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Hoe het begon 
Hoe vaak wordt iets een succes, omdat je bij 
de gangbare organisaties niet terecht kunt? 
Sterker nog, door bestaande groepen wordt 
afgewezen? Dat lijkt een paradox, maar 
voor iemand met een missie is dat meestal 
een drijfveer om zelf iets te beginnen. Dit 
is kort samengevat wat Rob Kreukniet 
overkwam, toen hij besloot om de Face-
bookgroep Nederlands religieus erfgoed op 
te richten. Hoewel hij opgroeide tegenover 
de Elandstraatkerk in Den Haag – een 
juweel van Nicolaas Molenaar uit 1892 – is 
zijn belangstelling voor kerkgebouwen pas 
na zijn pensioen ontstaan; via een flinke 
omweg nog wel. In de tijd dat hij in dienst 
was van het Waterschap Noordoostpolder, 
was Kreukniet namelijk betrokken bij het 
omzetten van kadastergegevens naar een 
database van het vastgoed in de Noordoost-
polder: ‘Hier komt mijn kennis over databases 
met gebouwen vandaan, alle valkuilen die maar 
mogelijk waren heb ik destijds al gehad’. Na 
zijn pensioen was het eerst Wikipedia waar 
hij zijn energie op richtte, maar nadat hij 
iets had opgezocht op Reliwiki, was hij ver-
kocht. Al ruim twaalf jaar lang is hij actief 
om deze grootste nationale encyclopedische 
database voor kerkelijk erfgoed toeganke-
lijk te houden. En met succes: het aantal 
unieke bezoekers per maand ligt al jaren 
op ca. 50.000, terwijl zo’n 2000 mensen zich 
hebben geregistreerd om bij te dragen aan 
de content, hoofdzakelijk in de vorm van 
foto’s. 

In de content lag de volgende uitdaging. 
Kreukniet werd al snel geconfronteerd met 
nogal wat kennisleemtes en een behoorlijk 
grote hoeveelheid historische foto’s van niet 

nader benoemde kerken: ‘Ik ontdekte dat als 
informatie over een bepaald kerkgebouw ont-
brak, of er was een foto van een onbekende kerk, 
dat je via Facebook die informatie razendsnel 
boven water kreeg. Maar dat werd niet altijd in 
dank afgenomen, zo erg zelfs dat ik bij bepaalde 
groepen geblokkeerd werd of dringend verzocht 
werd te stoppen met uploaden van zoekfoto’s of 
het stellen van vragen’. De oplossing was een 
eigen platform oprichten en zo ontstond 
de (besloten) Facebookgroep Nederlands 
religieus erfgoed die onder leiding van de 
moderatoren Rob Kreukniet en Rob den 
Boer geleidelijk uitgroeide tot zo’n 1500 
leden. Het is een gemengd gezelschap 
van diverse pluimage: van kerkelijke en 
niet-kerkelijke signatuur, van leken en cle-
rus, van liefhebbers, vrijwilligers, kenners 
en specialisten. Bij iets dat zo actueel is als 
het gebruik van kerkgebouwen, schuurt dat 
van tijd tot tijd. Dat gebeurt vooral als de 
waardigheid van de kerk in het geding is – 
wat mag wel en niet in een sacrale ambiance 

– of het kerkelijk beleid ter discussie staat 
met betrekking tot de herbestemming van 
leegstaande gebouwen. 

Kennisuitwisseling
Het gros van de dagelijkse berichten betreft 
het wel en wee rond de sluiting van kerken, 
gevolgd door nieuws over tentoonstellingen 
en andere evenementen in kerkgebouwen of 
over kerkelijke kunst in musea. Daarnaast 
komt de rubriek kruisen en kapellen aan 
de orde en overige categorale onderwerpen, 
zoals glas in lood, schilderingen, textilia et 
cetera. De juweeltjes bestaan wat mij betreft 
uit kennisuitwisseling naar aanleiding van 
een actuele casus of een oproep om infor-
matie.1 Zelf heb ik hiervan in hoge mate 
geprofiteerd toen we bezig waren met het 
project #KunstinBreda. Het resultaat van 
de draadjes (threads)2 leverde enkele artike-
len op in Vitruvius, zoals het veel gelezen 
item over het expressionistische wegkruis 
van Leen Douwes, waarbij ik als auteur 
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1 -  ‘Wie herkent deze kerk?’ is de wekelijkse rubriek van Diana Nieuwold 
van Kerkfotografie. Het bleek het vertrekpunt van een mooi draadje op 
Facebook.
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een van mijn vooroordelen in de prullen-
bak kon stoppen.3 Of het fenomeen van 
de pyrofotografie, waar Sander van Daal 
zijn expertise bij inbracht.4 Het meest 
indrukwekkende voorbeeld is als casus te 
groot om hier te bespreken, dus dat volgt 
misschien een keer apart. Het betreft de 
toeschrijving van het liturgisch centrum 
met in het midden een hoogst bijzondere 
schildering in de O.L.V. ten Hemelopne-
ming te Prinsenbeek; een zeldzaam voor-
beeld van kerkelijke kunst uit de tijd van 
het tweede Vaticaans Concilie (1963). Het 
draadje over de onbekende kunstenaar die 
dit op zijn naam had staan, besloeg met de 
nodige pauzes drie jaar, toen Door Jelsma 
de handschoen opnam (afb. 2). Zij ont-
dekte dat de veelzijdige kunstenaar Gerrit 
de Morée de maker was en kwam zelfs in 

