




Tim De Pessemier

Herbestemming van de Gentse kerken

Academiejaar 2009-2010
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Voorzitter: prof. dr. Bart Verschaffel
Vakgroep Architectuur en stedenbouw

Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van

Begeleider: Maarten Van Den Driessche
Promotoren: prof. ir.-arch. Tijl Vanmeirhaeghe, Bart Verschaffel

Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van
Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Promotoren:

Begeleiders:

prof. Tijl Vanmeirhaeghe
prof. Bart Verschaffel
Maarten Liefooghe
Maarten Van Den Driessche

Vakgroep Architectuur & Stedenbouw
Faculteit Ingenieurswetenschappen - Universiteit Gent
Academiejaar 2009-2010

Herbestemming van de Gentse kerken
de architectuur en inplanting van het religieus erfgoed

Tim De Pessemier



iv



Woord vooraf

Met enig enthousiasme presenteer ik in dit boek de resultaten van een onderzoek binnen het kader van de 
masterproef. De zeer verschillende delen van dit boek weerspiegelen enerzijds de vaak moeilijke keuzes 
die moesten worden gemaakt tijdens de verwezenlijking ervan, anderzijds duiden ze ook op de complexiteit 
van het onderwerp: de herbestemming van kerken.

Ik ben mijn promotor, Tijl Vanmeirhaeghe, dan ook dankbaar voor de goede raad en de nodige vrijheid 
die me toegelaten hebben een evenwicht te vinden tussen het schrijven, het onderzoek op de stad en het 
ontwerpen in dit enigszins oorspronkelijk werk. Voorts wil ik ook professor Bart Verschaffel, Maarten 
Liefooghe en Maarten Van Den Driessche bedanken voor de vele inzichten.

Naast de gebruikelijke dank voor familie en vrienden, verdienen ook de volgende mensen een bedankje:  
broeder Rik, pater Raf, Marc Beyaert, Filip De Geyter en Dirk Ketelaere voor het openstellen van ‘hun’ 
kerken; speciale dank gaat naar Pierre Holvoet, Emelie Demasure en mijn vader.

Toelating tot bruikleen

“De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de 
masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het 
auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het 
aanhalen van resultaten uit deze masterproef.”

Tim De Pessemier
 20 augustus 2010

v



deel A  

 1. De onvoorwaardelijke zorg voor monumenten 12
- Monumentenzorg 13
- conservatie en restauratie 17
- Kerk en Staat 19
- impasse van het kerkgebouw 22

2. Het herbestemmingsdebat in Vlaanderen 26
- een zachte herbestemming 29
- Pleidooi voor een nevenbestemming  31
- conclusie 32

3. De evidente herbestemming 36
- esthetische neveneffecten 44
- conclusie 46

4. Herbestemmen van een schrijn 50

vi



deel B 

 1. Architectuur en inplanting van het kerkgebouw 54
- Betrekkelijke autonomie van de architectuur 58
- Betekenis in de ruimtelijke context 59

 2. Verbouwen van de kerk 68

 3. Vijf schetsontwerpen 70
- de Sint-Machariuskerk 72
- de Sint-Jozef en Sint-Leopolduskerk 78
- de Sint-Jacobskerk 84
- Heilig Hartkerk 90
- Sint-Annakerk 96

 4. Synthese 102

inventaris 107

bibliografie 144

bijlages 147

 1. Het Charter van Venetië (1964) 148

 2. De geschiedenis van Gent 152

vii





inleiding

(S
am

m
lu

ng
 R

yh
in

er
)



2



“Het kerkgebouw is er als een vreemde aanwezigheid. Het trekt 
aan, wekt verwachtingen. Maar een vereenzelviging ermee is 
niet meer mogelijk. Het behoort tot een andere tijd. Tegenover 
die houding staat de officiële zorg waarmede die monumenten 
bewaard worden, alsof ze nog deel van ons leven uitmaken, 
alsof, door ze te slopen, onze identiteit zou worden aangetast. We 
weten niet goed meer, gelovigen of ongelovigen, wat ermee aan te 
vangen, maar we willen ze klaarblijkelijk ook niet kwijt. Over dit 
dilemma gaat het.” - Geert Bekaert [1]

De herbestemming van kerken is een veelbesproken onderwerp in 
zowel architecturale kringen als publieke media. De ontvolking van 
de kerkgemeenschappen en de degressie van de Kerk als maatschap-
pelijk relevant instituut maken van onze religieuze gebouwen een 
prangend vraagstuk. Een recent voorbeeld van de media-aandacht 
voor het thema van deze scriptie is de Minderbroederskerk te 
Mechelen, die werd omgeturnd tot luxehotel.[2] De kerk is er 
verkaveld in hotelkamers en de gasten ontbijten er met zicht op 
het tabernakel. Hoewel de ingreep in deze kerk naar eigen zeggen 
volledig omkeerbaar is, kunnen we ons de vraag stellen (zoals vele 
monumentenzorgers doen) of de zogenaamde ‘sacraliteit’ van de 
voorheen religieuze ruimte niet wordt verfnuikt door de opdeling 
in ruimtes en de exhibitie van een ruimte bedoeld voor de liturgie. 
De herbestemming van kerken leidt al gauw tot polemiek. Meestal 
gaan de discussies over wat respectvol is, en wat niet. Sommige 
gelovigen zien dan ook liever hun afgedankte kerk gesloopt dan 
dat ze dagelijks worden geconfronteerd met het - naar eigen zeggen 
- misbruik van de kerk en de plek voor een of andere exuberante 
bestemming of drastische architecturale krachttoer.

