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Hoofdstuk 1 Inleiding en methodiek

1.1 INLEI DING
AAN L E I DI NG E N CO N T EXT

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) startte in 2001 een
meerjarig onderzoeksproject om een landelijk referentiekader voor de
wederopbouwperiode (1940-1965) te verkrijgen. Eén van de onderdelen van
dit project is een reeks categoriale studies, waaraan de komende jaren wordt
gewerkt. Dit is het derde rapport in die reeks: het eerste rapport (dat de
scholenbouw als onderwerp had) verscheen in januari 2003, het tweede
rapport (raadhuizen) begin 2004. Mede omdat veel informatie over de
naoorlogse architectuur is vastgelegd in boeken, tijdschriften en archieven,
heeft de RDMZ in afwijking van het Monumenten Inventarisatie Project
(1850-1940) gekozen voor een aanpak waarbij de objecten allereerst per
categorie worden bestudeerd op basis van de overvloedige literatuur en
tijdschriftartikelen. De volgorde waarin de categorieën worden onderzocht,
is onder andere afhankelijk gesteld van actuele ontwikkelingen, de mate van
bedreiging en de importantie van de gebouwcategorie. De provincie NoordBrabant heeft op 20 november 2000 tezamen met de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg middelen beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de
wederopbouwkerken binnen de provincie. Kapellen en overige kerkelijke
gebouwen zullen in dit kader niet worden onderzocht. De resultaten van dit
Noord-Brabantse kerkenonderzoek zullen uiteindelijk worden voorgelegd
aan de provincie en kerkelijke organisaties, zodat lacunes in het overzicht
kunnen worden aangevuld. Na 2004 zal de RDMZ overgaan tot de vervolgfase van selectie en bescherming van het vroeg naoorlogse erfgoed. Hiervoor
dient echter nog een beleidskader te worden opgesteld.
PR O C E S E N B ET RO K KE N EN

In maart 2001 zijn de eerste plannen voor het kerkenonderzoek gemaakt
waarna een pilot van 25 objecten in Breda, Aalburg, Werkendam en
Woudrichem is uitgevoerd door Hilde van Meeteren. Na een periode waarin
het onderzoek stil heeft gelegen wegens personele wisselingen, is het
kerkenonderzoek in de periode van juni 2003 tot januari 2004 uitgevoerd
door de architectuurhistoricus Eva Wijdeveld, die als interne onderzoeker is
verbonden aan het Projectteam Wederopbouw van de RDMZ. De nota over
de onderzoeksmethode en de uitgangspunten voor de databank werden
opgesteld door de toenmalige projectcoördinator Anne-Marie Nannen en zijn
in de loop van het project bijgesteld op grond van de resultaten en de
voortgang. In de vervolgfasen van het onderzoek heeft Anita Blom de
coördinerende en inhoudelijke taken overgenomen. De databank is gebouwd
door Harrie Winkels en staat onder beheer van Mathieu Ossendrijver van de
afdeling Informatiemanagement.
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Zoals vastgelegd in de nota, is voor het categoriaal onderzoek naar de kerken
een begeleidingscommissie ingesteld, waarmee kennis is uitgewisseld. Het
voorzitterschap was in handen van de projectcoördinator wederopbouw, mw.
drs. A.M. Blom. In deze commissie hebben de volgende kerkelijk inhoudelijke experts zitting genomen:
•
•
•
•
•

dr. A. J. C. van Leeuwen, Provincie Noord-Brabant
H.W.C. Boudewijns, bisdom ’s-Hertogenbosch
ing. F. van der Linden, bisdom Breda
mr. J. Broekhuizen, (CIO-K)
drs. C.F.M. van Lotringen, Brabant Beeld

Gedurende de looptijd van dit kerkenonderzoek is de begeleidingscommissie
vijf keer bijeen gekomen: startbijeenkomst (kennismaking, inleiding,
bespreking startnotitie en opzet onderzoek), een bijeenkomst voortgang
pilotgebied, bijeenkomst bespreking pilot en databank (WOP), bijeenkomst
verdere onderzoek en presentatie groslijst en een afsluitende bijeenkomst
voor de bespreking van het rapport.
LE E SW I JZ E R

Het rapport is als volgt opgebouwd: in de inleiding wordt de RDMZmethodiek voor het categoriaal onderzoek in hoofdlijnen beschreven en
nader uitgewerkt aan de hand van het kerkenonderzoek1. Het tweede en
derde hoofdstuk van dit rapport vormen het inhoudelijke referentiekader van
het onderzoek. Hierin worden respectievelijk de ontwikkeling van de vooren naoorlogse kerkenbouw beschreven. Kapellen en kloostergebouwen
vallen buiten het kader van het onderzoek. In het vierde hoofdstuk wordt
kort het gebruik van de databank toegelicht. De databank zelf is op een
(bijgevoegde) cd-rom vastgelegd. In de bijlage is een complete adressenlijst
van ingevoerde en voorgeselecteerde kerken opgenomen.
Hoofdstuk 5 bevat de toelichting op de preselectie van de belangrijkste
kerken in Noord-Brabant en de toetsing van deze selectiemethode in het
veld. Dit hoofdstuk is geïllustreerd met representatieve voorbeelden. De
evaluatie van de inhoudelijke en methodische bevindingen sluit hier nauw op
aan en bevat aanbevelingen die van belang zijn voor de nog uit te voeren
categoriale studies. De actuele afbeeldingen bij de tekst zijn gemaakt tijdens
het veldwerk van de onderzoeker. Gestreefd is om een provinciaal dekkend
en uitputtend overzicht te bieden van de in de periode 1940-1965 gebouwde
kerken.

1.2 METHODI EK
De methodiek voor het onderzoek naar objecten van diverse categorieën
gebouwen uit de wederopbouwperiode is vastgelegd en uitvoerig beschreven
in de nota Richtlijnen Categoriaal Onderzoek Wederopbouwobjecten 1940-

1

Hierbij is de tekst van het scholenrapport als uitgangspunt genomen.
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1965 (RDMZ 26 juni 2001). Deze methode is op hoofdlijnen gevolgd bij het
onderzoek waarvan dit rapport de weerslag vormt. Met de provincie NoordBrabant is in maart 2001 een aantal afspraken gemaakt betreffende het
onderzoek. De kerken van alle denominaties moeten bekeken worden, het
onderzoek moet sterk gericht zijn op de toekomst van de Wederopbouwkerken. Daarnaast zullen de gegevens van het onderzoek gebruikt worden voor
de aanvulling en actualisering van de cultuur-historische waardenkaart van
de provincie. Tevens zullen ze uitgangspunt kunnen vormen van toekomstig
beleid voor de instandhouding van deze gebouwen. De aangehaalde passages
zijn afkomstig uit de nota Richtlijnen.
DO EL ST ELL IN G

Het categoriaal onderzoek heeft een vierledig doel:
• ‘het verkrijgen van een landelijk en representatief overzicht van objecten
uit de wederopbouwperiode dat toegankelijk is voor RDMZ-medewerkers
en een aantal geselecteerde externe gebruikers’
• ‘het leggen van een basis voor een wetenschappelijk verantwoord, centraal
geleid en uitgevoerd selectie-, registratie- en beschermingsbeleid (na
2004)’
• ‘het vergroten en verbreden van draagvlak door het verspreiden van
kennis’
• ‘het stimuleren en bevorderen van beleidsbeïnvloeding en alliantievorming
vanuit cultuurhistorisch perspectief’
In deze fase heeft het onderzoek hoofdzakelijk betrekking op het eerste en
het tweede punt.
AF B AK E N I NG

‘Het erfgoed van de wederopbouw omvat de resultaten van (steden)bouwkunst, landinrichting, interieurarchitectuur en monumentale
sculptuur uit de periode 1940-1965’, zo luidt de RDMZ -definitie van de
term wederopbouw. Voor het objectgerichte onderzoek is in de nota
onderscheid gemaakt in elf hoofdcategorieën, die op hun beurt zijn onderverdeeld in subcategorieën.’
De hoofdcategorieën zijn gebaseerd op de verdeling zoals gehanteerd in de
Geïllustreerde Beschrijvingen. Het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op
de subcategorie ‘kerk en kerkonderdeel’ van de hoofdcategorie ‘religieuze
gebouwen’. Het gaat daarbij om alle kerken die gebouwd zijn in de periode
1940-1965. Het onderzoek is niet uitgevoerd volgens de versnelde procedure, die vanaf begin 2003 is ingevoerd, maar nog via een uitgebreide
categoriale verkenning. Dit onderzoek zal alleen de provincie Noord-Brabant
omvatten aangezien andere provincies al onderzocht zijn (Utrecht en
Limburg) of nog onderzocht gaan worden. In de databank zijn ook de in de
literatuur tegengekomen restauraties, belangrijke verbouwingen en toevoegingen summier opgenomen. De gesloopte kerken zijn wel opgenomen in de
databank, maar hebben geen nadere beschrijving.
Dit betekent in praktijk dat er naast het literatuuronderzoek veldwerk is
verricht om een beeld te kunnen schetsen van de kerken in Noord-Brabant.
De huidige onderzoeker is sinds 1 juni met deze opdracht begonnen en kan
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putten uit de verzamelde gegevens en de werkwijze die is opgesteld door
haar voorganger.
W ER KW I JZ E

De onderzoeksnota onderscheidt de navolgende gefaseerde werkwijze
(aangehaalde passages). Per fase is aangegeven hoe deze is geïnterpreteerd
bij het onderzoek naar de kerken in Noord-Brabant.
( LIT E R AT UU R- ) O ND E RZO E K

‘De eerste fase bestaat uit het bestuderen van algemene en categoriespecifieke literatuur uit en over de wederopbouwperiode, alsmede artikelen in
algemene en categoriespecifieke vaktijdschriften uit de wederopbouwperiode.’
Naast publicaties en rapporten zijn de volgende algemene vaktijdschriften
tussen 1940 en 1965 Bouw, Bouwkundig Weekblad, Katholiek Bouwblad
doorgenomen. Het complete overzicht van de geraadpleegde literatuur is
opgenomen in een bijlage van dit rapport.
Als uitgangspunt voor deze categoriale verkenning is de uitgave van de prof.
Dr. G. de Leeuwstichting. Deze uitgave is samengesteld in 1965 en bevat
een lijst van alle naoorlogse kerkgebouwen in Nederland. Tussen 1940 en
1965 zijn in Noord-Brabant 191 kerken gebouwd en 8 kapellen. Van de
kerken zijn 43 in de tijdschriften besproken (zie figuur 1) waarvan 7 zijn
gesloopt.
FIGUUR 1
AANTAL W EDEROPBOUW KERKEN NOORD-BRABANT IN
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DAT A BA N K E N B E S C HO UW ING

‘Omdat de wederopbouwperiode goed gedocumenteerd is, zijn in de tweede
fase enerzijds een algemene en globale inleiding over de ontwikkeling van
de categorie geschreven en anderzijds een databank gevuld met gegevens
over objecten die in de vaktijdschriften zijn gepubliceerd (de zgn. groslijst).’
Allereerst zijn de randvoorwaarden opgesteld, op basis waarvan een digitale
databank is gebouwd. Tegelijkertijd zijn alle artikelen over kerkenbouw uit
de geraadpleegde vakbladen gekopieerd en per tijdschrift gebundeld in
mappen. Na een testfase met aanpassingen in de databank zijn vervolgens de
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relevante objectgegevens uit de artikelen ingevoerd. De Bronvermeldingen
verwijzen naar de geïllustreerde tijdschriftartikelen (merendeels raadpleegbaar in de bibliotheek van de RDMZ). Dit leverde uiteindelijk een digitale
groslijst op van ongeveer 180 kerken in Noord-Brabant. In een afzonderlijk
hoofdstuk van dit rapport wordt nader ingegaan op de structuur van, het
werken met en de inhoud van de databank. De geraadpleegde publicaties en
de algemene artikelen uit de vakbladen zijn bewerkt tot twee beschouwende
hoofdstukken: een chronologische opgezette inleiding over de ontwikkeling
van de kerkenbouw vanaf de neostijlen tot 1940 en een uitgebreid thematisch
gestructureerd verhaal over de ontwikkeling tussen 1940 en 1965. Beide
hoofdstukken schetsen het brede kader waarbinnen de afzonderlijke NoordBrabantse kerken uit de groslijst geplaatst en begrepen kunnen worden.
PR E S E L ECT I E

‘De inleiding en de groslijst vormen het inhoudelijke referentiekader op
basis waarvan in de derde fase waarderingscriteria zijn opgesteld, aan de
hand waarvan vervolgens een preselectie is gemaakt van te bezoeken
objecten.’
Tegen de achtergrond van de hierboven genoemde groslijst en de inhoudelijke schets over de ontwikkeling van de schouwburgen in Nederland, zijn de
landelijke waarderingscriteria op basis van die voor het MIP/MSP (18501940) opnieuw geformuleerd en toegespitst op de naoorlogse kerken in
Noord-Brabant (zie hoofdstuk 4 en bijlage 3). Samen met de begeleidingscommissie is aan de hand van deze waarderingscriteria een preselectie van
meest behoudenswaardige objecten of complexen gemaakt, die momenteel
bestaat uit 68 Noord-Brabantse kerken.
De inleiding en de groslijst vormen het inhoudelijke referentiekader op basis
waarvan in de derde fase waarderingscriteria zijn opgesteld, aan de hand
waarvan vervolgens een preselectie is gemaakt van te bezoeken objecten’.
V E LDW ERK

‘De vierde fase van het onderzoek behelst het actualiseren van de gegevens
over de voorgeselecteerde objecten (preselectie) met informatie verkregen
door veldwerk met betrekking tot eventuele verbouw, renovatie, uitbreiding,
herbestemming of sloop. Tegelijkertijd is de indruk die van objecten
verkregen is uit de literatuur getoetst aan de realiteit in situ. Een en ander
leidt tot een definitieve pre-selectie van objecten.’
Volgens afspraak is er door de onderzoeker veldwerk verricht medio juli tot
en met oktober 2003. Om dit proces niet al te lang te laten duren, is gekozen
om in ieder geval die kerken te bezoeken waarvan melding is gemaakt in de
literatuur. Om zo efficiënt mogelijk te werken en toch de status van zoveel
mogelijk kerken te kunnen vastleggen zijn ook de kerken die op de route
lagen meegenomen. De bezochte kerken waarvan geen melding wordt
gemaakt in de literatuur, moeten dan gezien worden als een regionale
steekproef. Deze kerken zijn wel uitgebreid gedocumenteerd, maar veel
sneller bekeken. Daarbij is in ieder geval het exterieur onderzocht en
beschreven, het interieur alleen indien ter plekke mogelijk.
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RA P PO RT AG E

‘In de vijfde en laatste fase van het onderzoek zijn alle resultaten samengebracht in een eindrapportage. De opzet en structuur van het rapport is voor
alle categoriale studies identiek en bestaat achtereenvolgens uit een
afbakening van de onderzochte (sub)categorie, inleidingen over de ontwikkeling van de (sub)categorie voor en tijdens de wederopbouwperiode, een
inventarisatie van objecten in een databank (groslijst) en een lijst van
gepreselecteerde panden.’
Het kerkenrapport is geleidelijk tot stand gekomen. De conceptteksten zijn
naar aanleiding van de opmerkingen en aanvullingen van de leden van de
begeleidingscommissie, en het voortschrijdend inzicht aan het einde van het
onderzoek afgerond en vastgesteld. In 1999 heeft Hilde van Meeteren, de
eerdere onderzoeker van het kerkenproject, een scriptie geschreven De geest
leidt het schip met daarin een beknopte kerkgeschiedenis en de standpunten
van de verschillende gezindten betreffende de naoorlogse kerkbouw. Dit
overzicht is gebruikt als basis voor dit rapport, maar omdat de scriptie zich
toespitst op de provincie Utrecht zullen er toch enige verschillen zijn.
De complete inventarisatie is te raadplegen in de digitale databank van de
RDMZ. Op papier is een adreslijst van de ingevoerde kerken in een bijlage
opgenomen. De voorgeselecteerde kerken (preselectie) zijn in deze lijst
gemarkeerd. Deze selectie heeft géén juridische status. De preselectie is een
overzicht van karakteristieke toonbeelden van kerken uit de periode 19401965 op basis van bureauonderzoek, veldwerk en een beoordeling door de
begeleidingscommissie, die tot doel heeft de discussie over het onderwerp
aan te zwengelen en vervolgonderzoek te stimuleren. In samenwerking met
de centrale instanties zal een en ander op termijn leiden tot bijstelling en
aanvulling van de preselectie en pas na 2004 tot een selectie van potentiële
rijksmonumenten.
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Hoofdstuk 2 Vooroorlogse kerken
(1850-1940)

2.1 TEN GELEI DE
Om een goed beeld te krijgen van de grote verandering die plaatsvond in de
jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw is het van belang de vooroorlogse situatie te bekijken. De aanzet van de naoorlogse ontwikkeling vond
namelijk plaats in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. De
kerken uit deze periode verschilden van het type kerk dat vanaf het midden
van de negentiende eeuw werd gebouwd.
Er werd een begin gemaakt met de industrialisatie waardoor een immigratiestroom op gang kwam van het platteland naar de steden en dorpen. Ook
binnen de kerkelijke gemeenschappen vonden veranderingen plaats en
ontstonden discussies over hervormingen binnen de liturgie. Binnen de
architectuur begon in deze periode het functionalisme een steeds grotere
plaats in te nemen. In dit hoofdstuk worden slechts de belangrijkste
wijzigingen voor de kerkbouw aangegeven in gebruik, plattegrond en
bouwstijl.