contact met mensen die bij de uitvoering 
hebben meegeholpen.5 

Het resultaat benadrukt hoe ambachte-
lijk archiefonderzoek en moderne media 
elkaar op een fantastische manier verster-
ken. Maar daar kun je alleen echt iets mee 
als je bereid bent om trial-and-error een 
volwaardige plaats te geven in je modus 
operandi: dankzij de vondsten van Jelsma 
kon ik mijn aanvankelijke bevindingen 
vrijwel volledig herzien.6 Ook op dit punt 
kan nauwelijks langer gewacht worden op 
de digitale infrastructuur, waarover we in 
het vorige nummer van Vitruvius schreven. 
Alleen door kennis centraal te vergaren en 
toetsbaar te maken kunnen we zorgen voor 
voortschrijdend inzicht dat een basis biedt 
voor restauraties en herbestemmingen. 

Maar ook het verzamelen van controversen 
en polemieken rond erfgoedbeheer draagt 
in belangrijke mate bij aan hoe je met een 
kerkgebouw om kunt gaan.

Casussen
Het schrijven over een onderwerp, waar 
de meningen van mensen bij betrokken 
zijn vraagt om een andere aanpak dan een 
kunsthistorisch verhaal, temeer omdat de 
privacy hierbij een factor van belang is. Ik 
ga daarom uit van drie casussen, waarbij ik 
zelf nauw betrokken was en mijn kennis 
en inzichten heb ingebracht. Dat heeft aan 
de ene kant het gevaar van eenzijdigheid, 
maar toont aan de andere kant wel hoe 
je als actieve deelnemer rijker wordt van 
zowel het formuleren van je standpunten 
als de feedback die je daarop krijgt. 

2 -  Een van de meest bijzondere draadjes op de Fa-
cebookpagina van Nederlands religieus erfgoed 
werd na drie jaar afgesloten met de vondst van 
Door Jelsma van de kunstenaar van dit liturgisch 
centrum in de kerk van Prinsenbeek (Breda). Het 
bleek Gerrit de Morée te zijn. Het woord uniek is 
versleten, maar dit werk is echt zonder weerga.

3 -  De kerk van Simon en Judas in Lattrop (Overijssel) 
blijkt op naam te staan van de architecten Joseph 
Th.J. Cuypers en zijn zoon Pierre J.J.M. Cuypers 
(1925). Gelet op de expressionistische vormentaal 
heeft Pierre Cuypers de kerk ontworpen.
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Waar gaan we op in:
•  De kerk van Simon en Judas te Lattrop, 

van de architecten Joseph Th.J. en Pier-
re J.J.M. Cuypers. Hoewel het item ook 
op Nederlands religieus erfgoed stond, 
heeft het draadje met de leden van die 
groep zich ontsponnen op mijn eigen 
pagina.7

•  De kwestie van het rode raam in de 
Oude Kerk van Amsterdam: de cause 
célèbre in erfgoedland van de afgelopen 
jaren.

•  En om terug te keren naar waar het 
Rob Kreukniet om begonnen was: de 
identificatie van een historische foto 
van een kerkgebouw die vanzelf leidde 
tot het probleem van de spolia. Waar 
blijven de onderdelen van het gebouw 
en zijn inventaris na uitgebruikstelling 
en erger nog … sloop. Dat bespreken we 
in deel 2 van dit artikel.

