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Wat is “Geef Gouds religieus 
cultureel erfgoed door”

Het resultaat van het programma Toekomst religieus cultureel erfgoed Gouda 
(de Goudse Kerkenvisie)

Wat is religieus cultureel erfgoed Voor de stad betekenisvolle cultuurhistorische zaken die met religie te maken 
hebben: roerend en onroerend, onder- en boven de grond, in situ (in het  
gebedshuis) en ex situ bewaard

Wanneer Najaar 2019 tot en met juni 2021

Waarom Religieus cultureel erfgoed is van grote betekenis voor de stad. Het beheer 
en behoud verlangt een gedragen langetermijnvisie, en goede onderlinge 
verstandhoudingen.

Op welke wijze Via gesprekken plenair, 1 op 1 en in themagroepen en door onderzoek

Wat speelde de hoofdrol Gebedshuizen die als gebedshuis zijn gebouwd, als zodanig nog in gebruik zijn 
en tot het erfgoed van Gouda behoren 

Wie speelden de hoofdrol Vertegenwoordigers vanuit de geloofsgemeenschappen in bezit van religieus 
cultureel erfgoed

Wie waren nog meer belangrijk Vertegenwoordigers vanuit Stichting Sint-Jan, Historisch Platform Gouda,  
gemeente Gouda en eigenaren van herbestemd religieus erfgoed

Wie gaven advies Werknemers van Museum Catharijne Convent, Rijksdienst voor het cultureel 
erfgoed en provincie Zuid-Holland, de werkgroep gebouwd erfgoed van  
Die Goude, de Commissie Cultuurhistorie, een kerkhistoricus

Welke thema’s waren het 
belangrijkst

• wat is religieus cultureel erfgoed (inventarisatie en waardering)
•  beheer en behoud van het geïnventariseerde cultuurhistorisch waardevolle 

erfgoed
• duurzaamheid
•  toekomstbestendig gebruik (functieverbreding, - verandering en 

herbestemming)
• sociaal-maatschappelijke betekenis van het erfgoed
• educatie

Wat is het resultaat “Geef Gouds religieus cultureel erfgoed door” is de weerslag van het 
programma in woord en beeld, maar het echte resultaat zijn de afspraken en 
acties die hieruit voortvloeien

Wat volgt nu Eigenaren gaan aan het werk om de aanbevelingen en ambities mee te nemen 
in jaarprogramma’s en hun eigen lange(re)termijnvisies (voor zoverre dat nog 
niet gebeurd is, of in gang gezet is). Daarbij is in ieder geval aandacht voor de 
hoofdthema’s van deze visie. Erfgoedorganisaties helpen mee. De gemeente 
biedt op verzoek de helpende hand en stelt planologische randvoorwaarden.

Samenvatting
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Voorwoord

Deze visie is het resultaat van een jaar met 

elkaar praten over de toekomst van het Goudse 

religieus cultureel erfgoed in het kader van het 

door de Rijksoverheid geïnitieerde programma 

toekomst religieus erfgoed. 

Het was een mooie dialoog, waar we trots op 

zijn. We hebben een gemeenschappelijke visie 

opgesteld, op basis van open gesprekken. De 

eigenaren van gebedshuizen die nog in gebruik 

zijn en die tot het religieus cultureel erfgoed 

gerekend worden, hebben de hoofdrol gespeeld 

in deze gesprekken. De gemeente faciliteerde 

het gesprek, en nam ook deel, maar vanuit een 

terughoudende positie. Daarnaast spraken 

vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties 

mee en zijn Gouwenaars via een vragenlijst 

op de participatie-app Gouda denkt mee 

geraadpleegd.

“Als je beseft dat al 
eeuwenlang, iedere generatie 
opnieuw, de keuze is gemaakt 
om goed op het religieus 
erfgoed te passen, om daar, 
zelfs in tijden van crisis en 
oorlog, geld en energie in te 
steken, dan ben je trots dat je 
in deze traditie mag staan en 
een rol mag vervullen om het 
erfgoed weer door te geven.”
 Jaap van Rijn, directeur Stichting Goudse Sint-Jan

Een groot deel van deze visie staat in de “wij-

vorm”. Met “we” bedoelen we iedereen die 

meegedaan heeft met deze dialoog en zijn 

steentje heeft bijgedragen in de totstandkoming, 

maar in het bijzonder de ondertekenaars van de 

intentieverklaring. Onze samenwerking vindt zijn 

oorsprong in deze gezamenlijke verklaring uit 

januari 2020. Het is mooi om te constateren dat 

de uitgangspunten hebben stand gehouden.

“Het is wenselijk dat zowel 
eigenaren, gebruikers als 
overheden zich eensgezind 
achter de beginselen en 
prioriteiten van deze 
toekomstvisie scharen”
Jan de Voogd, Federatie Gouda 

Eigenaren zijn verantwoordelijk voor belangrijk 

Gouds religieus erfgoed. En soms voor erfgoed 

dat regionaal, nationaal of zelfs internationaal 

van belang is. Gouda is rijk in dat opzicht. 

Natuurlijk bestond vóór deze dialoog al het 

besef van deze verantwoordelijkheid. Er is veel 

liefde voor dit erfgoed. En nadrukkelijk is er 

ook het bewustzijn dat het religieuze erfgoed 

niet alleen voor gelovigen van groot van belang 

is. De zorg voor dit erfgoed is voortdurend. 

Dit is een brede, maatschappelijke opgave die 

de hele Goudse gemeenschap aangaat. Niet 

alleen de eigenaren, maar ook de gemeente 

heeft daarom hierin een zorgtaak, die in beleid, 

zoals Erfgoedvisie, Omgevingsvisie en de 

Sociale agenda, is vastgelegd. We vinden elkaar 

in onze gemeenschappelijke wens om het 

religieus cultureel erfgoed van Gouda op een 

verantwoorde manier te behouden en te beheren.

Het erfgoed is het beste gewaarborgd 

als het een functie heeft. Daarom is het 
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toekomstbestendig gebruik van het erfgoed 

een belangrijk thema. Zolang we met elkaar 

samen werken, elkaar weten te vinden en elkaar 

helpen, hebben we er alle vertrouwen in dat we 

de toekomst van het religieus cultureel erfgoed 

veilig kunnen stellen.

We hebben met deze visie een fundament voor 

de toekomst gelegd, maar het huis is nog niet af. 

Integendeel. Onze visie staat immers boordevol 

ambities, aanbevelingen en actiepunten. We 

hebben een hoop energie losgemaakt. Die willen 

we vasthouden en kanaliseren.

Waarschijnlijk zullen de ambities, aanbevelingen 

en actiepunten niet allemaal per direct 

opgevolgd en uitgevoerd worden, maar we 

hebben de intentie om er voortvarend mee aan 

de slag te gaan en een vorm te vinden om onze 

samenwerking te continueren. De visie zal een 

levend document zijn dat periodiek herijking 

behoeft. Ook in de toekomst zullen we periodiek 

de afspraken toetsen en aanvullen.

In 2022 viert onze stad 750 jaar stadsrechten 

onder het motto Geef Gouda door. Dit vormt 

de inspiratiebron voor de titel Geef Gouds 

religieus cultureel erfgoed door. Het religieus 

cultureel erfgoed is een rijke erfenis die we door 

willen geven, aan elkaar en aan toekomstige 

generaties, aan gelovigen én aan niet-gelovigen.

De deelnemers aan het Programma 

toekomst religieus erfgoed Gouda, 

vertegenwoordigers vanuit de gemeente en de 

geloofsgenootschappen:

•  College van Kerkrentmeesters van de 

Protestantse Kerk te Gouda

• Stichting Goudse Sint-Jan

•  Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda / 

Federatie Gouda

• Vrije Evangelische Gemeente

• RK parochie Sint Jan de Doper

•  Oud-Katholieke parochie van de H. 

Johannes de Doper te Gouda

• Gereformeerde Gemeente in Nederland

• Christelijke Gereformeerde kerk Gouda

Waarom heet dit document niet  
“Kerkenvisie Gouda”?
Het programma toekomst religieus erfgoed is 

bekend geworden onder de naam “Kerkenvi-

sie”. Deze gangbare naam is om drie redenen 

niet in de titel van dit document gebruikt en 

komt ook elders in de tekst relatief weinig 

voor vanwege:

1. Kerken (gezindte): uitdrukkelijk is dit 

project bedoeld voor alle denominaties. 

Niet alleen christelijke genootschappen, 

maar ook andere, zoals islamitische en 

joodse organisaties, zijn bij het project 

betrokken. Het woord kerken is daarom 

te beperkend, ook al ligt de nadruk op 

het christelijk religieus erfgoed.

2. Kerken (gebouw): dit project gaat over 

de toekomst van alle religieuze zaken die 

tot het erfgoed behoren. Dit is breder dan 

alleen christelijke kerken en breder dan 

alleen het exterieur/ casco van gebouwen 

(ook interieur, collecties, etc), en tegelijk 

smaller, want het gaat alleen over kerken, 

synagogen, moskeeën etc. die tot het 

erfgoed behoren. Het woord kerken 

(gebouw) dekt de lading daarom onvol-

doende. Bovendien draagt het woord 

“kerken” onvoldoende uit dat het religieu-

ze erfgoed in samenhang zijn betekenis 

heeft: ligging, exterieur, interieur, roeren-

de collectie en historie van de eredienst 

bepalen samen de erfgoedwaarde.

3. Visie: het woord visie refereert aan een 

bepaald type beleidsstuk van de ge-

meente, dat ook een vaste bestuurlijke 

route volgt en een vaste plek heeft in 

de gemeentelijke organisatie. Vorm en 

uitkomst moesten vooraf vrij zijn. Het 

project moest vooral van, voor en door 

de eigenaren van het religieus erfgoed 

bepaald worden. Het gesprek over de 

toekomst van het erfgoed stond centraal, 

niet het eindproduct. Het woord visie 

dekt daarom de lading onvoldoende en 

schept een incorrecte verwachting over 

het eindproduct.
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Leeswijzer 

In dit document zijn de resultaten van de dialoog 

over de toekomst van het religieus cultureel 

erfgoed van Gouda samengebracht. 

Eerst wordt het proces beschreven met aan-

dacht voor de bekende w-vragen: wat hebben 

we met wie gedaan, wanneer en waarom?

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de am-

bities die we aan het begin van het proces met 

elkaar formuleerden en is een toelichting op het 

gemeentelijke beleid opgenomen. Daarna wor-

den de uitkomsten van het deelproject “inventa-

risatie” gedeeld. 

Daarna worden de thema’s gepresenteerd die in 

themagroepen zijn uitgewerkt en door de deel-

nemers aan de dialoog zelf zijn aangedragen.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met ambities, 

aanbevelingen en actiepunten, als leidraad voor 

het vervolg.

Een inhoudelijke conclusie en een doorzicht op 

het vervolgproces sluiten het document af.

De inventarisatie zelf is in verschillende bijlagen 

te vinden en bestaat uit overzichtslijsten en een 

waarderingstabel met onderbouwing van de 

waarderingen. De zogenaamde “Kerkendos-

siers” die per gebedshuis zijn gemaakt worden 

alleen digitaal gepubliceerd en zijn niet als bijla-

ge toegevoegd. 

De uitkomsten van de participatie in de vorm 

van een enquête via Gouda denkt mee zijn in 

bijlage 10 opgenomen. In de laatste bijlage zijn 

relevante definities opgenomen.

We hebben ervoor gewaakt dat dit document 

geen beleidsstuk van de gemeente zou worden, 

maar van, voor en door alle betrokkenen. Een 

van de ambities was om geen “doods” docu-

ment te maken, maar een dynamisch document 

die handreikingen biedt voor de toekomst.

Quotes van de deelnemers aan de dialoog 

verlevendigen het stuk, en onderstrepen wat we 

uit willen dragen en belangrijk vinden. Interviews 

en kaders verdiepen de themateksten en illustre-

ren dilemma’s en opgaven. Foto’s verrijken en 

verduidelijken de teksten.

Eén tekst schetst de rode draad van de geschie-

denis van geloven in Gouda en daar start dit 

document mee.

“De toekomst van het 
religieus erfgoed is een grote 
maatschappelijke opgave 
die ons allemaal aangaat. 
De dialoog daarover is van 
groot belang. Onderschat de 
betekenis van het religieus 
erfgoed voor de stad niet”

Anique de Kruijf, kunsthistorica, afdelingshoofd Erfgoed 
in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent en 
inwoner van Gouda
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Eenheid in verscheidenheid
Over de rode draad in de geschiedenis van geloven in Gouda

Gouda is een relatief kleine, compacte stad, 

maar heeft een zeer divers geloofslandschap, 

met tot op de dag van vandaag wel meer dan 

dertig verschillende genootschappen en ge-

loofsrichtingen. Zelfs recent zijn nieuwe ge-

meentes opgericht. De verscheidenheid is een 

eeuwenoud Gouds kenmerk, dat nog volledig 

actueel is. 

Ondanks deze verdeeldheid staat de Sint-Jan al 

sinds de middeleeuwen als een samenbrengend 

en dominant hart van de stad. De langste kerk 

van Nederland houdt als een trotse magneet de 

stad bij elkaar. Deze plek staat symbool voor de 

Goudse vrijheid van godsdienst en tolerantie. 

De Sint-Jan is de tegenhanger van de versplin-

tering. Ondanks de uiteenlopende geloofsrich-

tingen voelt iedere Gouwenaar zich op een of 

andere wijze betrokken bij de Sint-Jan. Niet 

gelovigen en gelovigen mengen zich hier en het 

Gouds religieus erfgoed heeft ook buiten de 

geloofsgemeenschappen grote betekenis.

Vrijheid van geweten
Het Goudse geestelijke klimaat van voor de 

Reformatie ademde tolerantie. In de geest van 

de 15de-eeuwse priester, theoloog en filosoof 

Erasmus was er de wens om in harmonie te 

hervormen. Er werd niet gestreefd naar breken 

maar naar ‘van binnenuit zuiveren’. Er was grote 

afkeer van geloofsdwang en na de Reforma-

tie stond het stadsbestuur principieel achter 

begrippen als vrijheid van geloof en geweten. 

De tolerantie werd actief beleden en het vrije 

woord expliciet verdedigd. Het stadsbestuur 

benadrukte in zijn besluiten het beginsel van 

“vrijheid van consciëntie (geweten)”. “Niemand 

mag gedwongen worden tot een geloof” is dan 

ook bewust het thema van het eerste Goudse 

glas in de Sint-Jan. Door deze houding bleef de 

populatie rooms-katholieken groot, net als veel 

andere genootschappen die in Gouda ongehin-

derd mochten samenkomen. Het stadsbestuur 

bood ook actieve bescherming aan mensen 

die om hun mening of geloof elders werden 

vervolgd. Zo kwam de geleerde en theoloog 

Coornhert in 1588 op uitnodiging naar Gouda. 

Boekwerken van hem en andere dwarsdenkers 

die elders verboden waren, mochten in Gouda 

worden gedrukt.

Harmonie en respect
Deze verdediging van de vrijheid gold vooral 

voor het woord. Toen een klein leger Geuzen 

onder gezag van Willem van Oranje tijdens de 

Reformatie voor de stadpoorten stond, volgde 

de overgave al snel. Een beeldenstorm, zoals el-

ders, bleef echter uit. Harmonie en respect voor 

elkaars geloof bleven centraal staan. De Sint-

Jan behield zijn katholieke naam (elders kreeg 

zo’n kerk doorgaans de naam “Grote kerk” of 

“Oude kerk”) en alle altaarstukken en beelden 

werden in veiligheid gebracht. En omdat door 

de eeuwen heen zorgvuldig met deze erfenis is 

omgegaan, is in Gouda, en dat is uniek in Ne-

derland, veel rooms-katholiek erfgoed van vóór 

de Reformatie bewaard gebleven.

Er kwam in één klap een abrupt eind aan de 

Goudse tolerantie toen prins Maurits de stad in 

1618 belegerde en het zittende stadsbestuur 

verving door zijn aanhangers. Gouda veran-

derde als gevolg van de repressie die volgde in 

korte tijd van een tolerante stad in een door de 

calvinistische doctrine gedomineerde stad. Van 

de zesduizend vrijzinnige remonstranten, die 

toen uit de Sint-Jan gezet werden en te maken 

kregen met vervolgingen, bleven er na tien jaar 

nog maar honderd geregistreerden over. Het 

hervormde geloof is in Gouda echter nooit zo 

dominant geworden als elders in Holland. De 

diverse kerkelijke stromingen waren zo sterk 

geworteld, dat zij bleven bestaan, zij het zeer 

versplinterd en verzuild. De geloofsgenoot-
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schappen waren wel sterk op zichzelf gericht. 

Ze bleven binnen de eigen groep en in hun eigen 

wijk: de joden, handelsondernemers, aan en 

rond de Turfmarkt. De rooms-katholieken aan 

de Hoge Gouwe, Keizerstraat en Raam met de 

Gouwekerk als hun torenhoge symbool voor “wij 

mogen er (weer) zijn”, als icoon voor hun eman-

cipatie. Niet alleen de protestantenstromingen 

versplinterden. Ook de rooms-katholieke kerk 

beleefde een kerkscheuring. Na 1702 ontstond 

er een conflict over de organisatie van de R.K. 

Kerk in de Nederlanden. De drie reguliere staties  

legden zich neer bij de opheffing van de oude 

kerkprovincie en kozen voor een direct bestuur 

vanuit Rome de seculiere staties hielden vast 

aan de oude kerkprovincie en kozen vanaf 1723 

hun eigen bisschoppen. De eerste stroming 

werd na 1853 de Rooms-Katholieke Kerk in Ne-

derland, de tweede noemde zich bisschoppelij-

ke Cleresie en vanaf halverwege de negentiende 

eeuw Oud-Katholieke Kerk.

Letterlijk ruimte voor andere geloven
Gouda is een stad waar men sterk hecht aan 

de eigen kring. De verzuiling heeft lang doorge-

werkt. Zo was er bijvoorbeeld veel verzet toen 

alle geloven bestuurlijk en qua hulpverlening 

samen in één nieuw ziekenhuis, het Groene 

Hartziekenhuis, gehuisvest moesten gaan wor-

den. Hoewel de verzuiling vandaag de dag het 

openbare leven minder beheerst, is de versplin-

tering nog steeds actueel. Er is een groot verlan-

gen naar eigen genootschappen, met een eigen 

identiteit. Iedereen voelt zich hierin vrij en wordt 

geaccepteerd. Zo zijn in 2018 nog twee nieuwe 

genootschappen opgericht.

Tegelijk heeft het geloof een duidelijke plek in de 

stad. Niet alleen door de zichtbare aanwezigheid 

van gebedshuizen, maar ook door bijvoorbeeld 

de aanwezigheid van het geloof in de detailhan-

del (bijvoorbeeld Boekhandel Smit en hoeden-

winkel ‘T Matelootje). 

Opvallend is ook hoe de moslimgemeenschap 

een plek in de stad heeft gevonden. Ze zijn 

letterlijk geland in de binnenstad, in een voor-

malig pakhuis (El Fath) en in een goed in de 

stadswand ingepaste moskee aan Raam (Nour). 

Een moskee in een pakhuis is een tastbaar 

symbool voor hoe het geloof in Gouda in alle 

aspecten hecht verbonden is met de stad en dat 

alle geloven in harmonie naast elkaar beleden 

kunnen worden. Het Joodse verleden wordt 

tastbaar herinnerd door het behoud van de 

voormalige synagoge en het toegangspoortje 

van de voormalige begraafplaats. Er is letterlijk 

en figuurlijk ruimte voor andere geloven binnen 

de historische stad.

Sint-Jan. Foto Paul Buis.

Lange traditie van herbestemmen
Het behoudende karakter van de Gouwenaars 

werkt nog op een andere manier door in het 

stadsbeeld. Niet alleen de Sint-Jan werd ge-

spaard, ook veel kloosters kregen een nieuwe 

functie in plaats van afgebroken te worden. 

Kloosters namen enorm veel ruimte in in de stad 

en de locaties leenden zich daarom bij uitstek 

voor stadsvernieuwing. In Gouda kregen de 

kloosters een nieuwe bestemming als gebouwen 
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voor handel en industrie, zoals tapijtweverijen en 

lakennijverheid. Een vergelijkbaar patroon zien 

we tegenwoordig, waarbij door teruglopende 

kerkgang aan de eredienst onttrokken kerken 

herbestemd worden tot bijvoorbeeld gezond-

heidscentrum (Sacramentskerk in Korte Akke-

ren) of kantoor (Vergadering van Gelovigen in de 

Peperstraat).

Het Goudse geloofslandschap is sterk gedif-

ferentieerd en toch voelt de stad zich verbon-

den; aan het erfgoed en aan elkaar. Dat geldt 

ook voor ongelovigen en onkerkelijken. Ook 

zij voelen zich in Gouda verbonden met en zijn 

trots op het kerkelijke erfgoed. Bovenal natuur-

lijk met de Sint-Jan en de Goudse Glazen, maar 

ook met het klokgelui, het joodse erfgoed en de 

aanwezig heid van moskeeën in de binnenstad. 

Er is eenheid in verscheidenheid vanuit een 

diepgeworteld vrijheidsdenken, dat zijn oor-

sprong heeft in het gedachtegoed van Erasmus 

en Coornhert.

Dit verhaal is tot stand gekomen met medewer-

king van Paul Abels, kerkhistoricus en kenner bij 

uitstek van het Goudse religieuze landschap.
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2 Proces

Landelijke start van het Programma toe-
komst religieus erfgoed 
Op 10 november 2018 is een landelijke samen-

werkingsovereenkomst ondertekend namens 

overheden, kerkeigenaren en vertegenwoor-

digers van erfgoed- en burgerorganisaties. 

Het doel van deze overeenkomst was om een 

duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen 

voor het religieus erfgoed onder de noemer 

Programma toekomst religieus erfgoed. Om 

dat te bereiken moet ál het religieuze erfgoed 

in samenhang gezien worden: kerkgebouwen, 

synagogen, moskeeën en andere gebedshuizen 

van alle tijden, alle geloven, monumentaal en 

niet-monumentaal.

De minister van Onderwijs, Cultuur en We-

tenschap heeft geld beschikbaar gesteld aan 

gemeenten om op lokaal niveau een Programma 

toekomst religieus erfgoed te starten. Daarnaast 

reserveert de minister geld om de benodig-

de kennis om kerkenvisies te maken op peil 

te brengen, het belang van kerkgebouwen bij 

jongeren onder de aandacht te brengen, kerken 

te helpen zich meer open te stellen voor publiek, 

en om te innoveren op duurzaamheidsmaatrege-

len voor kerkgebouwen.

Gouda doet mee
Op 30 januari 2019 heeft de gemeenteraad de 

motie Kerkenvisie (zonder nummer) aangeno-

men. Daarin is het College verzocht om een 

decentralisatie-uitkering aan te vragen bij het 

ministerie van OCW en om samen met kerkei-

genaren en andere betrokkenen een duurzame 

toekomstvisie voor religieus erfgoed van Gouda 

te ontwikkelen. In de motie wordt de ontkerke-

lijking en vergrijzing in Gouda benoemd en de 

verwachting uitgesproken dat er in de nabije 

toekomst door kerkeigenaren naar nieuwe be-

stemmingen voor hun kerkgebouwen zal worden 

gezocht. Er is behoefte aan kaders vooraf ter 

bescherming van het erfgoed en ter borging van 

publieke belangen. De gemeenteraad vraagt 

om in gezamenlijkheid met kerkeigenaren, 

burger- en erfgoedorganisaties een duurzame 

toekomstvisie te ontwikkelen voor kerken en 

religieus erfgoed binnen een gemeente, waarbij 

de rollen van de verschillende private en pu-

blieke betrokkenen worden geduid. Daarnaast 

wordt gevraagd om aan te sluiten bij de Goudse 

Erfgoedvisie en deze visie als bouwsteen in te 

zetten voor de op te stellen gemeentelijke Om-

gevingsvisie.

“Ik vind het echt onwijs 
leuk om in mijn eigen stad 
met alle denominaties te 
overleggen over de toekomst 
van het religieus erfgoed. 
We herkennen onderling 
de problemen en wisselen 
oplossingen uit.” 

Jaap van Rijn, directeur Stichting Goudse Sint-Jan

Op 28 november 2019 is het traject dat moet 

leiden tot een Toekomstvisie Religieus Erfgoed 

Gouda, gestart met een eerste bijeenkomst. 

Tijdens deze ontmoeting is de gemeente de 

dialoog gestart met vertegenwoordigers van 

kerken die als gebedshuis zijn gebouwd, nog in 

functie voor de eredienst zijn en die volgens de 

inventarisatie van de Cultuurhistorische Basis-

kaart (CHBK) tot het Goudse erfgoed behoren. 

De benaderde kerkgenootschappen hebben en-

thousiast gereageerd op de uitnodiging. Namens 

negen kerkgenootschappen waren een of meer 

vertegenwoordigers aanwezig. 
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Getekende intentieverklaring van 23 januari 2020
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Er bleek consensus bij alle betrokkenen over het 

enorme belang van het behoud van het religieus 

erfgoed van Gouda. De urgentie voor een visie 

op een duurzaam toekomstperspectief werd 

breed gedragen. De aanwezigen onderschreven 

de meerwaarde van onderlinge samenwerking. 

Ook de rol van de gemeente als aanjager van en 

samenbrenger in het proces was uitdrukkelijk 

gewenst. Er werd van gedachten gewisseld over 

de wens om kennis uit te wisselen en elkaar 

hulp bij de instandhouding te bieden, Tevens zijn 

er inhoudelijke suggesties gedaan van relevan-

te verdiepingsthema’s. Er is bepleit om naast 

aandacht voor kerkgebouwen ook aandacht te 

besteden aan onder andere begraafplaatsen en 

(interieur)collecties van de kerken en om ook 

niet-christelijke genootschappen bij de visie te 

betrekken.

“Ik heb heel veel geleerd van 
onze gesprekken, over de 
kerkmuren heen kijkend naar 
verschillende denominaties, 
van elkaar en over elkaar. De 
wereld over die muren heen is 
groot, interessant en rijk.” 
 
Ad van der Schoot, secretaris van het College van 
Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Gouda

Intentieverklaring en subsidieaanvraag
Op 23 januari 2020 is een intentieverklaring ge-

tekend tussen de betrokkenen onderling. Hier-

voor waren we te gast in de Gasthuiskapel in het 

Museum Gouda. Uit naam van de kerkbesturen 

hebben vertegenwoordigers van die besturen, 

samen met de gemeente, hun handtekening on-

der de intentieverklaring gezet om gezamenlijk 

een visie op een duurzaam toekomstperspectief 

op het religieus erfgoed op te gaan stellen. 

De gemeente heeft zich gecommitteerd als faci-

litator van en samenbrenger in het proces.

Ondertekening intentieverklaring in de Gasthuiskapel. Van 
links naar rechts: William Bik, pastoor Van Klaveren, Ad van 
der Schoot, Jaap van Rijn, Daan Oskam, Thierry van Vugt, 
Paul van der Loo, Hans Camfferman. Vanwege persoonlijke 
omstandigheden was Wim de Groot niet aanwezig. Hij tekende 
later die week.

Op 24 januari heeft het college de decentra-

lisatie uitkering bij het ministerie van OCW 

aangevraagd voor het uitvoeren van het project 

“Toekomst Religieus Erfgoed Gouda”. OCW 

rekent voor de uitkering alle kerkgebouwen die 

doelbewust als gebedshuis gebouwd zijn mee, 

ongeacht de erfgoedwaarden of de huidige 

bestemming. Kapellen zijn uitgesloten van tel-

ling. Met toepassing van deze definitie tellen 29 

Goudse kerkgebouwen mee voor de toekenning 

van de uitkering. Deze uitkering is bestemd voor 

het proces van het opstellen van de visie, de 

zogenoemde “dialoog”.

Op 9 juni 2020 ontving het college het positieve 

bericht over de toekenning van een uitkering ter 

hoogte van € 50.000.

 “We zijn blij dat de gemeente 
meedenkt. Het begint allemaal 
met kennis. Ken je dit erfgoed, 
dan ontstaat liefde, eerbied, 
binding en draagvlak om het 
fysiek te behouden. In mijn 
droomscenario hebben we 
straks een visie die ons echt 
verder helpt in het behouden 
en beheren van het kerkelijke 
erfgoed. Er valt veel te 
winnen.” 