2.2 LI TURGIE EN KERKINRI CHTI NG
Aan het einde van de negentiende eeuw was Nederland verzuild. Desondanks maakten de rooms-katholieken en protestanten sinds de Reformatie
veelal gebruik van hetzelfde type kerkgebouw. Pas in de tweede helft van de
twintigste eeuw leidden liturgische hervormingen tot wijzigingen van het
kerkgebouw.
RO O M S- K AT H O LI E K E N

De uitoefening van de liturgie had sinds het Concilie van Trente, dat
plaatsvond tussen 1545 en 1563, het karakter van een spel van vormen en
kleuren, dat gebaseerd was op een duidelijke afstand tussen de geestelijkheid
en de gelovigen. Ook bij het Eerste Vaticaans Concilie (1869-70) bleef deze
visie in stand2. Tijdens de eucharistieviering werd dit zichtbaar doordat de
geestelijke met zijn rug naar de mensen stond, waarbij de afstand tussen het
hoofdaltaar en de gelovigen relatief groot was. Vaak werd het koor met
altaar nog door een koorhek of een oksaal van het schip gescheiden. De
eucharistie werd als heilige handeling op het altaar verricht, dus alle
aandacht en de opstelling waren gericht op deze plaats in de kerk.

2

Waarbij het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid werd vastgesteld.
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De inrichting van het kerkgebouw is beïnvloed door de afstand tussen de
geestelijkheid en de leken. Het altaar werd diep in het koor geplaatst3. Er
was plaats voor talrijke provate devoties en heilige missen aan zijaltaren en
in zijkapellen. Alle rijke interieuronderdelen, versieringen en wandschilderingen versterkten de liturgie en wezen de gelovigen op een hogere
werkelijkheid.
De kerk had binnen de gemeenschap een overheersende rol. Van oudsher
werd de stad of het dorp gevormd rond de kerk zodat de kerk het centrum
van het dagelijkse leven was. Het kerkgebouw was een gesloten gebouw met
hoge vensters en een imponerende uitstraling4. Ook de toren moest de
mensen wijzen op een andere, hogere werkelijkheid.
PR O T E ST ANT E N

De ontwikkelingen in Nederland binnen de Protestantse Kerk zijn in de loop
van de negentiende eeuw ingrijpend geweest. Zo ontstond de Christelijk
Gereformeerde Kerk in 1834 na afsplitsing van de Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerken in 18925 en de afscheiding van de Gereformeerde
Kerken, onderhoudende Art. 31 K.O. Vrijgemaakt, in 1944.
In het overwegend katholieke Noord-Brabant had de Protestantse Kerk
tussen 1850 en 1940 een bescheiden rol. In de van oorsprong Katholieke
kerkgebouwen was het altaar verdwenen en werd voor de Protestantse
liturgie tegen de muur of zuil een preekstoel geplaatst met langs de wanden
van het koor herenbanken. De wanden werden witgepleisterd en ontdaan van
afbeeldingen en versieringen. In plaats van de beeldende kunst en decoratieve schilderingen werden gedenkborden en tekstborden aangebracht waarop
de tien geboden stonden geschreven. Daarnaast werden ook nieuwe
Protestantse kerken gebouwd. In de dorpen werden de nieuwgebouwde
Protestantse kerken nog basilicaal gebouwd. In de steden werden de nieuwe
kerkgebouwen zonder koor gebouwd en kregen een centraal grondplan zodat
de gelovigen de predikant goed konden zien en horen. In de jaren dertig
ontstond een discussie over hervormingen binnen de liturgie. Deze discussie
werd voortgezet na de oorlog en zorgde voor wijzigingen in de liturgie en in
de kerkbouw.
De gereformeerden hechtten weinig waarde aan de representatie van het
kerkgebouw. Dit lag in het karakter van hun liturgie. De eredienst werd
gezien als een vergadering van de gelovigen en kon plaatsvinden in ieder
gebouw dat beschikbaar was. Men had geen bezwaar tegen het gebruik van
het gebouw voor andere doeleinden. Zelfs zonder gebouw kon de eredienst
in de buitenlucht worden gehouden. Men vond het belangrijk dat de
gelovigen elkaar konden zien en met elkaar de dienaar konden aanhoren. De
akoestiek van het gebouw was dus zeer belangrijk. In de jaren dertig van de
twintigste eeuw werd de vaste avondmaalstafel als vast meubelstuk

3

Daarnaast waren alle gesproken woorden in de liturgie in het Latijn, niet in de volkstaal.

4

terribilis est locus iste

5

Deze groep is ontstaan uit een fusie in 1892 tussen de Christelijk Gereformeerde Kerk en de

dolerenden. Deze dolerenden scheidde zich in 1886 af van de Nederlands Hervormde Kerk
tijdens de zogenaamde Doleantie.
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ingevoerd om de gezamenlijkheid te accentueren. Vanaf 1850 werden de
door de protestanten gebruikte Rooms-katholieke kerkgebouwen teruggegeven aan de Rooms-katholieke parochies.
O V E RIG E G ELO VI G E N

De kerkindeling van de Remonstrantse Broederschap, Doopsgezinden,
Baptisten en het Apostolisch Genootschap komen in grote lijnen overeen
met de Hervormde kerken. In de zeventiende eeuw werden diensten bij
particulieren gehouden en werden schuilkerken gebouwd.
De synagoge of sjoel is de plaats waar de joden de joodse traditie leren6.
Binnen het jodendom zijn twee stromingen, de orthodoxe en progressieve
joden. Tussen beide is binnen de inrichting van de synagoge een groot
verschil. In de ruimte van de orthodoxe joden staan de heilige ark en de
biema centraal. De heilige ark, de plaats van de kast met thorarollen, staat
aan een korte kant van de rechthoekige kerkruimte. De biema, een verhoging
waar de thora wordt voorgelezen, staat in het midden van de ruimte. Aan
beide lange zijden galerijen voor de vrouwen terwijl de mannen rond de
biema zijn geplaatst. Bij de progressieven zitten de mannen en vrouwen door
elkaar en is de bijeenkomst gericht op heilige ark. Naast de geringe eigen
bouw werden kerkgebouwen van andere gezindten overgenomen7.

2.3 ONTWIKKELI NG KERKPL ATTEG ROND
T W EE D E HE LFT N EG ENT I E ND E E E UW

Om de vernieuwingen in de plattegrondvorm van na de Tweede Wereldoorlog te kunnen zien, is het belangrijk om te kijken naar kerken die in de
periode 1850-1940 gebouwd zijn. De katholieke kerken die werden gebouwd
vanaf het midden van de negentiende eeuw waren hoofdzakelijk neogotische
kruiskerken opgetrokken uit baksteen met een of twee torens en een
dakruiter boven de viering. Deze kerken hebben zadel- en lessenaardaken
gedekt met pannen of met leien. Daarnaast kwamen karakteristieke
elementen van de gotiek zoals spitsbogen, lijsten, traceringen, natuurstenen
speklagen en sierdelen voor. De plattegrond was meestal driedelig en
bestond uit een schip met lagere zijbeuken, aansluitend een dwarsschip en
een koor met absis. Een voorbeeld van dit type kerk in de regio NoordBrabant is de Catharinakerk in Eindhoven van P.J. Cuypers (1859-1862),
met haar twee grote, spitse torens (afbeelding 2.1).
Rond de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw ontstonden voor de
protestantse, de katholieke en joodse gemeenten de zogenaamde waterstaatskerken. In een Koninklijk Besluit uit 1824 bepaalde Koning Willem I dat
zonder koninklijke toestemming geen kerkgebouwen mochten worden
gebouwd, herbouwd of gewijzigd. Door dit besluit werden subsidies
verstrekt en had de rijksoverheid invloed op de reeds gegeven subsidies. De
uitvoering lag bij de ministers van Binnenlandse Zaken, Openbare Werken
en Waterstaat. De praktijk hield in dat de ingenieurs van Waterstaat de

6

Over de oorsprong van het christelijke geloof.

7

Zoals een synagoge en een Waalse Kerk.

AF BEEL DING 2.1
CATHARINAKERK IN
EINDHOVEN
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ontwerpen maakten of toezicht hielden op gemaakte ontwerpen8. De
aangeleverde tekeningen, bestekken en begrotingen werden gecontroleerd,
gecorrigeerd en aangevuld. Kenmerkend voor een waterstaatskerk is het
gebruik van klassieke vormen (tempelfront, zuilen, pilasters, kroonlijsten) in
hout en baksteen en met bepleistering. Een voorbeeld hiervan is de Mozesen-Aaronkerk in Amsterdam (T. F. Suijs, 1841, afbeelding 2.2).
E ER ST E H E LFT T W IN T IG ST E E E UW
AF BEEL DING 2.2
MOZES-EN-AARONKERK IN
W ATERSTAATSSTIJL AAN HET
W ATERLOOPLEIN, A MSTER DA M

Met het gebruik van nieuwe bouwmaterialen zoals staal en beton ontstond
eind negentiende eeuw de mogelijkheid grotere overspanningen te maken.
Het aantal kolommen werd gereduceerd en het schip verbreed. Door het
verbreden van het schip kregen de gelovigen een beter zicht op het altaar.
Dit streven naar ‘volkskerken’ resulteerde uiteindelijk in een ander grondplan, waarbij sommige kruiskerken een brede vieringkoepel kregen.

AF BEEL DING 2.3
NEORO MAA NSE H. PET RUS IN
VUGHT MET KRUISKOEPEL

Ook van de gotische traditie werd soms afgeweken doordat Romaanse
kenmerken, zoals de rondboog en lisenen, werden gebruikt.
De H. Petrus in Vught van K. Weber (1881-84) is een dergelijke neoromaanse kruiskoepelkerk (afbeelding 2.3). Ook niet traditionele materialen als
beton werd in meer eigentijdse vorm in de gewelfconstructie toegepast. Dat
geldt onder meer voor de OLV Moeder van Goede Raad in Tilburg van J.
van der Valk (1911-13) (afbeelding 2.4).
Het gebruik van de koepel zette door in daaropvolgende decennia. De
plattegrond van de kruiskerk werd steeds meer losgelaten en door het
toepassen van een steeds groter wordende koepel ontstond een mengvorm

8

De ingenieurs hielden toezicht op openbare gebouwen die uit algemene financiële middelen

bekostigd werden zoals fabrieken, gevangenissen, zeeweringen, wegen, watermolens,
ambtswoningen, tolhuizen en scholen.
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tussen kruiskerk en centraalbouw. In de H. Laurentius in Dongen van Pierre
(Jos) Cuypers (1920-21) ontstond de centraalbouw door het aanbrengen van
een koepel. Door deze combinatie waren de transeptarmen en het koor slecht
ondiep aanwezig (afbeelding 2.5).
Vanaf de jaren twintig werden kerken gebouwd met nieuwe plattegrondvormen zoals een klaverbladvorm. Andere kerken onderscheidden zich door een
breed schip en koor, waarbij de zijbeuken veranderden in smalle loopgangen.

2.4 ARCHI TECTUUR
Het traditionalisme en functionalisme werden leidend in de jaren twintig en
dertig van de twintigste eeuw. Ook de Amsterdamse School invloeden
werden in de kerkenbouw zichtbaar door het toepassen van piramidale
daken.
T R AD IT IO N AL I SM E

Het vooroorlogse traditionalisme is van wezenlijk belang geweest voor de
naoorlogse kerkenbouw. Naast de kerkelijke discussies over de liturgie
ontstonden in de jaren twintig en dertig ook architectonische discussies en
werd gezocht naar vormen waarin de nieuwe inzichten vertaald konden
worden in de architectuur. Enkele leidende figuren van de naoorlogse
kerkenbouw werden voor de oorlog door het traditionalisme, dat werd
onderwezen aan de TU in Delft, gevormd en zetten de traditionele bouwwijze voort na 1945.
Een van deze leidende figuren van het vooroorlogse traditionalisme was
Granpré Molière. Hij was hoogleraar ontwerpen en esthetica aan de TU
Delft tussen 1924 en 1953. Deze architectuuropleiding stond voor een
ambachtelijk verwerken van materialen, een terughoudend kleurgebruik en
een eenvoudige hoofdvorm. De leidende rol van Granpré Molière valt op te
maken uit de benamingen voor deze bouwwijze: ‘volgens de opvattingen
van Granpré Molière’, ‘de archaïserende richting’ of gewoonweg ‘traditionalisten’. Pas na de oorlog werd de naam ‘Delftse School’9 aan de architecten
gegeven die deze opleiding hadden gevolgd en tijdens de wederopbouw zorg
droegen voor de architectonische en stedenbouwkundige inrichting van
Nederland.
Binnen de architectuuropleiding in Delft was bij de studenten behoefte aan
discussie over de grondslagen van de architectuur, die niet ter sprake
kwamen bij de opleiding zelf. In 1926 werd de Bouwkundige Studiekring
opgericht en begeleid door Granpré Molière. Deze studiekring werd mede
opgericht door Hans van der Laan die na de oorlog het gezicht van de

AF BEEL DING 2.4
ONZE L IEVE VROUW E MOEDER
VAN DE GOEDE RAAD IN
TILB URG ME T BETON IN DE
GEW ELFCONSTRUCTIE

AF BEEL DING 2.5
DE H. LAURENTIUS IN DONGEN
IS EEN KRUISKERK EN DOOR

9

De benaming ‘Delftse School’ werd gebruikt na een artikel van J.J. Vriend in de Groene

Amsterdammer in 1946, ‘Dictatuur van het Delftse Bouwen’, waarin hij zijn afkeer over de
monopoliepositie van deze opleiding bij de wederopbouw van Nederland uitsprak. Granpré
Molière was niet blij met deze benaming hoewel hij hem in de loop der tijd zelf ook
gebruikte. Plastisch Lexicon, p.31.

DE ENORME KOEPEL
CENT RAALBOUW
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Bossche School zou worden. Een andere studiegroep werd in 1929 opgericht
door de architectuurstudent en priester binnen het Bossche Bisdom, H. M. A.
van Helvoort10.
Deze Studiekring voor de Kerkbouwkunst hield zich bezig met het bestuderen van het probleem van het moderne kerkgebouw waarbij werd uitgegaan
van de hechte traditie, de liturgische ontwikkeling en beleving, de groei van
het kerkelijke leven en de ontwikkeling van de constructievormen.
Aangezien Granpré Molière stond voor het traditionele bouwen had hij grote
weerstand tegen moderne architectuur. Dit hield in dat hij tegen industrialisatie in de bouw was omdat hij dit als mensonwaardig zag. Hij was tegen het
zichtbare gebruik van gewapend beton omdat dit een minderwaardig
materiaal zou zijn. Daarnaast vond hij het ‘witte’ gebouw, kenmerkend voor
het modernisme, tegenstrijdig aan de architectuur. Ook het platte dak was
volgens Granpré Molière niet architectonisch correct omdat een puntdak de
overgang markeert tussen horizontaal en verticaal, hetgeen synoniem was
met het materialisme en het geestelijke.
Een voorbeeld waarin de Amsterdamse School invloeden zijn terug te
vinden is het kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de
Schootsestraat in Eindhoven (Ferd. B. Jantzen F. Gzn., 1931, (afbeelding
2.6). Dit gebouw bestaat uit een zaalkerk met een dominant zadeldak en een
vierkante toren met bekroning.
AF BEEL DING 2.6
AMS TERDA MSE SC HOOL
INVLOEDEN, CHRISTELIJKE
GEREFOR MEE RDE KERK IN
EINDHOVEN

FUN CT IO N AL I SM E

De functionalistische architecten van voor de Tweede Wereldoorlog hielden
zich nauwelijks bezig met kerkenbouw. In het tijdschrift De 8 en Opbouw
zijn slechts twee voorbeelden te vinden van moderne kerken in Nederland.
Een is het kerkgebouw van de Hersteld Apostolische Gemeente (afbeelding
2.7) aan de Eemstein in Rotterdam van J. J. P. Oud (1932)11. In 1935 werd
een ontwerp van A. Elzas bekroond en uitgevoerd voor een Synagoge aan de
Tolstraat in Amsterdam.