Kerkfotografie | Lattrop (2019)
Bepaalde oproepen lokken vaak mooie 
draadjes uit. Dat geldt onder meer voor het 
wekelijkse item van Diana Nieuwold van 
Kerkfotografie met de vraag wie de kerk op 
de geposte foto herkent. Dat leidt van tijd 
tot tijd tot een draadje dat het meer-dan-
de-som-der-delen toont. Ik moet toegeven 
dat ik de protestantse kerken meestal laat 
passeren; daar ligt mijn kracht niet. Maar 
toen de kerk van Simon en Judas in Lattrop 
(Overijssel) langskwam (afb. 1, 3 en 4), werd 
ik direct gegrepen:

Geen idee welke kerk dit is, dus dat wordt wach-
ten op vrijdag (afb. 1). Intussen wordt onze blik 
gevangen door de speelse baksteenpolychromie 
en de uitgemetselde baldakijnen boven de hei-
ligenbeelden, die tegelijkertijd de aanzetten tot 
de gewelven vormen. Een oogstrelende expres-
sionistische oplossing die mooi past binnen een 

rationele opzet à la Cuypers, waarin vorm en 
functie uit elkaar voortvloeien. De aankleding 
van de apsis oogt eveneens fascinerend met het 
decoratieve metselverband en de monochrome 
schilderingen (?). Over de duim zou ik zeggen 
een kerk uit de jaren 1920, vanwege de parabool 
van de triomfboog en de expressionistische toets. 
Eens zien wat er van onze vermoedens klopt 
aanstaande vrijdag.8

Al heel snel bleek het een kerk te zijn van 
Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre J.J.M. 
Cuypers. Johannes de Vreeze herkende het 
gebouw en postte ter onderbouwing het 
toenmalige item uit Reliwiki.9 Daarop volg-
de een discussie over de datering van 1936 
die volgens mij veel te laat was. Bovendien 
klopte die niet met het dossier uit het Cuy-
persarchief, waarin zich onder meer stukken 
bevinden met betrekking tot de aanbeste-
ding uit 1925.10 HNI geeft als datering van 
de bouw 1923-1925. Mijn vermoeden dat de 
kerk zeer waarschijnlijk later was ingewijd, 
bracht Rob Kreukniet op het spoor van 
zowaar twee verschillende wijdingsdata: 
een plechtigheid uit 1926, verricht door de 
deken van Oldenzaal, die in het Registrum 
Memoriale van de parochie staat. Hierin 
tekende de pastoor de memorabele gebeur-
tenissen door het jaar heen op.11 Een tweede 
datum vond hij via Delpher in de Provin-
ciale Overijsselsche en Zwolsche courant 
van 19 augustus 1936: ‘Maandagavond hield 
de aartsbisschop van Utrecht mgr. De Jong 
zijn intocht in de buurtschap Lattrop, voor de 
inwijding der voor enkele jaren nieuw gebouwde 
kerk aldaar’.12 Op dat moment was dat nogal 
verwarrend, maar achteraf kun je de data als 
volgt interpreteren. De eerste datum betrof 
zeer waarschijnlijk de inzegening die nodig 
was, omdat de kerk anders niet in gebruik 
genomen kon worden voor de liturgie. De 
tweede was de officiële kerkwijding door de 
(aarts)bisschop. Dit was een ritueel dat uren 
duurde, waarbij de bisschop via een oeroude 
choreografie langs en door de hele kerk van 
binnen en buiten trok.13 Johannes de Vreeze 
kwam met wel een heel extreem voorbeeld 
van een latere kerkwijding: De Jozefkerk in 
Heeg uit 1876 zou pas een paar jaar geleden 
door bisschop de Korte zijn ingewijd.14 

Tot slot kwam Herman Wesselink met een 
heel ander argument om het bouwjaar te 
motiveren: ‘omstreeks 1935 werd mede als 
gevolg van de crisisjaren aanzienlijk soberder 
gebouwd dan in Lattrop het geval was. Het 
baksteenexpressionisme uit de jaren ’20 was (te) 
duur geworden. 

4 -  De toren van de kerk Simon en Judas in Lattrop (Overijssel, 
1925) heeft een bijzondere opzet die de fase van experiment ver-
raadt van Pierre J.J.M. Cuypers: hij streefde naar een eigen stijl, 
waarin hij zich van zijn vader en grootvader kon onderscheiden.
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Kenniswinst en voortschrijdend inzicht
De uitwisseling leidde tot een mooi stukje 
kenniswinst:
•  Het jaar van de officiële kerkwijding 

valt niet altijd samen met het bouwjaar 
van een kerk.

•  Let op het verschil tussen het inzegenen 
van een kerk en het wijden van een kerk.

•  Veelkleurig gemetselde kerkgebouwen 
komen na de wereldcrisis (1929) niet of 
nauwelijks meer voor.