Volgens onderzoek aan de K.U. Leuven in 2008 woont nog gemid-
deld zo’n 7% van de Belgen tussen 5 en 69 jaar wekelijks een 
misviering bij.[3] We stellen vandaag vast dat de kerken, op enkele 
uitzonderlijke levensmomenten zoals een trouw, een doop of een 
begrafenis na, geen volle huizen meer trekken. Een enkel moment 
in de week komen nog een handvol gelovigen in de grote kerkruimte 
samen om er het geloof te vieren. We lijken met een overschot 
aan kerken opgezadeld, des te meer omdat de onderhoudskosten 
beginnen door te wegen. We moeten echter bemerken dat de uitdij-
ende secularisatie van de maatschappij de geloofsbeleving niet 
zomaar heeft uitgedoofd. Wel behoort ze niet meer tot het publieke 
domein, het geloof is daarentegen verschoven naar de private sfeer. 
Zeer vaak komen mensen nog naar een kerk om er in afzondering 
te kunnen bidden.

Hoewel de recente aandacht voor het onderwerp en de manier 
waarop we kerken vandaag herbestemmen het misschien niet doen 
vermoeden, is de herbestemming of reconversie van religieuze 
gebouwen van alle tijden. Al sinds de start van onze jaartelling is de 
geloofsbeleving onderhevig aan schommelingen, bijna steeds met 
gevolgen voor de gebouwen waarin het geloof wordt gevierd. 

De verhuis van een kerkgemeenschap uit materiële, economische of 
veiligheidsoverwegingen is maar één voorbeeld van een mogelijke 
oorzaak voor de herbestemming van het kerkgebouw.[4]  De religi-
euze gebouwen werden prompt achtergelaten als steengroeve of 
indien mogelijk werden de kostbare bouwmaterialen meegenomen. 
Wat ons nu nog rest van deze voorbeelden is vaak een voetafdruk 
van de oude funderingen.
Een meer bestudeerde oorzaak zijn de godsdienstoorlogen die 
Vlaanderen tijdens de 16e eeuw onveilig maakten. Veel religieuze 
gemeenschappen werden gedwongen te verhuizen binnen de stads-
wallen en moesten noodgedwongen hun gebouwen achterlaten.
Hetzelfde lot wachtte de kloosterordes als gevolg van de Franse 
revolutie, toen alle contemplatieve ordes werden afgeschaft en 
honderden kloosters en abdijen werden verkocht en ‘herbestemd’ 
als schuur of stal.
We onthouden dat kerken niet zo’n onveranderlijke bouwsels zijn 
als de huidige behandeling ervan soms doet vermoeden. Bovendien 
hebben de kerken niet alleen noodgedwongen, maar ook veel 
bewuste transformaties ondergaan; zoals aanpassingen aan nieuwe 
stijlopvattingen, veranderingen in de liturgie of simpelweg drasti-
sche kerkuitbreidingen ten gevolge van een bevolkingsexplosie.

Of we het kerkgebouw nu zien als een belangrijke sociale, culturele 
of religieuze getuige, een architecturaal kunstobject of eerder 
een grote hal in een drukke omgeving; we kunnen ze blijkbaar 
niet zomaar kwijt.  In tegenstelling tot de vele historische monu-
menten die een geconstrueerde geschiedenis vertellen over een ver 
verleden, hebben we vaak nog recente, persoonlijke herinneringen 
aan de gebruiken en rituelen die de vele religieuze gebouwen nog 
steeds evoceren.
Toch lijkt het alsof de secularisatie en de plotse leegstand het 
kerkgebouw instantaan op dezelfde noemer zet met de dode, histo-
rische monumenten. Meer zelfs, we lijken alle religieuze bouwsels 
onvoorwaardelijk te beschouwen als deel van het cultureel erfgoed, 
ons patrimonium. Dit religieus erfgoed wordt door de monumen-
tenzorg volop geklasseerd en beschermd, om er uiteindelijk voor 
te zorgen dat dit ‘landschap van kerken’ zo intact mogelijk kan 
worden behouden. Niet om er blijvend het geloof te vieren, wel om 
de herinnering eraan levendig te houden. Alsof onze eigen identiteit 
op het spel staat. Ook al zijn we er nog niet helemaal uit wat aan 
te vangen met de vele kerken die beetje bij beetje hun maatschap-
pelijke relevantie verliezen. Net daar gaat deze scriptie over: hoe 
kunnen we deze godshuizen bestaansrecht geven als hun liturgische 
functie is uitgespeeld?