AF BEEL DING 2.7
ALLEEN AAN DE GEVELLETTERS IS DE HERSTELD
APOSTOLISC HE GE MEEN TE IN
ROTTERDAM VAN J. J. P. OUD
TE HERKENNEN ALS KERK

10

Van Helvoort (1902-1990) was directeur van het bouwbureau van het Bisdom ’s-

Hertogenbosch, Van der Vaart, p. 175.
11

Met glas-in-loodramen van Vilmos Huszár.
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Beide gebouwen bestaan uit witgepleisterde rechthoekige bouwvolumes met
hooggeplaatste vensters en platte daken. De naam van het apostolische
kerkgenootschap werd aan de voorgevel aangebracht omdat het gebouw niet
herkenbaar was als kerk.
In het buitenland zijn voor de oorlog in ruime mate functionalistische
architecten betrokken geweest bij de kerkenbouw. Meerdere malen wordt in
De 8 en Opbouw melding gemaakt van voorbeelden. De St. Anthoniuskerk
in Bazel van K. Moser (1927) met foto’s van het in- en exterieur van de kerk
(afbeelding 2.8). Het gebouw werd geroemd vanwege het onbeklede
gewapend beton, beïnvloed door de moderne ingenieursbouw12.
M O NUM ENT AL E K UN ST

Binnen de Rooms-katholieke Kerk versterkten de beelden en wandschilderingen de werking van de godsdienstige handelingen tijdens de eucharistie.
In de Protestante Kerk waren geen beelden of afbeeldingen aanwezig
aangezien het woord het belangrijkste deel van de liturgie was. De muren
waren wit gepleisterd met tekst- en wapenborden, om de aandacht van de
gelovigen op de preek te houden.
Ook het gebruik van glas-in-lood en gebrandschilderd glas droeg in het
katholieke kerkgebouw bij aan de liturgie. De afbeeldingen gaven heiligen
en bijbelse verhalen weer. Het glaswerk maakte een verbinding met buiten
en creëerde door het gekleurde invallende licht een goddelijke en mystieke
sfeer. In de protestante kerk werd enkel gekleurd glas en kerkborden
aangebracht.
De positie van de kunstenaar veranderde in de periode 1850-1940. In de
negentiende eeuw maakte de kunstenaar ‘dienstbare’ kunst en was hij vooral
decorateur en ambachtsman. In de eerste decennia van de twintigste eeuw

12

Prof. K. Moser gaf voor de oorlog les aan de Polytechnische Hoogeschool.

AF BEEL DING 2.8
DE ST. ANTHONIUSKERK IN
BAZEL BESTAAT UIT
ONBEKLEED GEW APEND BETON
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ontstonden nieuwe denkbeelden waarin kunst, architectuur en leven verenigd
konden worden. Jonge kunstenaars, onder wie D. P. Wildschut en Charles
Eyck, werden in de jaren twintig en dertig opgeleid aan de Rijksacademie
voor Beeldenden Kunsten. Zij werden bij de vakrichting Monumentale en
Versierende Kunsten onderwezen in de ‘gebonden’ kunsten. Deze kunsten
bestonden uit beeldende kunsttechnieken die nauw verbonden waren met de
architectuur, zoals muur- en wandschilderingen, mozaïeken, gebrandschilderd glas-in-lood en muurreliëfs. Deze kunstuitingen hadden een ideologische inslag en was ‘gemeenschapskunst’: kunst gemaakt door en voor het
volk, met een ethisch en zedelijk doel13

13

Spoelstra, p.20
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Hoofdstuk 3 Naoorlogse kerken (19401965)

3.1 TEN GELEI DE
De kerken die werden gebouwd na de oorlog zijn globaal te verdelen in
gebouwen die hersteld werden na oorlogsschade en nieuwbouw. Een groot
deel van de beschadigde kerken is al tijdens of kort na de oorlog hersteld of
herbouwd. Daarnaast ontstonden in de daaropvolgende jaren in de nieuwbouwwijken van de steden nieuwe kerken. Onder invloed van veranderingen
in de samenleving, wijzigingen binnen de kerken, het ontwikkelen van
nieuwe materialen, nieuwe bouwprincipes en een verhitte architectuurdiscussie ontstonden nieuwe kerkvormen.

3.2 HERSTEL OORLOGSSCH ADE
Het herstel van beschadigde en het herbouwen van verwoeste kerkgebouwen
begon in de jaren veertig. Dit herstel was tot halverwege de jaren veertig de
belangrijkste bouwactiviteit met betrekking tot kerken. De schade aan de
gebouwen had voornamelijk plaatsgevonden tijdens de oorlogsdagen van
mei 1940, door geallieerde vergissingbombardementen in 1944 en 1945 en
door de Duitsers die kerken vlak voordat zij zich terugtrokken uit militairstrategisch oogpunt vernielden. Veel kerktorens konden immers als
uitkijkpost fungeren.
Het herstel van de schade kon bestaan uit het herbouwen naar oude plannen
waardoor het vernieuwde deel niet te onderscheiden was van de oude kerk.
Daarnaast werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd met gebruik van
afwijkende materialen of in geabstraheerde vormen. In deze gevallen was het
herstelde deel wel te onderscheiden van het onbeschadigde bouwdeel
(Hervormde Kerk in Genderen, J.B. baron van Asbeck, 1952, (afbeelding
3.1). Ook werden bij het herstellen van de kerken nieuwe materialen zoals
beton gebruikt in plaats van traditionele materialen.
Al tijdens de Tweede Wereldoorlog besloot men tot een centrale aanpak van
de wederopbouw. Naast subsidies voor het herstel van verwoeste kernen,
werden ook subsidies verstrekt voor het herstel van bepaalde gebouwcategorieën waaronder kerkgebouwen. In enkele gevallen waren de kerkgebouwen
dusdanig beschadigd dat op dezelfde plaats nieuwe gebouwen met overheidssteun werden gebouwd.
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AF BEEL DING 3.1
DE HERVO R MDE KE RK IN
GENDEREN, J.B. BARON VAN
ASBECK

3.3 ORG ANIS ATI E NIEUWBOUW
Naast de oorlogsschade was er nog een belangrijke reden voor het bouwen
van nieuwe kerken. Door het ontwikkelen van nieuwe woonwijken rond de
steden en een bouwachterstand na de bezettingsjaren was er grote behoefte
aan nieuwe kerkgebouwen. Vooral rond de jaren vijftig werden veel kerken
gebouwd (zie figuur 2).
Vlak na de bevrijding kwam een discussie over de nieuwbouw binnen de
kerkelijke genootschappen op gang. Tijdens een bijeenkomst in 1946 tussen
het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw, het ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en vertegenwoordigers van
kerkelijke organisaties en instituten werd gesproken over de betekenis van
de kerkenbouw voor het Nederlandse landschap.
De Nederlands Hervormde Kerk stelde direct een Bouw- en Restauratiecommissie in. In 1954 aanvaardde de Generale Synode van de Nederlandse
Hervormde Kerk het rapport “Beginselen van Kerkbouw” dat geschreven
was door 3 bouwkundigen en 3 theologen14. De nieuwgebouwde protestantse
kerken in Noord-Brabant waren bescheiden zoals de Hervormde Kerk in
Werkendam (Nielsen, Spruit en van de Kuilen, 1952, (afbeelding 3.2).

14

Een hiervan was prof. Dr. J. N. Bakhuizen van den Brink die redacteur en voornaamste

auteur was van de bundel studies “Protestantsche Kerkbouw” uit 1946.
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FIGUUR 2

De katholieke kerk stelde een Wederopbouwcommissie in waarin plannen
werden besproken en architectenkeuzes voor de nieuwbouw werden gedaan.
De overheid stimuleerde de samenwerking tussen kerkgenootschappen en
architecten. Daarnaast werd een reizende tentoonstelling georganiseerd:
Nederlands Nieuwe Kerken in 1947-1948, waar oplossingen en voorbeelden
werden getoond van hedendaagse kerkgebouwen.
De kerkgenootschappen waren actief in het verwerven van de benodigde
financiële middelen. Daarnaast verstrekte de overheid rijkssubsidie voor het stichten van nieuwe kerkgebouwen. De toename
van nieuwbouw in het begin van de jaren vijftig en zestig
(figuur 2) kan wellicht worden toegeschreven aan de beschikbaarheid van financiële middelen.
Tussen 1948 en 1953 groeide de kerkenbouw mede door de
Marshall-hulp waardoor geld beschikbaar was voor bouwmaterialen. Het aantal nieuwgebouwde kerken neemt rond 1948 toe.
Een andere bron van inkomsten waren de inzamelingsacties. In
de kerk werd op zondag gecollecteerd of wekelijks twee
kwartjes per gezin opgehaald. De Gereformeerde Stichting
Steun Kerkbouw (SSK) organiseerde vanaf 1954 een aantal
AF BEEL DING 3.2
acties om geld in te zamelen ten behoeve van de bouw van
D E B E S C H E I D E N H E R V O R M D E nieuwe kerken in Nederland. In 1959 werd: ‘De grote sprong’
actie gehouden waarbij met collectes binnen de Gereformeerde
KERK IN W ERKENDAM
kerken 1 miljoen gulden werd opgehaald. In 1961 werd de 1%
actie gehouden. Bij deze inzamelingsactie werden de gelovigen gevraagd 1%
van hun inkomen af te staan voor de kerkbouw. De grootste actie, die ook
het meest opleverde was: ‘Antwoord 1964’. Tijdens een door de samenwerkende kerken gehouden televisieactie, met marathonuitzending, werd twintig
miljoen gulden opgehaald15.

15

Endedijk, p. 31-49
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In figuur 2 is rond de jaren zestig een kleine piek in het aantal nieuw
gebouwde kerken waar te nemen. De bouw werd in deze periode mede
ondersteund door de Wet Premie Kerkbouw16. De financiële spaartegoeden
van de kerken waren door het herstel van oorlogsschade en de vele nieuwbouw geslonken. Daarnaast werd het kerkelijke leven van groot maatschappelijk belang geacht. De kerk speelde een grote pastorale rol in de nieuwe
wijken en versterkte de band van jonge gezinnen met hun nieuwe woonomgeving. Tussen 1961 en 1971 werd, met een uitloop tot 1973, subsidie
verstrekt voor het stichten van nieuwe kerkgebouwen.
AF BEEL DING 3.3
DE H. MICHAEL IN EINDHOVEN
VAN JAN STRIK, IS EEN
VOLLEDIG UIT HOUT
OPGETROKKEN NOODKERK

Deze subsidie bedroeg dertig procent van de wettelijke stichtingskosten
waaronder de kosten van de kerkbouw, de aanleg van de verwarmingsinstallatie en het architectenhonorarium vielen. De officiële omschrijving van
deze wet luidde: “Wet van 29 november 1962 tot regeling van het verstrekken van een premie aan kerkgenootschappen ter zake van de stichting van
kerkgebouwen”. De wet was officieel niet bedoeld voor vervangende
nieuwbouw of uitbreidingen van bestaande kerkgebouwen. Dit werd in de
praktijk echter omzeild door het bouwen van een nieuwe kerk vóórdat het
oude kerkgebouw was gesloopt. De bouwkosten van de kerkgebouwen
werden berekend per zitplaats. Door deze rijkssubsidie werden de kerkgebouwen groot en nam het aantal zitplaatsen in de kerk toe.
Na de oorlog moest het tekort aan bruikbare kerkgebouwen worden
opgevangen. Totdat de nieuwe, permanente kerken gebouwd konden
worden, werden bestaande zalen en, op het platteland, schuren en stallen
gebruikt voor godsdienstige bijeenkomsten. Daarnaast werden noodkerken
gebouwd welke het gebrek aan godsdienstige ruimte in korte tijd moesten
oplossen. Deze noodgebouwen kregen een eenvoudige constructie werd
opgetrokken uit goedkope materialen. Deze noodkerken zijn bijna allemaal
verdwenen maar enkelen zijn nog steeds in gebruik, zoals de uit hout
opgetrokken H. Michael in Eindhoven (Jan Strik, 1959, (afbeelding 3.3) en

16

Endedijk, p.60-62
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de stenen H. Paulus in Boxmeer (A. van Merendonk, 1964, (afbeelding
3.4)17.
AF BEEL DING 3.4
OOK DE STENEN H. PAULUS IN
BOXMEE R IS EEN NOO DKERK

3.4 SOCI AAL-M AATSCH APPELIJKE AS PECTEN
AL G EM EE N

Tijdens de wederopbouw van Nederland vonden ingrijpende maatschappelijke veranderingen plaats. Deze hadden gevolgen voor het beeld van stad en
dorp, voor voorzieningen als winkels, de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en recreatieterreinen en uiteraard ook voor het religieuze leven. Door de
toename van de bevolking werden met name de steden uitgebreid met
nieuwe woonwijken. Per wijk werden veelal drie kerken: gepland, een
rooms-katholieke, een hervormde en een gereformeerde kerk. Maar
incidenteel ook kerken van andere gezindten, zoals gereformeerd vrijgemaakt, baptistisch, apostolisch, hersteld apostolisch, doopsgezind, remonstrants en israëlitisch.
De ruim opgezette nieuwe wijken boden ruimte voor veel mensen en er was
aandacht voor gezond wonen, licht, lucht en hygiëne. Mensen waren actief
op velerlei gebied en ontplooiden activiteiten in hun eigen omgeving, zoals
het opzetten van sportclubs en buurtverenigingen. Het opzetten van sociale
en opvoedkundige organisaties werd door de overheid gestimuleerd.
Daarnaast waren de mensen actief in de parochies en gemeentes van hun
buurtkerk.
NO O R D- B R AB ANT

Het voornamelijk katholieke Noord-Brabant was na de Tweede Wereldoorlog de snelst groeiende provincie van Nederland. Van een agrarische
maatschappij veranderde Noord-Brabant in een meer verstedelijkte

17

Een protestantse noodkerk was niet te vinden, EW.
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samenleving. De industrie die zich in de jaren dertig van de twintigste eeuw
in dit gebied vestigde zorgde na de oorlog voor een groei van de bevolking.
De arbeiders uit de regio trokken naar de steden waardoor het buitengebied
ontvolkte en de steden groeiden.

