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Inleiding   

Ontkerkelijking doet zich al een aantal decennia voor in Nederland en andere Europese 

landen. Geloofsgemeenschappen worden kleiner en gaan samen. Dit heeft tot gevolg dat 

overtollige kerken worden afgestoten. Kerkelijke instellingen verwachten dat het aantal 

kerksluitingen de komende jaren nog verder zal toenemen.  

De aandacht is tot nu toe vooral uitgegaan naar de gevolgen voor de kerkgebouwen en de 

mogelijkheid deze te herbestemmen. Inmiddels is er ook een toenemende aandacht voor de 

gevolgen voor het roerend religieus erfgoed. En dat lijkt terecht, want de gevolgen voor dit 

erfgoed zijn mogelijk groter. Immers ook bij behoud van het kerkgebouw door 

herbestemming, wordt roerend religieus erfgoed veelal verwijderd. 

 

In 2008 is een onderzoek gepubliceerd over herbestemming en sloop van kerken1. Uit de 

inventarisatie vanaf 1970 blijkt dat 927 kerken zijn afgestoten. Verwacht werd dat in de 10 

jaar na publicatie van het onderzoek nog 1.200 kerken worden afgestoten. Dit is een 

versnelling met de factor 5 ten opzichte van de periode ervoor. 

 

Dit rapport betreft een inspectie naar het risico van kerksluitingen voor de op grond van de 

Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc) beschermde voorwerpen. Dit risico kan bestaan uit:  

1. ongemelde verplaatsingen in Nederland 

2. ongeoorloofde verkoop aan het buitenland  

3. beschadiging of zelfs verloren gaan van beschermde voorwerpen.  

De Erfgoedinspectie (EGI) heeft het initiatief genomen tot dit onderzoek, omdat bij reguliere 

inspecties aan kerken signalen werden ontvangen dat dit risico zich voordoet.  

 

Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen: 

 Hoe groot is de kans dat wettelijk beschermde voorwerpen verloren gaan door 

kerksluitingen? 

 Als die kans zich inderdaad voordoet, welke factoren spelen daarbij een rol van 

betekenis? 

 Welke maatregelen zijn eventueel nodig om het verloren gaan van beschermde 

voorwerpen tegen te gaan?  

 

In dit rapport wordt eerst een overzicht gegeven van de conclusies (paragraaf 1) en wordt 

vervolgens ingegaan op de context (paragraaf 2) en de aanpak van het onderzoek (paragraaf 

3).  Vervolgens worden de onderzoeksbevindingen weergegeven (paragraaf 4). In de bijlage 

is kort ingegaan op de kwetsbaarheid van roerend religieus erfgoed in het algemeen. 

 

 

1. Conclusies  

 

Conclusies 

 De komende drie jaar is de sluiting van vier kerken met beschermde voorwerpen 

voorzien.  

 De kans is aanwezig dat op langere termijn ook andere kerken met beschermde 

voorwerpen te maken krijgen met kerksluitingen.   

 Kerkbesturen zijn zich voldoende bewust van de aanwezigheid van beschermde 

voorwerpen. Wisseling van kerkbesturen en beheerders doet hieraan echter afbreuk, 

waardoor de kans op het verloren gaan van beschermde voorwerpen in dat geval 

toeneemt.  

 Kerkbesturen blijken niet altijd op de hoogte te zijn van de wettelijke plichten die 

voortvloeien uit de aanwijzing tot beschermd voorwerp. 

 De kans dat beschermde voorwerpen verloren gaan doet zich ook voor door 

onvoldoende beveiliging (vooral slecht sleutelbeheer), ondeskundig behoud en beheer, 

en hoge kosten van conditiemetingen. 

 

                                                
1 Onderzoek herbestemming kerken en kerklocaties. Uitgave van het Bisdom van Haarlem, het Bisdom 

Rotterdam en Projectbureau Belvedère (2008). 
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2. Context 

 

Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc) 

Roerend religieus erfgoed is belangrijk nationaal erfgoed en bijzonder door het gebruik in 

levende context. Sinds 1 februari 1984 is in Nederland de Wbc van kracht. De Wbc heeft tot 

doel te voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere cultuurhistorische of 

wetenschappelijke betekenis zijn, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit. Aan zulke 

voorwerpen wordt een beschermde status toegekend. Beschermde voorwerpen mogen niet 

zonder toestemming van de minister van OCW naar het buitenland worden uitgevoerd. 

Binnenlandse verplaatsingen moeten aan de Erfgoedinspectie (EGI) worden gemeld.  

De EGI is toezichthouder op de naleving van de Wbc. 

 

Aantal beschermde voorwerpen in kerken 

In Nederland hebben 48 kerken beschermde voorwerpen, waarvan 36 rooms-katholieke 

kerken, 10 protestantse kerken en 2 overige kerken.  