De actuele vraag naar wat aan te vangen met het religieus 
erfgoed na de ontkerkelijking is een discussie die voornamelijk 
wordt gevoerd binnen de monumentenzorg, meer specifiek door 
Onroerend Erfgoed. De Vlaamse overheid - de zorg voor monu-
menten is nog steeds de taak van de overheid - is dan ook druk in de 
weer een duurzaam en strategisch beleid uit te stippelen voor deze 
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De Sint-Baafskathedraal: de opeenvolgende bouwfasen tijdens de gotiek (Firmin de Smidt)

Ook de welbekende Sint-Pietersabdijkerk is doorheen de geschiedenis onderhevig geweest aan voortdurende verandering. 
De “Tweekerkenstraat” herinnert ons hieraan. (‘Bouwen door de eeuwen heen’)
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gebouwen,  waarvoor ze dan in het geval van leegstand een herbe-
stemming kunnen uitwerken met de betrokken actoren, gaande van 
architecten en kunsthistorici tot kerkelijke vertegenwoordigers en 
lokale erfgoedverenigingen.
De inzet van dit debat is dus de herbestemming van het kerkgebouw. 
In een poging het gebouw opnieuw betekenis te geven in zijn lokale 
context, wordt een profane bestemming aan de kerk toegekend. De 
onderliggende agenda van de monumentenzorg in dit ‘herbestem-
mingsdebat’ is natuurlijk het - zo authentiek mogelijk - behoud van 
een historisch monument als belangrijke informatiebron uit het 
verleden. Onroerend Erfgoed wil dan ook toezien op het nodige 
respect (en zelfs maatschappelijke betekenis) bij de reconversie van 
het religieus erfgoed; een discussie die vooralsnog eerder eentonige 
projecten lijkt voort te brengen.

De romaanse domkerken, gotische kathedralen, renaissance, barok 
of neogotische stijlkerken constitueren echter meer dan alleen 
een rijke verzameling kunstobjecten. Ze zijn het resultaat van een 
complexe ontwikkeling en verhouding tussen het kerkgebouw, de 
Kerk als instituut en de gemeenschap waarvoor ze gebouwd werden. 
Het verhaal achter iedere kerk is natuurlijk veel complexer dan het 
gebouw doet aflezen. Wat ons rest is een uiterst gelaagd en gediver-
sifieerd landschap van kerken, want deze religieuze bouwsels zijn 
tot op vandaag prominent aanwezig in het Vlaamse landschap en de 
steden. Noem het een gebouwd residu, met een specifieke architec-
tuur en vaak strategische inplanting in de nabije omgeving; nog vaag 
verwijzend naar een vroegere leefwereld die werd geordend door en 
rond het kerkgebouw, zowel ruimtelijk als maatschappelijk.[5]

In deel A zullen we zien dat in dit ‘herbestemmingsdebat’ de 
nadruk echter voornamelijk op de materiële instandhouding van 
het kerkgebouw komt te liggen. Het kerkgebouw wordt bevroren 
en gerestaureerd in een bepaalde - dus willekeurige - toestand. 
Alle kerken worden zonder onderscheid behandeld als te bewaren 
monumenten, die via een zo min mogelijke ingreep een nieuw nut 
krijgen toebedeeld. Deze hang naar materiële authenticiteit, gedic-
teerd door de heersende restauratie-ethiek uit de monumentenzorg, 
is het herbestemmingsproject eerder beperkt in zowel functie als 
architecturale ingreep. De voorkeur gaat namelijk naar zogenaamde 
‘zachte herbestemmingen’ zoals cultuurcentra of andere openbare 
functies die liefst geen drastische ingreep in het kerkgebouw 
vereisen. Tentoonstellingsruimtes zijn dus ideaal, want dan kan de 
kerk gewoon zichzelf blijven.

Deze manier van omgaan met het kerkgebouw als historisch 
monument, gepropageerd door de monumentenzorg, komt in 
de nabije toekomst ongetwijfeld onder druk te staan. We kunnen 
ongetwijfeld van alle kerken een cultuurcentrum, boekhandel 
of concertzaal maken. De actuele herbestemmingsprojecten zijn 
bijgevolg ook niet meer te vergelijken met de eerder aangehaalde 
pragmatische omgang met het kerkgebouw voor het ontstaan van de 

monumentenzorg. Vreemd genoeg zijn het vaak dit soort ‘transfor-
maties’ van oude gebouwen die ons zo weten te boeien. Denk maar 
aan de reconversies van oude industriële panden, waar vaak buiten 
de monumentenzorg om, op een vrij pragmatische manier wordt 
omgegaan met de bestaande materie;