3.5 STEDENBOUWKUNDIGE ASPECTEN
W IJ K- E N P AR O CH I E G E D AC HT E

De in de jaren dertig onderzochte mogelijkheden van het ontwikkelen van
tuinsteden met daaromheen gegroepeerde satellietsteden werden na de
oorlog niet verder uitgewerkt. In plaats daarvan waren stedelijke uitbreidingen in de jaren veertig geënt op de wijkgedachte. Dit hield in dat men
streefde naar (herstel van) een stedelijke gemeenschap bij het ontwikkelen
van stadsdelen, wijken en buurtschappen. In Noord-Brabant werden wijken
gevormd volgens de parochiegedachte. Dit vond zijn oorsprong in Frankrijk
waar de parochiale eenheid werd gezien als een natuurlijke en ‘fysieke’ maat
voor een gezonde gemeenschapsvorming18. Van oudsher viel de grens van
de rooms-katholieke parochie samen met de geografische grens, maar dit
was in naoorlogse wijken niet wetmatig. De parochiegedachte ging uit van
een vorm van wijkgedachte, waarbij de bewoners door de religie sterk met
elkaar verbonden waren en sociaal-cultureel bij de wijk betrokken waren.
Het zou aanzetten tot karaktervorming, geestelijke ontwikkeling en de
christelijke gemeenschap versterken. De oorspronkelijke parochie omvatte
een kleinere gemeenschap, waarbij de bewoners verdeeld waren per
maatschappelijke bevolkingsgroep. Een woonwijk omvatte verschillende
gezindten en diverse bevolkingsgroepen woonden naast elkaar. Een wijk
bestond uit meerdere buurten met ieder een aantal wooneenheden. Per buurt
waren kerken, scholen, winkels en een centrum met sociaal-culturele
functies aanwezig. De rooms-katholieke kerk claimde daarbij de plaats van
de kerk. In de woonwijk werd een kerkgebouw altijd op eigen kavel
gebouwd met rondom veel ruimte. De kerk kon midden in de woonwijk of
aan de rand van de wijk zijn geplaatst, maar bijna altijd aan een doorgaande
weg en/ of op een hoek. Door de openheid was het gebouw goed zichtbaar
en ook stedenbouwkundig het middelpunt in de wijk19. De kerk werd
omgeven door groen zoals een park, een wandelgebied en een kinderspeelplaats. In Noord-Brabant waren scholen, winkels, het parochiehuis en het
wijkcentrum veelal in de buurt van de kerk gegroepeerd. De kerk als centrale
plaats in de wijk, vaak omgeven door sociale voorzieningen en winkels. Dit
kon gebeuren op een kruispunt van wegen, maar ook op een centraal plein.
Binnen de gereformeerde en hervormde kerken werden wijkgebonden
kerkgemeenten gesticht. De predikant stond dicht bij zijn gemeente en was
tegelijkertijd leraar en herder. De kerk was een bindende factor tussen
meerdere sociale groepen en stond open voor iedereen. Naast kerkdiensten
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Uit: De Typologie van de vroeg-naoorlogse wijken, RDMZ-uitgave verschenen april 2004.
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Later bood deze ruimte plaats voor parkeerruimte.
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werden verschillende activiteiten georganiseerd zoals jeugdwerk. Deze
activiteiten waren gericht op mensen in de omgeving, kerkelijk of niet. De
planmatige ontwikkeling van woonwijken resulteerde in de kerkbouw in een
groot aantal kleinere kerkgebouwen. Doordat de protestantse kerkgenootschappen in Brabant een minderheid was, kwam het alleen in Eindhoven,
Breda en Den Bosch tot de bouw van zogenaamde wijkkerken, aansluitend
bij de vorming van wijkgemeenten binnen de hervormde gemeente of
gereformeerde kerk.

3.6 ARCHI TECTONI SCHE ASPECTEN
De architectuur van het naoorlogse kerkgebouw werd bepaald door de
liturgische wijzigingen binnen de rooms-katholieke en protestantse kerk, het
toepassen van nieuwe materialen en technieken, buitenlandse ontwikkelingen en het gebruik van een nieuwe kerkplattegrond.
LIT URG I E
RO O M S- KAT HO L IE K

Bijna een eeuw na het Eerste Vaticaans Concilie was de wereld dusdanig
veranderd dat de vraag naar vernieuwing groeide20. Tussen 1962 en 1965
vond het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie21 plaats. De beslissingen
die tijdens het Concilie werden genomen werden opgenomen in Constituties
en Decreten. Hierin gaf de kerk de gewijzigde rol van de gelovigen binnen
de viering aan:
‘…alle gelovigen worden gebracht tot dat volledig, bewust en actief
deelnemen aan de liturgische vieringen...’ […] ‘Dit is immers voor de
gelovigen de voornaamste en zelfs onmisbare bron voor het verwerven van
de echte christelijke geest.’22
De actieve deelname van de gelovige kwam tijdens de eredienst tot
uitdrukking doordat de priester met het gezicht naar het volk stond en door
het gebruik van volkstaal in plaats van het traditionele kerklatijn23. Ook het
gebruik van de kerkruimte wijzigde door de aangepaste liturgie. Het
belangrijkste was de plaats van het altaar. Deze verschoof naar het midden,
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De democratie had twee wereldoorlogen overwonnen, de dekolonisatie was een feit, de

macht van de media was toegenomen, er was een polarisatie tussen ‘oost’en ‘west’en tussen
arm en rijk.
21

Met het oecumenische van de bijeenkomst werd bedoeld de verspreiding van de katholieke

kerk over de hele wereld. www.katholieknederland.nl
22

Id.

23

De gedachten van het concilie brachten meer openheid met zich mee, de positie van de

leken in de kerk werd versterkt, de kerk uitte zich als voorstander van democratie, gewetensen godsdienstvrijheid, ging een sterkere rol spelen in de derde wereld (bevrijdingstheologie)
en toonde respect en openheid voor andere godsdiensten (oecumenische gedachte).
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zodat er nauwer contact was tussen priester en gemeente. Gevolg hiervan
was dat alle zichtlijnen op het altaar gericht werden. De nevenaltaren
moesten teruggetrokken worden opgesteld, het liefst in zijkapellen. In een
kerk met een traditionele plattegrond werd het altaar meestal direct in de
viering geplaatst, met het bankenplan nog steeds axiaal opgesteld en gericht
op het altaar. Bij een rechthoekige of vierkante plattegrond verschoof het
altaar meer naar het midden en kreeg een centraal bankenplan. Het ideaalbeeld in het begin van de jaren zestig was een inloopkerk: midden in de
woonwijk, open, uitnodigend en sober. Het gebouw kreeg een open
entreeportaal, veel glaswanden en veel sobere, onbewerkte materialen.
PR O T E ST ANT

Ook binnen de Protestantse Kerk na de Tweede Wereldoorlog vond
vernieuwingen plaats. In de Nederlandse Hervormde Kerk werd in 1951 een
nieuwe kerkorde van kracht waarin een aantal vernieuwingen werden
doorgevoerd. De zending en het jeugdwerk werden taken van de kerk,
waardoor dit niet meer aan particulieren zou worden overgelaten. De kerk
zou een ‘Christus belijdende Volkskerk’ worden en midden in de samenleving moeten staan. Dit kon bereikt worden met sport, wetenschap, kunst,
radio, school en politiek. En de synode moest een kerkelijke vergadering
worden in plaats van een administratieve vergadering.
De gevolgen van de liturgische wijzigingen voor de kerkinrichting van het
hervormde kerkgebouw waren vooral terug te vinden de kerkzaal. Vanaf de
jaren dertig ontstond binnen de Protestante Kerk een andere verhouding
tussen woord en sacrament, met minder nadruk op de preek. Volgens dr. G.
van der Leeuw behoorde de eucharistie (het avondmaal) het centrum van de
eredienst te zijn. Dit kon zichtbaar worden gemaakt door een verhoogd
liturgisch centrum met ruimte voor de kansel en de avondmaalstafel die de
twee sacramenten symboliseren. Het doopvont moest centraal worden
opgesteld aangezien de doop in het midden van de gemeente plaats moest
vinden24.
Ook de gereformeerden zochten naar de juiste verhouding tussen woord en
sacrament. Dit leidde tot diverse oplossingen binnen de kerkruimte. De
hervormingsdiscussie ging vanaf de jaren veertig over de plaats van de
kansel en de avondmaalstafel. Een van deze liturgische onderdelen moest het
centrum worden van de eredienst.
Vanaf de jaren vijftig kreeg de verkondiging (het woord), het avondmaal
(sacrament) en de doop (sacrament) een centrale plaats binnen de ruimte.
Om de drie-eenheid van de kansel, avondmaalstafel en het doopvont te
benadrukken werd het liturgische centrum op een verhoogd gedeelte in de
ruimte geplaatst.
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Sinds de Reformatie stond het doopvont bij de ingang van de kerk. Doopvont en kansel

waren een geheel omdat men doopte als reactie op de aanzegging van Gods genade. De
ruimte rond de preekstoel heette doophuis of dooptuin, de plaats waar werd gedoopt.

KERKEN NOORD-BRABANT

AF BEEL DING 3.5
HET ACCENT VAN DE KERK
LIGT B IJ DE GERE FOR MEE RDE
KERK IN W AALW IJK OP HET
DAK VAN DE EREDIENSTRUIMTE

AF BEEL DING

Het naoorlogse protestantse kerkgebouw wordt gekenmerkt door vernieuwingen in de architectuur zoals het gebruik van beton, het toepassen van
rondingen en hoeken en afwisselend vlakgebruik. Het interieur wordt
gekenmerkt door beslotenheid en een mystieke sfeer. Dit wordt verkregen
door een bijzonder gevormd plafond boven de eredienstruimte (als een
deken op de ruimte) en het toepassen van glas-in-lood en glas-appliqué
waardoor een mystiek licht ontstaat. Aan de buitenkant is de eredienstruimte
geaccentueerd door een bijzonder gevormd dak zoals een golvend, kegel-,
tent- of piramidevormig dak. Een bijzonder dakvorm van de eredienstruimte
is te zien bij de Gereformeerde kerk in Waalwijk (Van de Bom
en Ingwersen, 1965, (afbeelding 3.5).
In de kerkinrichting werden de dwarsaanleg, de centrale aanleg
en de basilicale aanleg toegepast. De dwarsaanleg was te vinden
in een langwerpige kerk waar de preekstoel aan de lange zijde
was geplaatst. De Hervormde kerk in Almkerk (Nielsen, Spruit
en v.d. Kuilen, 1950, (afbeelding 3.6) heeft een dwarsaanleg.
Dit type had een kenmerkend hoog schilddak en een traditionele klokkentoren en riep dezelfde sfeer van vlak na de reformatie
op. De centrale aanleg is zeldzamer en is te zien bij de
Nederlands Hervormde kerk in Werkendam (Nielsen, Spruit en
v.d. Kuilen, 1952, (zie afbeelding 3.2). Deze verdiepingskerk
heeft een kruisvormige plattegrond.
3.6

DE HERVO R MDE KE RK IN
ALMKERK HEEFT LA NGW ERPIGE

BO UW ST I JL

PLATTEGROND MET EE N
‘DWARSAANLEG’

V AN T R AD IT IO N E EL NA A R S H A K E- H A ND S

Door het grote aantal beschadigde en verwoeste kerken in
Noord-Brabant en de grote vraag naar nieuwbouwkerken waren in het
bisdom Den Bosch te weinig architecten met kennis van de kerkenbouw. Om
in korte tijd architecten op te leiden werd in ’s-Hertogenbosch een Cursus
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Kerkelijke Architectuur georganiseerd onder leiding van Dom Hans van der
Laan.
De priester H. M. A. Van Helvoort studeerde voor de oorlog aan de TU in
Delft en werd in zijn functie als priester teruggeroepen naar het Bisdom in
‘s-Hertogenbosch25. De cursus werd gegeven tussen 1946 en 1973.
Bij aanvang van de cursus richtte men zich op historiserende vormen en op
de vroegchristelijke bouwkunst26. Daarbij werden de ontwerpen van de
docenten getoetst aan voorbeelden uit de historie. De eerste groep afgestudeerden werd, kritisch bedoeld ‘basiliekbouwers’ genoemd omdat zij het
volledige architectonische procédé uit de middeleeuwen volgden en de
vroegchristelijke basilieken als uitgangspunt namen. Een voorbeeld hiervan
is de H. Catharina in Heusden (N. v.d. Laan en W. Hansen, 1949, (afbeelding 3.7).
Deze kritiek die de Bossche School kreeg werd weerlegd door B. Reith. Het
traditionalisme moest namelijk niet worden opgevat als conservatief of
reactionair maar wilde ‘…wel degelijk vooruitstrevend zijn en modern maar
aansluitend op de vertrouwde vormen en juist gebleken principes, die uit het
verleden bekend zijn en in huns inziens het wezen van de bouwkunst
uitmaken. Hun waardering van materialen en technieken berust op wat de
traditie van het eigen land als goed heeft doen kennen; vandaar hun voorkeur
voor de vertrouwde en landseigene baksteenmuren en balkzolderingen en
hun verzet tegen de machtsuitbreiding der moderne techniek met de daar
voortspruitende internationalisering der bouwvormen…,… de traditie blijft
zo duidelijk herkenbaar, dat de naam traditionalisten zeker gemotiveerd is.’27
AF BEEL DING 3.7
HET MINIATUUR VAN DE H.
CATHARINA IN HEUSDEN

25

Volgens F. J. van de Vaart was het Van Helvoort die aan de Delftse Hoogleraar Granpré

Molière vroeg of er een architectenopleiding in Den Bosch kon komen. In eerste instantie
voelde Granpré Molière daar niets voor maar uiteindelijk leek het hem een goed idee om een
cursus in de regio te starten, vooruitlopend op een architectenopleiding, Van der Vaart, p. 179
26

H. de Haan, p. 12-13

27

Reith, p. 58
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Door een buitenlandse studiereis naar kerken in Duitsland en Zwitserland en
waar kennis werd gemaakt met de mogelijkheden van staal en beton,
ontstonden de eerste niet-basilicale kerken, zoals de HH Theobaldus en
Antonius in Overloon (Jan Strik, 1956, zie afbeelding voorblad). Deze kerk
heeft in het interieur een stalen overspanning, geen ondersteunende
kolommen die het zicht op het liturgisch centrum kunnen ontnemen en een
vijfhoekige plattegrond.
Begin jaren zestig ontstond binnen de cursus een heftige discussie over het
vasthouden van de traditionele elementen, als het basilicale grondplan, de
rondbogen en lisenen. Volgens Dom van der Laan benadrukte het naoorlogse
modernisme te veel de vorm en het materiaal. Uiteindelijk werd het
basilicale grondplan losgelaten zodat kon worden geëxperimenteerd met
nieuwe architectonische vormen zoals een halkerk. Dat is zichtbaar in de
Gerardus Majellus in Gemert (Jan de Jong, 1959, (afbeelding 3.8).
De huisschrijver van de Bossche School, A. J. J. van Rooy gaf aan waarom
de stijl niet kon doorzetten:
‘…de Bossche School stelde absolute en onveranderlijke vormeisen aan de
architectuur en doet ‘kloosterlijk’aan (als een monnik). Ze was niet
volgzaam tegenover het leven der mensen of, anders gezegd, elastisch. Dit is
wel dominerend geworden bij de ontwikkeling van de jonge kerkbouwplannen’.28
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Van Rooy, p. 22
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AF BEEL DING 3.8
DE GERAR DUS MA JELLUS IN
GEME RT, MET HAA R ZEVEN
CILINDERSCHALEN, IS ZO
GROOT DAT DE KERK NIET OP
EEN FOTO PASTE

Opdrachtgevers wilden in de wijken moderne kerkgebouwen die meer
zouden aansluiten bij de jonge gezinnen29.
Ook de traditionele architect zocht daarom naar nieuwe vormen en gebruikte
daarbij nieuwe materialen. In de kerkenbouw ontstonden niet direct
modernistische ontwerpen, maar nieuwe materialen en constructies werden
toegepast met gebruik van traditionele materialen. Een kerk kreeg een
betonnen of stalen skelet en de muren werden met baksteen ingevuld. Deze
toepassing van moderne materialen gecombineerd met een moderne
bouwmethode en traditionele materialen en omgekeerd wordt shake-hands
genoemd. Dit is te zien in de H. Martinus in Luyksgestel (E. Nijsten, 1957,
(afbeelding 3.9). Naarmate de toepassing van de nieuwe materialen binnen
het kerkgebouw toenam nam de traditionele vormgeving af. De (inmiddels
afgebroken) Maria Regina in Boxtel (Jan Strik, 1959, (afbeelding 3.10) was
een kerkgebouw met een uitwendig en daardoor opvallend stalen skelet en
veel glaswanden.

AF BEEL DING 3.9
DE H. MA RT INUS IN
LUYKSGESTEL IS OPGETROKKEN UIT BETON EN STAAL
MAA R HEEF T DESON DANKS EEN
MYSTIEKE SFEER

29

Spoelstra, p. 70

KERKEN NOORD-BRABANT

29

AF BEEL DING 3.10
DE MAR IA REG INA IN BOXTEL,
ME T HAA R OPVALLENDE
STALEN SKELET, IS INMIDDELS
GESLOOPT

IN VLO E D BU IT EN L AN D

Door Nederlandse architecten werd voor en na de Tweede Wereldoorlog
gekeken naar de eigentijdse kerkenbouw in de omringende landen. In de
vakbladen werd melding gemaakt van opmerkelijke kerken in Duitsland en
Zwitserland.
Een kerkgebouw dat als voorbeeld werd aangemerkt door het gebruik van
beton is de Reformierte Markuskirche in Zürich-Seebach (afbeelding 3.11).