Henk Schoon, pastoor Oud-Katholieke parochie van de H. 
Johannes de Doper te Gouda
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Thierry van Vugt, verantwoordelijk wethouder voor het Programma toekomst religieus erfgoed Gouda, tekent de intentieverklaring.

“Mijn missie is om alle belanghebbenden van religieus erfgoed 
mee te laten doen aan dit programma en aan boord te houden. 
Dit erfgoed gaat ons allemaal aan, of we nu gelovig zijn of 
niet. We hebben samen een taak om hiervoor een duurzaam 
toekomstperspectief te bieden. De gemeente heeft het initiatief 
genomen om tot een visie hiervoor te komen, maar zonder de 
eigenaren beginnen we helemaal niets. Ik hoop dat we samen, 
met iedereen die betrokken is, een heel mooi en actiegericht plan 
kunnen maken.”  
Thierry van Vugt, wethouder cultuurhistorie, erfgoed en monumentenzorg, 23 januari 2020

Aan de slag
Na het zomerreces is de dialoog van start 

gegaan met een fysieke bijeenkomst op 17 

september 2020.

Behalve het vormen van themagroepen is toen 

het proces van inventarisatie en waardering 

gestart. In oktober 2020 hebben verdiepingsge-

sprekken met enkele themagroepen in kerkruim-

ten en digitaal plaatsgevonden. De gesprekken 

tijdens de tweede golf en lockdown zijn via 

beeldbellen en telefonisch voortgezet. De ge-

plande vierde plenaire bijeenkomst in november 

is uitgesteld en vond digitaal plaats in januari 

2021. De kerkeigenaren hadden het tijdens de 

Coronacrisis drukker dan ooit. 

Het proces van inventarisatie bestond uit het 

opstellen van zogenaamde Kerkendossiers 

en het actualiseren van de inventarisaties van 

interieurs en collecties door de experts van het 

Catharijneconvent. Museum Catharijneconvent 

is hét nationale kenniscentrum voor religieus 



14 15

erfgoed en christelijke kunst en is eveneens een 

belangrijke partner voor gemeenten en kerkbe-

sturen.In de Kerkendossiers is door gemeente 

en kerkbesturen alle relevante informatie samen-

gebracht en er zijn overzichtslijsten opgesteld 

(zie bijlagen).

De inventarisatie is begin 2021 grotendeels af-

gerond en geëvalueerd. Vervolgens zijn conclu-

sies en aanbevelingen geformuleerd. De uitkom-

sten en aanbevelingen zijn opgenomen in het 

hoofdstuk ‘inventarisatie’. Ook de uitkomsten 

van de themagroepen zijn verwerkt.

Dit heeft in maart 2021 geleid tot een con-

cept-toekomstvisie, die op 1 april met de 

betrokkenen besproken is. Tijdens deze bijeen-

komst is aan de betrokkenen gevraagd of zij 

akkoord zijn met de beschrijving van het proces, 

doelen en resultaten en zich kunnen vinden in 

de aanbevelingen en ambities. Tijdens deze bij-

eenkomst was er veel waardering voor de tekst 

en veel overeenstemming over de benoemde 

aanbevelingen en ambities.

Vanuit het gemeentelijke project Duurzaamheid 

zijn kerken financieel ondersteund om instal-

latiescans uit te laten voeren met het oog op 

het besparen van energie. Begin 2021 hadden 

al zo’n zeven kerken een installatiescan laten 

doen. Positieve ervaringen zijn uitgewisseld en 

praktische adviezen zijn ontvangen over verwar-

ming, energie en ventilatie. Vervolgens heeft dit 

ook tot daadwerkelijke werkzaamheden geleid.

Daarnaast is een app over duurzaamheid (duur-

zame bucketlist) van GroeneKerken medegefi-

nancierd door de gemeente.

“Ik vind het mooi dat we naar 
elkaar toe zo open zijn.” 

Gerrit Bikker, Christelijke Gereformeerde Kerk De 
Lichtwijzer

“Het was best interessant om 
met deze specialisten kennis 
te maken en rond te lopen. We 
hebben daarover ook een mooi 
verslag gekregen.” 

Wim de Groot, Scriba Gereformeerde Gemeente in 
Nederland (buiten verband) (Stationspleinkerk)

Betrokkenen
Het proces om tot een gezamenlijke visie te 

komen is breed en transparant opgezet. De in-

houdelijke focus lag op een complete en actuele 

inventarisatie van het erfgoed en een beperkt 

aantal thema’s, die vanuit de betrokkenen zelf 

als meest relevant zijn benoemd, te weten: 

beheer en behoud, educatie, duurzaamheid, 

toekomstbestendig gebruik en de sociaal-maat-

schappelijke betekenis van het religieus erfgoed.

Voor het thema ‘toekomstbestendig gebruik’ is 

behalve met de eigenaren gesproken met Ton 

Vervoort, aanjager herbestemming provincie 

Zuid-Holland, en met twee direct betrokkenen 

bij de herbestemming van de Gouwekerk, Martin 

van der Werf en Tom Krispijn.

Hoewel we al veel eigenaren, maar ook huur-

ders, zoals Federatie Gouda, bij de dialoog 

betrokken hebben, moeten we toegeven dat 

we nog lang niet alle eigenaren van het Gouds 

religieus cultureel erfgoed hebben gesproken. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal gebeds-

huizen met een nieuwe bestemming. Er is wel 

van gedachten gewisseld met de eigenaar van 

de Gouwekerk, maar bijvoorbeeld nog niet met 

de eigenaar van de Sacramentskerk.

Ook het contact met geloofsgemeenschappen 

zonder eigen gebouw, zoals het Oecumenisch 

Initiatief Gouda, is nog niet of nauwelijks gelegd, 

terwijl zij wellicht wel bij willen en kunnen dragen 

aan het beheer en behoud van het religieus 

cultureel erfgoed van Gouda. 
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Behalve de kerkbesturen van de monumentale 

en geïnventariseerde kerken zijn de Raad van 

Kerken, de Commissie Cultuurhistorie, Museum 

Gouda, Die Goude, GroeneKerken en het stree-

karchief (SAMH) bij het project betrokken. Ook 

de kerkhistoricus Paul Abels is geraadpleegd en 

geïnterviewd over de typisch “Goudse” geschie-

denis van het religieus erfgoed. Dit interview 

onder de titel Eenheid in verscheidenheid opge-

nomen in deze visie.

Museum Gouda en het SAMH hebben gegevens 

aangeleverd over het Goudse religieus cultu-

reel erfgoed dat zij beheren. Het Museum heeft 

bovendien meegepraat in de themagroepen. Het 

SAMH heeft advies gegeven over het beheer 

van kerkarchieven.

De concept-toekomstvisie is na bespreking 

met de direct betrokkenen op 1 april 2021 voor 

advies voorgelegd aan het Historisch Platform 

Gouda. Dit is gebeurd op 8 april, waarna schrif-

telijke reacties zijn ontvangen.

Reikwijdte
Om vast te stellen of, ondanks dat er geen spra-

ke is van een monumentale status, er sprake is 

van religieus cultureel erfgoed, is er ook contact 

geweest met eigenaren van niet-monumentale 

gebedshuizen, waaronder de Rehobothkerk 

(Gerbrandyweg 12), de Oostpoort (Aderpolder-

weg 19), de Gereformeerde Gemeente Gouda 

(Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b), Vaste Burcht 

(Lekkenburg 148) en de Nour-moskee (Raam 

238). 

De christelijke genootschappen is aangeboden 

om een inventarisatie van het religieus erfgoed 

te laten maken door de onderzoekers van het 

Catharijneconvent. De Vaste Burcht heeft hier-

van gebruik gemaakt. De twee rooms-katholieke 

kerken zijn in opdracht van het Bisdom door het 

Catharijneconvent (opnieuw) geïnventariseerd. 

De inventarisatie heeft plaatsgevonden op basis 

van vrijwilligheid. De inventarisatie zal zeker niet 

compleet zijn, maar er is wel een grote stap ge-

maakt. De inventarisatie zal nooit af zijn, maar in 

de aanbevelingen en ambities over het vervolg 

van de inventarisatie zijn de wensen en ideeën 

daarover opgesomd.

Door de inventarisatie en het benoemen van de 

aandachtspunten is het bewustzijn vergroot dat 

ook als erfgoed geen bescherming geniet, het 

toch van grote waarde kan zijn en een zorgvul-

dig beheer behoeft.

“In de jaren zeventig van 
de vorige eeuw werd 
Jugendstil gezien als lelijk. 
Nu vinden we het prachtig. 
Ons waardeoordeel kan dus 
sterk veranderen. Laten we 
daar rekening mee houden 
als we de toekomst van jonge 
kerkgebouwen bepalen. Met 
zorgvuldige afwegingen en 
deskundig advies voorkomen 
we dat we verkeerde 
beslissingen nemen over ons 
toekomstige erfgoed.” 

Marc de Beyer, directeur van Museum Gouda.

De Gereformeerde Gemeente Gouda (Nieuwe Gouwe Oostzijde 
2b)
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Adviezen
We hebben in het najaar van 2020 advies 

gevraagd over onze aanpak en de voorlopige 

resultaten aan de historische vereniging Die 

Goude en aan de gemeentelijke Commissie 

Cultuurhistorie. 

Die Goude merkt over de inventarisatie op dat er 

veel naar boven gekomen is; ze denken dat we 

behoorlijk volledig zijn. Ze vinden dat het proces 

als mooi resultaat heeft dat er meer wederzijds 

begrip en bewustwording van de waarde van 

religieus (cultureel) erfgoed is.

De Commissie Cultuurhistorie heeft eveneens 

positief op proces en uitkomsten gereageerd. Ze 

vindt de aandacht voor een groot aantal the-

ma’s en de breedte waarmee deze behandeld 

worden heel goed. Zo wordt de aandacht voor 

duurzaamheid in de brede zin (het uitgangs-

punt van GroeneKerken) onderschreven. Ook 

de aandacht voor funerair religieus erfgoed, 

archeologie en het immateriële (de verhalen) 

vinden ze van belang. Deze adviescommissie 

van de gemeente vraagt extra aandacht voor de 

stedenbouwkundige betekenis van kerken voor 

de stad. 

Op het concept van april 2021 reageert Het His-

torisch Platform als volgt: de opzet en de uitwer-

king van deze opdracht is breed opgezet. Vanuit 

de historie, gebruik en toekomstperspectief is 

een mooi overzicht aangeboden. Binnen de 

toekomstvisie van het Gouds Religieus erfgoed 

komt de identiteit van Gouda en haar gelovige 

en niet gelovige bewoners tot haar recht: de 

tolerantie, behoefte tot samenwerking binnen de 

kerkgenootschappen en betrokken partijen tot 

óns erfgoed in de vorm van het behouden en de 

duurzame weg naar de toekomst van herge-

bruik. Wij zien als belangrijke taak: het imma-

teriële erfgoed via de geloofsgemeenschappen 

én het onderwijs doorgeven via educatie aan 

de generaties na ons! Het bereiken van jonge-

ren en zeker de groep volwassen en jeugd van 

niet-westerse afkomst (10% van de totale Goud-

se bevolking) zal een speerpunt zijn.

 

Die Goude, uit monde van de werkgroep Ge-

bouwd Erfgoed, constateert in april 2021 dat dit 

complexe proces tot op heden tot opmerkelijk 

positieve resultaten heeft geleid. De werk-

groep uit complimenten voor de breedte van 

de aanpak. Ook de acties op het gebied van 

duurzaamheid ontvangen waardering. Dat ook 

niet-religieuze inwoners hebben meegedacht 

en hebben kunnen aangeven wat het religieus 

erfgoed voor hen betekent, wordt als waardevol 

betiteld. Ten slotte vindt Die Goude het goed 

dat er een handelingsperspectief is afgespro-

ken. De dialoog heeft daarvoor een heel goede 

basis gelegd. Wel is men zeer benieuwd hoe de 

opgebouwde energie door de gesprekspartners 

zal worden omgezet in concrete vervolgstap-

pen. Vice versa zijn we benieuwd welke rol Die 

Goude hier zelf bij kan en wil vervullen. 

Register op de resolutieboeken van de St. Janskerk. 
Streekarchief Midden-Holland, Collectie (legaat) 
Kemper,1700-1900, Toegangsnummer 0096, inv.nr VI 35.
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Participatie 
Naast de gesprekken met direct betrokkenen 

heeft in januari 2021 een bredere participatie 

plaatsgevonden via een enquête op de app 

“Gouda denkt mee”. De bedoeling van deze 

raadpleging was om meer zicht te krijgen op de 

betrokkenheid van zowel gelovigen als niet-ge-

lovigen bij het religieus erfgoed van Gouda en in 

de mening van de Gouwenaar over de toekomst 

van gebedshuizen.

Van de 328 respondenten gaf 43% aan nooit in 

een gebedshuis te komen en van de mensen die 

er wel komen, komt een groot deel voor concer-

ten of om van de architectuur te genieten. Het 

doel van de vragenlijst om ook de mening van 

niet-gelovigen te peilen, lijkt daarmee geslaagd. 

In bijlage 10 is het resultaat van de enquête in 

woorden en infographics weergegeven. 

“Het [een gebedshuis dat 
zijn religieuze functie heeft 
verloren] moet een plek voor 
de Gouwenaar blijven.”
Respondent

“Ik vind dat gebedshuizen 
goede architectuur hebben 
en over algemeen mooi eruit 
zien. Ik ben ongelovig dus van 
mij mogen ze allemaal een niet 
religieus doel krijgen. Maar ik 
begrijp dat voor gelovigen er 
veel waarde aan wordt gehecht. 
Ik zou het erg zonde vinden als 
de mooie gebedshuizen allemaal 
weg gaan.”

Respondent

Resultaten landelijk delen
Het belang van het Goudse erfgoed is actief 

uitgedragen. Niet alleen door opname van het 

project in de halfjaarlijkse nieuwsbrieven van 

de gemeente over erfgoed, maar ook lande-

lijk. Medio augustus 2020 is in het tijdschrift 

Monumentaal de bijzondere betekenis van het 

Goudse liturgisch textiel in een van de hoofdar-

tikelen uitgelicht. Dit artikel was een samenwer-

king tussen gemeente, Catharijneconvent en de 

oud-katholieke kerk.

Door uitwisseling van de aanpak en resultaten 

met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

waar de Nationale kerkenaanpak van het pro-

gramma “toekomst religieus erfgoed” belegd is, 

en tijdens expertmeetings met andere gemeen-

ten, heeft Gouda een bijdrage geleverd aan een 

bredere visieontwikkeling op het proces en de 

discussie over de toekomst van het religieus erf-

goed. Dit heeft geresulteerd in de opname van 

Gouda als voorbeeldgemeente in de geactua-

liseerde versie van de handreiking van het Rijk 

voor het maken van Kerkenvisies (Addendum op 

Bouwstenen voor een Kerkenvisie - Handreiking 

2020), die in februari 2021 gepubliceerd is.

“Het succes van de Kerkenvisie 
in Gouda ligt in het voeren van 
het gesprek, het stimuleren 
van de dialoog. Dat werkt, veel 
beter dan papieren heen en 
weer schuiven. Het tempo lag 
hoog. We bleven scherp.” 
Peter Pennekamp, waarnemend penningmeester 
geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua.

Het resultaat 
Er was vooraf geen beoogd “eindproduct” van 

de dialoog. De dialoog over de toekomst van 

dit erfgoed wordt gezien als een doorlopend 

proces. Dit document doet verslag van het 

proces en de uitkomsten tot nu toe en legt de 

basis voor het vervolg. Beleidsmatig is dit docu-
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ment voor de gemeente een uitwerking van de 

Erfgoedvisie. 

“Geef Gouds religieus cultureel erfgoed door” 

draagt bij aan en biedt een kader voor het be-

houd van de kernwaarden van religieus cultu-

reel erfgoed als onderdeel van een duurzaam 

toekomstperspectief.

Onze visie op toekomstbestendig beheer en 

behoud van dit erfgoed wordt gedragen door 

zowel gemeente als eigenaren als andere be-

trokkenen. 

De visie bevat aanbevelingen en ambities en 

biedt zo veel mogelijk een aanzet voor het 

continueren van de dialoog en het uitvoeren van 

actiepunten. 

Deze conceptvisie bevat, conform de intentie-

verklaring, handvatten voor de omgang met 

het religieus cultureel erfgoed en met elkaar en 

benoemt concrete actiepunten voor het vervolg. 

We hebben de dialoog samen gevoerd en we 

stellen samen de resultaten vast. Hiermee bor-

gen we onze wederzijdse betrokkenheid. Hieruit 

komen acties voort, die vereisen dat eigenaren 

en (gemeente)besturen hierover besluiten ne-

men. De w’s zijn echter nog niet uitgewerkt: wie 

wat wanneer gaat doen, en eventueel in samen-

werking met wie is een vervolgvraag.

De conclusie is dat er het afgelopen jaar veel 

gedaan en bereikt is. Tijdens de planvorming 

is de bouw begonnen! We hebben samen een 

fundament gelegd. Tegelijkertijd zijn er al heel 

concrete acties uitgevoerd. Zo zijn er installaties 

gecheckt in het kader van duurzaamheid, gaan 

we ervaring opdoen met een kerk als school-

gebouw en hebben we hard gewerkt aan een 

completere inventarisatie. Daarmee is voldaan 

aan een belangrijke wens, namelijk om geen 

“doods” beleidsstuk met elkaar te maken, maar 

een gezamenlijk actiedocument. 

Dit visiedocument is dus zeker geen eind-
punt, maar slechts het einde van het begin. 
De komende tijd moeten we aan de slag om 
de samenwerking te continueren en te be-
stendigen voor de toekomst.

“Wat mij het meest verrast 
heeft in het proces: we zijn 
gestart met gebouwen, met de 
vraag ‘wat is er?’, maar gingen 
steeds meer in gesprek over 
‘wat is het waard’? We hebben 
een enorme slag gemaakt en 
hebben nu goed in beeld wat er 
speelt en wat de betekenis van 
religieus cultureel erfgoed is 
voor mensen in Gouda.” 
Henk Schoon, pastoor Oud-Katholieke parochie van de H. 
Johannes de Doper te Gouda.

Een van de kaderteksten over Gouda uit “Bouwstenen voor een Kerkenvisie - Handreiking 2020”
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Ambitie

Bij de uitwerking van het plan van aanpak in 

het voorjaar van 2020 hebben we geformuleerd 

wanneer we de dialoog over de toekomst van 

het religieus cultureel erfgoed als geslaagd 

beschouwen.

1.  Als er een actuele inventarisatie van religi-

eus cultureel erfgoed ligt,  

a. inclusief (een aanzet voor) de duiding 

van de bredere betekenis voor genoot-

schappen (gelovigen) en voor de samen-

leving naast “klassieke” erfgoedwaarden 

als architectuur- en stedenbouwkundige 

waarden 

b. inclusief inventarisatie van niet-christe-

lijk erfgoed (islamitisch en joods) 

c. inclusief interieurs en collecties; de 

fysieke dragers die behoren tot het religi-

eus erfgoed vanwege hun betekenis voor 

Gouda (inclusief erfgoed dat ex situ be-

waard wordt)  

d. die door de eigenaren onderschreven 

wordt (we zijn het onderling eens over 

zaken die benoemd worden en over de 

waarden die toegekend worden) 

e. die het gemeenschappelijke, Goudse 

verhaal van het erfgoed kenbaar maakt/

tot uitdrukking brengt, waarin het fysie-

ke (gebouw/voorwerp) drager is van het 

immateriële (verhaal) en andersom (“zonder 

een verhaal is een gebouw een doos”) en 

de bijdrage van dit erfgoed aan het DNA/de 

identiteit van Gouda – ook los van de religi-

euze functie – gekend is en erkend wordt.

2.  Als in de visie de manier waarop de geloofs-

gemeenschappen zelf naar toekomst kijken, 

vastgelegd is;

3.  Als we de visie samen hebben gemaakt. 

Het is een visie van, voor en door geloofs-

gemeenschappen in samenwerking met ge-

meente. Als we de visie gezamenlijk dragen 

(onderschrijven, uitdragen, uitvoeren) en we 

onze werkwijze en doelen ook gezamenlijk 

vastgelegd hebben en iedereen “binnen 

boord” is gebleven;

4. Als alle betrokken partijen in de “actiestand” 

staan en blijven staan, eigenaarschap 

erkennen en verantwoordelijkheid willen 

dragen voor de toekomst van het erfgoed; 

5. Als er dit geborgd is in systemen en bij perso-

nen, zowel bij de eigenaren als bij erfgoe-

dorganisaties als bij de gemeente;

6. Als er een handelingsperspectief (proces, 

leidraad) is afgesproken voor toekomstbe-

stendig gebruik met bijbehorende strategie 

waarin de waarden geborgd zijn en afspra-

ken gemaakt zijn voor ruimere functiemo-

gelijkheden en waar indien nodig ruimere 

regels en normen gelden;

7. Als herbestemmen onderdeel is van de toe-

komstdiscussie over beheer en behoud, 

niet als onderdeel van discussie over een 

eindstation maar als aspect van toekomst-

bestendigheid;

8. Als het behoud en beheer van het fysieke 

erfgoed goed geborgd is via duidelijke 

afspraken over de omgang ermee en taken 

en verantwoordelijkheden voor alle betrok-

kenen helder zijn;

9. Als de visie bijdraagt aan verbinden, weder-

zijds begrip en respect, burgerschap, socia-

le cohesie en een inclusieve stad. 
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“Het veelkleurige geloofslandschap van Gouda is onderdeel 
van de identiteit van Gouda. Met de uitingen daarvan, zoals het 
kerkelijke erfgoed, moet zorgvuldig worden omgegaan. Het 
moet zichtbaar blijven of gemaakt worden. De verhalen moeten 
verteld blijven worden. Het kerkelijk erfgoed moet getoond 
worden, want het is onderdeel van de geheel eigen geschiedenis 
en het DNA van de stad.” 

Paul Abels, kerkhistoricus

Stationspleinkerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland
(buiten verband) met pastorie en kosterswoning
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Gemeentelijk beleid

De gemeentelijke kaders die de toekomst van 

Gouds religieus cultureel erfgoed mede bepalen, 

liggen vooral vast in diverse visies.

Erfgoedvisie
Dit document over de toekomst van religieus 

cultureel erfgoed sluit naadloos aan bij de ge-

meentelijke Erfgoedvisie uit 2013.

In de Erfgoedvisie staan de volgende uitgangs-

punten

•  Stel het gebruik centraal, niet het object; dat 

biedt meer kans op onderhoud (toekomst-

bestendig gebruik);

•  Na de beweging “van objectgericht naar 

contextgericht”, dient de stap zich aan om 

aan te sluiten bij maatschappelijke thema’s;

•  Hergebruik en transformatie van oude 

gebouwen in tijden van schaarste geven 

nieuwe kansen; 

•  Herontwikkeling van oude gebouwen blijkt 

in tijden van schaarste wel degelijk haalbaar;

•  Stel samenhang centraal door samenwerking.

In de Erfgoedvisie is, net als bij deze toekomst-

visie, het delen van verantwoordelijkheden expli-

ciet gemaakt. Dit sluit aan bij landelijk beleid.

Citaat Kiezen voor Karakter, visie erfgoed en 

ruimte van de Rijksoverheid (2011)

 “De essentie van de zorg voor het cultureel 

erfgoed ligt in zorgvuldige overdracht van 

generatie op generatie. We willen waarde-

volle cultuur, die aan ons is nagelaten of een 

product is van onze eigen tijd, in goede staat 

overdragen. Het mogelijk maken van die over-

dracht in de toekomst vraagt om een

goede zorg voor het erfgoed vandaag.”

Ook wat betreft de opgaven voor de bescher-

ming en ontwikkeling van het (Goudse) erfgoed 

sluit dit toekomstperspectief naadloos aan op 

de Erfgoedvisie: 

1.  Werken met waarden (inzicht in mogelijkhe-

den, samenhang en beleving)

2.  Stimuleren duurzaamheid en onderhoud 

(rentmeesterschap)

3.  Bevorderen van gebruik en exploitatie (leeg-

stand en herbestemming).

Toekomstvisie Gouda 2030: Gouda ligt goed!
Deze Toekomstvisie Gouda 2030 is tot stand 

gekomen met zoveel mogelijk inbreng van de in-

woners van Gouda. De visie verbindt, inspireert, 

geeft richting en zet aan tot actie. 

De belangrijkste kernkwaliteiten uit de toe-

komstvisie zijn:

1.  De historische waarde en cultuur

2.  Een groot aanbod aan voorzieningen, eve-

nementen en initiatieven

3.  De centrale ligging, nabij metropolen en 

natuur

Als belangrijkste ambities die een relatie hebben 

met de toekomst voor het religieus cultureel 

erfgoed zijn benoemd:

1.  Stad van tolerantie en ontmoetingen – 

Gouda ligt goed bij iedereen 

Gouda staat in 2030 bekend als een toleran-

te, inclusieve stad. Voorwaarden hiervoor 

zijn het bevorderen van verbindingen tussen 

inwoners van verschillende generaties, 

opvattingen en culturele achtergronden, 

aandacht voor kwetsbare groepen en het 

borgen van de veiligheid in de stad.

2.  Stad die innoveert vanuit de historie – 

Gouda ligt goed voor toeristen 

In 2030 is Gouda een stad die haar his-

torische uitstraling koestert. De mooie 

historische binnenstad – die nog altijd veel 
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toeristen trekt – vormt Gouda’s unique 

selling point.

Deze thema’s en ambities voor de stad zijn mee-

genomen in de Omgevingsvisie. 

Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie zijn als vijf Goudse kern-

waarden benoemd: compacte stad, complete 

stad, strategische ligging, te midden van het 

groen, initiatiefrijke stad. Hierin zijn vijf grote 

opgaven geformuleerd. De opgaven die een 

relatie hebben met de toekomst voor het religi-

eus cultureel erfgoed zijn “doorgeven historisch 

Gouda” en “historische binnenstad beschermen 

én benutten”. De Omgevingsvisie wordt naar 

verwachting in het najaar van 2021 vastgesteld 

en zal in de komende jaren uitgewerkt worden in 

Omgevingsprogramma’s en in het Omgevings-

plan. Daarin kan de betekenis van het religieus 

cultureel erfgoed voor de omgevingskwaliteit 

een plek krijgen en nader worden uitgewerkt.

Aanbeveling
Bij het uitwerken en uitvoeren van beleid moet 

de cultuurhistorische en sociaal-maatschappe-

lijke betekenis van het religieus cultureel erfgoed 

meegenomen worden, zodat de waarden in het 

beleid voor de leefomgeving (ruimtelijke orde-

ning) verankerd zullen zijn.

“Dit erfgoed verdient niet 
alleen bescherming, maar 
ook een plek in lokale 
omgevingsvisies. Ook is het 
belangrijk dat de aandacht 
voor dit erfgoed goed geborgd 
is bij de gemeentelijke 
organisatie, bijvoorbeeld 
door het aanstellen van een 
accountmanager religieus 
cultureel erfgoed.” 

Anique de Kruijf, kunsthistorica, afdelingshoofd Erfgoed 
in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent en 
inwoner van Gouda.

Anique de Kruijf was een van de sprekers tijdens de bijeenkomst op 23 januari 2020.
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Inventarisatie

Wat is religieus cultureel erfgoed?
Als we in dit document spreken over het Gouds 

Religieus Cultureel Erfgoed, bedoelen we al het 

roerende en onroerende erfgoed dat religieus 

erfgoed is met een huidige religieuze én culture-

le waarde en zich in Gouda bevindt (in een kerk 

“in situ” of “ex situ”, bijv. in het museum) of zich 

buiten Gouda bevindt, maar onlosmakelijk met 

Gouda verbonden is.

In bijlage 11 zijn relevante definities in wet- en 
regelgeving opgenomen.

In de verbeelding komt het verschil tussen reli-

gieuze betekenis/waarde (en religieus gebruik) 

en kunst/cultuurhistorische betekenis/waarde 

tot uitdrukking. Deze toekomstvisie gaat over het 

overlappende deel van cultuurhistorie en religie. 

We hanteren daarom de term Religieus Cultureel 

Erfgoed. De verbeelding zegt niets over status 

van het erfgoed, eigenaarschap of verantwoor-

delijkheden, maar in het overlappende deel 

bevindt zich (in ieder geval) het beschermd 

erfgoed volgens Erfgoedwet en gemeentelijke 

verordening op de fysieke leefomgeving (voor-

heen Erfgoedverordening).