“Een van de boeiende aspecten van het menselijke handelen is 
het bouwen en het slopen. Bouwen gebeurt vanuit een noodwen-
digheid, een directe bruikbaarheid. Dit maakt het fundamenteel 
verschil met kunst, het gebouwde is en moet beantwoorden 
aan een factor dienstbaarheid. Gebouwen overleven vaak hun 
oorspronkelijke functie en krijgen door gewijzigde maatschap-
pelijke omstandigheden een nieuwe bestemming, een nieuwe 
toekomst. Men gaat niet over tot het radicaal slopen omdat de 
functie verdwijnt. Dit permanent proces van recycleren van 
gebouwen is één van de meest fascinerende aspecten binnen 
ons bouwkundig erfgoed en geeft een boeiende gelaagdheid van 
onzuiverheid aan onze steden.” - Marc Dubois [6]

Toch lijkt het onmogelijk, als we de vele herbestemmingsprojecten 
in beschouwing nemen, om het kerkgebouw te recycleren zoals 
Marc Dubois nochtans suggereert. Reconversie van de voorheen 
sacrale ruimte leidt vaak tot verhitte discussies; enerzijds omwille 
van de unieke ruimtelijke samenstelling die niet zomaar is los te 
denken van het religieuze gebruik, anderzijds door de vaak nog zeer 
aanwezige christelijke symboliek van het kerkinterieur.
De herbestemming van kloosters en kapellen daarentegen, vindt 
doorgaans vrij snel een passende bestemming doordat de schaal 
en configuratie van de ruimtes gemakkelijk hedendaags gebruik 
toelaten. Het is niet ongebruikelijk dat kloosters worden omgeturnd 
tot zorginstellingen, cultuurhuizen of verblijfplaatsen. De kapel 
van het herbestemde kloostercomplex fungeert dan vaak als een 
polyvalente ruimte, waardoor het kerkinterieur nauwelijks wordt 
aangetast. De herbestemming van kerken, en niet kapellen, is dan 
ook het centrale onderwerp en de uitdaging van deze scriptie. Het 
uitgangspunt is het kerkgebouw, met de nadruk op gebouw.

In deel B wordt duidelijk dat deze scriptie afstand probeert te 
nemen van het nogal rigide en materialistische denkkader dat wordt 
geponeerd door de monumentenzorg; waarin het beschermen van de 
kerkgebouwen het uiteindelijke doel is, en niet het ontwerp voor een 
nieuwe bestemming. De ambitie is dan ook om een alternatief discours, 
een ware B-kant, voor het grijsgedraaide ‘herbestemmingsdebat’ op te 
stellen; en opnieuw het kerkgebouw te bevragen, los van de premisses 
rond materiële authenticiteit. Enerzijds vanuit de fascinatie voor het 
hergebruik van de materie, de recyclage waar Marc Dubois het over 
heeft;  anderzijds vanuit de vaststelling dat de door monumentenzorg 
opgedrongen omgang met het kerkgebouw tot impasse zal leiden als 
steeds meer kerken in onbruik dreigen te raken. De architectuur en 
inplanting van het religieus erfgoed worden hier geanalyseerd, om 
vervolgens als startpunt te dienen voor de herbestemming van kerken.
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Met vijf schetsontwerpen wordt vervolgens getracht dit ‘alternatief 
discours’ kracht bij te zetten. Er wordt gezocht naar een nieuwe 
bestemming voor een concreet kerkgebouw. Daarvoor moeten we 
eerst nagaan hoe deze kerk aanwezig is in zijn omgeving; enerzijds 
als grote, lege hal in een specifieke context, anderzijds als gewezen 
huis van God, zonder daarbij enige monumentaliteit of zogenaamde 
‘sacraliteit’ a priori te willen ontzien. In dit discours analyseren we 
daarom het kerkgebouw en hoe het zich manifesteert in de stad, en 
die stad is Gent.

Religieuze gebouwen hebben in en om Gent duidelijk een zeer 
grote impact gehad op de ontwikkeling en dus het huidige uitzicht 
van de stad. Van de eerste vormen van stedelijkheid rond de 
abdijen tot de 19e-eeuwse stadsuitbreidingen rond parochiekerken, 
de verscheidenheid aan kerken maken van Gent een interessant 
laboratorium om na te denken over de herbestemming van het kerk-
gebouw. Bovendien stelt de problematiek van de herbestemming 
zich pertinent in de stad, in tegenstelling tot de dorpskerken die met 
parochiezaal nog steeds actief worden gebruikt. De leegstand, zelfs 
het verval, van het grote aantal kerken in Gent legitimeert eveneens 
dit onderzoeksdomein. Zowel de kerkelijke overheid (de Gentse 
parochies en het bisdom) als de stedelijke dienst monumentenzorg 
zijn - anno 2010 - nog niet veel verder dan een eerste verkennings-
ronde of hebben pas net de problematiek op de agenda geplaatst. 
Naast de analyses van alle kerken in deel B, is daarom achteraan 
deze scriptie een volledige inventaris van het Gentse, religieus 
erfgoed bijgevoegd.