30

HOOFDSTUK 3 NAOORLOGSE KERKEN (1940-1965)

Deze kerk van de architect A. H. Steiner werd in 1948 gebouwd en heeft
betonnen pijlers30.
AF BEEL DING 3.11
REFORMIERTE MARKUSKIRCHE,
ZÜRICH-SEEBACH (1948)

KE RK V O RM EN

In de jaren vijftig en zestig ontstonden naast de basilica met narthex, de
kruiskerk en de centraalbouw, andere niet-traditionele kerkvormen. In de
eerste helft van de twintigste eeuw werden de overspanningen door het
gebruik van staal vergroot. Door de vernieuwde naoorlogse constructiemethoden en materialen werd het mogelijk af te wijken van de gangbare
plattegrond met het schip, zijbeuken, transept en absis. De nieuwe kerken
kregen grote overspanningen, zichtbare stalen constructies, een rechthoekige
of meerhoekige plattegrond of een verdieping.

30

Pfammatter, p.96
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AF BEEL DING 3.12
OLV VAN BINDEREN LELIE
ONDER DE DOORNEN IN
HEL MON D MET S IKKELVOR MIGE
STALEN SPANTEN

Met stalen spanten werden grote overspanningen gemaakt, zodat de kerkzaal
niet met zuilen of pijlers doorbroken werd. Bij de OLV van Binderen Lelie
onder de Doornen in Helmond (A. Roffelsen, 1955, (afbeelding 3.12) werd
de overkapping gevormd door sikkelvormige spanten
AF BEEL DING 3.13
DE BESLOTEN OPSTANDINGSKERK IN TILBURG

De H. Gerardus Majellus in Gemert van Jan de Jong (zie afbeelding 3.8) was
een grote rechthoekige hallenkerk met een grote overspanning van zeven
naast elkaar liggende cilinderschalen.
Een andere kerkvorm die vaker werd toegepast is de besloten rechthoekige
kerk. Een kleine en besloten vorm was een rechthoekig kerkgebouw
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bestaande uit een hogere kerkzaal met de lagere nevenruimtes rond de zaal
gegroepeerd. De entree lag in een ommuurde binnentuin met een hek als
portaal zoals de Opstandingskerk in Tilburg (L.F.M. van de Plas, 1965,
(afbeelding 3.13).
Het centrale kerkgebouw werd 6-hoekig, 8-hoekig, rond of meerhoekig.
Deze vormen herbergen de kerkzaal en nevenruimtes onder één dak met het
liturgische centrum in het midden of precies onder het hoogste punt van de
overkapping, zoals bij de Paaskerk in Oss (Van Mourik en van Wel, 1965).
AF BEEL DING 3.14
DE PAASKERK IN OSS HEEFT
EEN RONDE PLATTEGROND

De verdiepingskerk was een oplossing voor de gecombineerde liturgische en
sociaal-culturele functie van het hervormde kerkgebouw. De kerk werd naast
de eredienst gebruikt voor verschillende sociale doeleinden. Op de begane
grond bevonden zich parochieruimtes en vergaderzaaltjes en op de verdieping was de kerkzaal. Dit type kerken werd meestal tegen een dijk aan
gebouwd zoals de Pelgrimskerk in Breda (D. Egberts, 1965, afbeelding
3.15).
M AT E RI AL E N

Het gebruik van grove materialen als beton, staal en glas in het kerkgebouw
nam toe. Deze koude en onpersoonlijke materialen werden door het gebruik
van glastoepassingen verzacht. Het beton en grindbeton werden grof
toegepast met grote grindstenen of als fijner materiaal verwerkt. Daarnaast
zijn veel kerkvloeren van leisteen, travertin, natuurstenen plavuizen of
gepolijst asfalt.
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AF BEEL DING 3.15
DE PELGR IMSKERK IN BREDA
IS EEN VERDIEPINGSKERK

AF BEEL DING 3.16
DE SPANTEN IN DE H. KRUIS IN
ROOSENDAAL

Staal is voornamelijk toegepast in constructies zoals grote spanten en
overspanningen, waardoor de kerkruimte zonder het gebruik van zuilen of
pilaren nog groter werd. In het H. Kruis in Roosendaal (Taen en Nix, 1963,
(afbeelding 3.16) en de H. Marg. Maria in De Rips (L.C. van de Lee, 1965,
(afbeelding 3.17) werden de stalen en betonnen spanten dominant in
respectievelijk het interieur en exterieur aangebracht.
De kansel was van hout, steen, beton, metaal of een combinatie en stond
centraal of terzijde opgesteld of was verplaatsbaar. De tafel was van hout,
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beton, natuursteen of was een permanente tafel in een eigen deel van de
ruimte. Het doopvont was steen, hout, metaal, glas of plastic31.
AF BEEL DING 3.17
H. MARG. MAR IA IN DE R IPS

M O NUM ENT AL E K UN ST

De kunstuitingen bestonden na de oorlog voornamelijk uit vormen van
glaskunst zoals glas-in-lood, glas-in-beton en glas-appliqué. Daarnaast
werden muurreliëfs, mozaïeken van gekleurd glas, beelden en muur- en
wandschilderingen aangebracht (afbeelding 3.18).
AF BEEL DING 3.18
PIUS X TE UDEN, GEKLEURD
MOZAÏEK VAN DE KUNSTENAAR
D. W ILDSCHUT

31

Steensma, p. 141
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De naoorlogse kunstenaars werden gedreven door het ideaal van een sterk in
de maatschappij verankerde kunst. Zij wilden kunst in dienst van de
gemeenschap stellen en dichter bij het volk brengen. Architectuur werd
hiervoor gezien als het meest geschikte medium om de bevolking eenvoudig
met de kunst in aanraking kon laten komen. De architect was in staat om zelf
een beeldend bouwwerk maken maar zag de aanvullingen van de kunstenaar
als een verrijking voor het ontwerp. Gestreefd werd naar een synthese van
kunst en architectuur waarin de kunstenaar en architect gelijkwaardig
waren32. Dit doel werd echter niet bereikt: in de praktijk was men al blij met
een goede samenwerking.
AF BEEL DING 3.19
GEKLEURD GLAS IS
TOEGEPAST IN DE VENSTERS
VAN DE GODDELIJKE
VOORZ IEN IG HE ID IN VLIJ ME N

In de naoorlogse rooms-katholieke kerkgebouwen werd minder monumentale kunst toegepast. De architect had in zijn kerkontwerp inventieve oplossingen voor baksteenverwerking, raampartijen en dominante plafondwelvingen
bedacht waardoor voor het aanbrengen van kunstwerken geen muurvlak
beschikbaar bleef. Een andere reden voor het weglaten van monumentale
kunst was het vasthouden van de aandacht op het liturgisch centrum.
Belangrijkste overweging voor het aanbrengen van beeldende kunst in de
naoorlogse Protestantse kerken was de onderwijzende betekenis. De
abstracte expressionistische vormen werden hiervoor gekozen om bewust te
breken met de oud christelijke, figuratieve, symbolen waardoor de beelden
eenvoudig en direct werden.

32

De discussies werden gevoerd binnen de Vereniging van beoefenaars der Monumentale

Kunsten (VbMK) en de Liga Nieuwe Beelden, Wilma Jansen p. 57-64
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AF BEEL DING 3.20 A
EEN VAN DE W ANDEN VAN DE
H. ANTONIUS IN W AALW IJK,
GLAS-IN-BETON VAN EGBERT
DECKERS

AF BEEL DING 3.20B
DETAIL VAN HET GLAS-INBETON MET GEB RANDS CH IL DERDE OGEN

AF BEEL DING 3.21
GLAS-APPLIQUÉ IN DE
PELGRIMSKERK IN BREDA

Door het gebruik van gekleurd glas in de kerkzaal werd door het gekleurde
licht warmte en een mystieke sfeer opgeroepen. Deze ‘warmte’ was een
tegenhanger van de toegepaste, koude en harde materialen. Het licht zorgde
voor de verbinding met buiten en kon als goddelijk worden ervaren. In de
Goddelijke Voorzienigheid in Vlijmen (H.M. Koldewey, 1962, (afbeelding
3.19) werden grote vensters met glas-in-lood aangebracht en in de H.
Antonius in Waalwijk (H.M. Koldewey, 1962, (afbeeldingen 3.20A en
3.20B) glas-in-beton-wanden. In de gereformeerde Pelgrimskerk in Breda
(D. Egberts, 1965, (afbeelding 3.21) zijn vensters met glas-appliqué van
glazenier I. Vunderink aangebracht
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3.7 HUI DIGE SI TU ATI E
Veel naoorlogse kerken in Noord-Brabant functioneren goed. De verzorgde
en goed onderhouden gebouwen zijn nadrukkelijk aanwezig in hun
omgeving en vormen een centraal punt in de woonwijk. De actieve rol van
de kerk binnen de gemeenschap is zichtbaar in de huidige betrokkenheid van
de parochie en de inzet van vrijwilligers voor het verrichten van onderhoud
aan het gebouw.
Door de toenemende ontkerkelijking van de afgelopen decennia worden een
toenemend aantal leegstaande kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken en
helemaal opgeheven of gaan parochies samen waardoor één kerk wordt
opgeheven. De sluiting van protestantse kerkgebouwen is een direct gevolg
van het Samen-op-weg proces vanaf midden van de jaren tachtig. Door dit
proces veranderde de behoefte voor het gebruik van het kerkgebouw en
bleken aanpassingen onvermijdelijk.
Naarmate de herbestemming van het gebouw of het gebied op zich laat
wachten raakt het gebouw vervallen, soms geholpen door vandalisme. De
O.L.V. van Binderen, Lelie onder de Doornen in Helmond is hier een
voorbeeld van (zie afbeelding 3.12). De kerk staat al jaren leeg en maakt een
desolate indruk.
AF BEEL DING 3.22
DE VOOR MAL IGE H . JOH.
VIANNEY IN TILBURG HEEFT NU
IN DE W IJK EEN SOCIAALMAA TSCHAPPEL IJKE F UN CT IE

De leegstand van het gebouw kan worden opgelost door het zoeken naar een
nieuwe bestemming voor het kerkgebouw. Een herbestemming kan
betekenen het door een ander gezindte overnemen van het gebouw waardoor
het religieuze karakter van het gebouw immers bewaard blijft. Het wijzigen
van de religieuze functie heeft echter wel effect op het kerkgebouw, met
name op het interieur. De van oorsprong rooms-katholieke H. Kruis in
Roosendaal (afbeelding 3.16) is overgenomen door een protestantse
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gemeente. De grote kerkruimte is met een glooiende wand verkleind en de
bankenopstelling is gewijzigd van axiaal naar centraal.
De nieuwe functie kan sociaal-maatschappelijk, particulier of commercieel
zijn. Voor een woonwijk kan de functie van medisch centrum (met huisartsen, fysiotherapeuten en maatschappelijk werk) of bibliotheek een goed
oplossing zijn. De H. Joh. Vianney in Tilburg (Th. De Bolt, 1960, (afbeelding 3.22) is nu een wijkcentrum met bibliotheek. Een kerkgebouw blijkt
geschikt voor maatschappelijke functies die verder reiken dan alleen een
woonwijk. De H. Anna in Helmond (J.W.C.J. Bijnen, 1954, (afbeelding
3.23) heeft een culturele functie en is verbouwd tot Annatheater. Enkele
kerkgebouwen zijn gewijzigd in particuliere woonhuizen. In deze gevallen is
de kerk niet meer betrokken bij de omgeving en wordt zelfs afgeschermd
van haar omgeving door het aanleggen van afrastering en beplanting. Ook
commerciële herbestemmingen komen voor, zoals kantoren, begrafenisonderneming en supermarkt. Het interieur wordt bij dergelijke nieuwe functies
soms ingrijpend gewijzigd voor een optimaal functioneren.
Niet alleen kerkgebouwen worden herbestemd, ook monumentale kunst kan
een nieuwe bestemming krijgen. Zoals het glas-in-beton-raam van Karel
Appel (1956) in een NH kerk in Nuenen. Dit venster is verwijderd uit de
inmiddels gesloopte hervormde Kruiskerk in Sittard-Geleen en verkocht aan
de N.H. kerk.
AF BEEL DING 3.23
DE H. AN NA IN HEL MON D IS
TEGENW OORDIG IN GEBRUIK
ALS HET ANNATHEATER

Probleem bij het herbestemmen is vaak de omvang van het kerkgebouw.
Door de grote en ongedeelde ruimte zijn meestal ingrijpende aanpassingen
nodig voor de nieuwe gebruikers. Door hun opvattingen zijn de bisdommen
beperkt in het herbestemmen van het kerkgebouw. Doordat het gebouw haar
religieuze bestemming verliest en toch een heilige plaats is stemmen de
bisdommen niet altijd in met een toekomstige nieuwe functie. De kerk dient
na sluiting uit de eredienst te worden onttrokken en voor hergebruik ontwijd.
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Voor een aantal kerken wordt geen herbestemming gevonden of het gebouw
past niet in planontwikkelingen voor de wijk. De grond ligt vaak op een
gunstige locatie in de woonwijk en kan veel geld opbrengen. Deze naoorlogse wijken zijn vaak toe aan herontwikkeling, waarbij voor de hele wijk een
nieuw plan gemaakt wordt. In deze planvorming wordt dan de kerkbestemming vervangen door een commercieel aantrekkelijker bestemming.
De ontkerkelijking, het samengaan van parochies en de sluiting van
kerkgebouwen zal in de nabije toekomst niet minder worden. En voor meer
leegstand en uiteindelijk sloop moet worden gevreesd. Om deze situatie voor
te zijn is het belangrijk om met alternatieven te komen. Een goed vervolg is
om een document te maken met goede representatieve voorbeelden voor
herbestemming in samenwerking met de bisdommen, het CIO-K en de
RDMZ. Aangezien het bijna niet mogelijk is de ruim 200 naoorlogse
wederopbouwkerken in Noord-Brabant te behouden is er grote behoefte aan
een beoordeling en waardestelling van de naoorlogse kerkbouw. Dit rapport
wil in deze behoefte voorzien en een aanzet en hulpmiddel zijn voor verder
onderzoek.
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Hoofdstuk 4 Preselectie en toetsing

BRO NN E N

Uit de groslijst van kerken is met de in paragraaf 5.2 beschreven criteria een
eerste selectie gemaakt van de meest waardevolle kerken. Deze zogenaamde
‘preselectie’ heeft nadrukkelijk géén juridische status, maar dient als basis
voor vervolgonderzoek en verdere beoordeling in het veld. Naast het
veldwerk dat reeds beknopt werd verricht, is voor de totstandkoming van de
preselectielijst gebruik gemaakt van de grotere bouwtijdschriften uit de
periode 1940-1965. Hierbij gaat het om de tijdschriften Bouw, Bouwkundig
Weekblad, Katholiek Bouwblad/Wonen (TABK), 8 en Opbouw, Openbare
Werken en Forum33. Daarnaast is (beeld-)materiaal verkregen uit boeken en
het veldwerk (zie hoofdstuk 1). In totaal zijn er 201 in de periode 1940-1965
tot stand gekomen kerken en kapellen in de databank opgenomen.
W AAR D E RI NG SC RIT E RI A

Bij het opstellen van de waarderingscriteria is gebruik gemaakt van de
handleiding die voor het Monumenten Selectie Project (MSP) van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd opgesteld34. Deze criteria zijn
nog altijd valide en blijken (zij het enigszins aangepast en gespecificeerd, zie
bijlage 2) ook toepasbaar op de architectuur en stedenbouw uit de naoorlogse
periode. Objecten uit de Wederopbouwperiode kunnen evenals gebouwen
van vóór 1940 worden geselecteerd op basis van de volgende waarden:
•
•
•
•
•

Cultuurhistorische waarde
Architectuur- en kunsthistorische waarde
Stedenbouwkundige- en ensemblewaarde
Gaafheid / herkenbaarheid
Zeldzaamheid

De huidige preselectie is met name gebaseerd op de architectuur-, kunsthistorische waarden en de gaafheid en herkenbaarheid. Zo kan een object
bijvoorbeeld van belang zijn binnen het oeuvre van een bepaalde architect of
stedenbouwkundige, kan er een bijzondere constructiewijze zijn toegepast,
of kan er veel aandacht aan de decoratieve afwerking zijn besteed. Daarbij is
ook gelet op (monumentale) kunstwerken die deel uitmaken van het
oorspronkelijke ontwerp van het gebouw: deze zijn in de kerkenbouw
veelvuldig toegepast.