Ten slotte nog enig voortschrijdend inzicht 
van de afgelopen jaren: anders dan ik in 
2019 meende, kan de kerk vrijwel helemaal 
toegeschreven worden aan Pierre J.J.M. 
Cuypers (afb. 5) vanwege het expressio-
nistische idioom dat hij zich meester had 
gemaakt, toen hij begin jaren 1920 met de 
Franse benedictijner monnik en architect 
dom Bellot samenwerkte.15 Hier kan een 
nauwkeurig jaartal aan gekoppeld worden: 
Liz Dewitte die zich in Bellot gespeciali-
seerd heeft, ontdekte dat de benedictijn 
vanaf 1922 bezig was met de ontwerpen 
voor de uitbreiding van het Gymnasium 
Augustinianum van de paters augustijnen 
in Eindhoven (afb. 6). Kort daarvoor had 
Bellot van zijn orde toestemming gekregen 
om een architectenbureau op te richten 
in de – door hem ontworpen – abdij van 
Oosterhout. Als medewerker trok hij H.C. 
van de Leur aan. Volgens Dewitte zagen 
verschillende Nederlandse architecten hem 
niet graag komen. Een signaal daarvoor zou 
een brief zijn van de Algemene Katholieke 
Kunstenaars Vereeniging uit 1922, onderte-
kend door voorzitter Joseph Cuypers. Deze 
gaat echter alleen over de algemeen gelden-
de loon- en tariefregels. Niettemin zou deze 
ertoe geleid hebben dat dom Bellot op 8 mei 
1922 aan Pierre Cuypers junior vraagt of hij 
de uitvoerder van het werk in Eindhoven 
wil zijn. Dom Bellot ontwierp de nieuwe 
schoolvleugel, Van de Leur verzorgde het 
tekenwerk en Pierre J.J.M. Cuypers was 
de uitvoerend architect. Vandaar dat de 

vergunningspapieren zijn naam dragen.16 
Na dit uitstapje met dom Bellot weet Pier-
re junior in zijn werken een mooie mix te 
bereiken tussen de vertrouwde Cuyperiaan-
se baksteenpolychromie en de expressionis-
tische vorm die het visitekaartje was van 
Bellot. Geleidelijk aan wordt ook de derde 
architect Cuypers steeds zichtbaarder.

Het rode raam in de Oude Kerk 
(2018-2021)
Er is weinig wat de gemoederen in erf-
goedland de afgelopen jaren zo bezig heeft 
gehouden als het rode raam in de Oude 
Kerk. Dit glas is bedoeld als blijvende 
herinnering aan de tijdelijke installatie 
Anastasis | Ανάσταση van Giorgio An- 
dreotta Calò, waarbij de ramen in het 
gebouw werden afgedekt met 1600 m2 rood 
folie (afb. 7).17 Terwijl zich in de Facebook-
groep naar aanleiding van de installatie 
Poems for earthlings een pittig, maar hoffe-
lijk en mooi draadje ontspon over het beleid 
van de stichting Oude Kerk, bleef het wat 
betreft het rode raam tamelijk rustig.18 Het 
gesprek in de groep kreeg meer vaart dank-
zij de foto die Elza Kuyk plaatste:

Dit is het raam waar de ophef over is, van 
binnen uit. Mondgeblazen glas. Het is nog niet 
helemaal af. Heilig Graf kapel in de Oude Kerk 
in Amsterdam, getoond op 23 september 2018) 
(afb. 9).19

Na enkele blijken van verontwaardiging uit 
de groep – eigenlijk weinig als je het verge-

5 -  Pierre J.J.M. Cuypers (1891-
1982) vertegenwoordigt 
de derde generatie van de 
architecten Cuypers

H
er

ko
m

st
 P

ie
rr

e 
M

. C
uy

pe
rs

, s
tic

ht
in

g 
C

uy
pe

ri
an

a.

6  -  Pierre J.J.M. leerde het expressionistische 
idioom als uitvoerend architect van de 
uitbreiding van het Gymnasium Augusti-
nianum van de augustijnen in Eindhoven, 
ontworpen door dom Paul Bellot (1922). 
Deze historische foto van de beeldbank 
van de RCE heeft als vermelding: ‘Nieuwe 
kapel, Archief Dom. Paul Bellot’.

7  -  Bij de tijdelijke installatie Anastasis | Ανάσταση van 
Giorgio Andreotta Caló (2018) werden de ramen in de 
Oude Kerk van Amsterdam afgedekt met 1600 m2 rood 
folie.
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lijkt met de installatie van Eveline van der 
Pas in de Domkerk van Utrecht (2021)20 – 
was mijn reactie als volgt: 

Ik aarzel ... ik ben er als een van de weinigen 
van deze groep, denk ik, geweest om te kijken 
wat dat rode licht met het interieur deed. Als 
tentoonstelling vond ik het fantastisch. Als ik 
het in context zou willen plaatsen, dan denk ik 
aan Verfremdungseffecten, Dada en zelfs Pop 
Art. Want we kunnen willen wat we willen, 
maar als je een tijdlang een vertrouwd gebouw 
in een andere kleurenschaal ziet, ga je het ook 
opnieuw bekijken. Ik wil het allemaal niet eens 
zozeer de sterke kant van de directie noemen, 
als wel de sterke kant van de hedendaagse 
kunst.