Het vraagstuk van de herbestemming vereist in de toekomst 
wellicht een mentaliteitsverandering. Als we wachten om actie te 
ondernemen tot de kerken geleidelijk leegstromen, dan zullen veel 
toekomstige herbestemmingen zich aflezen als gemiste kansen. Dit 
boek moet dan ook gelezen worden als zowel een wakker schudden, 
als een eerste poging om op een bedachtzame wijze na te denken en 
te experimenteren met ons religieus erfgoed.
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“In Gent moesten 252 mensen hun afwijkende geloofsovertuiging met 
de dood bekopen. Vele tientallen stierven op de brandstapel die men 
doorgaans op het Sint-Veerleplein of op de Vrijdagmarkt oprichtte. De 
meest strijdbare protestanten waren de calvinisten. Onder hun invloed 
had in 1566 een eerste beeldenstorm plaats, die in alle kerken, kapellen 
en kloosters van de stad woedde en de vernieling van onschatbare 
middeleeuwse kunst tot gevolg had.”
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 1. De onvoorwaardelijke zorg voor monumenten

Het was de vernieling van zoveel kerken in nasleep van de Franse 
revolutie die mee aan de oorsprong lag van het besef van een gebouwd 
patrimonium. De vernielingen, bedoeld om de monumenten van het 
oude regime uit te wissen, hebben dus bijgedragen aan het ontstaan 
van de monumentenzorg als discipline aan het begin van de 19e 
eeuw. Met dit besef voor het gebouwde patrimonium als bepalend 
voor de eigen geschiedenis en identiteit, ontwikkelde zich de notie 
van het historisch monument. Het begrip gaat echter terug tot de 
renaissance met de ontwikkeling van de architectuur als product 
van intellectuele en artistieke bezigheid, en de confrontatie met de 
overblijfselen uit de Antieke Oudheid als historische getuigen.

Kerken kunnen we bezwaarlijk dode monumenten noemen. Het 
merendeel van de godshuizen wordt vandaag nog steeds gebruikt 
voor de eredienst. In de discussies over monumentenzorg bekleedt 
het kerkgebouw een aparte plaats, wellicht doordat het altijd in 
zekere zin een werkelijk monument gebleven is. Toch praten we 
over het kerkgebouw alsof het een monument is, alsof het tot een 
andere tijd behoort. De kerk is terzelfdertijd zowel monument als 
historisch monument. 

De gerenommeerde Franse architectuurhistoricus Françoise Choay 
gaat dieper in op dit verschil in perceptie tussen monument en histo-
risch monument, in functie van de plaats die het gebouw bekleedt in 
de gemeenschap.[1]  Het monument, zo gaat ze verder, is een artefact 
dat werd opgericht door een gemeenschap om gebeurtenissen, prak-
tijken of het geloof voor de toekomstige generaties veilig te stellen. 
Het monument heeft te maken met het gebouwde geheugen van een 
gemeenschap. We kunnen ons nog een leefwereld voorstellen die 
was geordend door en rond het kerkgebouw, zowel maatschappelijk 
als ruimtelijk.

Het historisch monument is de antithese van het monument. Het 
getuigt nog van de voorheen ‘monumentale’ rol van het gebouw in 
de gemeenschap. Wat ons rest is enerzijds een document of informa-
tiebron uit het verleden, daarnaast bekleedt het nog vaak een unieke 
plaats in onze gemeenschap of weten we het gebouw te appreciëren 
voor de oude verschijning ervan (‘ouderdomswaarde’).[2]

Van beide definities is nog wat terug te vinden in het kerkgebouw. 
Als we spreken over de herbestemming van kerken, dan bekleedt 
deze praktijk ook een aparte positie in de monumentenzorg, begaan 
met het behoud en restauratie van de kerken als historische docu-
menten. Daarnaast wordt de herbestemming bemoeilijkt doordat 
het kerkgebouw in een vaak recent verleden nog een prominente 
plek in de parochie of stadswijk bekleedde, als een waar monument.
Voor we echter de herbestemming van kerken meer in detail 
bespreken, gaan we in dit hoofdstuk dieper in op de ontwikkeling 
en de motieven van de monumentenzorg, en waarom ze zich willen 
ontfermen over de toekomst van de kerken die leeg komen te staan. 
Het historisch monument vereist immers een onvoorwaardelijke 
zorg, om het als oorspronkelijk document uit het verleden te conser-
veren en over te dragen aan toekomstige generaties.[3] We zullen 
zien dat de herbestemming van de kerk als monument hierdoor 
wordt beïnvloed en dat de principes uit de monumentenzorg voor 
de omgang met het historisch monument ook de herbestemming 
van kerken zullen sturen.
 