We constateren dat culturele waarde context en 

geografie-afhankelijk is: per plaats en per tijd 

kan de betekenis verschillen en wat lokaal van 

grote betekenis is, kan op een ander schaalni-

veau van gering belang zijn. 

 

Rode koorkap met borduurwerk uit ca. 1475-1500: Gouds 
Religieus Cultureel Erfgoed, beheerd door Museum Gouda (inv.
nr. 10775a), in bruikleen van het Kerkbestuur van de Oud-
Katholieke parochie van de H. Johannes de Doper te Gouda. 
Dit religieus erfgoed wordt “ex situ” bewaard en kan daardoor 
in optimale bewaarcondities geconserveerd worden en aan een 
groter publiek getoond worden.

Sacramentskerk. Dit kerkgebouw heeft slechts nog een 
religieuze nevenfunctie, maar behoort tot het Gouds religieus 
cultureel erfgoed omdat de kerk religieuze én culturele 
waarde heeft en zich in Gouda bevindt. Behalve dat er een 
gebedsruimte aanwezig is, luiden ook de klokken nog. Hiermee 
is het kerkgebouw een zichtbaar en hoorbaar monument. De 
Sacramentskerk wordt geroemd als een succesvol voorbeeld 
van transformatie van het gebruik. 
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Nog meer Gouds religieus cultureel erfgoed: een grafbord van 
den Zeekapitein Roemer Vlacq, collectie van Museum Gouda 
(afkomstig uit de Sint-Janskerk), en in bruikleen gegeven aan 
de Sint-Janskerk. Dankzij deze constructie is het grafbord in 
museaal bezit, maar wordt het “in situ” bewaard.

 

Twee koperen kandelaars, afkomstig uit de Goudse synagoge 
aan de Turfmarkt, in bruikleen van de Nederlands-Israëlitische 
Gemeente Gouda, aan Museum Gouda. 

Inventarisatie
De overzichtslijsten benoemen samen bijna zes-

tig plekken die als gebedsruimte gebruikt en/of 

ingericht zijn en genootschappen die in Gouda 

gevestigd zijn. Niet ieder genootschap bezit een 

eigen gebedshuis. Sommige genootschappen 

zonder eigen gebouw huren een kerkruimte in 

een gebedshuis van een ander genootschap. 

Andere huren een zaaltje, bijvoorbeeld in een 

kantoor of school. De kapellen en zaaltjes die als 

gebedsruimten zijn ingericht in verpleegtehuizen 

en dergelijke zijn ook op de lijsten opgenomen.

Alle gebedshuizen zijn nu in beeld. Een groot deel 

van de interieurs en collecties zijn nu bekeken. 

De inventarisatie heeft ons laten nadenken over 

de vraag: “Wat behoort eigenlijk tot het religieus 

cultureel erfgoed?”

We rekenen alles tot Gouds religieus cultureel 

erfgoed dat religieus en cultureel van waarde 

is voor Gouda, ongeacht huidige functie of 

bewaarplaats en ongeacht of het roerend of 

onroerend beschouwd wordt volgens de wet 

(zie bijlage 11). Veel voorwerpen, zoals orgels, 

zijn herplaatst; dit is een continu en historisch 

proces. We hebben ons afgevraagd hoe we de 

“ex situ” voorwerpen in beeld kunnen krijgen en 

de waarde daarvan voor Gouda kunnen vast-

leggen. Het gaat bijvoorbeeld om voorwerpen 

die in bewaring zijn bij het bisdom, zich in de 

collectie van het Rijksmuseum of in buitenlandse 

collecties bevinden. 

“Aandacht stimuleert 
aandacht. Door de 
inventarisaties komt het 
gesprek op gang. We zijn ons 
nu meer bewust van wat we 
hebben en dat we er bewust 
mee om moeten gaan. We 
weten misschien nog niet hoe, 
maar we kunnen nu bewust het 
gesprek aangaan over wat we 
willen behouden en waarom.” 
Peter Pennekamp, waarnemend penningmeester 
geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua.
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 Quote 
“Naarmate de (kunst)historische en/of architect-
onische betekenis groter is, is de instandhouding 
van het gebouw des te belangrijker. Indien nodig 
is het gerechtvaardigd om meer overheidssub-
sidie te besteden aan religieus erfgoed dat een 
grote(re) betekenis heeft. Eenzelfde afweging 
speelt ook bij restauratie en/of renovatie: je mag 
meer geld besteden en meer moeite doen voor 
belangrijker erfgoed.” Jan de Voogd, Federatie 
Gouda.

De Berk op Krugerlaan 79: het gebouw van de Oecumenisch 
Initiatief Gouda. Het is een van de bijna zestig locaties in Gouda 
die als gebedsruimte gebruikt worden. Foto Paul Buis.

Het orgel van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) de Vaste 
Burcht (Lekkenburg 148). Dit orgel is hier direct na bouw van 
de kerk in 1974 geplaatst. De orgelkas is gemaakt in 1976, 
maar het instrument stamt uit 1852 en is gemaakt door Pieter 
Maarschalkerweerd. Het is afkomst van St. Martinuskerk te 
Utrecht. Orgels behoren tot de meest verplaatste monumentale 
onderdelen van een kerk.

“Naarmate de (kunst)
historische en/of 
architectonische betekenis 
groter is, is de instandhouding 
van het gebouw des te 
belangrijker. Indien nodig is 
het gerechtvaardigd om meer 
overheidssubsidie te besteden 
aan religieus erfgoed dat een 
grote(re) betekenis heeft. 
Eenzelfde afweging speelt ook 
bij restauratie en/of renovatie: 
je mag meer geld besteden 
en meer moeite doen voor 
belangrijker erfgoed.” 
Jan de Voogd, Federatie Gouda.

Kerkendossiers
Van de belangrijkste gebedshuizen die nog in 

religieus gebruik zijn en die erfgoedwaarden 
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hebben, is een zogenaamd “kerkendossier” 

gemaakt. Het begrip ‘in gebruik zijn’ is lastig. 

De Sacramentskerk is herbestemd, maar heeft 

ook nog een gebedsruimte (stilteruimte). De 

Gouwekerk zou herbestemd worden, maar krijgt 

mogelijk toch weer (gedeeltelijk) een religieuze 

functie. 

De dossiers zijn gemaakt op basis van de 

uitkomsten van de enquête onder de kerkver-

tegenwoordigers en op basis van informatie uit 

de gemeentelijke Cultuurhistorische Basiskaart 

(CHBK). Deze informatie is waar nodig aange-

vuld met andere bronnen. Sommige informatie is 

nog onvolledig. Er is ook aandacht voor immate-

rieel erfgoed, en bronnen (bijvoorbeeld een do-

cumentaire over de sloop van de Kleiwegkerk). 

Hiervan is nog lang niet alles verzameld. Ook is 

er nog geen vorm voor gevonden om dit erfgoed 

systematisch te inventariseren en te archiveren. 

Er is dan ook geen overzichtslijst van gemaakt. 

De kerkvertegenwoordigers is gevraagd de in-

formatie te controleren en aan te vullen. Ook kij-

ken we op basis van de dossiers of er nog nader 

onderzoek nodig is om een uitspraak te kunnen 

doen over “wat is religieus cultureel erfgoed en 

welke waarden kennen we er aan toe?”

We stellen voor de dossiers als basis en als 

naslagwerk te beschouwen en als “groeidocu-

ment”. Eigenaren houden zelf de regie over de 

toepassing en het actueel houden van de dos-

siers. Nieuwe en aanvullende informatie kan in 

de loop van de tijd de dossiers steeds completer 

maken. We streven ook niet naar uniformering: 

elk gebedshuis is anders, heeft een andere 

geschiedenis en navenant een andere invulling 

van het dossier. We willen het wel met elkaar 

eens zijn over een basisniveau: elk dossier moet 

een voldoende krijgen en bevat ten minste een 

beknopte duiding van het erfgoed. De dossiers 

zijn een middel, geen doel. 

Het doel van het vergaren van kennis en het 

daarover met elkaar van gedachten wisselen 

is ook om wederzijds begrip te krijgen. Het 

vergroot het bewust zijn van de betekenis van 

het erfgoed. De inventarisatie is een bron van in-

spiratie en kan ook inzicht geven in problemen/

knelpunten bij de instandhouding van het erf-

goed. Het leidt tevens tot discussie en verfijning 

rond het begrip religieus cultureel erfgoed. Waar 

nodig gaan we samen het gesprek aan over de 

vragen “behoort iets tot dit erfgoed, wat is de 

waarde ervan en hoe gaan we ermee om?” 

De Commissie Cultuurhistorie van de gemeente 

heeft in december 2020 aanbevolen om meer 

aandacht aan de stedenbouwkundige betekenis 

van kerkgebouwen te besteden en daarvoor een 

afzonderlijke analyse door een stedenbouw-

kundige te laten uitvoeren. We zullen hier op 

casusniveau in de toekomst verdere invulling 

aan geven.

De Sint-Jan gezien vanaf de Markt. Het stedenbouwkundig 
belang van het kerkgebouw is groot, ondanks dat de 
zichtbaarheid vanuit de stad gering is. De langste kerk van 
Nederland is volledig ingepast in het stedelijk weefsel. De kerk 
ligt rondom strak ingeklemd tussen de bebouwing, behalve aan 
de oostzijde. Daar valt de imposante koorpartij extra op.

Nog niet van alle gebedshuizen is, om uiteen-

lopende redenen, een (volledig) kerkendossier 

gemaakt. Soms was er geen behoefte bij een 

bestuur om mee te werken of is het (nog) niet 

gelukt om contact te leggen. Een enkele keer 
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bleek er geen of nauwelijks ‘religieus cultureel 

erfgoed’ aanwezig, waardoor het maken van 

een dossier niet functioneel zou zijn. Over een 

aantal gebedshuizen is consensus om nog een 

dossier op te stellen, maar nog geen contact 

gelegd met eigenaren. Hiervoor is een aanbeve-

ling opgenomen. Omdat wat we nu misschien 

niet waarderen, in de toekomst toch bestempeld 

kan worden als religieus cultureel erfgoed, is het 

goed alles in het vizier te hebben. 

De overzichtslijsten zijn in de bijlagen opgeno-

men. Deze gegevens zullen openbaar worden. 

De dossiers worden digitaal raadpleegbaar via 

de Cultuurhistorische Basiskaart (GIS Gouda). 

Deze dossiers blijven “levende” documenten ter 

aanvulling en correctie en zijn daarom bewust 

niet toegevoegd aan de toekomstvisie.

De Josephkerk aan het Aalberseplein ligt stedenbouwkundig 
gezien heel markant en vormt een belangrijk onderdeel van het 
“eiland” van voorzieningen in het centrum van de wijk. Binnen 
dit naoorlogse, waardevolle ensemble vormt de klokkentoren 
een landmark.

Religie en levensopvatting is 
een van de drie thema’s van de 
cultuurhistorische basiskaart (CHBK) 
in het Geografisch Informatie 
Systeem (GIS) van de gemeente 
Gouda. Behalve bestaande kerken, 
kapellen, begraafplaatsen en 
kerkzalen zijn ook (voormalig) 
kloosters aangeduid. Aanduidingen 
op de kaart betreffen kadastrale 
percelen. De CHBK wordt nog 
geactualiseerd naar aanleiding van 
de uitkomsten van de inventarisatie. 
Bron: Gis Gouda, CHBK, versie 
voorjaar 2020.
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Niet-christelijk cultureel erfgoed 
De belangrijkste niet-christelijke godsdienst van 
Gouda is de islam. Van overige godsdiensten is 
het jodendom meegenomen in de inventarisa-
tie. Over boeddhisme en hindoeïsme zijn geen 
gegevens bekend. Andere levensbeschouwelijke 
groeperingen, zoals Vrijmetselarij, hebben we 
buiten beschouwing gelaten.
Wat betreft het islamitisch cultureel erfgoed heeft 
de NOURmoskee de hoogste cultuurhistorische 
waarden. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van 
de Rijksdienst naar de betekenis van archi-
tectuur van na 1965 (Post65-onderzoek). Aan 
de vertegenwoordigers van deze moskee is 
gevraagd om hun “kerkendossier” aan te vullen 
en zelf informatie aan te leveren over de cultuur-
historische waarde. Het is de bedoeling om ook 
de andere moskeeën in de toekomst de kans te 
geven mee te denken over hun religieus cultu-
reel erfgoed. Met de inventarisatie en waardering 
van dit erfgoed is nog weinig ervaring opgedaan 
in Nederland. 

“We kijken er van op 
dat de Nour-moskee 
cultuurhistorische waarde 
heeft. Daar waren we ons 
niet van bewust. We hebben 
overlegd of we nog ander 
erfgoed hebben, zoals een 
preekstoel of bijzondere koran, 
maar we denken van niet. We 
willen graag contact houden in 
verband met de toekomstvisie. 
We doen graag mee. We staan 
open voor een vervolggesprek 
over de cultuurhistorie van 
onze moskee.” 
Abdellah Laaquili, adviseur Nour moskee, voormalig 
bestuurslid.

Nour moskee op Raam 238.

Opgegraven fragment van een Snelle (hoge drinkkan uit 
Siegburg van witte klei) met daarop een Bijbelse afbeelding van 
het laatste oordeel (opgraving Clarissenklooster).
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Opgraving van de funderingen van de kloosterkapel van het 
laat-middeleeuwse/15e-eeuwse Clarissenklooster aan de 
Nieuwehaven te Gouda, opgegraven in 2008. de opgraving van 
de overgebleven funderingen van de kloosterkapel. Op de foto 
resten van schip, koor en hoogaltaar. 

Archeologisch en funerair religieus cultureel 
erfgoed
Religieus erfgoed manifesteert zich binnen 

archeologie op twee verschillende manieren: in 

situ en ex situ. Dat wil zeggen op de locatie, of 

(opgegraven en) niet meer op de locatie. In situ 

zijn religieuze locaties (bouwwijze, terreininde-

ling, onderdeel van de materiële cultuur); ex situ 

zijn bodemvondsten (mobilia) die te relateren zijn 

aan religie. 

Bij archeologisch onderzoek in Gouda zijn tot op 

heden geen vroege cultusplaatsen uit de prehis-

torie en Romeinse tijd aangetoond. 

Rituele depositie, dat wil zeggen, de manier 

waarop de doden besteld worden, kan religieus 

van aard zijn. Dodenbestel en grafmonumenten 

vormen een belangrijk hoofdonderwerp van de 

nationale archeologische onderzoeksagenda; er 

is nog geen Goudse agenda. Bij het onderzoek 

naar begravingen kan worden onderzocht of 

er een associatie is met een kerk, kapel, abdij, 

gasthuis en moet er rekening gehouden worden 

met Joodse begravingen. Bovendien zijn kerkhof 

en kerk historisch gezien onlosmakelijk verbon-

den. Daarom behoort grafcultuur tot religieus 

cultureel erfgoed, zeker de grafcultuur van voor 

de negentiende eeuw.

Pas in de negentiende eeuw ontstonden de eer-

ste algemene begraafplaatsen: aangelegd en in 

bezit van de gemeente. De Oude begraafplaats 

van Gouda was zo’n algemene begraafplaats, 

maar had in eerste instantie nog altijd een 

protestants- en een katholiek deel. Pas bij de 

aanleg van de IJsselhof in de 20ste eeuw was er 

werkelijk sprake van het loskoppelen van religie 

en begraven. De rooms-katholieke begraafplaats 

aan de Graaf Florisweg is tot op heden een 

religieuze plek, en sinds 2021 wekelijks weer in 
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gebruik voor een reguliere viering. 

De resten van Joodse begraafplaatsen in Gouda 

(bijv. bij Boelekade) en de toegangspoort en een 

deel van de muur die in 1980 verplaatst zijn naar 

het Raoul Wallenbergplantsoen, behoren ook tot 

dit erfgoed.

Aandacht voor ensemblewaarde
Kerk en kerkhof zijn vaak niet van elkaar te 

scheiden. Denk bijvoorbeeld aan grafzerken en 

grafmonumenten in de kerk. Omdat de proble-

matiek van behoud van de gebouwde elementen 

(kapel r.k. begraafplaats) direct relatie heeft met 

beheer en behoud van omringende elemen-

ten (graven, begraafplaats) dient het beheer in 

samenhang geborgd te zijn. Hierbij moet het be-

houd van de context en het begrijpen en ervaren 

daarvan leidend zijn.

Dit erfgoed heeft nauwe samenhang met arche-

ologisch religieus erfgoed, bijvoorbeeld vanwe-

ge begraafplekken van verdwenen kloosters. 

Rooms-katholieke begraafplaats aan de Graaf Florisweg. Vanaf 
1 februari 2021 is deze kapel wekelijks in gebruik voor een 
gewone viering; een vorm van breder (her)gebruik.

Funerair religieus erfgoed en archeologisch 

religieus erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Er is veel kennis op dit vlak, maar dit 

erfgoed is nog niet duidelijk geïnventariseerd en 

gewaardeerd. Er wordt gewerkt aan een com-

pleet overzicht, maar op dit moment is het niet 

mogelijk om de archeologische collectie (opgra-

vingsdocumentatie, analoge en digitale project-

informatie, vondsten en monsters) van Gouda 

(ex situ) te bevragen voor wetenschappelijk 

onderzoek en museale presentaties (bruiklenen) 

of andere publieke doeleinden. Vragen over 

opgegraven religieus erfgoed zijn daarom niet 

eenvoudig te beantwoorden.

Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat 

archeologisch religieus erfgoed vaak geen 

eigenaar heeft en daarmee geen duidelijk 

belanghebbende. Voor dit erfgoed is vooral de 

gemeente verantwoordelijk.

Er is een eerste aanzet gegeven voor een 

overzicht van archeologisch religieus erfgoed. In 

bijlage 7 is een lijst opgenomen als aanzet voor 

een inventarisatie van funerair religieus erfgoed. 

Onder dit erfgoed wordt in ieder geval verstaan:

1.  bestaande en verdwenen begraafplaatsen 

(inclusief Joods begraafplaatsen en bij 

kloosters)

2.  bovengrondse graven (waaronder tombes) 

en ondergrondse graven en grafkelders en 

overblijfselen van grafcultuur (archeologie)

3.  in en buiten/rondom de kerk (overblijfselen 

van de voorgangers van een kerk, klooster, 

kapel)

4.  bestaande en verdwenen gebouwen (kapel, 

aula, baarhuisje), elementen (kunstwerken, 

hekwerken), groenaanleg

5.  grafbedekking en grafmonumenten (bijv. 

familiegraven)

Alles wat onder de grond bewaard wordt (in 

situ) of gevonden is (ex situ) en dat een religi-

euze betekenis heeft, inclusief voorwerpen van 

privédevotie en funeraire cultuur zou opgeno-

men kunnen worden in de database van de 
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CHBK, als onderdeel van het thema “religie en 

levensopvatting”. In deze digitale kaart zouden 

tijdslagen opgenomen kunnen worden. 

Op deze manier ontstaat er een completere 

inventarisatie van het archeologische en fune-

raire religieus cultureel erfgoed die ook digitaal 

raadpleegbaar is. Behalve inventarisatie en digi-

tale archivering zou ook waardering (betekenis-

verlening) van dit erfgoed plaats kunnen vinden, 

zoals de duiding van het belang van kloosters. 

Aandacht voor ensemblewaarde en beheer in 

samenhang is essentieel.

Zo kan de kennis ontsloten worden en toege-

past worden bij ontwikkelingen en bijvoorbeeld 

voor educatieve doeleinden. Op basis van dit 

overzicht kan ook duidelijk worden welke the-

ma’s voor de stad en voor “Geef Gouda door” 

interessant zijn. Daarnaast kan het overzicht 

duidelijk maken of en zo ja welke knelpunten er 

in beheer en behoud van dit erfgoed zijn en of 

daarin bij het maken en/of uitvoeren van beleid 

rekening mee gehouden moet worden.

Interieurs en roerende collecties

De interieurensembles en roerende collecties 

zijn geïnventariseerd en gewaardeerd door het 

Catharijneconvent. Dit is gebeurd op basis van 

historische belang van het uitvoeren van de 

inventarisatie (beoordeeld door het Catharij-

neconvent), conform landelijke richtlijnen, en 

alleen met toestemming van de eigenaar. Er zijn 

interieurensembles en roerende collecties van 

lokaal, nationaal en internationaal belang en van 

grote omvang. Er zijn onderdelen bij die onver-

vreemdbaar zijn voor Gouda, en zelfs voor Ne-

derland, zoals de cartons van de Sint-Jan. Niet 

in het rijksregister te vinden, maar net zo uniek 

en onmisbaar als de cartons, is de collectie litur-

gisch textiel van de oud-katholieke H. Johannes 

de Doperkerk in Gouda.

Zo zijn er vele religieuze voorwerpen van grote 

waarde, zoals het zilveren Mariabeeld met 

baldakijn van de r.k. parochie uit de laat-negen-

tiende eeuw.

In bijlage 6 is de onderzoekslijst van het Catha-

rijne Convent opgenomen.

Japieserf is een zij-erf van Raam: eigentijds wonen op een 
plek met religieuze betekenis. De naam is ontleend aan de 
naam Jacobus omdat daar vroeger een Jacobs kapel heeft 
gestaan. Het is een voorbeeld van verdwenen religieus erfgoed 
waar mogelijk nog archeologische resten van bestaan. Dit zou 
onderdeel kunnen zijn van een archeologische inventarisatie 
van religieus cultureel erfgoed. Foto Gerrit Bikker. 

Carton van glas 9 
uit de Sint-Jan. De 
aankondiging van 
de geboorte van 
Johannes de Doper
Lambert van Noort, 
Antwerpen, 1561. 
De schenker is de 
Goudse burgemeester 
Dirck van Hensbeeck. 
Hijzelf en zijn 
familie en de door 
hem begunstigde 
weeskinderen zijn 
afgebeeld.
Foto Collectie Sint-
Janskerk Gouda, 
Protestantse Kerk 
Gouda
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Richard de Beer is consulent en conser-

vator oud-katholiek erfgoed van Museum 

Catharijnec onvent en dé kenner op dit gebied. 

Hij vertelt: 

“De collectie van de oud-katholieke kerk 
behoort tot de top drie van belangrijkste 
kerkelijke textielcollecties van Neder-
land. De collectie is tevens van onschatbare 

waarde voor Gouda zelf: de collectie wordt 

al eeuwenlang op dezelfde locatie bewaard 

en voor de erediensten gebruikt. Bovendien 

is het middeleeuwse textiel door Goudse 

borduurwerkers, in een Gouds borduuratelier, 

gemaakt. Daarnaast hebben de pastoors de 

gewaden op schilderijen laten vereeuwigen 

als kledingstukken van zichzelf en heiligen. Zo 

weten we hoe de gewaden er toen uitzagen 

en gedragen werden. Dat helpt bij onderzoek 

en dit is een belangrijke reden om schilderijen 

en gewaden bij elkaar te bewaren. 

Behalve de gewaden zijn er ook geborduurde 

altaarvoorzetsels, antependia, die op hoogtij-

dagen voor en naast het altaar worden gezet. 

Uiterst zeldzaam is een wit stel, in 1745 door 

Johanna Verheij aan de kerk geschonken bij 

gelegenheid van haar vijfentwintigste ver-

jaardag als geestelijke maagd. Het stel is 

geheel voorzien van een botanische selectie 

van Nederlandse bloemen, waar ze waar-

schijnlijk vele jaren van haar leven op heeft 

geborduurd. Volstrekt uniek! Als je kijkt naar 

de (kunst)historische waarde is in Nederland 

alleen de collectie van de oud-katholieke 

kerk in Delft vergelijkbaar. De hele collectie 
is cultuurgoed dat in Gouda zelf bewaard 
moet worden.”

Interieur van de oud-katholieke Heilige Johannes de Doper kerk 
(Hoge Gouwe 107). Foto Gemeente Gouda, Astrid den Haan.

Antependium van wit paramentenstel “pastoor Purmerent” uit 1639.Collectie OKK. Foto Gemeente Gouda, Astrid den Haan. 



32 33

Cartons
Van de gebrandschilderde glas-in-loodramen 

van de Sint-Jan, die grotendeels uit de zes-

tiende eeuw stammen, zijn 42 werktekeningen, 

zogenaamde cartons, bewaard gebleven. Deze 

tekeningen zijn net zo groot als de ramen zelf, 

de grootste zijn wel 20 meter hoog. Het zijn de 

grootste historische tekeningen op papier ter 

wereld. Samen met de glazen vormen ze een 

uniek (kunst)historisch ensemble. Nergens ter 

wereld is zo’n collectie, vergelijkbaar met deze 

omvang en kwaliteit, bewaard gebleven. 

Omdat ze onvervangbaar en onmisbaar zijn 

voor Nederland staan de cartons al sinds 1990 

in het Rijksregister Beschermde cultuurgoede-

ren en verzamelingen. Anders dan de naam van 

dit register doet vermoeden, biedt opname in 

dit register echter geen bescherming, zoals bij 

opname in het register van rijksmonumenten. 

Bescherming van roerende kerkelijke interi-

euronderdelen en collecties staat in ons land 

nog in de kinderschoenen. Sinds 2016 biedt de 

Erfgoedwet de mogelijkheid om een roerend cul-

tuurgoed te beschermen, maar de minister heeft 

bepaald dat deze zaken alleen in spoedeisende 

gevallen, zoals bij dreiging van verkoop naar het 

buitenland, zullen worden beschermd. 

“We luiden de noodklok voor 
liturgische cultuurgoederen. 
Het begint bij goede 
inventarisaties van wat er 
is en samen bepalen welke 
historische betekenis we eraan 
toekennen. Daar zijn we volop 
mee bezig. Maar vervolgens 
moet ook de bescherming 
geregeld worden.” 
Anique de Kruijf, kunsthistorica, afdelingshoofd Erfgoed 
in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent en 
inwoner van Gouda.

Bronnen: kerkelijke archieven
Zonder primaire bronnen kun je de geschiedenis 

niet kennen. En zonder kennis van de geschie-

denis is het niet mogelijk om cultuurhistorische 

waarden toe te kennen. De historie vormt de 

basis voor de duiding van de betekenis van het 

erfgoed. De geschiedenis kennen is daarom 

essentieel voor de vraag of erfgoed behouden 

en beschermd moet worden of niet. Bovendien 

zijn bepaalde documenten zelf religieus cultureel 

erfgoed, zoals originele ontwerptekeningen, oor-

kondes of originele bladmuziek van koormuziek.

De complete inventarisatie van kerkarchieven 

in het Streefarchief (SAMH) is opgenomen als 

bijlage 9.

Bovendeel van de toren met twee verschillende ontwerpen 
voor een omgang, met daarin jaartal 1602 en de letters “D L”, 
door Dirk Luyten. Streekarchief Midden-Holland, Collectie 
tekeningen van de St. Janskerk te Gouda, Toegangsnummer 
1287. 142.

Cultuurhistorische waardering van gebeds-
huizen 
In bijlage 2 is een overzichtstabel opgenomen 

van gebedshuizen, gebouwd als gebedshuis en 

als zodanig in gebruik, met hun waardering op 

deelwaarden, mits bekend. 

De eerste kolom toont de eindwaardering (op 

basis van de deelwaarden). Dit overzicht maakt 
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de betekenis van het erfgoed duidelijk en kan 

als leidraad dienen bij keuzes voor de omgang 

met en het bewaren van het erfgoed.

Doordat gekozen is voor de definitie “gebeds-

huizen, gebouwd als gebedshuis en als zodanig 

in gebruik” is de tabel beperkt: niet alle gebeds-

huizen zijn opgenomen. Enerzijds ontbreekt 

daarom bijvoorbeeld de moskee aan de Spie-

ringstraat – omdat die in een voormalig pakhuis 

gehuisvest is. Anderzijds ontbreken daarom ook 

gebedshuizen die wel degelijk grote betekenis 

hebben voor de stad, zoals de Gouwekerk en de 

Sacramentskerk. Het risico van deze tabel is dat 

dit overige erfgoed niet of onvoldoende in beeld 

is of blijft.