Maar dan dat ‘tijdelijke’, meer permanente rode 
raam.21 De RCE, te laat betrokken, vreest voor 
het effect. Ik vraag me af waarom, want wat 
doet een rood raam. Er zijn meer bontgekleurde 
glazen in de Oude Kerk en die zijn volledig 
geaccepteerd in de beleving. De vraag is meer 

of dat ene rode raam zijn zeggingskracht net zo 
lang houdt als die andere glazen die voor een 
deel van net voor de reformatie zijn. Het komt 
namelijk los te staan van zijn oorspronkelijke 
inbedding in de spraakmakende tentoonstelling. 
De kans dat het op den duur een zeggingsloos 
raam wordt is behoorlijk groot. Het verhaal 
ervan als herinnering aan een tentoonstelling 
lijkt me lang zo spannend niet als dat van de 
ramen die de reformatie overleefden (afb. 12).22 

Terwijl Harrie-Jan Metselaars wees op het 
kleurige effect van de hedendaagse ramen 
van Jan Dibbets in de nieuwe Bavo/Koe-
pelKathedraal van Haarlem, werd volgens 
Elza Kuyk onvoldoende duidelijk gemaakt 
dat het niet om de grote cyclus in de Oude 
kerk zelf gaat; het betreft een enkel raam in 
een kleine kapel: de kleine heilig Grafka-
pel, waar vóór de reformatie de opstanding 
– Anastasis – van Christus werd herdacht 
(afb. 9, 10, 11). Roel Sikkema voegde toe: 

‘Bij dit raam hoort nog een spiegel die op een 

dak tegenover de kerk wordt geplaatst. Die zal 
tussen Pasen en Pinksteren het licht van de 
avondzon weerkaatsen op een stuk muur in de 
kapel waar tot de Reformatie een beeltenis te 
zien was van Jezus Christus. Het Rode raam 
is dus ook een herinnering aan de religieuze 
functie van de kapel’.23

Hiermee werden de omissies in mijn reac-
tie gecorrigeerd. De betekenis die Calò op 
deze manier in zijn installatie legt laat zien 
dat de Oude Kerk voor hem niet willekeu- 
rig welke kunsthal is. Hij speelt in op een 
specifieke locatie met een even specifie-
ke betekenis die terug te voeren valt tot 
een oeroude christelijke traditie. Juist in 
Amsterdam werd deze in de negentiende 
eeuw herontdekt door de kunstcriticus en 
katholiek emancipator J.A. Alberdingk 
Thijm die hierover zijn standaardwerk 
De Heilige Linie (1858) schreef. Juist de 
fysieke werking van het licht, gebonden 
aan tijd en plaats én leegte, speelt daarin 
een toonaangevende rol.24

8  -  Bij wijze van contrast de Oude Kerk in natuurlijk 
daglicht. We zien de installatie NA van Christian 
Boltanski (2017-2018). Met de lege jassen op de 
zerkenvloer accentueert de kunstenaar de situatie 
NA de dood in de beste tradities van Memento 
mori.

9  -  Met dit bericht van Elza Kuyk die een promotieon-
derzoek doet naar meervoudig gebruikte kerkge-
bouwen, startten de draadjes over het rode raam 
op de Facebookpagina van Nederlands religieus 
erfgoed. Het flitslicht dempte het effect op de mu-
ren.
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Procedure
Intussen was dit raam de inzet gewor-
den van een procedure in beroep bij de 
rechtbank van Amsterdam en later in 
hoger beroep bij de Raad van State.25 
Hierbij tekende zich een strijd af die zich 
vaak ook voordoet bij de Facebookgroep 
Nederlands religieus erfgoed: de ene par-
tij gaat principieel voor het onveranderba-
re monument, de andere vindt dat – zeker 
tijdelijke – interventies in een geklasseerd 
gebouw mogelijk moeten zijn. Dit is geen 
verhaal van gelijk of ongelijk, maar een 
permanent krachtenspel tussen princi-
piële standpunten over de omgang met 
erfgoed dat we moeten koesteren. Dat de 
Oude Kerk een monument als geen ander 
is, zoals architectuurhistoricus Walther 
Schoonenberg van de VVAB – Vereniging 
Vrienden van de Amsterdamse Binnen-
stad – keer op keer stelt, kan alleen maar 
beaamd worden. Maar verliest het gebouw 
als hoogwaardig erfgoed zijn essentie als 
het tevens toneel wordt van eigentijdse 
kunstmanifestaties? Voor de een boet het 

dan in aan waarden, voor de ander is het 
een verrijking. 