33

Zie paragraaf 2.1.

34

Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Handleiding Selectie en Registratie Jongere

Stedebouw en Bouwkunst (1850-1940), MSP, MRP, Zeist 1991.
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Het bestuderen van de verschillende tijdschriften heeft een beeld gegeven
van de aandacht die aan bepaalde kerkgebouwen, architecten en gebieden
werd besteed. Hieruit blijkt dat redacties gefixeerd waren op voornamelijk
de steden (alle tijdschriften), katholieke gemeenten (Katholiek Bouwblad) of
modernistische architectuur (Forum)35.
S EL E CT IEM ET HO D E

Bij het maken van de preselectie hebben de gegevens (met name de foto’s)
uit de tijdschriften, boeken en het veldwerk gediend als basis voor het
samenstellen van een preselectie binnen de gebouwcategorie kerken in
Noord-Brabant. Aangezien de beschrijvingen uit de vaktijdschriften niet
digitaal als aanhangsel beschikbaar zijn, was het niet mogelijk om de
databank op die wijze voor preselectie te benutten. Wel konden met behulp
van de databank verschillende overzichten en dwarsdoorsneden worden
samengesteld van bijvoorbeeld kerken uit een bepaalde periode en van een
en dezelfde architect. Eén kerk is veelal in meerdere van deze overzichten
vertegenwoordigd. Met de vergaarde kennis en de waarderingscriteria in het
achterhoofd is hieruit vervolgens een preselectie gemaakt van de meest
representatieve voorbeelden per overzicht. De preselectie bestaat kortom uit
kerken met een score in één of meerdere overzichten. Het selecteren met
behulp van de databank werd aangevuld met het handmatig raadplegen van
de in mappen gedocumenteerde informatie. Hierbij heeft de ook begeleidingscommissie een grote rol gespeeld. De omgevingsaspecten bleken in de
artikelen echter niet altijd te zijn gedocumenteerd.
VO O RB E EL D EN U IT DE PR E S EL E CT IE

In totaal zijn voorlopig 68 van de 201 wederopbouwkerken gepreselecteerd:
een percentage van 33,8 procent. Deze kerken scoren op één of meerdere
criteria van de cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarden. Ook is gekeken naar de herkenbaarheid en representativiteit van een kerk. Wanneer de definitieve selectie plaatsvindt, moet worden
gelet op een evenwichtige vertegenwoordiging van architectuurstromingen,
architecten en gemeenten of provincies.
Om een beeld te geven van de gevolgde selectiewijze en de preselectie is in
onderstaand overzicht een aantal kerken met afbeelding opgenomen.
Puntsgewijs wordt aangegeven waarom de kerk is gepreselecteerd. Daarbij
wordt de cultuurhistorische waarde niet behandeld: deze is zoals gezegd
evident aanwezig voor deze gebouwcategorie. De kerken zijn hieronder in
chronologische volgorde op jaar van oplevering gerangschikt.

35

Dergelijke voorkeuren zijn vastgesteld, zonder nader onderzoek te verrichten naar de

achtergronden van de verschillende tijdschriftredacties en hun redenen om bepaalde kerken
wel of niet in het blad op te nemen.
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Naam
Huidige Gemeente
Objectcode
Adres
Postcode, Plaats
Architect
Bouwjaren
Huidige bestemming

H. Johannes Bosco
Eindhoven
KERH0028
Mimosaplein 2
5643 CJ Eindhoven
C.H. de Bever
1953
Kerk

H. JOHANNES BOSCO BREDA

Architectuur- en kunsthistorische waarde

• Als voorbeeld van een traditionele kruisbasiliek.
Stedenbouwkundige- en ensemblewaarde

• Vanwege de ligging in de woonwijk en stedenbouwkundige ‘landmark’.
Gaafheid /herkenbaarheid /representativiteit

• Als voorbeeld van het traditionalisme.

Naam

AF BEEL DING 4.2

Huidige gemeente
Objectcode
Adres
Postcode, Plaats
Bouwjaren
Architect

OLV VAN ALTIJDDURENDE
BIJSTAND BREDA

Huidige bestemming

OLV van Altijddurende
Bijstand
Breda
KERH0006
Mgr. Nolensplein 2
4812 JC Breda
1952
M.J. Granpré Molière,
Thunissen en van Kranendonk
Kerk

Architectuur- en kunsthistorische waarde

• Als goed en gaaf voorbeeld van de kerk binnen het naoorlogs traditionalisme.
• Vanwege de toepassingen van detaillering.
Stedenbouwkundige- en ensemblewaarde

• Vanwege markante ligging midden op het plein met scholen en winkels
rondom.
Gaafheid /herkenbaarheid /representativiteit

• Als voorbeeld van Delftse School.
• Vanwege de grote mate van gaafheid van het gebouw.

AF BEEL DING 4.3
H. KRUISVINDING UDEN

Naam
Huidige gemeente
Objectcode
Adres
Postcode, Plaats
Bouwjaren
Architect
Huidige bestemming

H. Kruisvinding
Uden
KER0138
Oude Dijk 43
5409 AB Odiliapeel
1958-1959
Jan de Jong
Kerk
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Architectuur- en kunsthistorische waarde

• Als goed en gaaf voorbeeld van een Bossche School interieur binnen het
oeuvre van deze architect.
• Vanwege het toepassen van beton.
Stedenbouwkundige- en ensemblewaarde

• Vanwege de ligging van het gebouw in zijn omgeving.
• Gaafheid / herkenbaarheid / representativiteit:
• Vanwege de grote mate van gaafheid van het kerkgebouw (niet de toren).

Naam
Huidige gemeente
Objectcode
Adres
Postcode, Plaats
Bouwjaren
Architect
Huidige bestemming

Nederlands Hervormde Kerk
Werkendam
KERH0018
Kerkstraat 5
4251 CH Werkendam
1952
Nielsen, Spruit en van de
Kuilen
Kerk

Architectuur- en kunsthistorische waarde

• Als voorbeeld van verdiepingskerk.
• Vanwege de centraalbouw en kruisvormige plattegrond.

AF BEEL DING 4.4

Stedenbouwkundige- en ensemblewaarde

NH KERK W ERKENDAM

• Als voorbeeld van een nieuwe kerk op de plaats van de
verwoeste kerk.
• Vanwege de situering naast een dijk.
Gaafheid /herkenbaarheid /representativiteit

• Vanwege matige gaafheid.

Naam
Huidige gemeente
Objectcode
Adres
Postcode, Plaats
Bouwjaren
Architect
Huidige bestemming

Gereformeerd Vrijgemaakt
Eindhoven
KERH0035
Frederik Hendrikplein 35
5615 RC Eindhoven
1957
E.J. van de Ley
Kerk

AF BEEL DING 4.5
GEREFOR MEE RD V R IJGE MAAKT
EINDHOVEN

Architectuur- en kunsthistorische waarde

• Als voorbeeld van centraalbouw.
• Vanwege de centraalbouw en de betonnen skelet.
Stedenbouwkundige- en ensemblewaarde

• Als voorbeeld van een kerk in een woonwijk.
Gaafheid /herkenbaarheid /representativiteit

• Vanwege gaafheid van de kerkzaal.

KERKEN NOORD-BRABANT

CO N CLU S I E S UIT PR E S EL ECT I E EN M ET HO DI E K

Voor het onderzoek naar de gebouwcategorie Noord-Brabantse kerken is
gekozen voor een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat er naast het raadplegen van de grotere bouwvakbladen ook uitgebreid algemene literatuurstudie
heeft plaatsgevonden. Van de 201 bekende kerken in de provincie NoordBrabant zijn 123 gebouwen in het veld bezocht.
De gevolgde methode biedt een goed resultaat maar is zeer tijdrovend. Deze
integrale aanpak is om die reden niet voor alle gebouwtypen toepasbaar of
efficiënt. Voor de hier onderzochte categorie heeft de gevolgde methode
echter een duidelijk beeld van Noord-Brabant opgeleverd.
Voor wat betreft het maken van de preselectie is het handmatig selecteren
van gebouwen het meest praktisch gebleken. Dit vanwege het feit dat de
geraadpleegde bronnen veelal niet gedigitaliseerd zijn. Ook bij een complete
digitale invoering van de artikelen zal een ‘papieren’ overzicht noodzakelijk
blijven voor een adequate vergelijking van de gebouwen, om de afbeeldingen van objecten fysiek te kunnen vergelijken.
De inbreng van de begeleidingscommissie is zeer waardevol gebleken,
zowel voor wat betreft de inbreng van deskundigheid als bij het opstellen
van de preselectie. Van de vijf beoordelingscriteria waren de stedenbouwkundige- en ensemblewaarde, de gaafheid/herkenbaarheid/representativiteit
en zeldzaamheid vanaf papier vaak moeilijker te beoordelen. De papieren
preselectie is hierdoor vooral een weerslag van de architectuurhistorische
waarden.
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Mededelingen prof. dr. G. van der
Leeuwstichting

Overige bronnen
Diverse internetpagina’s
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Bijlage 2 Afbeeldingen

Afbeelding voorkant is de H.H.
Theobaldus en Antonius in Overloon
(1956) van de architect Jan Strik.
Foto’s auteur en RDMZ, met uitzondering van afbeeldingen:
2.4: D k, J.P.W.A. van, Tilburg :
architectuur en stedenbouw in de
gemeente Tilburg, 1850-1940 :
monumenten inventarisatie project,
Zwolle 2001
2.6: Govers, Jacques en Willem van der
Sommen, Eindhoven in oude ansichten :
een wandeling door Strijp, Zaltbommel
2001, afbeelding 22
2.8 en 3.11: Pfammatter, F.,
Betonkirchen, Laren 1948
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Bijlage 3 Waarderingscriteria

CULT U UR HI ST O RI S C HE W AAR D E N

• Belang van de kerk als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociaaleconomische en/of geestelijke ontwikkeling […in casu ontwikkelingen in
de naoorlogse liturgie, uitdrukking van een gedachtegoed van een bepaald
kerkgenootschap];
• belang van de kerk als bijzondere uitdrukking van een beleidsmatige en/of
bestuurlijke ontwikkeling […in casu maatschappelijke ontwikkelingen,
lokale regelgeving tav torens, regelgeving tav plaats van de kerk in stad of
dorp];
• belang van de kerk wegens innovatieve waarde of pionierskarakter als
bijzondere uitdrukking van een technische en/of typologische ontwikkeling […gebruik van beton, nieuwe plattegrondvormen, verdiepingskerk].
AR C H IT ECT U UR- / KU NST H I ST O RI SC H E W AAR D E N

• Bijzonder belang van de kerk voor de geschiedenis van de architectuur […
in casu een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant, uitdrukking van de ontwikkeling in de naoorlogse kerkelijke architectuur];
• bijzonder belang van de kerk voor het oeuvre van een (tuin-)architect;
• belang van de kerk wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van
het ontwerp […zoals gave verhoudingen, zorgvuldige detaillering, gevarieerd kleur- en materiaalgebruik];
• belang van de kerk wegens bijzonder(e) materiaalgebruik, detaillering,
constructiewijze en/of ornamentiek;
• belang van de kerk wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en
interieur(onderdelen);
• bijzondere betekenis van de kerk wegens de in, aan of bij de kerk
toegepaste kunstwerken […in casu speciaal voor de kerk ontworpen
kunstwerken, kunstwerken uit de bouwtijd, gesammtkunstwerk].
ST E D EN BO UW KU ND I G E / EN S EM BL EW AAR DE N

• Betekenis van de kerk als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat
cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is […in casu een complex, buurt, wijk of dorp met een belangrijk stedenbouwkundig concept];
• bijzondere betekenis van de kerk wegens de markante situering verbonden
met de ontwikkeling / uitbreiding van een stad dorp of wijk […in casu de
samenhang in functie, schaal en verschijningsvorm met andere bebouwing, wegen en groenvoorziening / rol in de opzet van de wijk];
• bijzondere betekenis van de kerk wegens de wijze van verkaveling,
inrichting van de openbare ruimte en/of specifieke functies en/of de
historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en/of water[…in casu positionering in groenstroken];
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• bijzondere betekenis van de kerk voor het aanzien van een stad, dorp of
wijk […in casu een beeldbepalende landmark of markant oriëntatiepunt];
• bijzondere betekenis van de kerk wegens de samenhang met bijbehorende
bijgebouwen (pastorie/kosterij, nevenruimten, patronaatsgebouw, school,
uitvaartcentrum).
G AAF H E I D/ H E RK E N B AAR H E I D

• Belang van de kerk wegens de architectonische gaafheid van ex- en/of
interieur […en de herkenbaarheid van het oorspronkelijke concept];
• belang van het complex wegens de hoogwaardige architectonische
kwaliteit van de samenstellende onderdelen […kerk, pastorie/kosterij,
nevenruimten, patronaatsgebouw, school, uitvaartcentrum];
• belang van de kerk in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van
de stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving
[…voorzieningencentrum of –strook, plantsoen, park of woonbuurt].
ZEL DZ AAM H E ID

• Belang van de kerk wegens architectuurhistorische, bouwtechnische,
typologische en/of stedenbouwkundige en/of functionele zeldzaamheid;
• betekenis van de kerk wegens zeldzame toepassing van kunstwerken.
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Bijlage 4 Objectenlijst en preselectie

De voorgeselecteerde kerken (preselectie) zijn in deze lijst gemarkeerd.
Deze preselectie heeft plaatsgevonden tijdens bijeenkomsten van de
Begeleidingscommissie op 28 oktober 2003 en 19 februari 2004.
N.B: deze lijst heeft géén juridische status.
Objectcode

Naam

KERH0090

Agnus Dei

KERJ0291

AarleRixtel

KERH0094

Kapel bij
Laarbeek
pensionaat
Mariëngaarde
NH Kerk
Woudrichem
De Voorhof Woudrichem
H. WilliAlphenbrordus
Chaam
Geref. Kerk Woudrichem
OLV van
BaarleBijstand
Nassau
H. Antonius Bergen op
Abt
Zoom
Godd.
Bergen op
Voorzienig- Zoom
heid
H. Hartkerk Bergen op
Zoom
NH kerk
SintMichielsgestel
Protestantse Best
kerk
H. Antonius Best
van Padua
H. Liduina Best

KERH0095
KERH0096

H. Petrus
H. Paulus

Boxmeer
Boxmeer

KERH0022
KERH0023
KERH0049
KERH0024
KERH0050
KERH0051
KERH0053

KERH0052
KERH0091

KERH0093
KERH0092

Huidige
Gemeente
Waalre

Boxmeer
Boxmeer

Plaats

Straat

Nr

Aalst

Koningin
Julianalaan

12

Almkerk

Kerkstraat

14

Almkerk

Voorstraat

7

Alphen

Heuvelstraat

1

Andel

Julianstraat

22

BaarleNassau
Bergen op
Zoom
Bergen op
Zoom

Nieuwstraat

12

Rembrandstraat
Van
Heelulaan

53a

Bergen op Piusplein
Zoom
Berlicum Raadhuisplein
Best
Best
Best

Koningin
Julianaweg
Wilhelminaplein
Raadhuisstraat
Steenstraat
Jan Tooropstraat

73

4

1
159
75
39
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Objectcode

Naam

Huidige
Gemeente
Boxtel

Plaats

Straat

KERH0097

Maria
Regina
H. Kruis

Boxtel

Breda

Breda

Breda

Breda

Breda

Breda

Maria
Reginaplein
Tilman
4
Suysstraat
Groot
71
Ijpelaardreef
Galderseweg 81

Breda

Breda

Baliendijk

70

Breda

Breda

Heusdenhoutsestraat

15

Breda

Breda

15

Breda

Breda

KERH0005

Maria Mater Breda
Dei (LD)

Breda

KERH0014
KERH0006

Marcuskerk
OLV van
Altijddurende Bijstand
Kapel
Diaconessenhuis
Onbevlekt
Hart van
Maria
Pelgrimskerk
H. Jozef