 

De waardering heeft plaatsgevonden op de 

volgende aspecten:

•   Historische betekenis (rol in historie van de 

stad)

•   Stedenbouwkundige betekenis (rol in stedelijk 

weefsel / oriëntatiewaarde)

•  Architectuur (exterieur)

•  Architectuur (interieur)

•  Roerende collectie inclusief orgels

•   Sociaal-maatschappelijke waarde van het erf-

goed, zoals dit erfgoed leeft en functioneert 

vanuit de betreffende gemeenschap

Voor de beoordeling zijn alle uitkomsten uit 

de onderzoeken van onder meer Museum 

Catharijne convent en de zogenaamde “kerken-

dossiers”, waarin de informatie van de eigenaren 

zelf is verwerkt, gebruikt.

De kleuren drukken de waarde van zeer hoog 

(paars) tot niet significant (grijs) uit op elk deel-

aspect. In de eindwaardering zijn alle deelaspec-

ten samen beoordeeld op hun totale erfgoed-

waarde.

De huidige waardering is een momentopname. 

Het is gebaseerd op huidige kennis én huidige 

betekenisverlening. Beide zijn niet onveran-

derlijk: we leren elke dag bij en de betekenis 

wordt ook beïnvloed door mensen, de tijd en de 

omstandigheden. Zo kan bijvoorbeeld de zeld-

zaamheidswaarde veranderen doordat andere 

voorbeelden gesloopt of ingrijpend gewijzigd 

worden. 

De waardering biedt een houvast bij vraagstuk-

ken over prioriteiten en accenten bij beheer en 

behoud: een “paars” interieur verdient meer 

aandacht dan een “grijs” interieur. 

In bijlage 3 is de samenvatting van de cultuur-

historische waarderingen opgenomen die ten 

grondslag liggen aan de beoordeling.

Klokkentorens hebben belangrijke oriëntatiewaarden in een 
wijk. Samen met de kerkgebouwen zijn ze stedenbouwkundige 
ankers in de stad. De klokken en carillons zijn hoorbare 
stadsbakens. Pauluskerk. Foto Paul Buis.
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Ambities, aanbevelingen en actiepunten
• We gaan verantwoordelijk om met dit erfgoed.

•  We spannen ons gezamenlijk in voor het 

behoud van het Gouds religieus cultureel erf-

goed, waarbij de focus ligt op Gouds toperf-

goed. 

•  We informeren elkaar over de (voorgenomen) 

vervreemding van objecten die we tot de kern-

collectie van Gouds roerend religieus erfgoed 

rekenen.

•  We beschouwen al het erfgoed in samenhang. 

Ook het beheer en behoud wordt zo integraal 

mogelijk benaderd. 

•  We onderzoeken nader of de bestaande mo-

numentenlijsten en waarderingen op orde zijn, 

inclusief de lijst met “potentiële gemeentelijke 

monumenten” en betrekken daarbij ook interi-

eurs, collecties, orgels en historische bronnen. 

Daarbij is in ieder geval aandacht voor:

• het joodse erfgoed 

•  gevelstenen en gedenkmonumenten die 

tot religieus cultureel erfgoed gerekend 

kunnen worden. (bijvoorbeeld de joodse 

stolpersteine)

•  gebedshuizen die nog gedeeltelijk 

een religieuze functie hebben, zoals 

de Sacramentskerk of Agnietenkapel, 

die geen gebedshuizen meer zijn en 

gebedshuizen die voorheen een andere 

functie hebben gehad (bij. pakhuis)

•  gebeds- en stilteruimten die wel in de 

lijsten zijn opgenomen, maar nog niet 

nader zijn bekeken

• niet-christelijk erfgoed

• (restanten van) kloosters

•  het immateriële religieuze erfgoed, 

inclusief thema’s uit de canon, zoals 

Erasmus en Coornhert. Welke fysieke 

uitingen zijn er nog terug te vinden van 

het immateriële erfgoed (bijv. grafsteen 

van Coornhert in de Sint-Jan)?

• het ondergrondse erfgoed

•  de stedenbouwkundige en sociaal- 

maatschappelijke betekenis van het 

erfgoed

We zijn ons ervan bewust dat de inventarisaties, 

hoe zorgvuldig nu ook opgezet, nooit af zullen 

zijn. Er worden telkens opnieuw zaken (her)ont-

dekt of (her)gewaardeerd, ook Gouds erfgoed 

dat zich buiten Gouda bevindt. 

Het Programma toekomst religieus erfgoed 

Gouda is bedoeld voor al het religieus cultu-

reel erfgoed, ongeacht de denominatie. Door 

de aandacht voor dit type erfgoed worden niet 

alleen direct betrokkenen bewust van eventuele 

cultuurhistorische waarde van niet-christelijke 

gebedshuizen en hun inventaris, maar is er ook 

een kans voor een bredere betrokkenheid bij dit 

onderdeel van de Goudse geschiedenis.

We beogen bescherming en toekomstbestendig 

beheer en bekijken per gebedshuis of ander 

onderdeel op welke wijze dit het beste vorm kan 

krijgen. We benoemen prioriteiten op basis van 

de betekenis. Voor de prioritering benutten we 

de adviezen van experts van onder meer Muse-

um Catharijneconvent en erfgoedcommissies.

We betrekken het SAMH bij het bewaren van 

archiefstukken. Zij geven advies welke archief-

stukken fysiek en/of digitaal bewaard moeten 

worden uit historisch oogpunt en welke ar-

chiefstukken op zichzelf erfgoed zijn. Op basis 

hiervan kunnen toekomstige keuzes voor beheer 

en behoud van archieven, ook archieven die nog 

niet in het beheer van SAMH zijn, verantwoord 

gemaakt worden. Ook gaan we in gesprek hoe 

we (met instemming van de kerken) de archie-

ven die bij SAMH in beheer zijn kunnen ontslui-

ten voor publiek. 

Aangezien er veel kennis is, is het interessant 

om bestaande informatie te verzamelen en te 

ontsluiten. De gemeente neemt de geactuali-

seerde gegevens en de informatie uit de Ker-

kendossiers op in de CHBK, zodat ze digitaal 

raadpleegbaar zijn. 

Het is raadzaam om de uitkomsten van de in-

ventarisatie en waardering en de conclusies over 
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de plek van het religieus cultureel erfgoed als 

onderdeel van de Goudse identiteit te betrekken 

bij beleidsvisies en omgevingsprogramma’s en 

-plannen, zoals bij de Omgevingsvisie en het 

Omgevingsplan. Zo zullen de waarden veran-

kerd worden in het ruimtelijke beleid. Omdat de 

waarderingstabel niet al het religieus erfgoed cq 

al het religieuze vastgoed bevat, is het belangrijk 

om in het beleid de complete lijsten (zie bijlagen) 

te betrekken.

“Het gaat om levende 
geschiedenis die je overal 
aan kunt treffen, niet alleen 
in een kerk, maar ook in 
een gebedsruimte van een 
rusthuis of ziekenhuis. 
Religieus cultureel erfgoed 
is geen statisch “museaal” 
erfgoed, maar staat middenin 
de samenleving en verandert 
net als die samenleving. De 
betekenis is daarom ook 
dynamisch. Ook hierom moet 
deze visie geen “doods” 
beleidsstuk zijn, maar een 
levendig document.” 
Gerrit Bikker, Christelijke Gereformeerde Kerk De 
Lichtwijzer

Tegeltableau van de Christelijk Gereformeerde Kerk  
De Lichtwijzer. Foto Paul Buis.

St. Joostkapel aan de Lage Gouwe 134
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Thema’s

Beheer en Behoud

Thema’s beheer en behoud, besproken tijdens het 
verdiepingsgesprek.

Binnen het thema “beheer en behoud” is met 

elkaar gesproken over de volgende subthema’s:

• Gevolgen van: 

- de veranderende liturgie 

- nieuwe comfortwensen 

- nevenbestemming en het combineren van 

- verschillende functies 

- verlies van religieuze functie

•  “In situ” bewaren en gebruiken

•  Calamiteiten en dagelijks beheer

•  Financiering / Crowd funding

Vanuit de ensemblewaarde tussen gebedshuis, 

interieur, collectie en liturgie, is het uit historisch 

oogpunt wenselijk om zo veel mogelijk alle on-

derdelen van het religieus cultureel erfgoed in de 

oorspronkelijke context te bewaren, te tonen en 

te gebruiken en over de historie ervan te ver-

tellen. Toch kan dit een complexe en kostbare 

zaak zijn. Er spelen praktische problemen zoals 

ruimte voor opslag, goede klimaatbeheersing en 

beveiliging tegen brand en diefstal. Maar zelfs 

al kan de culturele waarde veiliggesteld worden, 

dan betekent dat niet dat het behoud van de 

sacrale waarde ook geborgd is.

Veranderingen in de liturgie en nieuwe comfort-

wensen kunnen er voor zorgen dat onderdelen 

van de kerk en de inventaris anders gebruikt 

gaan worden, of zelfs overbodig worden. Als die 

onderdelen cultuurhistorische waarde hebben, 

moet een afweging kunnen plaatsvinden tussen 

behoud op de oorspronkelijke plek, op een 

nieuwe plek of bewaren in een opslag, verkoop 

of vernietiging. Kerkbanken zijn een voorbeeld 

van onderdelen die cultuurhistorisch gezien 

waardevol kunnen zijn, maar die vanuit comfort 

of wijziging van de liturgie niet meer houdbaar 

blijken te zijn. Strak vasthouden aan de histori-

sche context kan een toekomstig gebruik ook te 

zeer beperken. Ook heel praktische zaken, zoals 

toegankelijke toiletten, verwarming en brand-

weereisen kunnen verandering vereisen. Zonder 

goede onderbouwing van de religieus-cultuur-

historische waarde, de zogenaamde cultuur-

historische waardestelling, kan de waarde niet 

goed meegewogen worden in de keuzes voor 

beheer en behoud. Museum Catharijneconvent 

is dé partner voor kerken en kloosters om te 

helpen bij deze afwegingen. Het Museum maakt 

waardestellingen om eigenaars van kerken te 

wijzen op hun meest waardevolle stukken zodat 

ze daar in hun beheer en behoud rekening mee 

kunnen houden. Ook erfgoedprofessionals en 

beleidsmakers hebben baat bij waardestellin-

gen. Het Museum helpt ook bij het vinden van 

een passende nieuwe bestemming van interi-
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euronderdelen en liturgische voorwerpen. Hierbij 

is behalve aandacht voor de kunsthistorische 

waarde, ook altijd aandacht voor de religi-

eus-historische waarde. Gebedshuis, inrichting 

en de voorwerpen erin zijn samen de fysieke 

dragers van het geloof; hieraan kan de geschie-

denis van het geloof gekend en de waarde (h)

erkend worden.

“We weten vaak niet waar iets 
vandaan komt, wat het is, welk 
verhaal erbij hoort, of waar 
iets is. We lenen spullen uit, 
iemand ontvangt iets als dank. 
Zo raken collecties verspreid 
en gaan de verhalen over de 
voorwerpen verloren. Soms 
weten we niet dat bijvoorbeeld 
een schilderij dat al zo lang 
ergens ‘achteloos’ hangt, 
cultuurhistorische waarde 
heeft. Nu we ons beter bewust 
zijn van de historische waarde 
van religieuze voorwerpen 
zullen we ook bewuster met 
het beheer en behoud daarvan 
omgaan. De kennis die we nu 
vergaard hebben, zullen we 
vastleggen en doorgeven.” 
Henk Schoon, pastoor Oud-Katholieke parochie van de H. 
Johannes de Doper te Gouda

Een liturgische locatie is niet zonder meer 

commercieel ‘verhandelbaar’. Gebruik van 

de gebedsruimte door anderen dan de leden 

brengt risico’s met zich mee. Als er geen kennis 

of aandacht voor de kwetsbaarheid is, kan het 

religieus cultureel erfgoed schade leiden. Omdat 

het erfgoed onvervangbaar is, is dit een reëel 

en ernstig risico. Een meervoudig gebruik dat 

op voorhand een mooie economische drager 

lijkt, kan zo veranderen in een forse schade-

post, zowel financieel als emotioneel. Maar ook 

een ander gebruik dat door onwetendheid de 

liturgische waarde schaadt, kan grote weerstand 

oproepen. Respect voor het sacrale karakter 

ontstaat door kennis en begrip van het geloof en 

is niet vanzelfsprekend.

Conservering “in situ” vergt veel kennis en een 

borging van goed gebruik en onderhoud. Goed 

dagelijks beheer is belangrijk voor het voort-

bestaan van het erfgoed. Onbedoeld kan veel 

schade aan het erfgoed aangericht worden, bij-

voorbeeld door fouten tijdens het schoonmaken, 

zoals het “wegpoetsen” van inscripties.

“Goed dagelijks beheer is belangrijk voor het 

voortbestaan van het erfgoed”, vindt Marjo-

lein Kal-van der Laan, depotbeheerder arche-

ologie van de gemeente. Ze geeft een paar 

tips: “Denk klein. Een vrijwilliger die met veel 

gevoel de textiele gewaden beetpakt, is beter 

dan iemand die er geen liefde voor heeft. 

Soms kan een kleine aanpassing al een grote 

verbetering zijn, bijvoorbeeld het vervangen 

van gewone kledinghangers door speciale 

hangers voor de liturgische gewaden. Zweten 

en haarschilfers kunnen ook schade toebren-

gen. Kam je haren vóór je het gewaad aan 

doet. Je kunt niet alles zelf weten, vraag hulp. 

Huur bijvoorbeeld een specialist in om mee te 

denken met het protocol en pak het daarna 

zelf op. Wees zuinig op bijzondere voorwer-

pen. Draag zo veel mogelijk handschoenen bij 

het hanteren van bijzondere voorwerpen van 

metaal en glas, als dat kan van nitril, zonder 

poeder. Poetsen van zilver en ander metaal 

schaadt vaker dan dat het goed doet. Daarom 

is het verstandig om poetsen tot een mini-

mum te beperken. Ook de klimatologische 

omstandigheden zijn belangrijk. Voorkom 

grote schommelingen in luchtvochtigheid en 

temperatuur.”
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Kluis voor het bewaren van de cartons van de 

Goudse glazen.

“Continuïteit in beheer en 
behoud is essentieel voor 
monumenten. Bouwkundig 
onderhoud van erfgoed en 
daarin prioriteiten stellen is 
specialistenwerk. Eigenaren 
van het religieus erfgoed 
mogen ons zeker als partner 
zien. Ik denk dat er winst te 
behalen valt, qua advies en 
ook financieel, als eigenaren bij 
ons aankloppen. Bij het borgen 
van de continuïteit denk ik 
ook aan de overdracht van het 
beheer aan jongere generaties. 
Ik adviseer om niet alleen een 
meerjarenplan voor onderhoud 
te maken, maar ook jongeren 
daarbij te betrekken. Zo kan 
op tijd en met kennis van 
zaken het stokje overgedragen 
worden.” 
Martin Netten, monumentenadviseur en uitvoerder van de 
subsidieregeling van de Omgevingsdienst Midden-Holland

Crowd Funding en vrijwilligers inzetten
Crowd Funding is een eigentijds woord voor 

iets wat de kerken al eeuwenlang doen, althans 

met hun kerkleden. Uit de enquête van januari 

2021 blijkt dat zowel leden van de geloofsge-

meenschap als inwoners van Gouda bereid zijn 

om financieel bij te dragen aan het beheer en 

behoud van de kerken. Op dit moment loopt er 

bijvoorbeeld een actie om aan een grote restau-

ratie van het Moreau-orgel in de Sint-Jan bij te 

dragen. Mensen kunnen een orgelpijp adopte-

ren. Er zou gekeken kunnen worden of er meer 

restauraties en onderhoud van religieus cultureel 

erfgoed op deze manier gefinancierd kunnen 

worden.

Bijkomend voordeel van een brede inzet van 

crowd funding is dat een bredere doelgroep 

betrokken raakt bij het beheer en behoud van 

religieus erfgoed. Vooral heel concrete, urgente 

instandhoudingsprojecten zijn hiervoor geschikt. 

Behalve dat dit het draagvlak vergroot voor de 

instandhouding, biedt dit ook kansen voor meer 

gerichtheid en openheid van de kerken naar de 

samenleving. 

Er is ook bereidheid onder de inwoners om te 

helpen. Ruim 20% van de respondenten van 

de vragenlijst doet vrijwilligerswerk in een kerk. 

Een kwart is bereid om dit te gaan doen. Het is 

interessant om te kijken hoe mensen die zich 

wel betrokken voelen, maar geen lid zijn van een 

kerkgenootschap, bij het beheer en behoud te 

betrokken kunnen worden.
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Henk Schoon, pastoor van de Oud-Katholie-

ke parochie H. Johannes de Doper te Gouda: 

“De bewaaromstandigheden van onze mid-

deleeuwse textielcollectie zijn alarmerend: te 

weinig ruimte, te vochtig, te veel fluctuaties 

in de temperatuur en brandgevaarlijk. Er is 

eerste hulp nodig om de meest noodzakelij-

ke maatregelen te treffen. Een deel van het 

textiel is in bruikleen gegeven aan Museum 

Gouda, waar de bewaaromstandigheden 

goed zijn, maar we willen de rest van de 

collectie heel graag hier, in de kerk, blijven 

bewaren en gebruiken. Met Pasen en Kerst 

plaatsen we de borduurwerken voor het al-

taar. Ook draag ik enkele gewaden die bij die 

tijd horen. We zijn blij met de hulp van Mu-

seum Catharijneconvent en al het onderzoek 

dat hun onderzoeker Richard de Beer heeft 

uitgevoerd. Er is nu wetenschappelijk vastge-

steld dat de collectie van nationale waarde is. 

Maar het is heel urgent, dat we ook naar de 

conservering kijken en naar de kosten die het 

bewaren van de collectie met zich meebrengt. 

Ik hoop dat nu de historische waarde bekend 

is, de financiën ook komen. Een brandwe-

rende klimaatkast zou de mooiste oplossing 

zijn. Misschien kunnen we hiervoor een crowd 

funding opzetten.”

Funerair religieus erfgoed: begraafplaatsen
De aandachtspunten bij beheer en behoud van 

begraafplaatsen zijn

1.  rechthebbenden van graven (grafrechten)

2.  ingewikkelde “eigendom-beheer”-situatie / 

wetgeving (wet op lijkbezorging)

3.  kosten (grafonderhoud)

4.  er is minder ruimte nodig omdat minder 

mensen zich laten begraven, hoe ga je om 

met vrijgekomen plekken. Onderzoek de 

vraag: tasten legen plekken de beleving en 

de cultuurhistorische waarde aan?

5.  het behoud van grafmonumenten, ondanks 

dat de nabestaanden dat niet willen of daar 

niet voor willen betalen

6.  mogelijkheden van herbestemming van be-

graafplaatskapel/aula met behoud van een 

begraafplaats

7.  het genereren van inkomsten (urnen, extra 

functies, verhuur van gebouwen)

8.  het belang en het benutten van de rol van 

begraafplaatsen als stilte plekken en stads-

parken met hoge ecologische waarden

9.  het ontbreken van voldoende toekomstdra-

gers van dit erfgoed 

10. rol van vrijwilligers en het betrekken van jon-

geren (bijv. via een maatschappelijke stage)

11. correct onderhoud, met name aan graven 

(kennis en kundig schoonmaken, protocol 

en instructies vrijwilligers)

“Ik pleit voor het maken 
van een begraafplaatsvisie, 
waarin het beheer en behoud 
van begraafplaatsen goed 
geregeld wordt, met een vast 
aanspreekpunt bij de gemeente 
voor het dagelijkse beheer van 
dit erfgoed.” 
William Bik, bestuurslid Stichting Oude Begraafplaats.

Oude Begraafplaats.
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Ambities, aanbevelingen en actiepunten
•  Bij een voornemen voor ander gebruik, 

verplaatsen, verkopen of vernietigen van 

religieus cultureel erfgoed dient eerst een 

goede afweging plaats te vinden waarbij de 

gevolgen voor de sacrale, emotionele en 

culturele waarde betrokken worden.

•  Onderzoek de mogelijkheden voor het 

gebruik en bewaren ter plaatse, maar ook 

van een museaal beheer en behoud of een 

combinatie daarvan.

•  We werken aan protocollen voor ver-

antwoorde conservering, onderhoud en 

dagelijks beheer, zoals voor schoonmaken, 

brandveiligheid, klimatologische omstandig-

heden enzovoorts.

•  We zetten actief in op financiering van 

concrete projecten rond beheer en behoud, 

niet alleen voor financiering ervan, maar ook 

voor meer betrokkenheid bij de instandhou-

ding van dit erfgoed.

•  We onderzoeken nader wat er nodig en 

wenselijk is voor toekomstbestendig beheer 

en behoud van de r.k. begraafplaats en de 

Oude Begraafplaats, zowel vanuit ecologisch 

standpunt, als vanuit oogpunt van cultureel 

erfgoed. Maak een protocol (handelingska-

der) voor dagelijks beheer, zodat de natuur- 

en cultuurwaarden goed geborgd zijn.

Een dag uit het leven van de 
directeur van de Sint-Jan

Het is 21 oktober 2020. Jaap van Rijn,  

directeur van de Stichting Goudse Sint-Jan, 

ontbreekt bij een overleg over het beheer en 

behoud van het religieuze erfgoed. Waarom? 

Het waait. Het is “alle hens aan dek” in de 

kerk. Hij vertelt over wat een winderige dag 

voor hem als kerkbeheerder betekent.

Jaap: “Uiteraard proberen we een dag te 

plannen, maar we zijn een kleine organisatie 

met een groot monument onder onze hoede. 

Je moet in je agenda altijd ruimte houden 

voor onverwachte gebeurtenissen. Vanoch-

tend kondigde het zich al aan: het zou “zo’n 

dag” worden. Eerst ging de museumkaart-

scanner stuk. Elke niet-gescande kaart bete-

kent inkomstenverlies, dus de eerste prioriteit 

lag bij dit probleem.

Maar vervolgens ging het hard waaien. De 

brandmeldinstallatie meldde een storing. Dat 

kan komen door de wind, weten wij uit erva-

ring. Door drukverschillen in de enorm lange 

kap van de kerk kunnen de apparaten van slag 

raken. Maar je kan de melding niet negeren. 

Monteurs staan altijd op afroep klaar. Om bij 

de installatie te komen, leg je een uitdagende 

route af over dakladders en door kleine luiken. 

Een installateur mag geen last van hoogte-

vrees of claustrofobie hebben. Je kan hem 

ook niet alleen laten, want hij vindt de uitgang 

uit het doolhof van kappen en dwarskappen 

niet terug. Je spreekt ook niet dezelfde taal. 

Je kunt niet zeggen: je moet door de zijbeuk 

en dan in het noordelijke transept.... En ben 

je boven en constateert de monteur dat er 

een onderdeel mist, dan volgt de hele tour 

een tweede keer. Toch vinden monteurs het 

meestal een voorrecht om in de kappen van 

de Sint-Jan te mogen werken.

Maar goed. De dag was nog niet voorbij. 



42 43

Oplettende voorbijgangers hadden gezien dat 

er een luik opengewaaid was. Door het klap-

peren waren scharnieren ontwricht, waardoor 

het luik ook niet meer dicht kon. Ook dan 

moet je paraat staan en ter plekke een op-

lossing bedenken. Intussen is je dag dan wel 

voorbij en kun je je oorspronkelijke planning in 

de prullenmand gooien.

De Sint-Jan is in vele opzichten een speciaal 

geval. Zo kun je niet van buitenaf blussen, 

mocht er brand zijn. Er zitten namelijk goten 

tussen de kappen, dus het water zou door de 

goten opgevangen worden en de brand niet 

bereiken. Daarom is er al meer dan honderd 

jaar een sprinklerinstallatie. Die gaat niet 

automatisch aan. De brandweer moet slangen 

aankoppelen en water uit de gracht aanvoe-

ren. Natuurlijk wordt het systeem jaarlijks 

gecontroleerd en wordt het ‘aanvalsplan’ met 

de brandweer geoefend. En onder leiding van 

Monumentenwacht wordt gezorgd dat alles 

schoon blijft: vuil is de grootste vijand van een 

monument.

We hebben een heel draaiboek voor calami-

teiten. Wie moet je bellen, wie doet wat, hoe 

evacueer je bezoekers? Alles is beschreven 

en wordt getraind, zowel door de vrijwilligers 

van de kerk als door de mensen die op zon-

dag bij de kerk betrokken zijn. 

De Sint-Jan is ook een speciaal geval, omdat 

het mijn primaire taak is om het gebouw te 

beheren vanuit de functie als onderdeel van 

het “grootste museum van Nederland”, terwijl 

vanuit de PKN het primaire doel ligt bij de 

eredienst. Het woord is belangrijker dan de 
stenen. Al is het kerkbestuur nog zo betrok-

ken bij het kerkgebouw – ze zijn ook eigenaar 

van het gebouw, niet alleen gebruiker – we 

hebben toch andere prioriteiten. Balans hou-

den tussen de verschillende functies is ook 

onderdeel van “een dagje uit het leven van de 

directeur”.

Duurzaamheid

Een toekomstvisie voor religieus erfgoed kan 

niet zonder een duurzaam toekomstperspectief. 

Vanuit het geloof wordt dit breed gedragen. Illu-

straties daarvan zijn het initiatief van GroeneKer-

ken, het Pauselijke encycliek Laudato Si’ en de 

interreligieuze oproep om mee te doen aan het 

Nationale Klimaatalarm. Dit maakt gelovigen ex-

tra bewust van wat het betekent om rentmeester 

te zijn over de schepping. Rentmeesterschap 

betekent verantwoordelijk zijn voor alles wat jou 

toebedeeld is en daarnaar handelen. Het omvat 

de natuur, de mens én de kerk. Door goed rent-

meesterschap is er toekomstperspectief voor de 

planeet en de mensheid. 
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Dit uitganspunt heeft ook zijn weerslag op het 

beheer en behoud van het religieus cultureel 

erfgoed.

Het betekent concreet voor de toekomstvisie 

van het religieus erfgoed het verantwoordelijk 

zijn voor het fysieke behoud en beheer van het 

gebouwde erfgoed. 

Energie besparen door het nemen van maatre-

gelen en/of door het aanpassen van het gebouw 

is daarvan een onderdeel en een middel, geen 

doel. Een ander aspect van langer houdbaar zijn 

is functieverbreding en functieverandering. Dit 

aspect is uitgewerkt onder het volgende kopje.

Voor de langere houdbaarheid van een ge-

bedshuis is continuïteit in duurzaam beheer 

en langetermijnperspectief heel belangrijk. 

Daarom is het wenselijk om voor ieder gebouw 

een handelingsprotocol te maken voor dage-

lijks, verantwoord beheer “van schoonmaak tot 

CV-ketel”, dat niet afhankelijk is van (wisselende) 

vrijwilligers. 

De gemeente vindt duurzaam beheer en be-

houd van monumenten heel belangrijk. De 

instandhouding door verantwoord beheer wordt 

gestimuleerd met de subsidieverordening voor 

monumenten. 

“Ik pleit voor het aanstellen 
van een milieudiaken 
of -rentmeester, zodat 
duurzaamheid permanent op 
agenda van de kerkenraad 
staat. Zo kunnen kerkbesturen 
borgen dat het religieus 
erfgoed op alle vlakken 
duurzaam en ecologisch 
verantwoord beheerd en 
gebruikt wordt.” 
Gert Olbertijn, Stichting Stabilitas / GroeneKerken.

Duurzame bucketlist GroeneKerken: nu nog op papier, straks 
als app te gebruiken.

Ambities, aanbevelingen en actiepunten
•  Het is raadzaam voor kerkbesturen om een 

checklist of een protocol te maken voor 

verduurzamen met niet alleen aandacht voor 

het dagelijks beheer (zoals stookgedrag), 

maar ook voor het vastleggen van verant-

woordelijkheden en voor een langetermijn-

perspectief. 

•  Voor de korte termijnplanning kan gekeken 

worden naar “laaghangend fruit” op het ge-

bied van energie besparen. Er wordt al veel 

gedaan; onderzoek naar mogelijke vervolg-

stappen wordt aanbevolen. 

•  Hierbij is het belangrijk om aandacht te heb-

ben voor de cultuurhistorische waarde van 

gebouw, interieur en collectie en de maatre-

gelen daarop af te stemmen.

•  Daarnaast is het aspect “nut en noodzaak” 

van belang. Doorgaans wordt de hoofdruim-

te van een kerkgebouw slechts op één dag 

in de week gebruikt. Veel nevenactiviteiten 

en ander gebruik vinden door de weeks 

Bij een duurzaam leven komt veel kijken. Er zijn 101 mogelijkheden om aan de slag te gaan. Op deze Duurzame Bucketlist vind je de 
belangrijkste. Ga ermee aan de slag en maak duurzame stappen. Waarschijnlijk kun je met deze bucketlist wel even vooruit. En wie weet 
haal je de eindstreep! Je vindt hieronder 8 categorieën met een korte toelichting en een paar voorbeelden. De volgorde bepaal je zelf. 