Wie nagaat wat er de afgelopen jaren aan 
manifestaties in de Oude Kerk heeft plaats-
gevonden, kan zich niet aan de indruk 
onttrekken dat de erfgoedorganisaties een 
ongelukkige casus hebben gekozen om 
hun punt te maken. De VVAB voerde na 
de negatieve uitslag van hoger beroep aan 
dat de toetsing marginaal was. Materieel 
(inhoudelijk) toetsen is sinds de Crisis- en 
herstelwet van 2010 ernstig ingeperkt, dus 
er wordt eigenlijk alleen maar gecontroleerd 
of formeel de juiste stappen zijn gevolgd en 
de overheid op basis van de ingewonnen 
en voorgelegde informatie in redelijkheid 
tot het aangevochte besluit had kunnen 
komen. Dat heet marginale toetsing. Toch 
krijg je de indruk dat de Raad van State dat 
marginale min of meer opgerekt heeft in de 
richting van het materiële door de inhou-
delijke stukken serieus te bespreken. Die 
gaven te weinig ruimte om de vergunning 
voor het raam te vernietigen, temeer omdat 

het vooral om botsende visies ging die ieder 
op zich recht van spreken hadden. Dat het 
gemeentebestuur zich ook na heroverwe-
ging achter een van die twee schaarde, was 
meende de Raad van State, zijn goed recht.26  

Het is wat Guus van den Hout, oud-di-
recteur van museum Amstelkring ‘Ons’ 
Lieve Heer op Solder’, opmerkte: ‘Elke tijd 
mag, moet zelfs iets toevoegen om een dergelijk 
monument levend te houden. Maar respect voor 
het bestaande is essentieel’. Beschadiging van 
het bestaande kon bij het rode raam niet 
hard gemaakt worden. Door Jelsma merkte 
terecht in een van haar commentaren op dat 
de reversibiliteit van de ingreep de directie 
had gered.27

Kenniswinst
Los van de correctie van mijn inbreng, ligt 
de kenniswinst bij deze uitwisseling van 
standpunten op een heel ander niveau dan 
bij de vorige casus. Binnen de groep blijkt 
vriend en vijand – voor een deel impliciet – 
waardering te hebben voor het optreden van 

10  -  Hoe de bezoekers in de heilig Grafkapel van de 
Oude Kerk te Amsterdam door het invallende dag-
licht ondergedompeld worden in rood. Doordat het 
raam op het noordwesten ligt, bereikt de zon de 
kapel alleen rond de zomerzonnewende (zie noot 
23).

11  -   Ook aan de buitenzijde laat het rode raam in de 
heilig Grafkapel van de Oude Kerk te Amsterdam 
zich gelden. Bij het overige glas in lood worden de 
kleuren gedempt door voorzetramen en gaas tegen 
duivenpoep.
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de VVAB en de stichting tot Behoud van de 
Oude Kerk die hun verantwoordelijkheid 
hebben genomen voor de erfgoeddimensie 
van het gebouw. En dat is terecht, ook al was 
de uitslag niet positief. Door jurisprudentie 
uit te lokken kan de volgende zaak heel 
anders lopen en dat is winst. Wat verder 
vooral bij de meningsuitingen opvalt, is de 
breed gedragen afkeer van de expositie van 
installaties in kerkgebouwen. Die weerzin 
kleurt met enige regelmaat de toon van de 
draadjes van de Facebookgroep Nederlands 
religieus erfgoed en over het algemeen 
niet in de meest objectieve noch respect-
volle zin. Meestal gaat het dan ook nog 
om actuele werken die men niet uit eigen 
waarneming kent.28 Mij verrast het dat een 
kunstvorm die al ruim een eeuw aanwezig 
is in onze West-Europese cultuur zo weinig 
vertrouwd is bij het grote publiek. En dat 
is jammer, omdat het nu net om een genre 
gaat dat zich bij uitstek richt op kunst die te 
denken geeft.29

Hoe dat in de praktijk kan werken, blijkt 
uit wat dominee Jessa van der Vaart van de 
Oudekerkgemeente vertelt in een artikel in 
de Groene Amsterdammer dat op Neder-
lands religieus erfgoed als zeer afgewogen 
werd getypeerd.30 Wat haar fascineert is hoe 
kunst en religie elkaar bevragen en prik-
kelen, kritisch, schurend, ongemakkelijk, 
maar o zo zinvol. Zo maakte ze dat mee met 
installatie NA van de Franse kunstenaar 
Christian Boltanski in de Oude Kerk (afb. 
8, 13). ‘Daar dacht de kunstenaar na over de 
dood, maar radicaal anders dan in het christe-
lijke geloof. Door zijn suggestie van een ‘hierna-
maals’ voelde Van der Vaart zich uitgedaagd als 
theoloog om daar een ander verhaal tegenover te 
zetten en ze organiseerde toen een dienst rond de 
kunstwerken’.31 

Naschrift
Dit artikel wordt opgedragen aan Harrie- 
Jan Metselaars, Limburger, Amsterdam-
mer, lid van ‘Nederlands religieus erfgoed’ 
en gesprekspartner bij menig thema op het 
gebied van kerkelijke kunst. Als auteur 
van het boek over de Jodenvervolging in 
Gennep (zie bronnenlijst) heeft hij heel wat 
jassen neergelegd op de zerkenvloer van de 
historiografie. 