Tot slot wil ik nog vermelden dat de bedenkingen en conclusies 
die in dit hoofdstuk worden geformuleerd, grotendeels te danken 
zijn aan het exhaustieve werk van Françoise Choay over de ontwik-
keling van de monumentenzorg en de notie van monument en 
historisch monument: Allégorie du Patrimoine (1992).
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Monumentenzorg

Het is geen toeval dat in 1835 de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten werd opgericht als eerste Europese commissie die 
moest instaan voor de zorg en het behoud van de Belgische monu-
menten, zelfs nog voor de oprichting van de Franse Commission 
des Monuments Historiques in 1837.[4] De inrichting van deze 
commissie is een vrijwel direct gevolg van het ontstaan van de 
nieuwe Belgische staat. Deze eerste, georganiseerde vorm van 
monumentenzorg (en rechtstreekse voorloper van de huidige 
KCML, waar in 1912 bovenop de zorg voor monumenten eveneens 
die voor landschappen aan werd toevertrouwd) bestond uit een 
nationale commissie ter bevordering van de Belgische identiteit via 
de constructie van een nationaal patrimonium. Deze constructie van 
het patrimonium mag in deze begindagen van de monumentenzorg 
zeer letterlijk geïnterpreteerd worden: de leden van de commissie, 
vrijwel allen architect, waren naast de restauratie en het behoud 
eveneens belast met de oprichting (!) van nieuw te bouwen monu-
menten, allemaal in teken van de jonge natiestaat. Zowel nieuwe 
publieke gebouwen als historische bouwwerken werden in deze 
eerste jaren van de monumentenzorg - zelfs tot in de 20e eeuw - 
door dezelfde commissie behandeld. Zo moesten bijvoorbeeld 
nieuw te bouwen kerken eerst de KCM passeren voor advies en 
goedkeuring.[5] Bovendien haalden de leden van de Commissie 
vaak de staatsopdrachten voor restauraties of nieuwe monumenten 
binnen, en werden ze schampend al eens het nationale architecten-
bureau genoemd.

De zorg voor monumenten had in die beginjaren een zeer uitge-
sproken nationalistische agenda, maar de onderliggende motieven 
zijn iets moeilijker te achterhalen en werden niet altijd even duide-
lijk geplaatst. We associëren de zorg voor monumenten vandaag 
met een haast wetenschappelijke discipline die de gebouwen wil 
bewaren als documenten of informatiebronnen uit een ver verleden. 
We moeten het ontstaan van deze discipline echter situeren in een 
periode van late Verlichting en romantiek, aan het begin van de 19e 
eeuw. Een periode gekenmerkt door opkomende wetenschappen 
als archeologie, ontdekkingen van vergane culturen en hun monu-
menten, en de verre expedities naar de ruïnes van Egype en Syrië. 
Het besef van de vergankelijkheid van de menselijke - dus ook de 
eigen - cultuur was een zeer aanwezig thema in de intellectuele 
kringen rond 1800. Ook tegenover de eigen, oude gebouwen 
ontstond bijgevolg een zekere afstand, als die van een toeschouwer. 
Het was de start voor het bestuderen van die gebouwen, net zoals 
dat de vorige eeuwen werd gedaan met de Egyptische piramides of 
de Griekse resten uit de Oudheid. 

Veel historische monumenten hebben vandaag nog steeds hun 
aanschijn te ‘danken’ aan deze eerste periode van zorg voor de 
monumenten. Het was in de 19e eeuw niet ongebruikelijk een 
monument te actualiseren, te voltooien of te herstellen in de ‘geest’ 

van het gebouw. De bekendste protagonist van deze architectuur-
praktijk is ongetwijfeld Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, maar in 
zijn navolging werden monumenten vaak op historiserende wijze 
getransformeerd, zonder de historische kennis en intellectuele 
achtergrond als de meester zelf. Deze soms zeer verregaande 
restauraties werden opnieuw vaak ingezet voor een nationalistische 
agenda, of om stad of monument van extra grandeur te voorzien. 
Een voorbeeld van dergelijke stadsverfraaiing in Gent, is de vrijma-
king van de Sint-Niklaaskerk aan het eind van de 19e eeuw.

“Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le 
refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir 
jamais existé à un moment donné.” [6]

In de 20e eeuw kwam geleidelijk verandering in de vaak histo-
riserende behandeling van monumenten. Een eerste mijlpaal in 
de Belgische monumentenzorg is de wet op de bescherming van 
monumenten uit 1931, dat een legaal en administratief kader biedt 
voor de discipline:

“Les monuments et édifices dont la conservation est d’intérêt 
national au point de vue historique, artistique et scientifique.” [7]