Heb je iets voor elkaar? Zet een vinkje met een datum. Voeg eventueel andere duurzame stappen toe. Ga je voor maximaal effect? Stuur 
deze Bucketlist door naar je vrienden en bespreek geregeld je voortgang met elkaar.  

duurzame bucketlist

 Geloof en Inspiratie 

 vervoer 

 Energie & Klimaat 

 Afval 

 werk 

 Duurzaam consumeren 

Succes!!!

Eet voortaan groente en fruit uit het seizoen. (dus kloppend bij het jaargetijde)
Koop biologische of fairtrade producten (uit Nederland). 
Of koop min. 3 productsoorten biologisch (bv. groenten, fruit en koffie).  
Doe je dit al? Kies 3 nieuwe producten. 
Eet max. 3x in de week vlees. 
(Echt een) Nieuwe telefoon nodig? Koop een refurbished telefoon.
Koop kleding gemaakt van hennep, tencel of gerecycled katoen. 
Anders, namelijk:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Vervang (kapotte) lampen door ledlampen, met een zo goed mogelijk label  
( A+++ en beter).  
Stap over op groene stroom.
Koop je nieuwe apparaten? Koop met een zo hoog mogelijk label )A met zo veel 
mogelijk plussen)    
Investeer in zonnepanelen op eigen dak of via een collectief. 
Maak je huis energie-neutraal. Stap voor stap of in één keer! (vraag een 
ervaringsdeskundige uit je netwerk)
Anders, namelijk: 

Kijk op www.
eerlijkebankwijzer.nl  hoe 
jouw huidige bank en 
verzekeraar scoort op 
duurzaamheid. 
Is jouw huidige bank niet 
zo duurzaam? Stap over 
op duurzamere bank!  
Bijvoorbeeld ASN of Triodos. 
Geef 10% van je inkomsten 
weg als gift. 
Beleg (een deel van)  
je geld in microkrediet:  
www.oikocredit.nl
Neem deel aan een energie 
(wind/zon) coöperatie;
Bel of stuur een e-mail naar 
organisaties die jij steunt om 
te vragen wat ze doen aan 
duurzaamheid. 
Anders, namelijk: 

Laat het regenwater van je 
dak via een regenton in je 
vijver lopen.   
Kies voor gras/beplanting 
in plaats van tegels. Of 
gebruik waterdoorlatende 
verharding. 
Gebruik natuurlijke 
bestrijdingsmiddelen tegen 
plagen en ziekten. 
Kies voor planten 
met voedsel en/of 
nestgelegenheid voor 
insecten, vogels en 
zoogdieren.
Maak een compostbak of 
wormenbak. 
Maak je tuin niet te netjes en 
maak “rommelhoekjes” voor 
egels en reptielen.
Anders, namelijk:  

Voorkom afval en koop 
bij winkels die producten 
zonder verpakking leveren.
Neem altijd een eigen tas 
mee met boodschappen 
doen. 
Haal je brood in 
broodzakken en koop je 
groente en fruit in groente 
netjes. 
Gebruik een menstruatie 
cup en wasbaar 
maandverband. Kinderen in 
de luiers? Gebruik wasbare 
luiers.  
Scheid je afval. 
Repareer kapotte 
apparaten. Wellicht is er een 
Repair Café in de buurt? 
Anders, namelijk: 

Wat doet je bedrijf op gebied 
van duurzaamheid? Vraag het! 
Lees je e-mail en stukken 
voor vergaderingen 
digitaal. Print niets of print 
dubbelzijdig en gebruik twee 
pagina’s per blad. 
Vraag naar laadpalen en 
duurzame buitenruimte (voor 
de lunchwandeling).
Maak je hard om de koffie en 
thee fairtrade en biologisch 
te krijgen. 
Maak de catering duurzaam 
of zelfs vegan. 
Ondernemer? Maak een 
plan om je bedrijfsvoering te 
verduurzamen. En voer dit uit! 
Anders, namelijk: 

Doe je boodschappen op de fiets. 
Ga op de fiets of met het OV naar je werk. 
Nieuwe auto? Rij elektrisch of hybride. Of kies er voor een auto te delen met buren. 
Ga dichtbij (evt. met de trein) op vakantie zonder gebruik van het vliegtuig. 
Compenseer de CO2 uitstoot van al je niet duurzame reizen.  
Anders, namelijk: 

Ga in je kerk/gemeente aan de slag met: de Micha Cursus, A Rocha of  
de Groene Kerken! 
Leg rentmeesterschap vast in het beleidsplan en maak het concreet.
Hoe duurzaam zijn ze bij je (sport)club? Help ze op weg! 
Geef zelf het goede voorbeeld! 
Schrijf een stukje of een blog over de duurzame stappen in bijvoorbeeld het nieuwsblad 
van je kerk, gemeente of club en inspireer ook anderen. 
Laat je stem horen in de politiek, lokaal en landelijk.
Anders, namelijk: 

MET DE DINGEN DIE JE KOOPT EN CONSUMEERT KUN JE DUURZAME EN EERLIJKE  
KEUZES MAKEN. ER IS VOOR BIJNA ALLES EEN DUURZAME VARIANT TE KOOP. IN DE WINKEL,  

WEBSHOP, KLEDINGWINKEL, OP DE MARKT ETC. 

WAT VOOR STROOM KOMT ERUIT JE STOPCONTACTEN EN VERWARMT JE WATER? EN HEB JE WEL EENS 
GEDACHT AAN HOE DUURZAAM JE ELEKTRISCHE APPARATEN ZIJN? 

OOK OP HET GEBIED VAN GELDBESTEDING  
KUN JE DUURZAME KEUZES MAKEN.  

HET KAN AL BEGINNEN BIJ DE KEUZE VOOR  
BIJ WELKE BANK JE ZIT OF WAAR  

JE JE GELD AAN BESTEEDT.  

JUIST IN JE TUIN, KUN JE DUURZAAM AAN 
DE SLAG. OOK ALS JE MAAR EEN KLEIN 

LAPJE GROND OF EEN BALKON HEBT. KIJK 
EERST EENS OP: WWW.NLTUINLABEL.NL
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Mede mogelijk gemaakt door
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www.wijsamsam.nl

Een initiatief van:
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in niet-monumentale ruimten plaats. Met 

energie besparen in deze ruimten is veel 

winst te behalen. Daarom wordt aanbevolen 

om bewust een ander plan te maken voor 

ruimten die dagelijks gebruikt worden en/of 

weinig cultuurhistorische waarden hebben 

dan voor de ruimten met hoge waarden. Dit 

biedt veel kansen om monumentwaarden in 

stand te houden en tegelijk energie én geld 

te besparen.

Gert Olbertijn over de GroeneKerkenapp: 

“Mede dankzij een bijdrage van de gemeente 

Gouda, wordt nu een app ontwikkeld. Veel 

mensen hebben behoefte aan concrete tips 

voor een duurzaam leven. Dan gaat het over 

inkopen, energie, reizen, geld, afval etc. Met 

de app kan iedereen inzicht krijgen in de 

eigen resultaten op het gebied van duurzaam-

heid en proberen steeds wat te verbeteren. 

Het is belangrijk dat je digitaal kunt bijhou-

den hoe ver je bent. Kijk maar eens naar de 

populaire app “Ommetje”. Daarin hou je niet 

alleen je eigen vordering bij, maar ook zit er 

een competitie-element in. Dat idee vertalen 

we naar de GroeneKerkenapp. Met de App 

krijgen mensen een praktisch instrument in 

handen om hun leven te verduurzamen.”

Toekomstbestendig gebruik: opdat 
de functie meeveert

Tijdens het proces van de dialoog over de toe-

komst van het religieus cultureel erfgoed werd 

de OLV Hemelvaart aan de eredienst onttrokken 

(januari 2021). Tegelijkertijd vonden er gesprekken 

plaats om de Gouwekerk weer (deels) een religi-

eus gebruik te geven. De Sacramentskerk heeft 

een nieuwe functie, maar biedt ook nog plek aan 

gelovigen voor gebed. Deze voorbeelden illustre-

ren dat er geen “rechte” lijn is van honderd pro-

cent religieus gebruik naar volledig ander gebruik. 

Functies zijn maatwerk en moeten meeveren. 

Het woord “ontkerkelijking” komt niet in deze 

visie voor. Er zijn weliswaar kerken onttrokken 

aan de eredienst en gesloopt, maar er zijn in de 

afgelopen decennia ook nieuwe gebedshuizen 

gebouwd. Daarnaast zijn er diverse nieuwe 

geloofsgenootschappen. Zij functioneren (vaak 

bewust) zonder eigen gebedshuis, maar hebben 

wel ruimte nodig voor samenkomst. Vraag en 

aanbod zijn dus niet perse afnemend in Gouda 

en ook niet statisch.

Daarom is in het kader van deze dialoog geen 

prognose gemaakt voor sluitingen van gebedshui-

zen voor de korte, noch voor de langere termijn. 

De betrokkenen wilden het accent leggen op 

toekomstbestendigheid binnen de sociaal-maat-

schappelijke functie van de gebedshuizen. Het 

gebruik van het kerkgebouw van de OLV Hemel-

vaartkerk als schoolgebouw is daar al het directe, 

tastbare voorbeeld van. We wilden vooral over het 

voortbestaan van het religieus erfgoed praten en 

over algemene principes rond toekomstbestendig 

gebruik. 

Religieus erfgoed heeft de meeste waarde bin-

nen zijn eigen ‘biotoop’, dat wil zeggen de ge-

meenschap waarvoor het bedoeld is: een syna-

goge spreekt het meest als het in gebruik is als 

synagoge, een kerk als een kerk, een moskee 

als moskee. Het behoud van het kerkgebouw 

voor een religieus gebruik staat daarom op de 

eerste plaats. Een nevengebruik in dienst van 

het geloof is de centrale opgave. Het is een mis-

verstand dat gebedshuizen slechts op één dag 

in de week dienst doen. Gebedshuizen worden 

doorgaans de hele week breed ingezet. Flexibi-

liteit is het sleutelwoord voor toekomstbesten-

digheid. Het gebouw moet als het ware in staat 

zijn om mee te veren met de tijd. Dat vraagt 

creatieve inspiratie van de eigenaren. Lijsten met 

mogelijkheden voor functieverbreding en atten-

tiepunten of stappenplannen kunnen als bron 

van inspiratie behulpzaam zijn. 

Een strak keurslijf vanuit het beleid van de 

lokale overheid wordt door de kerken, maar ook 

door een betrokken ontwikkelaar, als onge-

wenst beschouwd. Het is daarom belangrijk om 
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afspraken te maken voor de omgang met deze 

vraagstukken om basisprincipes vast te leggen. 

Nieuwe functies of een combinatie van functies 

kunnen spanning opleveren voor het bescher-

men van erfgoedwaarden, voor de omgeving, 

maar ook tussen eigenaren en huurders. Het 

meeveren van functies is daarom altijd een 

intensief proces dat zorgvuldigheid verlangt, 

waarbij respect voor de kernfunctie belangrijk is.

Eigenaren vinden dat in het beleid ruimte gege-

ven moet worden voor passend multifunctioneel 

gebruik (in aard en omvang) en flexibele omgang 

met de bestemming “sociaal-maatschappelijk”, 

uiteraard zonder verantwoord en duurzaam 

beheer en tegelijkertijd de borging van de cul-

tuurhistorische waarden van gebouw, interieur/

collectie en de relatie van het gebouw met zijn 

omgeving uit het oog te verliezen. Daarnaast 

moet er ook voldoende aandacht en respect zijn 

voor het feit dat de kerkzaal (voor een aantal ge-

loofsovertuigingen) een gewijde ruimte is en dus 

daarvoor meer beperkingen gelden dan voor 

andere onderdelen van het gebouw.

Passend multifunctioneel gebruik is gebruik dat 

dicht bij de oorspronkelijke functie ligt, zoals 

gebruik als muziekzaal, bibliotheek of ont-

moetingscentrum, en de kernwaarden van het 

erfgoed niet schaadt. Binnen de bestemming 

‘sociaal-maatschappelijk’ liggen er veel mogelijk-

heden, zoals het gebruik voor onderwijs en zorg.

“Bij een nieuwe 
functieverandering is respect 
voor het oorspronkelijke 
gebruik en voor de omgeving 
belangrijk.” 
Gerrit Bikker, Christelijke Gereformeerde Kerk De 
Lichtwijzer.

Flexibel gebruik is belangrijk voor de  
toekomst

In gesprek met Martin van der Werf en Tom 

Krispijn van White House Development, eige-

naar en ontwikkelaar van de Gouwekerk, over 

hun visie op de toekomst voor religieus erfgoed.

“Wij zien de toekomst van kerkgebouwen 

vooral in een slimme benutting van deze ge-

bouwen. Een kerkzaal slechts voor één functie 

gebruiken is niet meer van deze tijd en zeker 

niet van een toekomstige tijd. 

De instandhouding van dit erfgoed kan nooit 

economisch gedreven zijn, maar er is een 

grens. Er is een kantelpunt tussen de inspan-

ningen die je moet doen om een gebouw te 

behouden en de opbrengst (in welke vorm 

dan ook) die dat oplevert. 

De sleutel ligt naar ons idee in flexibeler 

bestemmen en meervoudig gebruiken van dit 

erfgoed. Dat maakt de instandhouding ook 

minder kwetsbaar. We zien het in coronatijd: 

een monofunctie is kwetsbaar, economisch 

gezien. 

Maar ook sociaal-maatschappelijk bekeken is 

het kerkgebouw gebaat bij een brede inbed-

ding in de samenleving door multifunctioneel 

gebruik, zoals een combinatie van erediensten 

met culturele bijeenkomsten, een informatie-

centrum en vergaderruimten. Binding met de 
stad, ook letterlijk doordat een gebedshuis 
toegankelijk is voor en gebruikt wordt door 
de inwoners, zorgt voor draagvlak voor het 
behoud.
Bovendien zorgt flexibiliteit ervoor dat ge-

bouwen mee kunnen gaan met de tijd. Een 

gebouw dat niet in staat is zich aan te passen, 

heeft geen toekomstwaarde. Dat ligt vaak niet 

aan het gebouw, maar aan de omgang ermee. 

Erfgoed laten meegaan met de tijd vergt soms 

wat meer intelligentie. Wij zien de overheid als 

een remmende factor. Kerkbesturen en ande-

re eigenaren willen wel, maar mogelijkheden 

worden te veel beperkt door de overheid. 
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Het mag wel wat intelligenter. Wat is er nu 

meer inspirerend en uitdagend dan samen ge-

bruik maken van die prachtige gebouwen? De 

overheid moet dat faciliteren. Wat ons betreft 

komt dat in de toekomstvisie.”

De Gouwekerk is een van de belangrijkste kerken van de 
stad. Een passende functie is de drager van het behoud van 
dit erfgoed.

Scenario’s in relatie tot het gebruik 
Getrapt scenario van meest gewenst naar minst 

gewenst.

1.  Het gebedshuis blijft in eigendom van één 

geloofsgemeenschap en wordt inciden-

teel en/of structureel voor andere functies 

gebruikt vanuit de doelstellingen van de 

gemeenschap (diaconaal werk, bijv. priklo-

catie Corona / vluchtelingenopvang). Dit 

wordt niet gezien als verbreding of functie-

verruiming, maar hoort bij de geloofstaak. 

Door een brede opvatting van het begrip 

“kerk” en de plek van het gebouw daarin 

(met bijbehorende sociaal-maatschappelijke 

bestemming) is het mogelijk om toekomst-

waarde te scheppen zonder “zware proce-

dures” om ander gebruik mogelijk te maken. 

Dit wordt gezien als het optimaliseren van 

het gebruik binnen bestaande kaders.

2.  Gebedshuis blijft in kerkelijk eigendom, 

maar krijgt medegebruik door andere 

geloofsgemeenschappen en/of andere 

functies binnen sociaal-maatschappelijke 

bestemming (verbreding binnen bestem-

ming, gebedshuisfunctie blijft “hoofdfunc-

tie”, flexibele omgang met aanverwante 

activiteiten.)

3.  Gebedshuis blijft in kerkelijk eigendom, voor 

eigen gebruik en/of voor nevengebruik en 

multifunctioneel gebruik, terwijl het bijbeho-

rende terrein wordt ontwikkeld en/of geëx-

ploiteerd (bijv. woningbouw voor passende 

doelgroep).

4.  Gebedshuis komt (gedeeltelijk) in ander 

eigendom (bijvoorbeeld stichting of ex-

ploitant), maar kerkelijke partij blijft het wel 

gebruiken voor de eredienst (gebedshuis-

functie wordt “nevenfunctie” naast andere 

functies, ook niet-sociaal-maatschappelijke 

functies (kantoor, horeca).

5.  Locatie verliest de religieuze functie in het 

geheel, er wordt een nieuwe eigenaar en 

een geheel nieuwe bestemming gezocht. 

6.  Sloop van het gebedshuis, volledig nieuwe 

ontwikkeling van de locatie.

In de scenario’s is het altijd belangrijk om een af-

wegingskader te hebben, om recht te doen aan 

de cultuurhistorische waarden en de betekenis 

van het gebouw voor de omgeving en voor de 

leden, maar dit speelt wel in toenemende mate: 

bij verlies van de religieuze functie is dit afwe-

gingskader het meest belangrijk. Hierbij geldt 

een prioritering in mogelijke nieuwe functies, zo 

blijkt uit de uitkomsten van de vragenlijst: van 

sociaal-maatschappelijk naar culturele en kunst-

zinnige functies, naar wonen of andere profane 
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en commerciële functies.

Sloop dient zo veel mogelijk voorkomen te 

worden, zeker voor gebouwen die hoge cultuur-

historische waarden hebben. De immateriële 

historisch-religieuze en sociaal-maatschappelijke 

betekenis speelt daarin ook mee.

“Van alle nieuwe functies 
komt de tapijthal echt als 
laatste. Als de kerk een 
gezondheidscentrum wordt, 
is het mooi als een deel zijn 
kerkelijke functie houdt. 
Natuurlijk is een ander gebruik 
niet gemakkelijk. Verschillende 
partijen moeten samenwerken 
en het vereist een goed 
ontwerp met een stevige 
financiële onderbouwing, maar 
het kan!” 
Paul Buis, voorzitter Raad van Kerken

Erfgoed als positieve meerwaarde voor 
nieuwe functie

Het Gezondheidscentrum Korte Akkeren 

is gehuisvest in de Sacramentskerk. De H. 

Josephparochie fuseerde in 2002 tot een 

nieuwe parochie. In 2004 werd de laatste 

dienst gehouden. De woningstichting Mo-

zaïek Wonen heeft vervolgens het gebouw 

gekocht en er een gezondheidscentrum met 

huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten in 

gerealiseerd. Het centrum heeft zich vanaf dat 

moment als centraal punt in de wijk Korte Ak-

keren gepositioneerd. De kapel is nog altijd in 

gebruik als stilteruimte. De doopvont dat voor 

de kerk gemaakt werd staat op dit moment 

bij de apotheek. Het gezondheidscentrum wil 

deze in de nabije toekomst een prominentere 

plaats in het gebouw geven.

In gesprek met Wies Spaan en Janna Ebbens, 

respectievelijk directeur en operationeel ma-

nager van het gezondheidscentrum.

 

“Wij vinden het een enorme meerwaarde 

dat wij in dit gebouw ons centrum hebben. 

We vinden het een eer om hier te mogen 

werken. Het is niet alleen een mooie werk-

omgeving. Deze omgeving doet ook iets 

met onze bezoekers. Je komt hier omdat je 

problemen hebt met je gezondheid. Dat is 

dus in beginsel een negatieve reden, maar 

het gebouw brengt ook een positief gevoel 

tot stand. Bovendien faciliteert het gebouw 

onze ankerfunctie voor de wijk. Bij een kaal 

utiliteitsgebouw hadden we ook wel een wijk-

functie gehad, maar toch echt heel anders. 

Het monument daagt ons uit om anders na te 

denken over onze plek in de wijk. We denken 

nu na hoe we dit nog meer kunnen versterken 

en uitdragen, bijvoorbeeld door bruiloften of 

concerten te organiseren. Zo krijgen we een 

positieve verbinding met de wijk. Ook voelen 

we verantwoordelijkheid voor het gebouw en 

de geschiedenis. We willen keuzes maken in 

de inrichting, binnen, maar ook buiten, die 

recht doen aan de bijzonderheden van deze 

plek. We denken dat het gebouw bijdraagt 

aan wederzijds respect. Als gebouw en 

omgeving er verzorgd uitzien, werkt dat ook 

mee voor veiligheid en tegen overlast. Bij-

voorbeeld door planten neer te zetten en de 

kunstbloemen in de kapel te vervangen door 

echte bloemen. We willen de stilteruimte in 

dit alles een prominentere rol laten spelen. En 

natuurlijk staan ook wij voor de grote opgave 

van verduurzaming. Daarom zijn we graag 

betrokken bij de toekomstvisie en kijken uit 

naar de uitwisseling onderling van kennis en 

ervaring.”
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Uitkomsten vragenlijst
Een ruime meerderheid van de respondenten 

op de vragenlijst van de app “Gouda denkt 

mee” vindt het zeer belangrijk dat gebedshuizen 

blijven bestaan (57%). De redenen daarvoor zijn 

zeer uiteenlopend en lang niet altijd religieus 

van aard. Met name het genieten van kunst en 

cultuur wordt als niet-religieuze reden genoemd, 

waarbij het een (in een gebedshuis komen om 

godsdienstige reden) het ander (in een gebeds-

huis komen voor de architectuur en de kunst) 

niet uitsluit.

80 procent van de deelnemers vindt dat een 

gebedshuis een nieuwe functie moet krijgen als 

het gebouw niet meer als gebedshuis gebruikt 

wordt. Een sociaal-maatschappelijke of culturele 

functie geniet ruimschoots de voorkeur boven 

wonen, detailhandel of horeca. Als voorbeelden 

worden onder meer genoemd: “vluchtelingen-

opvang, kinderdagverblijf en voedselbank”. Uit 

de antwoorden blijkt dat er bewustzijn is dat 

gebruik en mogelijkheden afhangen van de loca-

tie, behoefte van een wijk en het gebouw. Er zijn 

meerdere respondenten die de nadruk leggen op 

het belang van publieke toegankelijkheid.

Ook wordt er gepleit voor “getrapte” functiever-

andering: eerst zoeken naar een andere religieuze 

bestemming, dan naar een niet-commerciële, en 

dan pas naar een commerciële functie. Bij sloop is 

er ook angst voor wat er voor terugkomt en voor 

verlies van architectonische kwaliteit in de stad. 

Hiermee is een inzicht verkregen in de me-

ning van de Gouwenaar over de toekomst van 

gebedshuizen. Dit inzicht duidt erop dat het 

belang, ook voor niet-gelovigen, groot is en dat 

een passende herbestemming, mocht dit nodig 

zijn, bij voorkeur sociaal-maatschappelijke en 

culturele functies betreffen.

Dit komt ook tot uitdrukking in de open antwoor-

den, waarbij nadrukkelijk aandacht is gevraagd 

voor het belang van omwonenden: “Het af-
breken van een stadsgezicht, erkend of niet 
erkend, dient primair door de omwonenden 
beoordeeld te worden waarbij zij als belang-
hebbenden dwingend advies moeten kunnen 
uitbrengen.” 

“Ander gebruik van de 
gebedsruimte dan voor de 
eredienst, zoals voor een 
kunstexpositie, is naar mijn 
mening alleen zinvol als er 
een verbinding is tussen 
het gebruik en de ruimte. 
Kerkbezoek en kunst kijken 
kunnen samengaan, maar 
een kerk is geen museum. Er 
moet wel een kwalitatieve 
meerwaarde zijn voor zowel de 
kerk als het verbrede gebruik. 
Hiervoor moet je bewust 
voorwaarden scheppen en 
die bewaken. Alleen zo kun 
je de waarde van het erfgoed 
behouden of zelfs versterken.” 
Jaap van Rijn, directeur Stichting Goudse Sint-Jan

“Een gebouw is eigenlijk 
altijd wel in staat om mee 
te veren. Gebouwen zijn 
niet de beperking, de mens, 
het gebruik en de regels 
vormen de beperking voor 
toekomstbestendigheid.” 
Ton Vervoort, aanjager herbestemming provincie Zuid-
Holland.
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Ambities, aanbevelingen en actiepunten
•  Een breed kerkelijk gebruik binnen de gods-

dienstige taken geniet de voorkeur, waarbij 

passend gebruik voor gebouw en omgeving 

het leidende principe is.

•  Een afwegingskader borgt dat alle beteke-

nissen meegewogen worden in de zoektocht 

naar ‘passend gebruik’, net als het volgen 

van enkele principes rond flexibel en multi-

functioneel gebruik en herbestemming.

•  Eigenaren vragen de gemeente om de 

mogelijkheden van flexibel(er) gebruik te 

onderzoeken en op te nemen in het ruimte-

lijke beleid, zoals de Omgevingsvisie en het 

Omgevingsplan, met als doel continuïteit in 

financiële dragers en toekomstbestendig-

heid van dit erfgoed. 

•  Een middel hiervoor kan zijn een gezamen-

lijk op te stellen, zogenaamde ladder voor 

passend gebruik, gerangschikt van meest 

naar minst passend, waarbij we streven 

naar een zo breed mogelijk draagvlak voor 

passende functies. Daarom is het raadzaam 

om ook omwonenden te betrekken en ook 

de gebruiksmogelijkheden van het terrein 

om het gebedshuis heen.

•  Ga slim om met mogelijkheden binnen de hui-

dige bestemming (sociaal-maatschappelijk). 

•  Omdat gebruik locatie- en objectafhankelijk 

is, moet er aandacht zijn voor maatwerk, 

met oog voor zowel maatschappelijke als 

economische waarde.

•  Bij het onttrekken van een kerkgebouw 

aan de eredienst moet aandacht zijn voor 

de gelovigen, (mede)gebruikers en overige 

betrokkenen (bijv. de buurt), zowel voor wat 

betreft het zoeken van een nieuw gebeds-

huis, als wat betreft de emoties die met slui-

ting gepaard gaan. Hierbij is ook aandacht 

voor interieur en collecties nodig, aangezien 

mensen niet alleen een band hebben met 

het gebouw maar ook met de inventaris.

•  Een inspanningsverplichting of inspannings-

belofte voor de goede zorg voor de inventa-

ris zou wenselijk zijn. Het kerkbestuur dient 

zorg te dragen voor het waarborgen van 

goed beheer en behoud. Tot deze verant-

woordelijkheid hoort het gehele religieus 

cultureel erfgoed dat in bezit of in beheer is.

School in een voormalig kerkgebouw

Het Carmelcollege gaat bij wijze van proef 

de OLV Hemelvaartkerk aan de Krugerlaan 

gebruiken als schoolgebouw. In mei 2021 

wordt de proef geëvalueerd en wordt verder 

besloten of het huurcontact verlengd wordt 

en of er verdere plannen over de toekomst 

van deze kerk worden uitgewerkt. In gesprek 

met Kees Siemann, staf directeur bedrijfsvoe-

ring Carmelcollege Gouda.

Kees: “We zijn de laatste jaren op het 

Antoniuscollege flink gegroeid in het aantal 

leerlingen waardoor het gebouw van het Anto-

niuscollege vol zit. Tegelijkertijd moeten we nu 

vanwege Corona een 1,5meter school inrich-

ten waarvoor per klas veel meer ruimte nodig 

is. Hiervoor hebben we in Coronatijd volstrekt 

onvoldoende ruimte. Dankzij het gebruik van 

de kerk kunnen we experimenteren met les-

geven in een grote ruimte. Zo kan één docent 

toch een complete klas in één keer lesgeven. 

Dat betekent enorme tijdswinst. We doen dit 

vooralsnog alleen voor de bovenbouw. Daar-

naast zullen we het kerkgebouw gebruiken 

voor het afnemen van toetsen en mogelijk ook 

tijdens de examens. 