Onze dank gaat uit naar alle mensen van de 
Facebookgroep Nederlands religieus erf-
goed die bijgedragen hebben aan dit artikel, 
en wel in het bijzonder naar de volgende 
mensen: allereerst beheerder Rob Kreukniet 

12 -   Bij mijn reactie op het rode raam heb ik deze foto gepost van het hoogst 
bijzondere glas in lood van vóór de reformatie in de Mariakapel, getransfor-
meerd tot onderdeel van de tijdelijke installatie Anastasis | Ανάσταση van 
Giorgio Andreotta Calò (2018). De twee linker glazen zijn van Lambert van 
Noort (1520-1571) en Digman Meynaert (ca.1525-1575); dat aan de kopse 
kant van de Goudse glazenier Dirck Crabeth (1501-1574) (zie noot 22).

13 -   De installatie NA van Christian Boltanski (2017-2018) rond de avondmaals-
tafel van de Oudekerkgemeente op het voormalige priesterkoor. Ook hier 
suggereren de lege jassen de aanwezigheid van hen die er eens waren
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die het artikel samen met co-beheerder Rob 
den Boer en Elza Kuyk getoetst heeft. Daar-
naast Diana Nieuwold van kerkfotografie.nl 
die me opnieuw geholpen heeft aan prachti-
ge foto’s. Verder Walther Schoonenberg van 
de VVAB voor stukken met betrekking tot 
de Oude Kerk. En tot slot Elza Kuyk die als 
buitenpromovenda aan de Universiteit van 
Utrecht onderzoek doet naar de Oude Kerk 
als meervoudig gebruikte kerk, naast drie 
andere meervoudig gebruikte kerkgebou-
wen in Amersfoort, Zwolle en Utrecht (zie 
de bronnenlijst). Buiten de groep willen we 
Erik de Haan en Marleen Hengelaar bedan-
ken voor het ter beschikking stellen van 
hun foto’s van de Oude Kerk.

Met uitzondering van de foto’s van Kerkfo-
tografie, Elza Kuyk en Marleen Hengelaar, 
vallen de afbeeldingen in dit artikel onder 
de Creative Commons licentie: CC BY-NC-
SA voor bvhh.nu, CC BY-SA, voor de RCE 
en CC BY-NC voor Erik de Haan), dus 
onder voorbehoud van naamsvermelding 
(BY) en/of geen commercieel gebruik (NC).

Dit artikel kan geciteerd worden als:  
Hubar, Bernadette van Hellenberg en Marij 
Coenen. “Nederlands Religieus Erfgoed op 
Facebook | Tussen data en debat”. Vitruvi-
us, onafhankelijk vakblad voor erfgoedpro-
fessionals 14 (2021): 21-28.

De verkorte titels in de noten verwijzen naar 
de bronnenlijst in deel 2 van dit artikel.

Noten
1  Omdat van ons collectief met name 

Hubar actief is op de Facebookpagina 
van Nederlands religieus erfgoed, is 
dit artikel grotendeels geschreven in de 
ik-vorm.

2  Tussen het Engels jargon dat met de 
opmars van internet 2.0 ingeburgerd 
raakte, weet de Nederlandse term 
‘draadje’ als vertaling van ‘thread’ zich 
goed te handhaven. Draadje slaat op de 
reeks commentaren die op een bericht 
op Facebook, Twitter of een ander soci-
aal medium of forum worden geplaatst. 
De ene keer gaat het om een collectie 
losse opmerkingen, de volgende maal 
om een lopende gedachtewisseling. 

3 Hubar, ‘Leen Douwes’ (2018).
4  Hubar en Coenen, ‘Pyrofotografie’ 

(2020).
5  Hubar, ‘Liturgisch centrum’ (2016). 

Jelsma, ‘Het blijkt de beroemde illustra-
tor, graficus en beeldhouwer Gerrit de 

Morée’ (2019). Jelsma, ‘De tachtigjare 
kunstenares Elly Smulders-Lamers’ 
(2019). Jelsma, Bijzondere kerkkunst 
van Gerrit de Morée (2019).