Het betreft 58 Wbc-dossiers met in totaal ongeveer 2.160 voorwerpen, waaronder religieuze 

beelden en schilderijen, altaarstukken en zilverwerk. Binnen deze groep zijn er 108 losse 

voorwerpen en 12 verzamelingen met in totaal 2.052 voorwerpen. 

 

 

3. Het inspectieonderzoek 

 

In 2013 heeft de EGI inspecties uitgevoerd bij een groot aantal kerken met Wbc-voorwerpen. 

De inspecteurs hebben 27 kerken bezocht, die niet al in de afgelopen jaren zijn bezocht. 

Hierbij is een gesprek met de beheerder of de eigenaar gevoerd. In de gesprekken is –met 

behulp van een vragenlijst- ingegaan op de kans op sluiting van de kerken, het bekend zijn 

met de beschermde voorwerpen en de daaraan verbonden verplichtingen, de beschikbaarheid 

van inventarisaties van het in de kerk aanwezige roerende erfgoed en veiligheidsaspecten.  

Ook heeft de EGI een beknopt literatuuronderzoek gedaan en gesprekken gevoerd met 

stakeholders, zoals deskundigen van het Museum Catharijneconvent en de bisdommen 

Haarlem en Den Bosch. 

 

 

4. Bevindingen  

 

Kans op sluiting 

Bij één kerk met beschermde voorwerpen is sluiting in 2014 aan de orde. De beschermde 

voorwerpen in deze kerk worden elders binnen de lokale kerkgemeenschap geplaatst. Bij drie 

kerken dreigt sluiting na 2014. Tien kerken zijn betrokken in een fusie van parochies, zonder dat 

dit voor de kerk en het kerkinterieur gevolgen heeft. Twee kerken hebben geen kerkelijke functie 

meer, maar blijven wel open met een andere culturele bestemming. Ook hier is het kerkinterieur 

behouden. Van de 32 in het onderzoek betrokken kerken hebben 18 kerken te maken met een 

terugloop van kerkbezoekers. 

 

Uit het in de inleiding genoemde onderzoek naar kerksluitingen kan worden afgeleid dat een aantal 

kerken met beschermde voorwerpen (op termijn) een verhoogde kans loopt op sluiting, omdat 

deze bijvoorbeeld liggen in gebieden met waar veel kerksluitingen aan de orde zijn of behoren tot 

een bouwperiode die eerder voor sluiting in aanmerking komt. In onderstaand overzicht is 

aangegeven welk deel van de 48 kerken in theorie een verhoogde kans loopt op sluiting. Dit is 

gedaan op 4 factoren die daarbij van invloed zijn.   
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 Grotere kans Wbc Kleinere kans Wbc 

Vestigingslocatie Sterk stedelijke gebieden 16 Kleine provinciesteden en 

dorpen 

32 

Geografische 

ligging 

Noord-Holland (4), Noord-

Brabant (4), Zuid-Holland 

(9), Friesland (3), 

Gelderland (8) 

28 Limburg (13), Groningen (1), 

Overijssel (1), Utrecht (5) 

20 

Bouwperiode Na 1850  22 Vóór 1850 26 

Bescherming Geen monument 7 Monument 41 

 

Kans op verloren gaan van beschermde voorwerpen 

Uit de inspecties en gevoerde gesprekken blijkt dat de kans dat beschermde voorwerpen 

verloren gaan door kerksluitingen niet hoog wordt ingeschat. Dit neemt niet weg dat enkele 

risico’s zijn gesignaleerd die aandacht vragen. 

 

1. Bekendheid met beschermde voorwerpen  

Kerkbesturen zijn met deze voorwerpen bekend en de kans is in het algemeen klein dat 

waardevolle religieuze voorwerpen verloren gaan. Van de 32 kerken hebben 30 kerken een 

actuele beschrijving van het beschermde voorwerp of van de beschermde verzameling 

voorwerpen. 26 Kerken geven aan over een inventaris van het roerend religieus erfgoed in de 

kerk te beschikken.  

In gevoerde gesprekken is wel opgemerkt dat wisseling van kerkbesturen en het vertrek van 

sleutelfiguren, zoals beheerders, een groot afbreukrisico vormt voor bewustzijn en 

kennisoverdracht. Aanwezige kennis van het beschermd religieus roerend erfgoed, procedures 

en adequaat beheer wordt niet overgedragen en verdwijnt daardoor vrij snel.  