Bekeken wordt of het kerkgebouw de beste 

oplossing is voor het ruimtetekort van het 

Antoniuscollege. Ik kan me voorstellen dat we 

door deze pandemie beseffen dat we ‘over-

ruimte’ nodig hebben. Dat kunnen theaters 

en congresgebouwen zijn, maar wellicht ook 

kerkgebouwen. Het is goed om voorbereid 

en ervaren te zijn in het opschalen, mocht er 

na Corona opnieuw een pandemie of andere 

crisis op ons afkomen.”
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“Aan het exclusief houden 
van de religieuze objecten 
wordt gelukkig steeds minder 
gehecht. Gouda 2022 zou 
een prachtige aanleiding 
kunnen zijn voor het breder 
toegankelijk maken van 
religieuze erfgoederen.” 
Peter Pennekamp, waarnemend penningmeester 
geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua

Sociaal-maatschappelijke  
betekenis van erfgoed

Erfgoedbehoud staat in dienst van mensen. 

In het geval van religieus cultureel erfgoed 

zijn mensen en hun geloof de drager van het 

bestaan én het voortbestaan ervan. De bete-

kenis van religieus erfgoed kan daarom niet 

autonoom, eigenstandig vanuit de “klassieke” 

verzameling van erfgoedwaarden (waarden van-

uit de architectuurgeschiedenis, stedenbouw en 

kunst) beoordeeld worden. Daarvoor is de soci-

aal-maatschappelijke betekenis een te belangrijk 

onderdeel. De mens die zich verbonden voelt 

het met het erfgoed, staat centraal.

Met de duiding van de sociaal-maatschappelij-

ke betekenis van het erfgoed, bijvoorbeeld een 

kerkgebouw als ontmoetingsplek in de buurt, is 

vanuit de vakgroep cultuurhistorie nog weinig 

ervaring opgedaan. Er is nog geen beoorde-

lingskader met kwalitatieve criteria en nog geen 

gevestigde ‘expert opinion’, zoals bij het vast-

stellen van de cultuurhistorische waarden.

“Geloven kan uiteraard zonder 
de lusten en de lasten van een 
eigen gebouw, maar een eigen 
gebouw biedt veel voordelen. 
Ter vergelijking: probeer maar 
eens een gezin te zijn vanuit 
een hotelkamer, er gaat dan 
meer dan een ding verloren.” 
Paul Buis, voorzitter Raad van Kerken Gouda en parochiaan 
van de rk geloofsgemeenschap

De sociale kant van religieus erfgoed

1. Religieus erfgoed heeft de 
 meeste waarde binnen zijn 
 eigen ‘biotoop’

2. Gemeenschappen hebben belang 
 bij een herkenbaar gebouw

3. Geloofsgemeenschappen 
 zijn van waarde voor de 
 samenleving
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“De betekenis van de kerk voor 
de stad en de waardering van 
de kerk neemt toe. Dat speelt 
zich op allerlei manieren af. Er is 
meer verbinding.” 

Peter Pennekamp, waarnemend penningmeester geloofsge-

meenschap H. Antonius van Padua 

In de kerkendossiers hebben we vooral opgeno-

men wat de vertegenwoordigers van de gebeds-

huizen zelf zeggen over de sociaal-maatschap-

pelijke waarde van het erfgoed. We zoeken 

antwoorden op vragen als “welke rol speelt het 

religieus erfgoed bij actuele sociaal-maatschap-

pelijke thema’s?” 

Het belang van (veel) religieus erfgoed voor 

een gezamenlijke, gedeelde identiteit van de 

wijkbewoners en de Gouwenaars is groot. Het 

blijkt dat niet alleen de kerk als organisatie, maar 

ook het gebedshuis en andere tastbare onder-

delen een sociaal-maatschappelijke rol spelen. 

Geloofsgemeenschappen hebben belang bij een 

eigen, herkenbaar gebouw. Het gebouw werkt 

als (t)huis en tegelijk als “uithangbord”, als een 

zichtbare aanwijzing voor de buitenwereld dat 

de geloofsgemeenschap er is. Het gebedshuis 

biedt de mogelijkheid als uitvalsbasis om naar 

buiten actief te zijn en zo bij te dragen aan de 

samenleving. Het fysieke erfgoed is daardoor 

de drager van de verbinding van de geloofs-

gemeenschap met de samenleving: het is het 

fysieke én het sociale ankerpunt in de wijk. De 

beeldbepalende waarde van dit erfgoed als 

oriëntatiepunt en vanwege de rol binnen het ste-

delijk weefsel heeft dus ook een sociaal-maat-

schappelijke betekenis. Ook voor niet-gelovigen 

vervult dit erfgoed deze rol. 

In gemeentetermen

Bij de gemeente Gouda is het sociaal-maat-

schappelijke thema belegd in de Nota Sociaal 

Domein, die eind 2020 is vastgesteld door 

de gemeenteraad. Hierin staat de visie op 

SamenLeven. In de bijbehorende Uitvoerings-

agenda SamenLeven 2020 is aangegeven 

wat er in de stad gebeurt op het gebied van 

het werken aan een inclusieve samenleving. 

Hierin wordt het samen verkennen van de rol 

van moskeeën, kerken en andere religieuze 

organisaties bij het vormgeven en verster-

ken van inclusieve buurten benoemd en het 

initiatief Bondgenoten Gouda, waarin scholen, 

religieuze organisaties, politie, gemeente en 

andere partijen met elkaar afspraken maken 

over het benutten van de diversiteit in de 

stad, gestimuleerd.

Raad van Kerken Gouda

De samenwerking tussen de kerken in Gouda 

heeft concreet vorm gekregen in de Raad 

van Kerken Gouda. Deze raad is al meer dan 

vijftig jaar actief (opgericht in 1968) en er zijn 

vijftien geloofsgemeenschappen betrokken. 

De Raad van Kerken richt zich op drie ge-

bieden: de kerken dichter bij elkaar brengen, 

het gesprek aangaan met andere levensbe-

schouwingen (vooral met de islam, omdat er 

veel islamitische Gouwenaren zijn) en de hand 

uitsteken naar de Goudse samenleving. Dat 

houdt naast woorden ook concrete actie in. 

Op elk gebied kan en moet elke kerk zelf ook 

actief zijn, maar samen gaat het vaak ge-

makkelijker. In de Raad van Kerken zetten de 

kerken samen stappen vooruit en samen zijn 

zij kerk in de stad.
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“De kracht van deze 
toekomstvisie is dat we niet 
vanuit het geloof of vanuit 
veiligheid, integratie of 
radicalisering het gesprek met 
elkaar aangaan, maar vanuit de 
betekenis van het erfgoed voor 
de samenleving. Het erfgoed 
is een schakel die ons de plek 
biedt om emoties delen, naar 
elkaar te luisteren, samen 
dingen te beleven. Ook als je 
niet gelovig bent, herken je de 
Sint-Jan als onderdeel van jouw 
stad. Gedeelde identiteit zorgt 
voor meer verbondenheid, en 
draagt daarmee bij aan een 
meer inclusieve stad.” 
Marco Redeman, inclusiedossier gemeente Gouda

Sociaal-maatschappelijke rol van kerken in 
de stad

Vanuit de Raad van Kerken Gouda is begin 

2021 aan twaalf Goudse (wijk)kerken ge-

vraagd op welke wijze ze ‘Kerk in de wijk/

stad’ zijn of willen worden; op welke wijze 

kerken ‘van betekenis’ zijn of kunnen worden 

voor de stad/voor de wijk. Het blijkt dat de 

bezochte kerken hier al echt mee aan de slag 

zijn en/of dit willen gaan aanpakken. De be-

schikking over eigen (kerk/moskee)gebouwen 

en bijbehorende zalen speelt zonder meer 

een positieve rol in de ontmoeting tussen kerk 

en wijk en kerk en moskee. Vanwege de plek, 

omdat het kerkgebouw/de moskee op een 

voor ieder bekende plaats te vinden is, maar 

ook vanwege de bijzondere erfgoedwaarden.

De belangrijkste sociaal-maatschappelijke 

“nevenfuncties” zijn:

Kerk in de stad en in de wijk
Er zijn veel stadsbrede projecten en activi-

teiten, zoals het Inloophuis Domino, Buren-

netwerk, Stichting Christelijke Hulpverlening 

’t Swanenburghshofje, Voedselbank en de 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) en de hulp 

aan vluchtelingen via het project Vluchtelin-

genmaatje. Deze activiteiten zijn soms ver-

bonden met kerkgebouwen en/of panden met 

een historische waarde, maar lang niet altijd. 

Er is ook een groot aantal activiteiten die op 

wijkniveau zijn of worden uitgevoerd, zoals:

• Een moment van gedenken aanbieden 

voor mensen uit de wijk die afscheid heb-

ben moeten nemen van een geliefde. 

• Wijkcentrumfunctie voor gelovigen en 

niet-gelovigen en gemeenschappen met 

een andere achtergrond, ouderen, etc.

• Vieringen en ontmoetingen voor specifie-

ke groepen, bijv.  Indische gemeenschap, 

Ethiopische en Filipijnse gelovigen.

• Activiteiten uitvoeren met andere/nieuwe 

partners in de wijk. Denk aan wijkteams, 

sociaal makelaar, bibliotheek, school in 

de wijk etc.

• Speeltuinzondag met basisscholen in de 

wijk.

• Inloop (bijv. op Kerstavond of vast Inloop-

morgen of- middag) voor de wijk of een 

specifieke groep.

• Filmavonden (zien en gesprek). 

• Burendag (ook samen met de moskee).

• Kerk en kunst. 

• Oefengroep Nederlandse taal voor vluch-

telingen.

• Deelname aan en gebruik van gebouwen 

voor belangrijke Goudse evenementen, 

zoals Gouda bij Kaarslicht en Openmonu-

mentendag
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Ontmoeting met andere religies/levensbe-
schouwingen
Vanuit de Raad van Kerken Gouda is er een 

langdurige traditie in de ontmoeting met 

de Goudse moskeeën. Veelal via contacten 

met vertegenwoordigers van de moskeeën 

(bilateraal of als groep) en leden van de Raad 

van Kerken Gouda. De bijeenkomsten vinden 

bijna altijd plaats in de gebouwen van de 

betrokken moskeeën of kerken.

Op dit moment loopt er een soort leergang 

onder de titel ‘Bruggen Bouwen’. Vertegen-

woordigers uit Goudse moskeeën en Goud-

se kerken – onder begeleiding van ervaren 

dialoog-deskundigen – ontmoeten elkaar 

en bezien de mogelijkheden op concrete, 

toekomstige samenwerking. Dit project is 

financieel mede mogelijk gemaakt door de 

gemeente Gouda. De kerken stellen ruimten 

beschikbaar; ook hier maken we gebruik van 

elkaars gebouwen.

Deze gebouwen spelen ook een rol bij geza-

menlijke Iftar-maaltijden, Buurtontmoetingen 

waarbij de rol en samenwerking van kerken 

en moskeeën worden benoemd, zoals ‘The 

walk for peace’ in de Goudse wijk Oosterwei. 

Concerten
De Sint-Jan kent een programma van zo’n 

dertig concerten per jaar naast een zomerpro-

gramma met orgelconcerten. Ook verschil-

lende andere kerken verzorgen of bieden de 

mogelijkheid voor orgelconcerten en kooruit-

voeringen. Ze bereiken een breed publiek.

Lezingen
Heel veel kerken verzorgen lezingen. De Veste 

(lezingenreeks ‘Goudader’), de Sint-Jan (de 

Jans-lezingen), de Westerkerk (Westeravon-

den), de Sint Joostkapel (de lezingen van de 

Federatie) en de Stichting Agnietenconvent 

verzorgen lezingen op het snijvlak van samen-

leving en levensbeschouwing voor een breed 

publiek.

Verhuur gebouw
Diverse kerken verhuren de aanwezige loka-

len en faciliteiten voor ontmoetingen, verga-

deringen en andere activiteiten; eventueel 

inclusief catering. Ook op deze wijze kan de 

kerk cq. het kerkgebouw van toegevoegde 

waarde zijn.

Deze tekst is opgesteld door Arjan Blok in 

samenwerking met Raad van Kerken Gouda.

In de Westerkerk vinden Westeravonden plaats.
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Ambities, aanbevelingen en actiepunten
•  Onderzoek nader welke betekenis religieus 

cultureel erfgoed heeft voor de stad en de 

mensen. Stel daarbij de vraag op welke wij-

ze het religieus cultureel erfgoed een bijdra-

ge levert aan en onderdeel uitmaakt van de 

identiteit van Gouda. Doe dit voor specifiek 

erfgoed en specifieke locaties, zodat het 

concreet wordt.

•  Start de dialoog met de stad over waarde 

en betekenis van religieus cultureel erf-

goed en betrek daarin ook het immateriële 

erfgoed en stedelijke gebeurtenissen die 

hun oorsprong vinden in of nauw verbonden 

zijn met religie. Formuleer de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het religieus cul-

tureel erfgoed. Borg daarin dat de geloofs-

gemeenschappen zelf hun rol daarin invullen 

en actief de regie voeren in dit proces. 

•  De betekenis van het religieus cultureel 

erfgoed voor belangrijke actuele thema’s als 

burgerschap, begrip en respect, inclusiviteit 

en sociale cohesie is aanzienlijk. De aan-

beveling is om dit uit te werken en expliciet 

te maken, zodat de betekenis duidelijk en 

toepasbaar is in huidige en toekomstige 

opgaven. 

•  In de sociaal-maatschappelijke betrok-

kenheid van kerkgemeenschappen en de 

sociaal-maatschappelijke betekenis van het 

erfgoed liggen kansen om religieus cultureel 

erfgoed veilig te stellen en betekenisvol te 

laten zijn voor de gehele samenleving.

•  Laat zien en draag uit hoe religieus cultureel 

erfgoed een wezenlijke rol kan spelen in een 

hoogwaardige omgevingskwaliteit van de 

stad.

•  We besteden aandacht aan de rol die 

vrijwilligers spelen bij de instandhouding 

van religieus cultureel erfgoed. Dit is een 

sociaal aspect dat zijn weerslag heeft op het 

erfgoed. We werken samen met vrijwilligers-

organisaties en richten ons ook op jongeren, 

om zo jongeren meer bij het erfgoed te 

kunnen betrekken.

•  Betrek en benut het diaconale werk en het 

Diaconaal Platform Gouda (via de diaconaal 

consulent PKG) bij het uitwerken van het 

thema “sociaal-maatschappelijke betekenis 

van het religieus cultureel erfgoed”.

Educatie

Educatie kan een belangrijke bijdrage leveren 

aan het beheer en behoud van het religieus 

cultureel erfgoed. 

Erfgoed geeft verhalen door, houdt verhalen vast 

en verhalen leggen op hun beurt beleving vast. 

Het materiele erfgoed (fysieke erfgoed) en het 

immateriële erfgoed (verhalen) zijn dragers van 

elkaar, je kunt ze niet los doorgeven. Erfgoede-

ducatie gaat over het doorgeven van de bete-

kenis van erfgoed. Erfgoededucatie is het laten 

beleven van het religieus cultureel erfgoed van 

Gouda en emoties daarover delen.

Educatie kan de verbinding leggen van deze 

historie met het leven van nu. Verbonden zijn 

met dit erfgoed en met elkaar is een essenti-

ele onderlegger voor beheer en behoud. Door 

het onderwijzen van deze geschiedenis kun je 

je eigen woonomgeving leren kennen en (de 

betekenis ervan) begrijpen. De meerwaarde van 

dit erfgoed voor de samenleving wordt daardoor 

duidelijk. Daarom past erfgoededucatie in het 

Goudse adagium “Geef Gouda door”.

Erfgoededucatie is voor iedereen. Een concrete 

doelstelling zou kunnen zijn: “iedere Gouwe-

naar moet ten minste één keer in zijn leven in 

een Gouds gebedshuis geweest zijn”. Het is 

van groot belang dat iedereen mee kan doen. 
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Educatie over religieus erfgoed moet ingezet 

worden voor alle gezindten, voor alle leeftijden, 

en voor iedereen (met en zonder een beperking). 

Tegelijkertijd ligt er ook een opgave om de leden 

van een geloofsgemeenschap zelf kennis te 

laten nemen van de betekenis van het erfgoed 

waarvoor zij verantwoordelijk zijn, voor de sa-

menleving.

De hoofdthema’s voor onderwijs zijn:

-   tolerantie (versus polarisatie)

-   pluriformiteit in het geloofslandschap

-   samenhang tussen kerken: soci-

aal-maatschappelijke samenhang en 

de waarde voor het stedelijk weefsel 

(stedenbouwkundig belang van samen-

hang)

Ambities, aanbevelingen en actiepunten
•  We spannen ons in om de hoofdthema’s van 

Gouds religieus cultureel erfgoed naar het 

nu te vertalen en gebruiken ze als inspiratie-

bron bij sociaal-maatschappelijke thema’s.

•  Maak de betekenis van de samenhang tus-

sen de onderdelen van het religieus cultu-

reel erfgoed duidelijk en borg de samenhang 

in de inhoud en aanpak van de lespakketten

•  Stel als kerkenraad zelf een educatievisie en 

programma op

•  Help elkaar in een open houding ten opzich-

te van elkaar en elkaars erfgoed

•  Onderzoek de mogelijkheid van maatschap-

pelijke stages op het snijvlak van religie en 

erfgoed 

•  Betrek partners en (kerkelijke) vrijwilligers bij 

educatieprogramma’s, bijv. Goudazoekers

•  We pleiten voor het voortzetten van het wer-

ken in themagroepen, waarbij we voorstellen 

om een trekker voor religieus erfgoededu-

catie (bijv. een projectleider) aan te stellen, 

zodat het proces gewaarborgd kan worden 

vanuit een centraal (aanspreek)punt

•  Borg een langere termijnplanning voor edu-

catie door opname in (eigenstandige) vaste 

programma’s (van museum, scholen/ Brede 

School Gouda, genootschappen)

Oud-katholieke kerk. Foto Paul Buis.
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Afronding en vervolg

Bij de start van de dialoog over de toekomst 

van het religieus cultureel erfgoed hebben we 

gezamenlijk een intentieverklaring getekend. De 

intentieverklaring was ons ‘onderpand’ voor het 

proces. We hebben daarin de bereidheid uitge-

sproken om ons gezamenlijk in te zetten voor 

de totstandkoming van een gedragen toekomst-

perspectief, met concrete actiepunten voor de 

komende middellange termijn. Het beoogde 

resultaat was om met elkaar de belangrijkste 

opgaven rond het in standhouden van religieus 

erfgoed in en voor Gouda te benoemen en een 

werkwijze en een actieprogramma voor de ko-

mende vijftien jaar op te stellen.

Nu, ruim een jaar later, hebben we samen onze 

doelen en kaders vastgelegd en de ambities, 

aanbevelingen en actiepunten op een rij gezet. 

We hebben ervoor gezorgd dat dit perspectief 

aan alle betrokkenen toebehoort. Er is een grote 

slag gemaakt in het onderzoeken van de rol van 

de overheid bij religieus erfgoed (relatie tussen 

Kerk, Staat en erfgoed). Het is een dynamisch 

document dat handreikingen biedt voor de 

toekomst. Het maakt duidelijk hoe groot de be-

tekenis is van het religieuze erfgoed, niet alleen 

voor gelovigen, maar ook voor de samenleving 

als geheel. Het gaat om erfgoed dat leeft en dat 

zeker niet met één been in het graf staat. Dit is 

daarom geen “achteruitkijkspiegel”, maar een 

toekomstgericht document.

De sleutel van de toekomst van het religieus cul-

tureel erfgoed van Gouda ligt in de mate waarin 

we in staat zijn om een balans te (blijven) vinden 

tussen tradities en veranderende wensen, 

eisen en ideeën. Dit thema is van alle tijden. We 

moeten mee willen en kunnen veren. Dat was 

vroeger zo. Dat is nu zo en zal ook straks zo zijn. 

Het gebedshuis, de omgeving daarvan, de 

liturgische voorwerpen daarin, de wijze waarop 

de eredienst is ingericht, de geschriften: samen 

vormen ze de dragers van de religie en de histo-

rie daarvan. Ze geven met elkaar betekenis aan 

dit historisch erfgoed en moeten in samenhang 

behouden en beheerd worden.

Dat kan alleen als we een toekomstbestendige 

manier vinden om dit erfgoed door te geven, 

in een continu proces van ons aanpassen met 

respect voor ons erfgoed, voor eigendomsver-

houdingen, voor elkaar en elkaars geloofsover-

tuigingen. 

Gouda heeft een lange traditie van respect 
hebben voor elkaar en elkaars geloof. We 
willen in deze traditie staan en Gouda zo 
doorgeven aan generaties na ons. 
In deze traditie weten we ons verbonden en 

is het logisch dat we ons kunnen binden aan 

gezamenlijke afspraken over onze gedeelde 

verantwoordelijkheid voor het religieus cultu-

reel erfgoed. Wij, dat zijn eigenaren, gemeente, 

belangenorganisaties en burgers – gelovig en 

ongelovig. Want het religieus cultureel erfgoed 

maakt onderdeel uit van de collectieve, Goudse 

identiteit. Het vormt de fysieke drager van de 

historie en het Goudse DNA.  Daarom koesteren 

we het, en willen we het doorgeven.

We herhalen onze woorden uit de intentieverkla-

ring en voegen er nog iets aan toe:

“Ons Religieus Cultureel Erfgoed is ons dierbaar

Behoud en benutting van dit erfgoed is van 

groot belang voor de cultuurhistorie in onze 

stad.

We willen samenwerken aan een duurzaam

toekomstperspectief voor dit erfgoed.

We gaan aan de slag om, met de hulp van 

belanghebbenden, belangrijke opgaven rond het 

in standhouden van religieus erfgoed in en voor 
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Gouda uit te gaan voeren.

Zo werken we samen aan een toekomst voor 

Gouds religieus cultureel erfgoed, onder het mot-

to  “Geef Gouds religieus cultureel erfgoed door”.

“Voor mij is dit proces 
succesvol geweest als de 
dialoog voortgezet wordt. Als 
de betrokkenen eens per half 
jaar bij elkaar blijven komen 
om kennis en ervaring uit te 
wisselen en om bij te praten. 
Als er een bellijst beschikbaar 
is met telefoonnummers van 
alle betrokkenen, en bovendien 
geborgd is dat deze bellijst 
actueel blijft.” 
Anique de Kruijf, kunsthistorica, afdelingshoofd Erfgoed 
in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent en 
inwoner van Gouda.

Vervolg
De mooie uitkomsten van de gesprekken zijn 

vastgelegd en in ambities, aanbevelingen en ac-

tiepunten vertaald. Maar nu de basis is gelegd, 

begint het “echte werk” pas.

Waar 2020 het jaar was waarin we elkaar leer-

den kennen en de belangrijkste thema’s be-

noemd en uitgewerkt hebben, zal 2021 het jaar 

zijn om de uitvoering te starten.

Tijdens het proces hebben we ook al praktijk-

ervaring opgedaan, zoals bij het proces van de 

onttrekking aan de eredienst van de OLV Hemel-

vaart aan de Krugerlaan.

We mogen van elkaar verwachten dat we de uit-

voering van de actiepunten net zo voortvarend 

oppakken als het maken ervan. We gaan zo veel 

mogelijk elkaars kennis en ervaring benutten bij 

de uitvoering.

We zullen de taken blijven verdelen, tussen alle 

betrokkenen, en ook actief om hulp vragen.

Volgens de uitkomsten van de vragenlijst 

“Gouda denkt mee” zijn veel mensen bereid om 

bij te dragen aan het beheer en behoud van het 

religieus cultureel erfgoed. We gaan kijken hoe 

we deze beloftes kunnen verzilveren. 

In juni 2021 vieren we de afronding van deze 

fase; in het najaar van 2021 koppelen we de 

eerste vorderingen naar elkaar terug. We maken 

afspraken over welke aanbevelingen, ambities 

en actiepunten concreet uitgewerkt zullen gaan 

worden, door wie en wanneer. We leggen onze 

afspraken onderling vast, zodat we elkaar aan 

kunnen spreken op deze afspraken. 

We willen in de actiestand blijven staan. Om 

dat te borgen maken we afspraken hoe we 

op langere termijn periodiek de resultaten van 

de acties naar elkaar gaan terugkoppelen. We 

zullen halfjaarlijks de agenda en de actielijsten 

bijwerken. We zorgen voor vaste aanspreekpun-

ten (“eigenaren” of “trekkers” van thema’s) en 

actuele contactlijsten en goede overdracht bij 

wisselingen van de betrokkenen. Zo weten we 

elkaar makkelijk te vinden.We betrekken hier ook 

erfgoedpartners die zich inzetten voor het be-

houd van het erfgoed, bij. Die Goude heeft aan-

geboden om desgewenst een rol te spelen bij 

het bekendmaken van deze toekomstvisie aan 

cultuurhistorisch geïnteresseerde Gouwenaars, 

bijvoorbeeld via een openbare bijeenkomst die 

Die Goude in samenwerking of overleg met de 

kerken organiseert. 
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“De verantwoordelijkheid voor 
het beheer van en de omgang 
met het religieus erfgoed is 
vanzelfsprekend een zaak van 
de eigenaren, maar wij volgen 
dit proces geïnteresseerd en 
zullen, als dat nodig of gewenst 
is, ons inzetten voor het 
toekomstige behoud van dit 
erfgoed.” 

Bart Pors, Die Goude

Actiepunten van de eigenaren
Eigenaren gaan aan het werk om de aanbevelin-

gen en ambities mee te nemen in jaarprogram-

ma’s en hun eigen lange(re)termijnvisies. Daarbij 

is in ieder geval aandacht voor de hoofdthema’s:

•  Nadere uitwerking van de inventarisatie en 

waardering (waar nodig);

•  Beheer en behoud van het geïnventariseer-

de cultuurhistorisch waardevolle erfgoed;

•  Duurzaamheid;

•  Functieverbreding en –verandering;

•  Sociaal-maatschappelijke betekenis van het 

erfgoed;

•  Educatie

Overige belangrijkste aandachtspunten zijn:

•  Het betrekken van niet-leden bij het beheer 

en behoud via het uitdragen van de bete-

kenis (educatie en informatie) en uitnodigen 

voor ontmoeten en helpen (niet-gelovige 

vrijwilligers werven en crowd funding);

•  De overdracht van de uitkomsten naar de 

achterban met aandacht voor het borgen 

van continuïteit in betrokkenheid en uit-

voering, en overdracht van deze visie bij 

wisseling van de wacht;

•  Het organiseren van periodieke uitwisseling 

en meerjarenplanning voor evaluatie en het 

betrekken van de gemeente (inclusief de 

gemeenteraad) daarbij, waarbij de gemeen-

te als partner wordt beschouwd;

•  Het maken van risico-analyses met betrek-

king tot behoud van het erfgoed op deel-

gebieden als secularisatie/ontkerkelijking, 

financiële draagkracht en het roerende 

erfgoed;

•  Het bewust betrekken van de cultuurhis-

torische betekenis van het erfgoed bij de 

prioritering van opgaven.

Actiepunten van de gemeente
De uitkomsten van het proces worden onder-

schreven door het College. Op 15 juni 2021 is 

over een aantal actiepunten voor het vervolg 

besloten. 

De actiepunten zijn:

•  De gemeente neemt de geactualiseerde 

gegevens en de informatie uit de Kerken-

dossiers op in het GIS Gouda (CHBK), zodat 

ze digitaal raadpleegbaar zijn. Aanvullingen 

en verbeteringen, bijvoorbeeld op basis van 

onderzoek van (erfgoed)partners, zullen 

eveneens (periodiek) doorgevoerd en opge-

nomen worden in het GIS Gouda.

•  De gemeente zal voor erfgoed dat geen 

juridisch beschermingskader, maar wel 

significante, hoge en/of zeer hoge cultuur-

historische waarde heeft, op verzoek van en 

in samenspraak met eigenaren afspraken 

maken over de omgang met dit erfgoed. 

Om het mogelijk te maken om desgewenst 

ook roerend religieus cultureel erfgoed te 

kunnen beschermen wordt de Verordening 

op de fysieke Leefomgeving (VFLO) op dit 

punt aangepast.

•  De gemeente betrekt waar mogelijk de 

gegevens bij de uitvoering van beleid en het 

verder ontwikkelen van het (omgevings)be-

leid en betrekt het erfgoed bij het behouden 

en versterken van de omgevingskwaliteiten 
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van de stad. Het planologische handelings-

kader met de ladder van passend gebruik 

(van meer naar minder gewenste functies) 

vormt hiervoor de basis en zal betrokken 

worden bij het opstellen van het Omge-

vingsplan.

