders in ere. 

In 1992 verwierf de Stichting Oude Hollandse Kerken 
(SOHK) de Oude Kerk en begon een omvangrijke restau-
ratie onder leiding van ir. Laurens Vis van Vis Restauratie 
Architecten in ’s-Gravenhage. 
Kerk en bijgebouwen werden in oude luister hersteld en 
geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Zo is het 
kerkgebouw voorzien van nieuwe centrale verwarming en 
behaaglijke vloerverwarming, frisse toiletruimtes en een 
pantry. De oude vaste banken in het middenschip werden 
verwijderd en vervangen door moderne losse stoelen. Dit 
voorstel leidde aanvankelijk tot verhitte discussies, maar 
de inrichting oogt visueel zeer ruim en blijkt buitenge-
woon praktisch bij multifunctioneel gebruik! 
Door het mooie lichte interieur, de stijlvolle bijgebouwen 
en de fraaie ligging aan de haven is de kerk een geliefde 
trouwlocatie. De kerk is op zondag in gebruik voor de 
protestantse eredienst, maar wordt daarnaast gebruikt 
voor concerten, presentaties, diners, tentoonstellingen en 
symposia.

Nieuwe stoelen voor de

oude	of	pelgrimvaderskerk	in	delfshaven	
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