 

2. Bekendheid met procedures   

Dat behoud van kennis van procedures kwetsbaar is wordt gestaafd door de constatering dat 

een derde van de bij het onderzoek betrokken kerken aangeeft geen kennis te hebben van 

rechten en plichten van de Wbc. Bij meerdere inspecties is dan ook vastgesteld, dat 

binnenlandse tijdelijke verplaatsingen, bijvoorbeeld voor restauratie, niet zijn gemeld. 

Incidenteel is zelfs een verplaatsing naar het buitenland, meestal voor een tentoonstelling, 

niet gemeld. 

 

3. Veiligheid en beheer 

Bij de inspecties is door kerken aangegeven dat incidenten zich niet vaak voordoen. Twee 

kerken melden dat zij (recent) zijn geconfronteerd met diefstal, waarbij het niet gaat om 

beschermde voorwerpen. 

 

De Erfgoedinspectie heeft vastgesteld dat het sleutelbeheer een risico vormt in de beveiliging 

van beschermde voorwerpen in kerken. Het aantal personen dat over een sleutel beschikt die 

toegang verschaft tot de kerk is soms groot en het komt ook voor dat niet precies bekend is 

wie over een sleutel beschikt. Dit risico is bevestigd door een risicoanalyse die Broshuis 

Consultancy bij 54 kerken (niet Wbc) in de periode 2012-2013 heeft gemaakt. In deze 

analyse scoorde het hebben van een sleutelplan en -beheer opvallend slecht.  

 

Verder is in gesprekken het gebrek aan kennis over schoonmaken en gebruik van religieus 

erfgoed als risico naar voren gebracht. Hetzelfde geldt voor de hoge kosten van 

conditiemetingen en onderhoud. Aangegeven is dat in de kostenafwegingen het gebouw 

prioriteit krijgt ten opzichte van het roerend erfgoed. 
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Bijlage: kwetsbaarheid overig roerend religieus erfgoed (niet Wbc-beschermd) 

 

Inventarisaties religieus erfgoed 

Uit het onderzoek blijkt dat bij katholieke kerken inventarisaties van het roerend religieus 

erfgoed in het algemeen aanwezig en actueel zijn of wordt gewerkt aan actualisatie. Bij 

sluiting wordt een sluitingsinventarisatie opgesteld, in beginsel in samenwerking met het 

bisdom. Vervolgens vindt herbestemming plaats van de voorwerpen met een religieuze 

functie, aan de moederkerk, andere kerken of aan musea. Hierbij maakt men gebruik van de 

handreiking Roerend Religieus Erfgoed van het Museum Catharijneconvent (waarderen en 

herbestemmen). Als er een depot is worden ook hierin voorwerpen opgeslagen. Contacten 

met de handel worden vermeden. Vervreemding van voorwerpen met religieuze functie vindt 

in principe niet plaats. 

 

Voor protestante kerken heeft de inmiddels opgeheven Stichting Kerkelijk Kunstbezit in 

Nederland (SKKN) in de jaren ’70 inventarisaties heeft gemaakt. Deze zouden geactualiseerd 

moeten worden. Van kerncollecties is er wel een actuele inventarisatie. Verkoop van 

(religieuze) voorwerpen vindt plaats om inkomsten te genereren, bijvoorbeeld voor 

onderhoud en restauratie van het kerkgebouw. 

 

Het rapport van het pilotproject ‘Een waakzaam oog voor het religieus erfgoed in Limburg’2 

toont aan dat veel inventarisaties niet actueel zijn doordat er grote verschillen zijn tussen de 

inventarisaties en wat feitelijk in de kerken aanwezig is. 

 

Invloed op kerkbesturen 

In gesprekken is aangegeven dat de invloed van bisdommen op te volgen procedures bij 

kerksluitingen afneemt door bezuinigingen, waardoor inmiddels nagenoeg alle consulenten 

kerkelijk kunstbezit bij de bisdommen zijn verdwenen. Een deel van hun taken wordt nu 

vervuld door de nieuwe afdeling Kerken en kloosters van het Museum Catharijneconvent. 

Verder neemt de invloed af door een toenemende autonomie van parochies.  

 

De Protestantse kerk kent nauwelijks een overkoepelende organisatiestructuur en de kerken 

zijn veel autonomer in hun besluiten en handelen. De publicatie ‘Onbeheersbaar erfgoed’3 

geeft een zorgelijk beeld over het roerend erfgoed in protestante kerken in Friesland, ook wat 

betreft  voorwerpen van grote culturele waarde. 

 

                                                
2 Publicatie ‘Een waakzaam oog voor het religieuze erfgoed in Limburg’. Uitgave door het Bisdom Roermond, 

Monumentenwacht Limburg en Huis voor de Kunsten Limburg (2013) 
3 Publicatie ‘Onbeheersbaar erfgoed, zonder kennis geen keuze’. Uitgave door de Radboud Universiteit 

Nijmegen (2013). 