Voor het eerst werd het mogelijk een historisch monument bij wet 
te beschermen, als ze tenminste van waarde is voor de Belgische 
geschiedenis, kunst of wetenschap. Nog steeds is de onderliggende 
agenda duidelijk nationalistisch getint, toch kunnen we spreken van 
een verschuiving in de perceptie van het patrimonium: de histori-
sche, wetenschappelijke en artistieke waarde van het oude gebouw 
krijgen de bovenhand op het vermogen van een monument om 
enige Belgische grandeur te articuleren. Ook al zijn het nog steeds 
enkel de grote monumenten die wettelijk worden beschermd. Deze 
institutionalisering wordt eveneens benadrukt doordat de wet uit 
1931 ook voorzag in de administratieve uitbouw van een inventaris 
en rangschikking van het bouwkundig erfgoed, op basis waarvan de 
grote Belgische monumenten bij wet konden worden beschermd.[8]

Een volgende en ongetwijfeld belangrijkste mijlpaal in de totstand-
koming van de hedendaagse monumentenzorg is het Charter 
van Venetië (1964) (waarvan een Nederlandse vertaling aan deze 
scriptie werd toegevoegd als Bijlage 1). Dit handvest moet worden 
gelezen als een internationale (lees: westerse) principeverklaring 
voor een correcte omgang met het historisch monument. In zestien 
artikelen predikt het Charter een goede zorg voor het gebouwde 
erfgoed. Ze handelt onder meer over het onderhoud, de restauratie, 
het wetenschappelijk onderzoek en de relatie van het monument 
met de gebouwde omgeving; en kan bijgevolg worden gelezen als 
een samenvatting van de heersende restauratieprincipes, ook al 
hebben de verschillende artikels geen bindende kracht. De geldig-
heid van het Charter is sinds de jaren ‘60 dan wel al meerdere 
malen in vraag gesteld[9], toch kan niet worden afgedaan van het 
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belang van de principes, die nog steeds invloedrijk zijn in hoe tot op 
vandaag - toch zeker op institutioneel niveau - met het monument 
wordt omgegaan. Als monumentenzorg, de taak van de overheid, 
moet toezien op de restauratie van een monument, dan wordt deze 
vrijwel steeds – bewust of onbewust – getoetst aan dit kader. Verder 
in deel A zullen we zien dat het Charter ook een rol speelt bij de 
ingrepen op het kerkgebouw.

In onmiddellijke navolging van het Charter werd in 1965 het 
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) opge-
richt, waardoor de monumentenzorg als internationale discipline, 
met het Charter van Venetië als doctrine, werd gevestigd. De 
discussies over een werelderfgoed en de westerse ideeën over het 
historisch monument kregen zo een ware internationale impuls 
en bovendien een legislatief, internationaal kader. Intussen zijn 
reeds zo’n 110 landen vertegenwoordigd in het ICOMOS, dat het 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) bijstaat bij beslissingen over het werelderfgoed. De 
Vlaamse begijnhoven maken bijvoorbeeld sinds 1998 deel uit van 
dit wereld erfgoed van UNESCO. Natuurlijk werd dit erfgoed al 
beschermd door de Vlaamse monumentenzorg. Toch betekent zo’n 
opname op de lijst van werelderfgoed, een lijst die enkel kan groeien, 
heel veel voor het nationale prestige van een land. Toch merken we 
reeds verschuivingen in de motieven van monumentenzorg. Het 
hoeft geen verdere uitleg dat dergelijke werelderfgoed-sites inter-
nationale trekpleisters zijn, waardoor vanaf nu het erfgoed onlos-
makelijk verbonden is, en blijft, met cultuur en toerisme. Françoise 
Choay spreekt van een cultuurindustrie die zich ontplooit.[10]

Hoewel België al vanaf het begin het Charter van Venetië erkent, 
duurt het nog tot de grondwetsherzieningen van de jaren 1970 en 
de culturele autonomie van de drie taalgemeenschappen, voor er 

in België een impuls pro monumentenzorg komt. De oprichting 
van de Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg in 1972, 
luidt, zeg maar, het begin in van de discipline zoals we ze vandaag 
in België kennen. In navolging van het Europese Monumentenjaar 
in 1975, ziet een nieuw, Vlaams decreet tot ‘Bescherming van 
Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten’ het licht: 

Monument: onroerend goed, werk van de mens of van de natuur 
of van beide samen, dat van algemeen belang is omwille van 
zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, 
industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde, 
met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel 
van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de 
decoratieve elementen. [11]

Stads- of dorpsgezicht: Groepering van één of meer monumenten 
en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen, zoals 
o.m. beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, 
straten en pleinen, die vanwege haar artistieke, wetenschap-
pelijke, historische, volkskundige, industrieel-archeologische of 
andere sociaal-culturele waarde van algemeen belang is;
De directe, er onmiddellijk mee verbonden visuele omgeving 
van een monument, die door haar beeldbepalend karakter de 
intrinsieke waarde van het monument tot zijn recht doet komen 
dan wel door haar fysische eigenschappen de instandhouding 
en het onderhoud van het monument kan waarborgen. 