•  De gemeente zal in het kader van de Uit-

voeringsagenda SamenLeven samen met 

kerken, moskeeën en andere religieuze 

organisaties de sociaal-maatschappelijke 

meerwaarde van religieus erfgoed bij het 

vormgeven en versterken van burgerschap, 

respect, identiteit, pluriformiteit, vrijheid 

en een inclusieve samenleving verken-

nen. Daarbij worden ook andere relevante 

organisaties uit de stad betrokken en wordt 

waar mogelijk aangesloten bij al bestaande 

activiteiten en overleggen.

•  De gemeente sluit op verzoek van de eige-

naren aan bij overleggen over de uitvoering 

en voortgang van “Geef Gouds religieus 

cultureel erfgoed door”. 

 

Voormalige synagoge aan de Turfmarkt, nu gebedshuis 
van de Vrije Evangelische Gemeente Gouda
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Naam genootschap Naam kerk

M
on

um
en

-
te

n-
st

at
us

Adres Opmerking

PKN Gouda wijkgemeente Wes-
terkerk

Westerkerk P M 1e E.J. Potgieter-
straat 37

 

R.K. geloofsgemeenschap H. An-
tonius van Padua behorend tot de 
parochie Sint Jan de Doper

H. Josephkerk P M Aalberseplein 3

PKN Gouda wijkgemeente 
Sint-Janskerk

Sint-Janskerk RM Achter de Kerk 16 met Van der Vorm-
kapel

PKN Gouda wijkgemeente de 
Oostpoort 

De Oostpoort Aderpolderweg 19

PKN Gouda Wijkgemeente Ont-
moetingskerk

Ontmoetingskerk Dunantsingel 314 voorheen Vredes-
kerk / wijkgemeente 
International Christian 
Fellowship (ICF)

Gereformeerde Gemeente in 
Nederland

Rehobothkerk Gerbrandyweg 2

Stichting R.K. Begraafplaats z.n. RM Graaf Florisweg 126 kapel met begraaf-
plaats en hek

Oud-Katholieke parochie H. Johannes de Doper 
kerk

RM Hoge Gouwe 107

Christelijke Gereformeerde Kerk De lichtwijzer P M Hoge Gouwe 141

R.K. kerk parochie H. Antonius van 
Padua behorend tot parochie Sint 
Jan de Doper

O.L.V. Hemelvaart Krugerlaan 110 onttrekking eredienst 
januari 2021

PKN Gouda Evangelisch Luther-
se Gemeente, Doopsgezinden, 
Vrijzinnig Hervormden

St. Joostkapel RM Lage Gouwe 134 Doopsgezinden / 
Remonstranten / 
Vereniging van Vrij-
zinnige Protestanten 
te Gouda (Federatie 
Gouda)

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Vaste Burcht Lekkenburg 148

Gereformeerde Gemeente in Syno-
daal Verband

Nieuwe Gouwe Oost-
zijde 2b

refodome

Soennitische islam Moskee Nour Raam 238 wetschool malikisme

PKN Gouda wijkgemeente De 
Veste

De Veste Ridder van Catsweg 
300

De Charismatisch 
Werkgroep Gouda, 
Evangelisch werkver-
band

Gereformeerde Gemeente in Ne-
derland (buiten verband)

Stationskerk of Oran-
jekerk

P M Stationsplein 17 Pastorie (Vredebest 
32), Kosterswoning 
(Spoorlaan 3).

Vrije Evangelische Gemeente 
(VEG) Gouda

z.n. RM Turfmarkt 23-25 voormalige synago-
ge / Gouds Joodse 
Stichting

PKN Gouda wijkgemeente Pau-
luskerk

Pauluskerk P M Van Hogendorpplein 
2

Apostolisch Genootschap z.n. Willem Bontekoes-
ingel 1

Jehovah's getuigen Koninkrijkszaal Willem Bontekoes-
ingel 3

Bijlage 1: 

Gebedshuizen Gouda gebouwd als 
gebedshuis en nog in gebruik
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Bijlage 2: 

Overzichtstabel cultuurhistorische
waardering
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Sint-Janskerk Achter de Kerk 1 en 
15 -Sint Janskerk 

1

St. Joostkapel Lage Gouwe 134 1

Heilige Johannes de 
Doper kerk

Hoge Gouwe 107 1

Westerkerk 1e E.J. Potgieter-
straat 37

2

Kerk van de Heilige 
Joseph

Aalberseplein 3 2

Stationskerk of 
Oranjekerk

Stationsplein 17 2

de Synagoge Turfmarkt 23-25 2  VEG / voorm. 
Synagoge

Pauluskerk Van Hogen-
dorpplein 2

2

R.k. begraafplaats-
kapel

Graaf Florisweg 
126

2 vanwege inven-
taris van OLV 
Hemelvaart

z.n. Nieuwe Gouwe 
Oostzijde 2b

3 Refodome

De lichtwijzer Hoge Gouwe 141 3

Vaste Burcht Lekkenburg 148 3

O.L.V. Hemelvaart Krugerlaan 110 3 vanwege 
onttrekking/ 
inventaris naar 
Begraafplaats-
kapel

Moskee Nour Raam 238 3

z.n. Willem Bontekoes-
ingel 1

3 Apostolisch 
genootschap

Koninkrijkszaal Willem Bontekoes-
ingel 3

4

De Oostpoort Aderpolderweg 19 4

Ontmoetingskerk Dunantsingel 314 4

De Veste Ridder van Cats-
weg 300

4

Rehobothkerk Gerbrandyweg 12 4 vanwege orgel

Overzichtstabel van alle gebedshuizen (gebouwd als gebedshuis en als 

zodanig in gebruik) met hun cultuurhistorische waardering op deelwaar-

den. De eerste kolom toont de eindwaardering (op basis van de deel-

waarden). Dit overzicht maakt de betekenis van het erfgoed duidelijk. 

Een score op paars en rood betekent dat het erfgoed beschermings-

waardig is en zorgvuldig beheerd dient te worden. 

zeer hoog (1)

hoog (2)

significant (3)

niet significant (4)

onbekend
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Cultuurhistorische waardering (duiding van de 

cultuurhistorische betekenis) van Goudse 

gebedshuizen (gebouwd als gebedshuis 

en als zodanig in gebruik) volgens erfgoed-

waarden:

•	 Architectuur

•	 Stedenbouw

•	 Interieur en roerend

Meer informatie is vastgelegd in de zogenaamde 

Kerkendossiers. Deze dossiers worden beheerd 

door de eigenaren zelf; alleen een samenvat-

ting zal openbaar gemaakt worden via het GIS 

Gouda (CHBK).

1e E.J. Potgieterstraat 37 - Westerkerk
Architectuur

- Architectonisch gezien, is de Westerkerk een 

goed voorbeeld van een fraai vormgegeven 

kerk uit de jaren dertig van de twintigste 

eeuw met kenmerken van het Expressionis-

me/ Amsterdamse Schoolstijl. 

- Als ontwerp van de bekende Goudse archi-

tect Dirk Stuurman (lid van de architecten-

familie Stuurman die veel gebouwd heeft in 

Gouda). Het oeuvre van deze architect is in 

algemene zin van belang voor Gouda. Hij 

ontwierp naast diverse woningbouwcom-

plexen o.a. ook de monumentale garage met 

showroom, reclametoren, woningen aan de 

Spoorstraat en bankgebouw aan de Blauw-

straat.

Stedenbouw

- Stedenbouwkundig weefsel en zichtbaarheid 

toren (oriëntatiewaarde). 

De kerk vormt een herkenningspunt op een 

stedenbouwkundig bijzondere plek. De lig-

ging aan drie straten verklaren de Y-vormige 

plattegrond.

- De kerk gaat op in het stedelijk weefsel van 

dit deel van Korte Akkeren en vormt een 

herkenningspunt op een stedenbouwkundig 

bijzondere plek. De ligging aan drie straten 

verklaren de Y-vormige plattegrond. Met haar 

lage toren heeft ze een oriëntatiewaarde. 

Interieur en roerend

- Geen bijzonderheden

Aalberseplein 3 - Josephkerk
Architectuur

- Architectuurhistorische waarde vanwege de 

fraaie glazen voorgevel en zijramen, hoge 

klokkentoren. Het interieur is karakteristiek 

voor de jaren 1960 met de leistenen flagsto-

nes betegelde vloeren en het vlakke plafond 

met houten schroten. 

- De kerk is een ontwerp van de vermaarde 

architect H.M. Koldeweij die een grote rol 

gespeeld heeft in de vernieuwing en ontwik-

keling van de katholieke architectuur in de 

twintigste eeuw. Hij is vooral bekend door 

zijn modernistische vormgeving, waarbij 

beton een belangrijk constructiemateriaal is. 

De Josephkerk wordt gezien als een van zijn 

mooiste en grootste kerken van zijn hand. 

Het is, zeker na sloop van veel zijn kerken, 

een buitengewoon belangrijke moderne kerk.

Stedenbouw

- Stedenbouwkundig waarde als onderdeel 

van een waardevol naoorlogs ensemble; een 

samenhangend voorzieningeneiland met 

scholen, groen en water als centrum van de 

wijk met op beide koppen een kerk. Binnen 

dit eiland als onderdeel van het rooms-ka-

tholieke cluster/parochiecomplex markant 

gesitueerd in de wijk en als landmark voor 

het oostelijk deel van het Thorbeckeveld. Aan 

de westzijde ligt de protestantse Pauluskerk.

Interieur en roerend

- Als Gesamtkunstwerk van de broers H.M. 

(Hans) en J.M. (Jan) Koldeweij van gebouw, 

kerkmeubilair en verdere inventaris. Deze 

voegen zich doelgericht op een harmonieuze 

manier naar elkaar en vormen een, ook in 

landelijk opzicht waardevol ensemble dat 

representatief is voor de modernistische 

ontwikkelingen van kerkarchitectuur en ker-

kelijke kunst. De kerk bezit bovendien Gouds 

religieus erfgoed uit vijf eeuwen, zoals een 

Mariabeeld, kandelaars en kelken.

Bijlage 3: 

Cultuurhistorische waarderingen 
Goudse gebedshuizen
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Achter de Kerk 2 - Sint Jan
Architectuur

- Kerk met lange en zeer rijke bouwgeschiede-

nis. Oorspronkelijke Hofkapel van de heren 

Van der Goude groeide vanaf de 13e eeuw 

via hallenkerk tot zeer grote laatgotische 

kruisbasiliek. 

- Opvallend zijn de grote travéematen en 

het kappenlandschap met zadeldaken en 

steekkappen. Langste kerk van Nederland 

en qua bouwplan alleen te vergelijken met de 

Oude Kerk in Amsterdam.

Stedenbouw

- Stedenbouwkundige context is bijzonder 

en uniek. Opvallend is dat de kerk volledig 

opgaat tussen de woonbebouwing. De kerk 

heeft geen plein en stond, aanvankelijk op ei-

land met begraafplaatsfunctie. Dit oorspron-

kelijke kerkeiland met zijn zeer beperkte 

ruimte rond de kerk is nog prachtig zichtbaar 

en voelbaar in het stratenplan.

- In tegenstelling tot veel andere (gotische) 

kerken is deze kerk niet gelegen aan een 

plein met dominante toren. Ondanks de 

enorme lengte van de kerk, bleef de hoogte 

van de lichtbeuk juist relatief laag vanwege 

de slechte bodem.

- Opvallende steunbeer met luchtboog over 

de weg en plantsoen achter het koor. Ook 

de toren is relatief laag, maar wel duidelijk 

aanwezig en hoorbaar. Bijzondere plek in het 

stedelijk weefsel en zichtbaarheid toren met 

hoge oriëntatiewaarde. 

Interieur en roerend

- Goed afleesbare liturgische geschiedenis: 

Het interieurensemble van koorhek, preek-

stoel, doophek, lezenaars en banken is een 

buitengewoon voorbeeld van protestantse 

inrichtingsconcepten, zoals die in de zeven-

tiende tot en met negentiende eeuw “orga-

nisch groeiden”. Veranderingen op kerkelijk 

gebied hebben hun sporen nagelaten in 

het interieur. Met name het nog zichtbaar 

rooms-katholieke koor, de latere protes-

tantse kansel in het schip en het negentien-

de-eeuwse bankenplan, laten een verande-

rend gebruik goed zien.

- De Sint-Jan is altijd voor de eredienst in 

gebruik geweest. Het gebruik volgde de 

gebruikelijke historische lijnen, waarbij de 

late middeleeuwen een zeer druk liturgisch 

gebruik kende rond de tientallen (gilde)

altaren. Ook speelde een groot deel van het 

openbare leven zich in de kerk af.

- Als enige parochiekerk van zeer grote 

betekenis voor de geloofsgenootschap van 

Gouda.

- Oorspronkelijk zeer sterke verbondenheid 

tussen het kerkelijke, publieke en maat-

schappelijke leven. Deze bestaat nog steeds, 

maar in mindere mate. 

- Talloze onderdelen van zeer groot belang: 

Goudse Glazen, interieuronderdelen, klok-

ken, carillon, orgel, roerende collectie, librije, 

keldergraven, grafkapellen, etc. Zie collectie-

plan.

Aderpolderweg 19 - De Oostpoort
Architectuur

- Voorbeeld van een kerk die zich heeft terug-

getrokken en is opgegaan in de bebouwing 

en niet meer als zodanig herkenbaar is wat 

kenmerkend is voor de bouwtijd. 

Stedenbouw

- Kerkgebouw gaat op in de bebouwing, een 

kantoorachtig complex en niet meer als zo-

danig herkenbaar is, wat kenmerkend is voor 

de bouwtijd. Het kerkelijk multifunctioneel 

centrum is met de rug gekeerd naar de struc-

tuurdrager van de wijk, de Goverwellesingel. 

De ingang(en) liggen aan de achterkant, waar 

de hoofdentree aan een parkeerterrein ligt.

Interieur en roerend

- Glas-in-lood is in dossier opgenomen, maar 

heeft voor zover bekend geen bijzondere 

waarde. Verder geen bijzonderheden.
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Dunantsingel 314 - Ontmoetingskerk (voor-
heen Vredeskerk)
Architectuur

- Eenvoudige, maar fraai vormgegeven zaal-

kerk met losstaande gestileerde toren met 

luidklok; in het interieur bijzonder metsel-

werk. De kosten zijn bijeen gespaard door 

gemeenteleden.

- Voorbeeld van een eenvoudige, maar fraai 

vormgeven zaalkerk met losstaande gesti-

leerde toren met luidklok in een jaren 1960 

uitbreidingswijk; 

Stedenbouw

- Van belang door de ligging aan groen/blauwe 

oost-west as waaraan centrale voorzieningen 

gelegen zijn.

- Hoge oriëntatiewaarde van klokkentoren 

Interieur en roerend

- Interieur met bijzonder metselwerk.

Gerbrandyweg 12-14 – Rehobothkerk –  
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Architectuur

- Opmerkelijke zaalkerk, centraal gelegen in 

een aaneenschakeling van lineaire geplaatste 

bouwvolumes. Elk volume is voorzien van 

een zadeldak en, afhankelijk van functie, 

breder/hoger of smaller/lager. Hoofdentree 

via zijgevel in laagste volume.

- Architectuur geeft de kerk de verschijnings-

vorm van een woning (huis). De aangebouw-

de woning/pastorie maakt onderdeel uit van 

het ensemble. 

Stedenbouw

- Kerkgebouw en –terrein zijn opgenomen 

in de structuur van de woonwijk Ouwe 

Gouwe Noord. Het kerkgebouw gaat qua 

vormgeving op in de naastgelegen wijk. 

Het hoofdvolume ligt in de lengte langs de 

buurtontsluitingsweg met de hoofdentree in 

de zijgevel en de dwarsgelegen kopgevels 

van de verschillende bouwvolumes dwars op 

de weg. Aan beide uiteinden van het gebouw 

een parkeerplaats.

Interieur en roerend

- Orgel uit 1961.

Graaf Florisweg 126 - Kapel op R.K.-be-
graafplaats
Architectuur

- Van belang als werk van de bekende Goudse 

architect C.J.W. Dessing. Hij bouwde onder 

meer de Rooms-Katholieke Gouwekerk aan 

de Hoge Gouwe.

- De kapel met bijbehorend interieur is van 

algemeen belang vanwege de architectuur-

historische waarde: met herkenbare typolo-

gie als laat negentiende-eeuwse rooms-ka-

tholieke kapel met neo-romaanse detaillering 

en nagenoeg gave authentiek neo-romaans 

interieur.

Stedenbouw

- Kapel is gelegen op de rooms-katholieke 

begraafplaats en vormt een ensemble met 

de onderdelen daarvan (inbegrepen muur en 

hekwerk).

Interieur en roerend

- Van groot belang vanwege glas-in-loodra-

men uit 1930 van Alex Asperslagh (uit de 

school van katholieke glazeniers).

- Aanwezige interieurelementen als de twee 

natuurstenen wijwatervonten, de originele 

houten vloer; in 2021 zijn er onderdelen uit 

de OLV Hemelvaart naar de kapel overge-

bracht. Hiermee is het interieur van bijzonder 

belang.

- Naast en tegen de kapel bevinden zich een 

klok (1741), eveneens afkomstig uit de Klei-

wegkerk en, tegen de absis een marmeren 

beeldhouwwerk van een Christusfiguur en 

enkele natuurstenen grafkisten. 

Hoge Gouwe 107 (en nr 111-113) - Heilige 
Johannes de Doper
Architectuur

- Schuilkerk uit de 17e eeuw met latere uitbrei-

dingen waarin de geschiedenis van de katho-

lieken en oudkatholieken in de bebouwing 

terug te lezen is. 

- Belangrijk historisch gegroeid ensemble dat 

als kunsthistorisch ensemble van nationale 

betekenis is. 

- Zeer grote ensemblewaarde vanwege: orgel, 
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roerende collectie en als zodanig als zeer 

waardevol ensemble van gebouwen, interieur 

en interieuronderdelen en religieuze voor-

werpen. De collectie liturgisch textiel is van 

internationale betekenis.

- Nog steeds in gebruik door de oorspronkelij-

ke kerkgemeenschap/denominatie.

Stedenbouw

- Vanwege schuilkerktype geen herkenbare 

stedelijke oriëntatiepunten. 

Interieur en roerend

- Het authentieke schuilkerkinterieur met de 

barokke elementen is grotendeels bewaard 

gebleven. Het ensemble van altaaropstand, 

communiebanken en preekstoel is uitzonder-

lijk gaaf. Bovendien bevat de collectie talloze 

stukken uit de 16e en 17e eeuw, waaronder 

een reeks pastoorsportretten die in het licht 

van de scheiding tussen de rooms-katholieke 

en oud-katholieke Kerk een bijzonder histo-

risch belang hebben.

- vanwege vier zeventiende-eeuwse schilderij-

en van de hand van de Goudse schilder Jan 

Fransz. Verzijl. De schilderijen door Verzijl 

vormen een reeks van zogenaamde ‘wis-

sel-altaarstukken’, die op gezette tijden een 

plaats in het hoofdaltaar kregen en daarna 

gewisseld werden. In Nederland zijn slechts 

drie reeksen van dergelijke wissel-altaarstuk-

ken bewaard gebleven. 

- Met name het bestand aan historische kerke-

lijke gewaden en accessoires is uitzonderlijk 

rijk en dateert van de late middeleeuwen tot 

nu. Alles lijkt gedurende de eeuwen op zijn 

plaats te zijn gebleven en daarmee is deze 

collectie een van de weinige min of meer in-

tacte afgebakende sacristie-inventarissen in 

Nederland die nog ter plekke aanwezig zijn, 

en is ze van nationaal belang.

Hoge Gouwe 141 - Lichtwijzer
Architectuur

- Kerkgebouw is gelegen op achterterrein 

(geen schuilkerk) achter rijksmonumentaal 

pand de Hoge Gouwe 141.

- Kenmerkend ruim kerkgebouw uit de ja-

ren-’20 (1928).

Stedenbouw

- Vanwege verborgen ligging op achterterrein 

geen herkenbare stedelijke oriëntatiepunt. 

Interieur en roerend

- Waardevol monumentaal orgel in rococo stijl. 

Krugerlaan 110 - Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart

Architectuur

- Goed voorbeeld van een “gesloten doos” 

met gestileerde klokkentoren als accent bij 

de entree. 

- Bescheiden kerkgebouw met lichtinval van 

boven. 

- Betreft bouwstijl die vaak gebruikt werd voor 

katholieke kerken uit de laatste kwart van de 

20e-eeuw.

Stedenbouw

- Gebouwd op stedenbouwkundig belangrijke 

plek als beëindiging van het bouwblok en op 

de hoek van twee straten.

- Kerktoren heeft hoge oriëntatiewaarde i.t.t. 

het kerkgebouw zelf.

Interieur en roerend

- Geen bijzonderheden (onttrokken aan ere-

dienst in januari 2021).

Lage Gouwe 134 - Sint Joostkapel
Architectuur

- Belangrijk relict van religieuze ontwikkelingen 

in Gouda in de loop van de eeuwen. De van 

oorsprong Middeleeuwse kapel heeft, met 

uitzondering van een eeuw, nog steeds haar 

religieuze functie. Het is een van de schaarse 

voorbeelden waar nog dezelfde denominatie 

sinds de 17e eeuw kerkt.

Stedenbouw

- Stedenbouwkundig belangrijke ligging op 

de hoek van twee grachten. De ligging geeft 

hiermee een beeld van rol van religie in het 

dagelijkse leven in de stad in de late Middel-

eeuwen.

- Interessant als voorbeeld van verschillende 

restauratieopvattingen in de loop van de ge-

schiedenis. In het bijzonder van die uit perio-

de van de jaren 1950-‘70, waarin met behulp 

van zeer veel vak- en materiaalkennis grote 
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delen van het gebouw werden vernieuwd.

Interieur en roerend

- Het interieur van de Lutherse Kerk is van 

bijzonder belang; het herbergt een zeventien-

de-eeuws interieurensemble, dat de typische 

Lutherse ingetogenheid goed illustreert. Ook 

zijn hier zeventiende-eeuwse schilderijen en 

zilver bewaard gebleven. 

Lekkenburg 148 - Vaste Burchtkerk
Architectuur

- Interessante moderne kerk, met een gesloten 

aangezicht op de begane grond en lichttoe-

voer door middel van langwerpige stroken, 

waardoor een verassend open en licht interi-

eur is ontstaan.

- Typerend voor kerkenbouw uit de periode 

1966-1975, waarin veel kerken een terug-

houdende positie kregen in vormgeving en 

vanwege toepassing van alledaagse bouw-

materialen.

Stedenbouw

- Hoge stedenbouwkundige waarde vanwege 

ligging aan plein (grasveld/groenstructuur). 

Gelegen aan één van de vier zijden van het 

plein. De centrale ligging van de kerk in de 

wijk is typerend voor de “bloemkoolwijk” 

waar onderscheid is gemaakt in routes voor 

snelverkeer en langzaamverkeer, die leiden 

naar de wijkvoorzieningen.

Interieur en roerend

- Bijzonder Maarschalkerweerd-orgel uit 1852.

Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b - Gereformeer-
de Gemeenten (in synodaal verband)
Architectuur

- Bijzonder vormgegeven kerk met naast de 

spitsboogvorm een aantal speciale elemen-

ten als de enorme, gebogen houten spanten, 

de gezeefdrukte glasgevels en het gekleur-

de gesmolten glas. Dit recent gebouwde 

kerkgebouw neemt een bijzondere positie in, 

binnen de beweging van de bouw van zeer 

grote gereformeerde kerken of “refodomes”. 

- Bijzondere ontwerp met plaats voor 1500 ge-

lovigen en rijke symboliek in bijvoorbeeld het 

lintvenster, heeft de potentie om een beeld-

drager van een beweging te worden. 

- Als voorbeeld van de architectuur van Roos-

Ros-Architecten, een bureau dat meerdere 

“refodomes” op zijn naam heeft staan.

Stedenbouw

- Stedenbouwkundig interessant vanwege de 

bij het type “refodome” horende speciale 

ligging aan de randen van de bebouwde 

kom vanwege logistieke redenen (goede 

bereikbaarheid per auto). De kerk heeft een 

streekfunctie.

Interieur en roerend

- Interieur en exterieur vormen nadrukkelijk 

een eenheid (Gesamtkunstwerk).

- Collectie onbekend.

Raam 238 - Moskee Nour
Architectuur

- Eerste als zodanig gebouwde moskee in 

Gouda voor de eerste Turkse en Marokkaan-

se gemeenschap. 

Stedenbouw

- Eerste, door architect Gerard Rijnsdorp 

ontworpen moskee, die vanwege ligging in 

het beschermde stadgezicht aan strenge 

stedenbouwkundige randvoorwaarden moest 

voldoen en waarin het silhouet van de mina-

ret bijzonder is vormgegeven

Interieur en roerend

- Geen bijzonderheden

Ridder van Catsweg 300 - De Veste
Architectuur

- Typisch voorbeeld van een “dooskerk”. Volu-

me opgebouwd uit schakeling van verschil-

lende dozen.

- Bescheiden kerk zonder baken. 

- Gebouw uit dateert uit periode (1982) waarin 

weinig kerken werden gebouwd; de meeste 

kerken zijn onuitgesproken in vormgeving. 

Vergelijkbare gebouwen zijn vaak compact 

klein en laag, met eenvoudige vormgeving en 

materialen en detaillering. Ze vormen geen 
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stedenbouwkundige ankerpunten, maar gaan 

op in het straatbeeld. Deze kerk is hier een 

typerend voorbeeld hiervan.

- De lichtinval komt van boven; in deze kerk 

met behulp van een kleurrijke lichthapper. 

Stedenbouw

- Bijzondere ligging aan een weg met stroom-

functie als ontsluitingsweg. 

- Aan de achterzijde is de kerk gelegen aan 

een door de wijk lopende waterloop, die on-

derdeel is van de groenstructuur. Mogelijk is 

de aparte ligging ingegeven door de aanwe-

zigheid van een restkavel.

Interieur en roerend

- Geen bijzonderheden

Stationsplein 17 - Stationspleinkerk of 
Oranjekerk / Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland
Architectuur

- Een fraai voorbeeld van een nog compleet 

kerkelijk complex (kerk, pastorie, kosterswo-

ning, ommuring) uit de jaren 1930 met sterke 

invloeden van het zakelijk expressionisme; 

van belang op nationaal niveau.

- De kerk, ontworpen door architect C.M. 

Wijnhoven heeft een gave ijzeren kapcon-

structie van houten betimmering en ijzeren 

ribben. 

Stedenbouw

- Markant gelegen met ligging aan meerde-

re wegen en driezijdige zichtbaarheid dat 

ook terug te zien is in het ontwerp. De plek 

bevindt zich vlak achter de singel en vormt 

de overgang van binnenstad naar stadsuit-

breiding. 

- Door de stedenbouwkundig complexe ligging 

heeft het gebouw een alzijdig karakter met 

hoofdoriëntatie op het NS-station. 

- Dominante rol van het stedelijk weefsel. 

Hoewel het lijkt of de kerk gericht is naar het 

station is daar nooit een relatie mee geweest. 

- De kerk is gebouwd op de plaats waar de 

inmiddels gedempte Jan Verzwollewetering 

een haakse bocht maakte.

Interieur en roerend

- Het interieur van de kerk is sober, maar over-

weldigend uitgevoerd en heeft een nagenoeg 

gaaf bewaard jaren ’30 interieur, oorspronke-

lijk bankenplan en een liturgisch centrum in 

de Amsterdamse School-stijl.

Turfmarkt 23 - vm. Synagoge / Vrije Evange-
lische Gemeente
Architectuur

- Voormalige synagoge uit de eerste helft van 

de negentiende eeuw. De aanwezigheid van 

de synagoge heeft invloed gehad op de om-

geving die zich daarna ontwikkelde zich als 

een joods buurtje.

- Zowel gebouw en inventaris vertellen een 

belangrijk historisch lokaal verhaal.

Stedenbouw

- Relict van de Goudse joodse gemeenschap 

die in de oorlog zo goed als geheel verdwe-

nen is en daarmee de levende Israëlische 

gemeenschap in Gouda.

Interieur en roerend

- Het historische orgel heeft, ondanks dat het 

in het verleden gewijzigd is, monumentale 

betekenis.

- Wellicht nog meer overblijfselen te vinden 

van het voormalige op deze plek aanwezige 

badhuis.