Breda
Breda

Breda
Breda

Mgr.
Leijtenstraat
Graaf
Hendrik III
laan
Mgr.
Hopmansstraat
Hooghout
Mgr.
Nolensplein

Breda

Breda

Langendijk

Breda

Breda

Fatimastraat

3

Breda

Breda

Langendijk

50

Hoofdstraat

201

KERH0016
KERH0013
KERH0007

KERH0011
KERH0012

KERH0010
KERH0008

KERH0009

KERH0004

KERH0015
KERH0098
KERH0099

KERH0054
KERD0153
KERH0056
KERH0055

H. Joannes
de Doper
Kapel
sanatorium
Klokkenb
De Goede
Herder
Kerk
Apostolisch
Genootschap
H. Aartsengel Michael
HH Petrus
en Paulus

Gereformeerde
Gemeente
H. Antonius
Abt
H. Marg.
Maria
HH Petrus
en Paulus
NH

Cranendon- Budelck
Dorplein
Waalwijk
Capelle

AlphenChaam
Chaam
GemertDe Rips
Bakel
Steenbergen Dinteloord
Steenbergen Dinte-

Nr

4

2

96
2

Nieuwe Vaart

Dorpsstraat

48

Ripsestraat

22

Westvoorstraat
Westvoor-

2
28

55
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Objectcode

KERH0058

KERH0057
KERH0100
KERE0003
KERH0059

KERH0101
KERH0060
KERH0061
KERH0034

KERE0001
KERH0027
KERH0031
KERH0032
KERJ0288
KERH0029
KERH0041
KERH0028
KERH0040

KERH0036

KERH0039
KERH0025

Naam

Huidige
Gemeente

Gemeente
Gereformeerde
Gemeente
Sjaloom

loord
Steenbergen Dinteloord

straat
Westgroene- 67
weg

Steenbergen Dinteloord
Heusden
Doeveren
Dongen
Dongen

Steenbergse- 2
weg
Dorpsstraat 9
Europaplein 1

NH kerk
H Pauluskerk
NH kerk

Aalburg

Plaats

Straat

Drongelen Burg. D.A.
vd Schansstraat
H. Lamber- Heusden
Drunen
Raadhuistus
plein
NH kerk
Werkendam Dussen
Zuideveldlaan
H. Maria
Werkendam Dussen
VrijheidsGeboorte
plein
Apostolisch Eindhoven EindhoBergmannGenootven
straat
schap
OntmoeEindhoven EindhoMeerkollaan
tingskerk
ven
DoopsgeEindhoven EindhoDa Costaweg
zinde kerk
ven
OpstanEindhoven EindhoAlpenroosdingskerk
ven
straat
Petrakerk
Eindhoven EindhoHeggeven
ranklaan
H. Judas
Eindhoven EindhoHendrik
Thaddaeus
ven
Staetslaan
Maranatha- Eindhoven EindhoVenstraat
kerk
ven
H. Vincen- Eindhoven EindhoOude
tius á Paolo
ven
Bosschebaan
H. Joh.
Eindhoven EindhoMimosaplein
Bosco
ven
HH Harten Eindhoven EindhoBrucknerven
plein/
Mendelssohnlaan
Hersteld
Eindhoven EindhoWillem de
Apostoliven
Rijkelaan
sche Ker
EmmausEindhoven EindhoBarrierweg
kerk
ven
Onbevlekt Eindhoven EindhoSt. Servaas-

Nr

2

2
10

76

3
16
11
1
50
30
54
2

1

9
1
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Objectcode

Naam

Huidige
Gemeente

Plaats

Straat

ven

plein

Eindhoven
Eindhoven

Dommel1a
hoefstraat
Frederik
35
Hendrikplein

Eindhoven

Eindhoven

St. Claralaan 1

Eindhoven

Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Elsendorp

Camphuysenstraat
Marconilaan

KERH0038

Hart van
Maria
Remonstrantse kerk
Gereformeerd
vrijgemaakt
Kapel
Clarissenklooster
Adventskerk

KERH0033

De Bazuin

Eindhoven

KERJ0289

H. Pius X

Eindhoven

KERH0037

H. Michael

Eindhoven

KERH0102

H. Johannes GemertEvangelist Bakel
H. Landinus '
sHertogenbosch
H. Jacobus Moerdijk
de Meerdere
H. Gertrudis Geertruidenberg
De goede
Geldrop
Herder
H. Maria
Geldrop
Magdalena
H. Gerardus GemertMajellus
Bakel
Het
Aalburg
Kruispunt
NH kerk
Aalburg
H. Geest
Goirle
sporthalkerk
Christus
Grave
Hemelvaart
Carmelites- Haaren
senkapel
H. Lamber- Heusden
tus
H. WilliDeurne
brordus
Verrijzenis Helmond

KERH0030
KERH0035

KERH0026

KERH0103

KERH0062
KERD0201
KERD0105
KERD0104
KERD0106
KERH0063
KERH0064
KERD0108
KERD0107
KERJ0292
KERD0109
KERD0110
KERD0119

Eindhoven
Eindhoven

Nr

4
70

Petrus
43
Canisiuslaan
Clovislaan
193

Empel

St. Christof- 1
felplein
Proosdijstraat 12

Fijnaart

Molenstraat

26

Geertruidenberg
Geldrop

Venestraat

26

Meeuwenhof

Geldrop

Nuenense22
weg
Gemert
St. Gerardus- 1
plein
Genderen Hoofdstraat 76

Genderen Kerkstraat
Goirle

29

Grave

1

Haaren

Dr. Wierstraat
Rijksweg

Hedikhui- Oude
zen
Schoolstraat
HelenaHelenastraat
veen
Helmond

3
22
2

57

58
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Objectcode

Naam

KERD0118

buurtcentrum
Bethlehem- Helmond
kerk
De Ark
Helmond

KERD0116
KERD0112
KERD0113

Huidige
Gemeente

Plaats

Straat

Helmond

Sperwerstraat 2

Helmond

Helmond
Helmond

Helmond
Helmond

Eisenhower- 7
laan
Floreffestraat 21a
Abdijlaan
3

Helmond

Helmond

Azalealaan

64

Helmond

Helmond

Ittersestraat

57

Helmond

Helmond

Straakvense
Boschdijk
Bindersestraat
Hertogin
13
Johanna. v.
Brabantstraat
Boomstraat 1

KERD0111

H. Anna
OLV v.
Binderen,
Lelie onder
de Doornen
H. Bernadette en H.
Antonius
Goddelijke
Voorzieningheid
De goede
Herder
H. Hart

Helmond

Helmond

KERD0125

H. Catharina Heusden

Heusden

KERH0066

OLV
Hemelvaart
H. Gerardus
Majella
NH kerk

Huijbergen
Hulten

KERD0114

KERD0115

KERD0117

KERH0065
KERH0067
KERH0068

KERH0069
KERH0070
KERH0071
KERD0126

KERD0127
KERD0128
KERD0129
KERD0130

Nr

Woensdrecht
Gilze en
Rijen
Moerdijk

Klundert

Rijksweg
Kerkring

24a

1
(22?)
Hoekpoort Moerdijk
Klundert Schanspoort / 8
Ambachtsherenweg
NH kerk
Steenbergen Kruisland Markt
H. Johannes Drimmelen Lage
Plantsoen
4
de Doper
Zwaluwe
H. Hart
Moerdijk
Langeweg Kloosterlaan 6
H. Servatius Laarbeek
Lieshout Burgemester 1
vd Heuvelstraat
Lith
Lith
Lithsedijk
5
H. Martinus Bergeijk
Luyksge- Kerkstraat
96
stel
H. Martinus Bergeijk
Luyksge- Kerkstraat
92
Kampkapel
stel
H. Antonius Boxmeer
Maashees De Goey2
Abt
straat
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Objectcode

Naam

KERD0131

H.H.
Lambertus
en Antonius
NH kerk
Gereformeerde
Gemeente
Allerh.
Sacrament

KERH0073
KERH0072

KERD0132

KERH0075
KERH0074
KERD0133
KERD0134
KERH0076
KERD0135
KERH0077
KERD0136

KERD0137
KERD0138
KERD0141
KERD0142
KERD0143
KERD0144
KERH0079

KERH0078
KERD0147

H. Stephanus
Gereformeerde kerk
H. Willibrordus
H. Antonius
en Brigida
De Ark

Huidige
Gemeente
Lith

Aalburg
Aalburg

Plaats

Straat

Nr

MarenKessel

Past.
Roesweg

2a

Meeuwen Hoek
Meeuwen Laan

2
13

SintMiddelro- Driezeeg
Michielsge- de
stel
Moerdijk
Moerdijk Steenweg

38

Moerdijk

Moerdijk

Grintweg

82

Deurne

Neerkant

Dorpsstraat

29

Bladel

Netersel
Biesboschstraat
Nieuwkuijksestraat
Kerkplein

18

1

Park

55

Kerkstraat

30

Oude Dijk

43

Kerkplein

4

Nieuwstraat

17a

Roest

7a

Marialaan

20

Slotlaan

23

Wilhelminalaan
Lijsterlaan

63

Werkendam Nieuwendijk
H. Johannes Heusden
NieuwGeboorte
kuijk
Maria
Roosendaal Nispen
Hemelvaart
St. Andries Nuenen,
Nuenen
Gerwen en
Nederwetten
H. Johannes Maasdonk
Nuland
Onthoofding
H. KruisUden
Odiliapeel
vinding
Zoete Naam Boxmeer
Oeffelt
Jezus
H. Petrus
Oirschot
Oirschot
Banden
H. Martinus SintOlland
Oedenrode
OLV
Asten
Ommel
Presentatie
H. Huisge- Oosterhout Oosterzin/
hout
Nazarethkerk
OLV vd H. Oosterhout OosterRozenkrans
hout
H. Joh.
Oss
Oss
Bosco

49

94

59

60
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Objectcode

Naam

Huidige
Gemeente
Oss

Plaats

Straat

Nr

KERD0151

Paaskerk

Oss

Wethouder
van Eschstraat

165

KERD0149

Allerh.
Sacrament
buurtcentrum

Oss

Oss

KERD0148

Oss

Oss

12

KERD0146

Oss

Oss

Oude
Kerkstraat
Burgemeester
van den
Elzenlaan
Oude
Litherweg
14 Octoberplein

KERD0150

H. Paulus

Oss

Oss

KERD0152

H.H.
Theobaldus
en Antonius
OLV ten
Hemelopneming
H. Dionysius
Maria
Hemelvaart
Maria
Boodschap
H. Kruis

Boxmeer

Overloon

Breda

Prinsenbeek

Woensdrecht
Geertruidenberg
Gilze en
Rijen
Roosendaal

Putte

KERH0017

KERH0080
KERH0081
KERD0156
KERH0084
KERH0082
KERH0083
KERD0155

KERD0154
KERD0157
KERH0044

KERD0145

KERH0043

Christus
Koning
OLV v.
Fatima
H. Laurentius
H. Joh. de
Doper
H. Paulus
Eglise
Wallone

Roosendaal
Roosendaal
'
sHertogenbosch
Boxmeer

Schijndel
'
sHertogenbosch
San Salvator '
sHertogenbosch
OLV v.
'
sAltijdduren- Hertogende Bijs
bosch

Markt

22

2
9

32

Antwerpsestraat
RaamsGrote
donksveer kerkstraat
Rijen
Nassaulaan

35

Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Rosmalen

St. Lucasplein
Ommegangstraat
Dr. Schaepmanlaan
Debussylaan

1

Sambeek

Grotestraat

67

Schijndel
'
sHertogenbosch
'
sHertogenbosch
'
sHertogenbosch

Julianaplein
Zuiderparkweg

8
46

Schaarhuisplein

14

Copernicuslaan

9
62

18
90
5
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Objectcode
KERH0042

KERD0124

KERH0047

KERH0046

KERH0045

KERD0158

KERE0004

Naam

Huidige
Gemeente
HH Harten '
sHertogenbosch
H. Geest
'
sHertogenbosch
Christus
'
sVictor
Hertogenbosch
H. Lucas
'
sHertogenbosch
Geref.
'
sVrijgemaak- Hertogente kerk
bosch
H. Christof- Sintorus
Michielsgestel
De Goede
SintHerder
Oedenrode

KERD0159

H. Rita

KERH0020
KERH0021

NH Kerk
H. Jozef
Werkman
OLV ten
Hemelopneming
H. Jozef

KERD0160

KERD0161
KERD0162
KERD0163

KERD0170
KERD0174
KERD0172
KERD0164
KERD0173

St. Petrus
Banden
Kerk v.
eenheid in
Christ
H. Joh.
Vianney
Kapel OLV
ter Nood
OLV van
Lourdes
OLV van
Fatima
H. Martinus

Plaats

'
sHertogenbosch
'
sHertogenbosch
'
sHertogenbosch
'
sHertogenbosch
'
sHertogenbosch
SintMichielsgestel
SintOedenrode
SintSintOedenrode Oedenrode
Werkendam Sleeuwijk
Werkendam Sleeuwijk
Someren

Someren
Son en
Breugel
Son en
Breugel

Straat

Nr

Graafseweg

194

Rivierenplein

Heerendonklaan
Zuiderparkweg

301

Korte
Havenstraat

4

Cypressenlaan

28

Mgr.
1
Bekkersplein
Boschkant

Tienhont
3
Rijksstraat- 22
weg
Someren- Nieuwendijk 37
Eind
Someren- Kerkendijk
Heide
Son
Nieuwstraat

97
27

Son

Boslaan

Tilburg

Tilburg

Schiphollaan 30

Tilburg

Tilburg

Markt

Tilburg

Tilburg

Lourdesstraat

Tilburg

Tilburg

Fatimastraat

Tilburg

Tilburg

Westertoren- 2
laan

28

61

62
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Objectcode

Naam

KERD0165

H. Lidwina

KERD0166

OLV
Tilburg
Koningin
v.d. Vrede
Het
Tilburg
Apostolisch
Genootschap
H. Pius X
Tilburg

Tilburg
Tilburg

Tilburg
Tilburg

Tilburg

Tilburg

OLV v.
Tilburg
Altijddurende bijs
Uden

Tilburg

H. Pius X
H. Paulus
Sint
Bernardus
Ontmoetingskerk
H. Johannes
Evangelist

Uden
Uden
BaarleNassau
Valkenswaard
Valkenswaard

Uden
Uden
Ulicoten

KERD0181

H. Jozef

KERD0180

H. Maria

KERH0085

Geref.
Gemeente
H. Hart van
Jezus
H. Johannes
Evangelist
OLV
Visitatie
Ichtus

Valkenswaard
Valkenswaard
Aalburg

Valkenswaard
Valkenswaard
Veen

Mussentiend 14

Veghel

Veghel

Vondelstraat

9

Veghel

Veghel

1

Veldhoven

Veldhoven
Veldhoven

Hiddes de
Vriesstraat
KapelstraatZuid
Adriaansdreef

KERD0175

KERD0168

KERD0169
KERD0171
KERD0176

KERD0167

KERD0177
KERD0178
KERD0179
KERE0002
KERD0182
KERD0183

KERD0184
KERD0185
KERD0139
KERD0187

De Goede
Herder
Opstandingskerk

Huidige
Gemeente
Tilburg

Veldhoven

Plaats

Straat

Nr

Tilburg

Generaal
Kockstraat
Ringbaan
West

2

Tilburg

Conservatoriumlaan

175

Tilburg

Broekhovenseweg/ Oude
Hilvarenbeekse weg
Koestraat
73
Postelse
Hoeflaan
Prof.
8
Cobbenhagenlaan
Gasthuisring 14

Tilburg

Uden

Valkenswaard
Valkenswaard

96

Valkenburgstraat
Piusplein
115
Ereprijsstraat 2
Dorpsstraat 44
Julianastraat

12

Ch. Ruys de
Beerenbrouckstraat

2

Warande

10

18
6
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Objectcode
KERD0140
KERD0186
KERD0189
KERD0190
KERD0191

KERD0192
KERD0193
KERD0194
KERD0195
KERD0197
KERD0198
KERD0196
KERH0018
KERH0019
KERD0199
KERD0200
KERH0048

KERH0086
KERH0087
KERH0088
KERH0089

Naam

Huidige
Gemeente
H. Jozef d' Veldhoven
Ecker
Immanuel- Veldhoven
kerk
H. Laurenti- Boxmeer
us
OLV v.d.
Maasdonk
Rozenkrans
De Godd.
Heusden
Voorzienigheid
H. Cornelius Boxmeer
HH Paulus
en Antonius
H. Johannes
Evangelist
Kapel
H. Bernadette
Geref. Kerk