6  Voor de aanvankelijke bevindingen en 
het vervolg zie Hubar, ‘Voor en na Vati-
canum II in Prinsenbeek’ (2016).

 7  Hubar, ‘Geen idee welke kerk dit is’ 
(2019).

8  Hubar, ‘Geen idee welke kerk dit is’ 
(2019).

9  Reliwiki. “Lattrop, Dorpsstraat 66 – 
Simon en Judas.

10  HNI/CUBA Bureau Cuypers. 
‘CUBA.110382591 (Lattrop).

11  Heemkunde Lattrop Breklenkamp. 
‘Registrum Memoriale’ (z.j.).

12  Reliwiki. “Lattrop, Dorpsstraat 66 – 
Simon en Judas.

13  Dit wordt beschreven in Hubar, De 
nieuwe Bavo te Haarlem (2016), pp. 
204-205.

14  Hubar, ‘Geen idee welke kerk dit is’ 
(2019): deze mededeling vraagt om 
nader onderzoek. 

15  Dewitte, Liz. ‘Proportionality in the 
Architecture of dom Bellot’ (2015).

16  ‘Dom Bellot en Pierre J.J.M. Cuypers’ 
(2016).

17  Grandjean, ‘Anastasis | Ανάσταση’ 
(2018).

18  Jelsma, ‘De installatie “Poems for Earth-
lings”’ (2020). Kroesen, ‘Naar aanlei-
ding van de recente commotie over het 
kunstbeleid van de Oude Kerk’ (2020). 
Kreukniet, ‘Rechtszaak om permanent 
rood raam in Oude Kerk Amsterdam’ 
(2018).

19  Kuyk, ‘Dit is het raam waar de ophef 
over is’ (2018). Het raam is gemaakt 
door Glasatelier Hagemeier in Tilburg: 
Grandjean, ‘Anastasis | Ανάσταση’ 
(2018). 

20  Kreukniet, ‘De glas-in-loodramen vind 
ik mooier’ (2021).

21  Aanvankelijk ging het om een tijdelijk 
raam dat lopende de vergunningproce-
dure permanent werd. Zie noot 26.

22  Zie noot 19. Hoogewoud, ‘Dirck Cra-
beths Sterfbed van Maria in de Maria-
kapel van de Oude Kerk’ (2019).

23  Zie noot 19. Grandjean, ‘Anastasis | 
Ανάσταση’ (2018) over de spiegel; dat 
bovendien geprofiteerd zou kunnen 
worden van de middeleeuwse construc-
tie van het venster dat het wegstervende 
licht van de dag leidt naar de plek waar 
ooit het beeld met de graflegging van 
Christus stond, blijkt niet juist. Gelet op 

de ligging van het raam op het noord-
westen is dat onmogelijk. Zie daarvoor 
Oldenburger, ‘Een nieuw raam voor de 
Heilig grafkapel van de Oude kerk?’ 
(2018).

24  Deze aspecten heb ik uitvoerig behan-
deld in Hubar, De nieuwe Bavo (2016), 
pp. 71-87, 125-138. Voor de ‘leegte’ 
bij Calò zie Grandjean, ‘Anastasis | 
Ανάσταση’ (2018).

25  De erfgoedorganisaties Heemschut, 
stichting Behoud Oude Kerk en de 
VVAB (Vereniging Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad) ging in 
beroep, terwijl alleen de laatste in hoger 
beroep ging.

26  Schoonenberg (WS), ‘Stelt de monu-
mentenbescherming in ons land nog 
iets voor? (2021). Raad van State, Afde-
ling Bestuursrechtspraak. ‘ECLI:NL:R-
VS:2021:562 - ABRvS, 17-03-2021, nr. 
202002440/1/R1’.

27  Jelsma. ‘De rechtbank in Amsterdam 
heeft bepaald dat het rode raam in de 
Heilig Grafkapel van De Oude Kerk 
“een gepaste kunstuiting” is’ (2020).

28  Kreukniet, ‘De glas-in-loodramen vind 
ik mooier’ (2021).

29  Een eerste kennismaking bieden de 
lemma’s ‘Installatie (kunstwerk)’ en 
‘Readymade’ op Wikipedia.

30  Kuyk, ‘Als er een gebouw is waarvoor 
wij moeten opkomen, dan is het de 
Oude Kerk’ (2021). Het artikel is van de 
hand van kunstredacteur Rosa van der 
Lint, ‘Controverse in de Amsterdamse 
Oude Kerk’ (2020).

31  Geciteerd naar Van der Lint, ‘Contro-
verse in de Amsterdamse Oude Kerk’ 
(2020). Kuyk, ‘Living in an Exhibition 
in a Church’ (2018). Oude Kerk, ‘Chris-
tian Boltanski – Na’ (november 2017- 
april 2018).