Van Hogendorpplein 2 - Pauluskerk
Architectuur

- Waardevol voorbeeld van kerkenbouw in de 

vroege jaren 1960 van de bekende architect/

stedenbouwer David Zuiderhoek, met een-

voudig bouwvolume en fraaie glazen gevel 

en vrijstaande klokkentoren in het water. 

- Ontworpen voor een nieuwe wijk waarin een 

protestante en katholieke kerk een vanzelf-

sprekend onderdeel vormden van het gehele 

ontwerp.

Stedenbouw

- Stedenbouwkundig zeer markant gesitu-

eerd in de wijk (landmark) en van belang 

als onderdeel van een waardevol naoorlogs 

ensemble: het Thorbeckeveld. 

- Het Thorbeckeveld vormt een samenhan-
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gend voorzieningeneiland met scholen, 

groen en water als centrum van de wijk met 

op beiden koppen een kerk. Deze kerk vormt 

de landmark voor het westelijke deel van 

het Thorbeckeveld. Aan de oostzijde ligt de 

rooms-katholieke Josephkerk.

Interieur en roerend

- Het interieur met typerende vloerbekleding, 

de banken en het liturgisch centrum met 

preekstoel en doopvont is nog authentiek. 

Willem Bontekoesingel 1 - Apostolisch  
Genootschap
Architectuur

- Opvallend, modern kerkgebouw in sculptura-

le vormen.

- Goed voorbeeld van het “organisch bouwen” 

geïnspireerd op het antroposofisch gedach-

tengoed.

Stedenbouw

- Hoge stedenbouwkundige waarde vanwege 

dominante ligging in parkachtige setting op 

het “schiereiland” van de water- en groen-

structuur. 

- Ligging naast het gebouw van de Jehovah’s 

Getuigen.

Interieur en roerend

- Geen bijzonderheden bekend.

Willem Bontekoesingel 3 - Koninkrijkszaal
Architectuur

- Eenvoudige moderne zaalkerk op zeshoekige 

plattegrond en rechthoekig nevengebouwtje; 

daartussenin de bescheiden entree.

Stedenbouw

- Ligging in parkachtige setting op “schierei-

land”, naast het kerkgebouw van het Aposto-

lisch Genootschap.

Interieur en roerend

- Geen bijzonderheden bekend.
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Adres Opmerking

Sacramentskerk GM Constantijn Huy-
gensstraat 121C

1931, herbestemd tot gezondheids-
centrum; in lijst RCE Jacob van 
Lennepkade 3; inventaris van de vml. 
Sacramentskerk grotendeels onderge-
bracht in de H. Josephkerk

Kapel Cellenbroedersklooster RM Groeneweg 33 15-eeuwse kapel, buiten gebruik

Voorzienigheidskapel Hoge Gouwe 157 brocantezaak Rosetti

Gouwekerk RM Hoge Gouwe 41 voorheen St-Jozefkerk, 1902

Jeruzalemkapel RM Jeruzalemstraat 12 Rijksmonument, 1504 gebouwd, 
oorspronkelijk gebedshuis, sinds 2004 
cultureel centrum

Toren van gesloopte Barbarakapel RM Kuiperstraat 42 Met restanten van kapel zichtbaar in 
woonhuizen Kuiperstraat

Agnietenkapel RM Nieuwe Markt 100 Middeleeuws kerkgebouw. Eind 16de-
eeuw herbestemd tot tapijtweverij. In 
17de eeuw herbestemd tot bank van 
lening

Kerkje achter de Nieuwehaven 55 Nieuwehaven 55 gebouw nog herkenbaar als kerk

Gasthuiskapel RM Oosthaven 9 1474 kapel bij Ziekenhuis, Museum 
Gouda; na reformatie Waals-grefor-
meerde gemeente en daarna (1817) 
kapel van de rooms-katholieken

Armenkerk of Kleine Kerk GM Peperstraat 128 NH, 1842, appartementen

Vergadering van Gelovigen RM Peperstraat 20 1897, herbestemd als kantoorgebouw

Calvijn Turfmarkt 142a Gereformeerde kerken in Nederland 
1925 gebouwd, buiten gebruik

Turfmarktkerk / Noorderkerk Turfmarkt 60

Toren van gesloopte O.L. Vrouwe-
kapel

RM Vrouwesteeg 34

Remonstrants poortgebouwtje kerk gesloopt alleen poortje over

Sint Jozefpaviljoen Graaf Florisweg 77 voormalig r-k ziekenhuis herbestemd 
tot woningen, glas-in-loodramen, 
luidklokken

Bijlage 4: 

Kerken in Gouda - buiten gebruik of 
deels gesloopt
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De Berk Krugerlaan 79 Gouda Oecumenisch Initiatief Gouda

De Goudse Waarden Aula Van Heemskerkstraat 108 UnitedPraise

Evangelisch Centrum De 
Rivier

Antwerpseweg 5

Evangelische Gemeente 
Parousia

Aula in schoolgebouw Christe-
lijke SG De Goudse Waarden 
Kanaalstraat 31

CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda

Familiekerk Momenteel zonder gebouw

Godcentre Rijsselseweg 1 GODs Original Design Gouda; sinds 2018; 
tijdelijke behuizing

Groene Hart Ziekenhuis Gehoorzaal in ziekenhuis Bleu-
landweg 10

samenwerkende kerkgenootschappen 

Het Visnet Zaal achter vm. synagoge 
Turfmarkt 23

Internationale Christelijke Gemeenschap (ICU).

Huize Groeneweg De Baan 101 r.-k. eredienst in woonzorgcentrum

Islamitsch Maatschappelijk 
Centrum

Antwerpseweg 1 As-Salaam gebedsruimte, educatie, dodenmis-
sen; soennitische islam / wetschool malikisme

Kapel De Riethoek kapel in verzorgingtehuis Rid-
der van Catsweg 258

Oecumenisch Protestants

Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen 
(Mormonen)

Crabethstraat 10 Mormonen, heiligen der laatste dagen

Leger des Heils Johan de Wittlaan 31 Leger des Heils; zevendedagadventisten

Leger des Heils RM Turfmarkt 111 Leger des Heils, woonhuis

Levende Steen Ministries Zalen in de Irishof Levende Steen Ministries

Livingstoneschool Aula Prot. Chr. Livingstone-
school Livingstonelaan 60

Christengemeente De Levende Steen 

Messiaanse Gemeente Gouda Zaal in De Goudse Waarden 
Calslaan 100

Messiaanse Gemeente Gouda

Moskee As-Salaam Dunantsingel 92 (voorm. Su-
permarkt)

Soennitische islam (wetschool Malikisme)

Moskee El-Fath Spieringstraat 36 (voorm. 
pakhuis)

Soennitische islam (wetschool Malikisme)

De Gouden Aar PM Lage Gouwe 202 Pinkstergemeente Morgenstond 

Robert-Fleurystichting Zaal in Jac. P. Thijsselaan 45 samenwerkende kerkgenootschappen

Savelberg Savelberghof 200

The Blessing Momenteel zonder gebouw

Verpleeghuis Bloemendaal Zaal in verpleeghuis Bloemen-
daal Livingstonelaan 54

samenwerkende kerkgenootschappen

Vrijmetselarij Nicolaas Beetsstraat 2 Vrijmetselarij: De Vrijmetselaarsloge De Waare 
Broedertrouw; Loge De Waterspiegel, Vrijmetse-
larij voor vrouwen. 

Zorgcentrum Gouwestein Zaal ìn zorgcentrum Van Bergen 
IJzendoornpark 7

Zorgcentrum Goverwelle Zaal in zorgcentrum Midden-
molenplein 266

Rooms-Katholieke parochie 

Zorgcentrum Korte Akkeren Zaal in zorgcentrum Bernhard-
hof 400

Protestanten en Rooms-Katholieke Parochie 

Zorgcentrum Ronssehof Zaal in zorgcentrum Ronssehof 
Ronseweg 138

Protestants eredienst

Zorgcentrum Savelberg Zaal in zorgcentrum Willem de 
Zwijgersingel 18

samenwerkende kerkgenootschappen 

Bijlage 5: 

Zalen en genootschappen in Gouda
overig
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Gouda, Joseph RK Aalberseplein 3 Eredienst 2020 102

Gouda, Janskerk PKN Achter de Kerk 15 Eredienst RM 2019 317

Gouda, Oostpoort PKN Aderpolderweg 21 Eredienst x x

Gouda,  - HdlD Heiligen der 
Laatste Dagen

Crabethstraat 10 Eredienst x x

Gouda, Ontmoetingskerk PKN ICF Dunantsingel 314 Eredienst 1992 13

Gouda, Westerkerk PKN Emmastraat 33 Eredienst 1993 15

Gouda, Rehoboth Geref. Gem. 
NL

Gerbrandijweg 12 Eredienst 1997 9

Gouda, kapel begraafplaats RK kapel Graaf Florisweg 
126a

Eredienst RM 2020 25

Gouda, Levende Steen EvG Heemskerkstraat 
105

Eredienst x x

Gouda, Johannes de Doper Oud-Katholie-
ke Kerk in NL

Hoge Gouwe 107 Eredienst RM 2021 209

Gouda, achter kosterswoning CGK Hoge Gouwe 141 Eredienst x x

Gouda, Allerheiligst Sacrament RK J. van Lennepkade 3 Herbe-
stemd, 
medisch 
centrum

GM 2004 133

Gouda, Parousia EvG Kanaalstraat 31 Eredienst x x

Gouda, OLV ten Hemelopne-
ming

RK Krugerlaan 110 Eredienst 2020 69

Gouda, kapel Josephgasthuis ELK, ook ADS 
en RB

Lage Gouwe 134 Eredienst RM 2020 63

Gouda, De Gouden Aar Pinksterge-
meente

Lage Gouwe 204 Eredienst x x

Gouda, Vaste Burcht GKV Lekkenburg 148 Eredienst 2020 20

Gouda, GGN Geref. Gem. 
NL

Nieuwe Gouwe 
Oostzijde 2b

Eredienst x

Gouda, De Veste PKN Ridder van Catsweg 
300

Eredienst x x

Gouda, GGN Geref. Gem. 
NL

Stationsplein 17 Eredienst 2021 niet 
open-
baar

Gouda, vm Syn - VEG VEG Turfmarkt 23 Eredienst RM 2020 33

Gouda, Pauluskerk PKN v. Hogendorpplein 2 Eredienst 1994 14

Gouda,  - AG Apostolisch 
Genootschap

Willem Bontekoes-
ingel 1

Eredienst x x

Gouda,  - JG Jehova's 
Getuigen

Willem Bontekoes-
ingel 3

Eredienst x x

Bijlage 6: 

Inventarisatie Catharijneconvent 
stand van zaken mei 2021

inventarisatie uitgevoerd / voldoende actueel

(her)inventarisatie gewenst

x geen inventarisatie gewenst / niet geïnventariseerd

werk in uitvoering per mei 2021
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Joodse Begraafplaats RM Oosthaven 31 metaheerhuisje, achter gebouw De 
Haven, 1899 bij joods rusthuis

Joodse Begraafplaats GM Raoul Wallenbergplantsoen toegangspoort met muur, verplaatst naar 
plantsoen

Oude Begraafplaats RM; 
GM

Prins Hendrikstraat 1 aula RM, begraafplaats met 3200 graf-
stenen en baarhuisje GM

Kapel R.K. Begraafplaats 
Gouda

RM Graaf Florisweg 126 r.k. kapel, hek/muur, luidklok

Sint-Janskerk RM Sint Janskerk Achter de Kerk 
1 en 15

grafmonumenten, zerken, begraafplaats 
etc

Maria Magdalenaklooster GM Kazernestraat (nabij) pestkerkhof; 1476

Joodse Begraafplaats Boelekade niet meer aanwezig

Joodse Begraafplaats Bloemendaalseweg niet meer aanwezig

Bijlage 7: 

Funerair religieus erfgoed Gouda

Bijlage 8: 

Overzicht religieus erfgoed 
MuseumGouda

Het MuseumGouda bewaart veel Gouds religieus erfgoed. De museumstukken zijn in bruikleen of 

in eigen bezit. Het museum heeft een lijst gemaakt van alle kunstvoorwerpen en gegevens, zoals 

herkomst, datering en maker.

Op deze pagina zijn slechts een paar voorbeelden opgenomen, om een indruk te geven van de collectie. 

De gehele collectie is te zien op de online collectie database van het museum.

Rode koorkap met borduurwerk 
uit ca. 1475-1500 met in het 
midden Maria, links H. Catharina 
van Alexandrië, rechts de tweede 
patroonheilige van het Goudse 
Catharinaklooster, Elisabeth van 
Thüringen.

Koorkapschild met de ontmoeting 
van Christus als tuinman met 
de H. Maria Magdalena (‘Noli 
me tangere’) uit ca. 1540, naar 
ontwerp van Maarten van 
Heemskerck.

Rode dalmatiek uit ca. 1475-1500

Collectie Museum Gouda (bruikleen Kerkbestuur van de Oud-Katholieke Parochie van de H. 
Johannes de Doper, Gouda). Foto Museum Catharijneconvent Utrecht, Ruben de Heer
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Titel Datum(s) 
archiefvorming

Archief van de stichting Gouds Diaconaal Centrum, 1994 - 2002 1994-2002

Archief van het PVG (Pastoraat Verstandelijk Gehandicapten) te Gouda, 1991 - 2004 1991-2004

Gereformeerde Kerk Gouda 1979-2000

Archief van de Maagdenburggroep te Gouda, 1978 - 2008 1978-2008

Archief van de RK Interparochiele Vereniging (IPV) te Gouda 1977-2003

Archief van het project Restauratie Cartons van de St. Janskerk te Gouda, 1971 - 2011 1971-2011

Archief van de Federatie van samenwerkende kerkgenootschappen te Gouda, 1970-1999 1970-1999

Archief van de stichting IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) te Gouda, 1963 - 2007 1963-2007

Archief van de Goudse Stichting voor Joodse Sociale Arbeid, 1957-2002 1957-2002

Archief van de Gemeenschap van Kerken te Gouda, 1954-1981 1954-1981

Archief van de Stichting Parochiehuis H. Maria Goretti te Gouda, 1944-1985 1944-1985

Archief dr. Gerh. Huls, predikant te Gouda, 1939 - 1980 1939-1980

Archief van de Rooms-Katholieke parochie van het Allerheiligst Sacrament te Gouda, 1933-2002 1933-2002

Archief van het Fonds Herstel Goudsche Glazen, 1926 - 1936 1926-1936

Archief van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Gouda, 1905-2000 1905-2000

Archief van de Hervormde vereniging "Calvijn" te Gouda, 1899-1961 1899-1961

Archief van de Commissie voor de restauratie der St. Janskerk te Gouda, 1898-1989 1898-1989

Archief van de Christelijke Gereformeerde Kerk Gouda 1892-1999

Archief van de Hervormde zondagschool "Laat de kinderkens tot Mij komen" te Gouda 1882-2001

Archief van het rooms-katholieke zangkoor "Cantate Domino canticum novum" te Gouda,  
1882-2000

1882-2000

Archief van de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis, vanaf 1863 Christelijk Afgescheiden  
Gemeente, vanaf 1869 Christelijk Gereformeerde Kerk, vanaf 1892 Gereformeerde Kerk A, vanaf 
1907 Gereformeerde Kerk te Gouda, 1849-2004

1849-2004

Archief van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente te Gouda, 1820-1997 1820-1954

Archief van Commissie tot Instandhouding van het Hervormd Kerkgenootschap te Gouda,  
1798-1801

1798-1801

Archief van de Remonstrants Gereformeerde gemeente te Gouda 1629-2002

Archief van de diakonie van de hervormde gemeente te Gouda, 1624-1997 1624-1997

Archief van de Waalse gemeente te Gouda, 1624-1860 1624-1860

Archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Gouda, 1623-2000 1623-2000

Archief van de kerkenraad van de hervormde gemeente te Gouda, 1621-1997 1621-1997

Archief van de statie van de jezuïeten aan de Keizerstraat, later de Rooms-Katholieke parochie  
Onze Lieve Vrouwe (OLV) Hemelvaart,  1610-2002

1610-2002

Archief van de Oud-Katholieke parochie van de H. Johannes de Doper (St.Jan Baptist) te Gouda, 
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reformatie, 1315-1573

1315-1573

Bijlage 9: 

Kerkenarchieven in streekarchief
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Van de 328 respondenten van de enquête 

“Gouda denkt mee” woont bijna 95% woont 

in Gouda en bijna 50% is tussen 40 en 60 jaar. 

43% geeft aan nooit in een gebedshuis te ko-

men, 20% elke week. Daarvan komt bijna 96 % 

in een christelijke kerk, ruim 6% gaat naar een 

moskee (meerdere antwoorden waren moge-

lijk). De mensen komen in meerderheid voor het 

bijwonen van een dienst (63%) en voor gebed 

(46,5%), maar ook (en tegelijkertijd) bezoekt 

men een gebedshuis voor het genieten van 

architectuur en kunst (40%) en bijna 50% woont 

concert of ander cultureel evenement bij.

Een ruime meerderheid vindt het zeer belangrijk 

dat gebedshuizen blijven bestaan (57%). De 

redenen daarvoor zijn dezelfde als waarvoor 

men naar een gebedshuis komt, maar ook het 

kerkgebouw als zichtbaar stadsbaken en als 

toevluchtsoord bij calamiteiten wordt gewaar-

deerd. In de open antwoorden staat onder meer: 

“om de continuïteit van de stad te laten zien” 

en “omdat het religieus erfgoed bij de geschie-

denis van de stad hoort”. De gebedshuizen 

worden gezien “als plekken waar vanuit een 

grote bijdrage aan de samenleving geleverd 

wordt (naastenliefde, vrijwilligerswerk, financiële 

giften, onderdak). Anderzijds wordt ook gezegd: 

“Geloof wordt te veel beschermd”.

Van de respondenten wil zo’n 2/3 in meer of 

mindere mate financieel bijdragen aan het voort-

bestaan van religieus erfgoed. Een reactie luidt: 

“Het is de taak van de gemeente om essentieel 

erfgoed te bewaren en de kosten daarvan om te 

slaan naar de burgers.”

Ruim 20% van de respondenten doet vrijwilli-

gerswerk in een kerk. Een kwart is bereid om dit 

te gaan doen.

80% van de deelnemers vindt dat een ge-

bedshuis een nieuwe functie moet krijgen als 

het gebouw niet meer als gebedshuis gebruikt 

wordt. Een sociaal-maatschappelijke of culturele 

functie geniet ruimschoots de voorkeur boven 

wonen, detailhandel of horeca. Als voorbeelden 

worden onder meer genoemd: “vluchtelingen-

opvang, kinderdagverblijf en voedselbank”. Uit 

de antwoorden blijkt dat er bewustzijn is dat 

gebruik en mogelijkheden afhangen van de 

locatie, behoefte van een wijk en het gebouw. 

Eén respondent antwoordt: “weg ermee”. Daar 

staan meerdere reacties in deze trant tegenover: 

“Veelal zijn ze opgericht door de “gemeenschap” 

en zijn ze cultureel en historisch van belang. Het 

is spijtig als dat [erfgoed] niet meer publiek toe-

gankelijk is.” Er zijn meerdere respondenten die 

de nadruk leggen op het belang van publieke 

toegankelijkheid.

Ook wordt er gepleit voor “getrapte” functiever-

andering: eerst zoeken naar een andere religieu-

ze bestemming, dan naar een niet-commerciële, 

en dan pas naar een commerciële functie. Bij 

sloop is er ook angst voor wat er voor terugkomt 

en voor verlies van architectonische kwaliteit 

in de stad. Het gebruik voor woningen wordt 

heel gemengd beoordeeld, maar commercieel 

gebruik krijgt weinig steun: “Een pui vol met bor-

den van Action en Wibra-achtige bedrijven kan 

volgens mij écht niet”, zegt een respondent.

Een van de doelen van de enquête was om ook 

niet-gelovigen en niet-kerkgangers te bevragen 

over het onderwerp “toekomst religieus erf-

goed”. Met een percentage van 43% van de res-

pondenten die nooit in een gebedshuis komen, 

is dit gelukt. Hiermee is een inzicht verkregen in 

de mening van de Gouwenaar over de toekomst 

van gebedshuizen. Dit inzicht duidt erop dat het 

belang, ook voor niet-gelovigen, groot is en dat 

een passende herbestemming, mocht dit nodig 

zijn, eerst gezocht moet worden in sociaal-maat-

schappelijke en culturele functies.

Dit komt ook tot uitdrukking in de open antwoor-

den, waarbij ook nadrukkelijk aandacht wordt 

gevraagd voor het belang van omwonenden: 

“Het afbreken van een stadsgezicht, erkend 
of niet erkend, dient primair door de omwo-
nenden beoordeeld te worden waarbij zij als 
belanghebbenden dwingend advies moeten 
kunnen uitbrengen.” 

Bijlage 10: 

Uitkomsten participatie
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Religieus cultureel erfgoed
aantal respondenten

onderzoek uitgevoerd
van 5 t/m 26 januari 2021
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26% 20-40 jaar, 47% 40-60 jaar en 27% 60-80 jaar.
Bron: Icons gemaakt door Freepik, Pixel Perfect, Gregor Cresnar en Eucalyp van www.flaticon.com
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onze vragenlijst over de toekomst van het Goudse religieus erfgoed. Fijn
dat u uw mening met ons heeft gedeeld! We nemen de uitkomsten op in
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Erfgoedwet artikel 1.1
Definitie cultureel erfgoed 
Uit het verleden geërfde materiële en immateri-

ele bronnen, in de loop van de tijd tot stand ge-

bracht door de mens of ontstaan uit de wissel-

werking tussen mens en omgeving, die mensen, 

onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren 

als een weerspiegeling en uitdrukking van zich 

voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigin-

gen, kennis en tradities, en die aan hen en toe-

komstige generaties een referentiekader bieden.

Definitiebepaling monument 
een onroerende zaak die deel uitmaakt van 

cultureel erfgoed. 

Definitie cultuurgoed
roerende zaak die deel uitmaakt van cultureel 

erfgoed.

Definitie “Aard- en nagelvast”
Als een gebouw of object volgens de Erfgoed-

wet aangewezen is als monument vallen alle 

onroerende onderdelen van deze “zaak” onder 

de bescherming. We noemen dat ‘aard- en 

nagelvast’. Vaste onderdelen van het interieur 

vallen automatisch onder de juridische werking 

van de bescherming. 

Roerende zaken, cultuurgoederen genoemd, 

vallen niet automatisch onder juridische werking 

van de Erfgoedwet als de onroerende zaak is 

aangemerkt als monument.

Voor de definitie van onroerende zaak geldt het 

Burgerlijk Wetboek, Boek 3:

Artikel 3 

1.  Onroerend zijn de grond, de nog niet 

gewonnen delfstoffen, de met de grond ver-

enigde beplantingen, alsmede de gebouwen 

en werken die duurzaam met de grond zijn 

verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door 

vereniging met andere gebouwen of werken. 

2.  Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn. 

Artikel 4 

1 Al hetgeen volgens verkeersopvatting onder-

deel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van 

die zaak. 

2 Een zaak die met een hoofdzaak zodanig ver-

bonden wordt dat zij daarvan niet kan worden 

afgescheiden zonder dat beschadiging van 

betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, 

wordt bestanddeel van de hoofdzaak.

Erfgoedwet Artikel 3.7

•  Onze Minister kan ambtshalve besluiten 

een cultuurgoed dat van bijzondere cultuur-

historische of wetenschappelijke betekenis 

of uitzonderlijke schoonheid is en dat als 

onvervangbaar en onmisbaar behoort te 

worden behouden voor het Nederlands 

cultuurbezit aan te wijzen als beschermd 

cultuurgoed.

•  Onze Minister kan ambtshalve besluiten een 

verzameling van bijzondere cultuurhistori-

sche of wetenschappelijke betekenis, die 

als geheel of door een of meer van de cul-

tuurgoederen die een wezenlijk onderdeel 

van de verzameling zijn als onvervangbaar 

en onmisbaar behoort te worden behouden 

voor het Nederlands cultuurbezit, aan te 

wijzen als beschermde verzameling.

•  Het besluit tot aanwijzing als beschermde 

verzameling gaat vergezeld van een alge-

mene omschrijving van de beschermde 

verzameling en van een opsomming van 

de cultuurgoederen die tot de beschermde 

verzameling behoren.

•  Een cultuurgoed is: 

 a.onvervangbaar indien er geen of nagenoeg 

geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in 

goede staat in Nederland aanwezig is; 

 b.onmisbaar indien het een symboolfunctie, 

schakelfunctie of ijkfunctie heeft.

•   Bij de aanwijzing als beschermde verzame-

ling is het vierde lid van overeenkomstige 

toepassing.

Bijlage 11: 

Relevante definities van wet- en  
regelgeving
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Erfgoedwet Artikel 3.13. Aanwijzing als ensemble. 

Onze Minister kan ambtshalve besluiten een 

rijksmonument tezamen met cultuurgoederen 

aan te wijzen als ensemble, indien het geheel 

van rijksmonument en de cultuurgoederen in 

onderlinge samenhang van bijzondere cultuur-

historische of wetenschappelijke betekenis is.

Er wordt binnen de RCE gewerkt aan de uitwer-

king van Artikel 3.13 en 3.14  van de Erfgoed-

wet. De minister geeft daarin de mogelijkheid 

om een beperkte hoeveelheid kerkensembles 

aan te wijzen.

Register van Beschermde cultuurgoederen 
en verzamelingen (voorheen WBC lijst) 
https://data.collectienederland.nl/page/aggrega-

tion/wbc-lijst/195 

Verzameling: 42 cartons voor de gebrandschil-

derde glazen in de St. Janskerk te Gouda 

De cartons vormen de werktekeningen voor 

de beroemde, grotendeels 16de-eeuwse, ge-

brandschilderde glazen van de St. Janskerk. De 

cartons, die even groot zijn als de ramen zelf, 

zijn de grootste tekeningen op papier ter wereld. 

Tezamen met de glazen vormen zijn zij een onver-

vangbaar ensemble dat wat kwaliteit en omvang 

betreft uniek is in Nederland. Nergens ter wereld is 

een totaal ensemble van werktekeningen voor een 

belangrijk geheel kerkelijke glazen bewaard geble-

ven. Zowel artistiek als wat onderwerp betreft zijn 

de cartons een uniek historisch en kunsthistorisch 

document. Een aantal van de kunstenaars is van 

groot belang geweest in de ontwikkeling van de 

Nederlandse glasschilderkunst.

Definities Handreiking Roerend Religieus 
Erfgoed
Definitie religieus erfgoed

Religieus erfgoed is het geheel van cultuuruitin-

gen, materieel en immaterieel, roerend en

onroerend, dat verwijst naar een religieuze, 

godsdienstige of devotionele context, of

ermee in verband staat, zowel in het openbare 

als in het privédomein. Het gaat om

cultuuruitingen die de samenleving de moeite 

waard vindt om te bewaren en aan

volgende generaties door te geven.

Definitie roerend religieus erfgoed

Tot het roerend religieus erfgoed behoren alle 

verplaatsbare voorwerpen die verwijzen

naar een religieuze, godsdienstige of devotione-

le context, of ermee in verband staan,

zowel in het openbare als in het privédomein. 

Roerend religieus erfgoed kan verwijderd

worden zonder dat de onroerende context hier-

door beschadigt of incompleet wordt.

Nationaal, regionaal, lokaal belang

•  Roerend religieus erfgoed van nationaal 

belang

•  Onder roerend religieus erfgoed van na-

tionaal belang vallen voorwerpen die van 

algemeen belang zijn voor het Nederlands 

cultuurbezit door de (kunst)historische

•  betekenis en objecten die onvervangbaar 

en onmisbaar zijn voor de geschiedenis van 

een kerkgenootschap of orde of congrega-

tie.

•  Roerend religieus erfgoed van regionaal 

belang

•  Onder roerend religieus erfgoed van regio-

naal belang vallen voorwerpen die (kunst)

historisch waardevol zijn voor de regio, 

streek, provincie of bisdom.

•  Roerend religieus erfgoed van lokaal belang

• Onder roerend religieus erfgoed van lokaal be-

lang vallen voorwerpen die (kunst)historisch 

of actueel (emotioneel/religieus) waardevol 

zijn voor de gemeente, parochie, burgerlijke 

gemeente of plaats. 
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