
 Verslag Regiobijeenkomst “Openstelling en samenwerking” van de VBMK op 7 december 2017 in 

het StJansmuseum in ‘s Hertogenbosch 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

In 2008 hield de VBMK haar eerste regiobijeenkomst in de Andreaskerk in Rotterdam. Op 7 

december 2017 was het de negentiende keer dat de VBMK voor leden in de regio en daarbuiten 

maar ook voor andere belangstellenden die op zoek zijn naar kennis en contacten een actueel 

onderwerp aan de orde stelde. Dit keer “Openstelling en Samenwerking”.  Een 40 tal deelnemers 

luisterden naar een viertal voordrachten in de sfeervolle omgeving van het StJansmuseum behorend 

bij de Kathedraal St Jan in Den Bosch. 

Op monumentale kerkenbeheerders wordt steeds vaker een beroep gedaan tot bredere 

openstelling. De redenen daarvoor lopen nogal uiteen. De een ziet kansen voor meer inkomsten uit 

(toeristisch) kerkbezoek, de andere redeneert dat al dat overheidsgeld voor instandhouding gepaard 

moet gaan met openstelling voor andere, ook (belasting betalende) niet-kerkelijke doelgroepen. 

Weer een ander wil bezoekers juist deelgenoot maken van al het moois binnen in het kerkgebouw. 

Dat laatste is in Den Bosch bij de St Jans Kathedraal het geval.  Zo maakte Fons van Aart in zijn 

bijdrage namens het kerkbestuur van de Sint Jan duidelijk. Voorop staat de functie van de St Jan als 

Godshuis, maar binnen dat kader is er erg veel mogelijk. En worden ook met succes bijvoorbeeld met 

de Kerststal en met de aandacht voor de Mariaverering duizenden bezoekers naar kathedraal en 

museum getrokken. Bewust nog andere doelgroepen aantrekken is niet aan de orde en ruimtelijk 

ook niet mogelijk aldus van Aart. Het beslag op de vrijwilligersorganisatie is aanzienlijk en stelt dus 

ook grenzen. Eugene van Deutekom, gastheer op deze middag en projektleider van het 

StJansmuseum illustreerde in zijn presentatie hoe binnen die grenzen bijvoorbeeld met een 

audiotour en met een winkeltje de aantrekkelijkheid van een bezoek aan St Jan wordt verhoogd. 

Drempelverlaging was ook het achterliggende thema van Paul Spapens. Als één van de organisatoren 

van de Open Kerkendag Brabant van 26 november j.l. kon hij als geen ander uitleggen hoe deze 

Kerkendag zo’n succes heeft kunnen worden. De RK Kerk de PKN en andere kerkgenootschappen en 

de Overheid hebben hier eendrachtig samenwerkt. Het was duidelijk: dit verdient navolging in 

andere Provincies. 

Samenwerking met een geldgever was het thema in de presentatie van Henk Dijkstra namens het 

Prins Bernahard Cultuur Fonds. Kerkbeheerders konden daarvan leren op welke vragen van PBC zij bij 

een subsidieaanvraag dienen te anticiperen. Hij gaf een aantal nuttige aandachtspunten mee o.a.  op 

het vlak van draagvlakverbreding. Probeer de eigen bijdrage eens cijfermatig neer te zetten, 

uitgaande van € 25 per uur en op basis van een bestede urenberekening was één van zijn suggesties. 

Opvallend aanwezig was een delegatie van het religieus erfgoed in Antwerpen. Uit gesprekken met 

hen is het de VBMK gebleken dat uit Antwerpse ervaringen voor het Nederlands monumentaal 

kerkbeheer nog veel te leren valt.   
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