Plaats

Straat

Nr

Veldhoven
Veldhoven
Vierlingsbeek
Vinkel

Lange
Kruisweg
Teullandstraat
Pastoor
Jansenstraat
Lindenlaan

7

22

Vlijmen

Nassaulaan

2

Cornelisstraat 18

Vught

VortumMullem
Vught

Vught

Vught

1
2

Esscheweg
Sint
Jansstraat

Waalwijk
Waalwijk Dr Schaepmanlaan
Waalwijk
Waalwijk Ambrosiusweg
H. Antonius Waalwijk
Waalwijk de Genestetstraat
NH Kerk
Werkendam Werken- Kerkstraat
dam
Maranatha- Werkendam Werken- Merwestraat
kerk
dam
H. Antonius Werkendam Werkenvan Padua
dam
H. Servatius Schijndel
Wijbosch Mgr. v.d.
Venstraat
GereforAalburg
Wijk en
Polstraat
meerde
Aalburg
Gemeente
H. Maagd
Moerdijk
Willem- LandpoortMaria
stad
straat
H. Gertrudis Roosendaal Wouwse Plantagebaan
Plantage
NH kerk
Moerdijk
ZevenMarkt
bergen
H. Bartho- Moerdijk
ZevenHoofdstraat
lomeus
bergschen
Hoek

1

Waalwijk
Waalwijk

25
1
5
1

4

34
219
4
4
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Bijlage 5 Wederopbouw databank

ST RU CT UU R EN I NH O UD D AT AB AN K

AF BEEL DING A
STARTSCHERM W EDEROPBOUW
DATABANK

Om de objectgegevens die uit de categoriale studies worden verkregen te
ordenen, is de ‘Wederopbouw Databank RDMZ 1940-1965’ (WOP)
ontwikkeld door de afdeling informatiemanagement van de RDMZ. Hierin
worden alle onderzochte wederopbouwobjecten ingevoerd. De databank is
tot stand gekomen op basis van het Programma van Eisen (20 december
2001) dat door het Projectteam Wederopbouw is geformuleerd in het kader
van de pilotprojecten voor scholen, kerken en raadhuizen. De databank dient
een tweeledig doel: ten eerste is het een hulpmiddel met zoekfuncties voor
het categoriaal onderzoek naar diverse objecten, ten tweede vormt het een
toekomstige informatiebron voor medewerkers van de RDMZ en externe
gebruikers.
In de databank zijn zowel feitelijke gegevens opgenomen (naam, adres,
gebouwcategorie, architecten, bronvermelding, etc.) als analytische
gegevens (bouwstijlen, bouwtypen, preselectie). Ieder object in de databank
heeft een unieke objectcode. De gegevens van het object zijn vastgelegd in
acht tabbladen.
Om een selectie van objecten uit de databank te maken, kan gebruik worden
gemaakt van de zoekfunctie van de databank (met name de optie ‘gecombineerd zoeken’). Omdat digitaal beeldmateriaal nog grotendeels ontbreekt
vanwege het uitstellen van het veldwerk, kan de databank niet het arbeidsintensieve handwerk van het selecteren op basis van de niet-gedigitaliseerde
bronnen vervangen.
De databank is (in dit stadium van het project) bedoeld als een dynamisch
instrument. Gegevens die uit een eerste literatuuronderzoek niet naar boven
kwamen, zijn later aangevuld. De ervaringen die de interne en externe
onderzoekers in de categoriale pilotstudies met het gebruik van de databank
hebben opgedaan, zijn samengebracht, besproken en doorgekoppeld naar de
afdeling Informatiemanagement van de RDMZ, die deze hebben verwerkt.
De ‘bewerken objecten’-modus zal hieronder worden beschreven: deze is in
dit stadium van het onderzoek de belangrijkste functie van de WOP
databank. Per tabblad wordt aangegeven welke gegevens waar moeten
worden ingevoerd. Daarbij worden alleen de niet voor de hand liggende
velden uitgebreid behandeld.36

36

Hier is de opbouw van het rapport Scholen (PLEK, 2002) als uitgangspunt genomen.
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AF BEEL DING B
HET TABBLAD ‘OBJECT’

T AB B L AD ‘ O BJ E CT ’

Op het tabblad ‘Object’ worden de unieke objectcode37, de naam van het
gebouw, de adresgegevens, de gebouwcategorie en de huidige functie van
het object vermeld. Het veld ‘opmerkingen’ is hier alleen bedoeld voor zeer
essentiële identificatiegegevens, zoals een tweede naam van het gebouw, een
verwijzing naar een duidelijk verwant object of een belangrijke straatnaamwijziging. Het veld ‘onderdeel van een complex’ dient te worden ingevuld
wanneer het gebouw deel uitmaakt van een groter geheel.
De velden in het kader ‘locatie’ bevatten de huidige adresgegevens van het
object. Wanneer de verrekijkerbutton wordt aangeklikt, opent zich een nieuw
scherm waarin de plaatsnaam van het object kan worden aangegeven. Bij het
selecteren van de plaatsnaam worden automatisch ook de juiste provincie- en
gemeentenaam in de betreffende velden geladen38. Wanneer er meerdere
adressen bij een object horen, kan een tweede (of derde) adres in het veld
’locatie’ worden opgenomen, echter met de toevoeging van het teken ~ (dus
bijvoorbeeld ‘~Dorpsstraat 4’) om zoekacties in een later stadium te
vergemakkelijken.
Bij het invoeren van de basisgegevens doet zich regelmatig het probleem
voor dat het adres of de locatie in de bronnen niet (of ten dele) vermeld
wordt. Daarnaast is in veel gevallen onbekend wat de huidige functie van het
gebouw is, en of het nog (in zijn geheel) bestaat. Ook het ter plaatse

37

Een objectcode bestaat uit de eerste drie letters van de gebouwcategorie, gevolgd door de

eerste letter van de voornaam van de persoon die het record heeft aangemaakt, en daarachter
een serie van vier getallen.
38

In dit veld hangt de VUGA- lijst lijst (de Elsevier Databank Overheid) die ieder jaar wordt

vernieuwd. Deze bevat alle geactualiseerde gemeentelijke gegevens.
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lokaliseren van objecten kan lastig zijn, wanneer gegevens gedateerd of
onvolledig zijn.
Voor het aanvullen van dit soort basale gegevens kan voor bepaalde te
onderzoeken categorieën internet een goede hulp zijn.
AF BEEL DING C
HET TABBLAD ‘A MBAC HTSL IEDEN’

T AB B L AD ‘ A M B A CHT S LI E DE N ’

Op dit tabblad worden de betrokken ambachtslieden vastgelegd. De lijst van
ambachtslieden is gebaseerd op de tabel uit de Objecten Databank van de
RDMZ (ODB) waarin alle rijksmonumenten digitaal zijn opgeslagen.
Hoewel het mogelijk is om hier ook namen van aannemers, constructeurs en
opdrachtgevers in te voeren, is ervoor gekozen slechts de projectarchitect en
de naam van een eventueel architectenbureau, de tuinarchitect en/of
interieurarchitect vast te leggen. Deze beslissing is genomen op basis van de
afweging welke waarde dergelijke gegevens aan het onderzoek toevoegen
tegenover de hoeveelheid tijd die het kost om een nieuwe naam in te voeren.
Bij het vastleggen van de naam van een ambachtslid moet eerst worden
gekeken of deze reeds in de tabel (waarin momenteel bijna 7.000 records
zijn opgeslagen) voorkomt39. De onderzoekers proberen zoveel mogelijk te
voorkomen namen dubbel in te voeren.

39

Probleem hierbij is dat een bepaalde naam veelal meerdere keren in de lijst genoemd wordt

(met en zonder al dan niet volledige initialen, als individu, als bureau, als een ander soort
ambachtslid en daarnaast geregeld nog op verschillende schrijfwijzen – zo staat architect
Dudok in totaal 9 keer in de tabel). Ook doet het probleem zich voor dat de benaming van een
en dezelfde persoon in verschillende publicaties afwijkt (soms wordt het architectenbureau
genoemd, en soms één van de architecten): Het ontbreken van een eenduidige lijst van
ambachtslieden maakt het lastig om een overzicht te maken van alle raadhuizen van één
architect of architectenbureau. Om deze kwestie op te lossen zal de tabel met ambachtlieden
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AF BEEL DING D
HET TABBLAD ‘KARAKTERISTIEKEN’

T AB B L AD ‘ K A R A KT ER IST I E K EN ’

Het tabblad ‘Karakteristieken’ is een vrij complex blad dat voornamelijk
analytische gegevens bevat: de bouwstijl, het bouwtype (hoofdcategorie,
subcategorie en bouwtype) en de bouwperiode(n).
Bouwstijlen

Voor wat betreft de toekenning van stijlbenamingen (het eerste onderdeel op
dit tabblad) is gepoogd hoofdzakelijk een indeling te maken in vier termen,
te weten: ‘traditionalisme’, ‘shake-hands’, ‘naoorlogs modernisme’ en
‘n.v.t.’. Aangezien de architectuur uit de wederopbouwperiode zich niet
altijd even duidelijk in bouwstijlen laat indelen, moet aan dit onderdeel niet
teveel waarde gehecht worden. Meer dient dit onderdeel als een toelichting
op de toegepaste ‘vormgeving’ te worden gezien, waar digitale foto’s in de
databank (nog) ontbreken. Bij niet te beoordelen gevallen is ervoor gekozen
om de term ‘n.v.t.’ in te voeren. In het toelichtingveld van de stijlen zijn
opmerkingen ten aanzien van de constructiewijze en andere technische
kenmerken geplaatst.
Bouwtypen

Een indeling op bouwtypen kan op verschillende niveaus worden gemaakt.
Voor bijvoorbeeld de categorie scholen moet dan worden gedacht aan een
typologisch onderscheid in gangscholen of halscholen en in het geval van de
kerken kan worden ingedeeld op bijvoorbeeld zaalkerken en basilieken.

moeten worden opgeschoond. Aangezien er in deze fase van het onderzoek door zowel de
interne als de externe onderzoekers van het Projectteam Wederopbouw nog zeer regelmatig
namen worden toegevoegd, is besloten deze (zeer tijdrovende) klus uit te stellen tot een later
moment.
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Voor bepaalde categorieën is deze indeling echter niet aan de orde. Voor
deze categorieën is deze nadere typering dus niet gevuld.
Bouwperioden

Onder het laatste deel van dit tabblad wordt vastgelegd van en tot welk jaar
een bepaalde bouwactiviteit (ontwerp, oorspronkelijk bouwjaar, verbouw,
restauratie en/of sloop) heeft plaatsgevonden. In het toelichtingveld wordt
opgenomen wat wanneer tot stand is gekomen.
In die gevallen waar het oorspronkelijke bouwjaar van een object niet staat
vermeld in het tijdschrift is de jaargang van het tijdschrift als bouwjaar
(zowel van als tot) gehanteerd met de toevoeging ‘circa’, omdat dit in ieder
geval een indicatie geeft van de bouwperiode.
T AB B L AD ‘T E KST EN ’

Op het tabblad ‘Teksten’ kunnen in de kolom ‘Soort tekst’ verschillende
velden worden geopend (afbeelding E). Wanneer een bepaalde soort tekst
wordt aangemaakt, moet het veld ‘Actualiteitsdatum’ worden aangeklikt om
de dag vast te leggen waarop dit veld is geopend.
Per veld kunnen bepaalde gegevens ingevoerd worden.
Bronnen

Hier worden literatuurverwijzingen ingevoerd (volgens de standaard
notitiemethode van artikelen en boeken), met daarbij per titel aangegeven of
er situatieschetsen, foto’s, plattegronden, aanzichten of doorsneden bij de
tekst gevoegd zijn. In het geval van het kerkenonderzoek zijn de resultaten
van het archiefonderzoek bij het Bisdom ’s-Hertogenbosch vastgelegd.
AF BEEL DING E
HET TABBLAD ‘TEKSTEN’

Planologisch

B IJ LA GE N

Hier worden de stedenbouwkundige ligging van het object, de eventueel
relevante aanleg van de groenstructuur en andere planologische bijzonderheden geregistreerd.
Exterieur

Hier kan achtereenvolgens het materiaalgebruik, de kleur, de constructie, de
vorm van het grondplan en de gevelstructuur van het object worden
vastgelegd.
Interieur

In dit veld worden de structuur en ligging van de ruimten t.o.v. elkaar, de
inrichting van de meest waardevolle ruimten en eventuele bijzonderheden
(onroerende zaken, decoratieve afwerking) opgenomen.
Opmerkingen

In dit veld kan worden aangegeven welke waarderingscriteria evident van
toepassing zijn op het betreffende object. Ook wordt hier ingevoerd
wanneer, met wie en waarover is gesproken, gecorrespondeerd of anderszins
contact heeft plaatsgevonden m.b.t. het object. Daarnaast wordt hier
vastgelegd of er eventueel een foto-opdracht is uitgeschreven (met datum,
opdrachtnummer en naam van opdrachtgever).
Gaafheid

Hier worden de gegevens omtrent verbouw, wijzigingen en sloop ingevoerd.
Bouwkundige staat

Aangezien veldwerk pas in een later stadium plaats zal vinden, kan dit veld
nog niet altijd worden ingevuld. Wanneer een object wel is bezocht, kan
worden volstaan met een korte notitie (visueel goed / slecht, eventueel met
een kleine toelichting).
Redengevend

Dit veld wordt in deze fase van het onderzoek nog niet ingevoerd, aangezien
een redengevende omschrijving pas wordt opgesteld wanneer sprake is van
(voorlopige) selectie tot rijksmonument.
Bijzonderheden

Hier kunnen eventueel zaken worden vastgelegd die niet in bovenstaande
velden kunnen worden ondergebracht.
T AB B L AD ‘ K UN STW ERK E N ’

Op het tabblad ‘Kunstwerken’ zijn in een vaste tabel verschillende soorten
(voor de wederopbouwperiode) specifieke kunstwerken genoemd zoals glasin-beton en sgrafitto, die onderdeel zijn van het oorspronkelijke ontwerp van
het gebouw. Onder ‘kunstenaar’ wordt de naam van de maker ingevoerd
(ook hiervoor bestaat een vaste tabel waaraan namen kunnen worden
toegevoegd, zie onder tabblad ‘Ambachtslieden’). In de laatste kolom
(opmerking) wordt in het kort en globaal - indien bekend - de voorstelling
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(naam), het materiaalgebruik, de plaats van het kunstwerk in, aan of bij het
gebouw en eventuele andere opmerkingen vastgelegd.
Bij het invoeren van kunstenaars is op kleinere schaal sprake van dezelfde
problematiek als bij het tabblad ‘ambachtslieden’.
AF BEEL DING F
HET TABBLAD ‘KUNS TW ERKEN’

T AB B L AD ‘ DO CU M EN T EN ’

Op dit tabblad kunnen tekstuele bestanden aan een object gekoppeld worden.
Per gebruiker is een vaste directory aanmaakt waarin deze bestanden kunnen
worden opgeslagen. Wanneer op het tabblad ‘Documenten’ een bestand
wordt geselecteerd en op de button ‘Toon Document’ wordt geklikt, opent
het bestand in het bijbehorende programma.
T AB B L AD ‘ FO T O ’ S ’

Op het tabblad ‘Foto’s’ kunnen afbeeldingen aan het record gekoppeld
worden. Met het vakje ‘pasfoto’ wordt aangegeven welke foto het meest
karakteristiek het object weergeeft. Het programma ‘Hernummer Foto’s’ in
het menu ‘Bestand’ kan grotere groepen afbeeldingen tegelijkertijd
omnummeren: de afbeeldingen in de databank krijgen zo als naam de code
van het object waaraan deze gekoppeld zijn, gevolgd door underscore (_) en
een serie van vier cijfers, die het bestand uniek maken.
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AF BEEL DING G
HET TABBLAD ‘FOTO’S’

T AB B L AD ‘ CO NT RO L E ’

Het tabblad ‘Controle’ geeft automatisch aan welke velden van het record
nog niet (afdoende) zijn ingevoerd.
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