Deze wetgeving spitst zich voornamelijk toe op het behoud, 
het beheer, de bescherming en de restauratie van het onroerende 
erfgoed, zoals de internationale conventie predikt.[12] Na deze wet 
op de bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten 
maakt de inventaris van het bouwkundig erfgoed stilaan opmars 

De Sint-Niklaaskerk te Gent voor de vrijmaking aan het eind van de 19e eeuw 
ten gevolge van de saneringswerken in de Kuip van Gent. (toestand ca. 1815)
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onder de Rijksdienst Monumenten en Landschappen. De initiële 
opzet was een lijst op te stellen met gebouwen (of groepen van 
gebouwen) die dienden te worden bewaard gezien hun cultuur-
historische relevantie. Daarnaast zou deze lijst, gepubliceerd in 
de boeken Bouwen door de eeuwen heen, ook kunnen dienen als 
toeristische gids voor het geografisch geordende patrimonium.

Deze inventaris kwam gedurende al die jaren tot stand door het 
veldwerk van enkele monumentenzorgers. En na meer dan veertig 
jaar is ze eindelijk gebiedsdekkend voor Vlaanderen, terwijl de 
inventaris voor Wallonië dat reeds in 1998 was.[13] Er wordt natuur-
lijk voortdurend voortgewerkt aan de herinventarisatie of actualise-
ring van deze lijsten gebouwen, extra aandacht gaat daarbij naar de 
architectura minor, de architectuur die in de jaren ‘70 nog niet tot het 
onderzoeksveld van de monumentenzorg behoorde. Daarvoor was 
de chronologische limiet opdat een gebouw kon worden beschouwd 
als monument ongeveer tot waar het archeologisch onderzoek liep, 
dus niet verder dan ca.1850.[14] Terzelfdertijd kennen we ook een 
typologische inflatie. Meer aandacht gaat bij het inventariseren en 
beschermen naar bescheiden gebouwen, moderne architectuur tot 
zelfs varend en industrieel erfgoed. Niet toevallig vaak het soort 
erfgoed dat in die periode onder zware druk kwam te staan. Veel 
iconische gebouwen van de moderne architectuur waren ze goed als 
vervallen en verwaarloosd, net als de vele industriële sites, waarvan 
de koolmijnen in Limburg een goed voorbeeld zijn.

De Gentse inventaris van het bouwkundig erfgoed (de boekdelen 
4na, 4nb Z-W en 4nb N-O van Bouwen door de eeuwen heen) werd 
eveneens opgesteld in de jaren ‘70, en telt bijgevolg nauwelijks 
neogotische of moderne kerkarchitectuur. Deze inventarissen 
zijn echter reeds aangevuld met recentere databanken van 19e 
en 20e-eeuwse kerkarchitectuur, die uitgevoerd werden door het 

Kadoc in opdracht van de Vlaamse overheid.[15]

We merken dus stilaan een verandering in de motieven van de 
monumentenzorg. Het beschermen is een doel op zich geworden; 
en waar vroeger enkel de grote monumenten, de ‘decision maker’, 
werden beschermd of grote restauratiebudgetten kregen toebedeeld,  
kan nu zowat alles geklasseerd worden als ‘erfgoed’. Men spreekt 
dan ook vaak over erfgoedzorg, in plaats van monumentenzorg.[16] 
De kerntaken van de huidige erfgoedzorg worden verzorgd door 
Onroerend Erfgoed, bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Onder 
deze noemer vallen meer specifiek: het VIOE (Vlaams Instituut 
voor het Onroerend Erfgoed), dat is belast met de inventarisatie 
en onderzoek naar het onroerend erfgoed; de bescherming en 
het beheer van het bouwkundig erfgoed wordt verzorgd door het 
Agentschap Ruimte en Erfgoed; De KCML adviseert nog steeds 
de bevoegde minister bij de beslissingen omtrent de bescherming 
van monumenten. Deze institutionele structuur maakt dat de monu-
mentenzorg, of Onroerend Erfgoed, voornamelijk is toegespitst op 
het inventariseren en beschermen van onroerend, cultureel erfgoed;

Cultureel erfgoed is het “roerend of onroerend erfgoed, zowel 
materieel als immaterieel, dat van algemeen belang is omwille 
van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskun-
dige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele 
waarde.

De definitie van het cultureel erfgoed lijkt niet meer dan een 
uitbreiding van die van het monument, vastgelegd in het decreet 
ter bescherming van het monument. Maar er is meer aan de hand. 
De snelheid waarmee de lijsten met waardevol, gebouwd erfgoed, 
en niet alleen kerken, de laatste jaren worden aangevuld is op z’n 
minst opmerkelijk te noemen. Zowat alle kerken zijn ondertussen 

De Vlaamse Begijnhoven zijn UNESCO Werelderfgoed. Daar horen ook het klein Begijnhof (O.L.Vr. Ter Hoye) 
aan de Lange Violettestraat te Gent en het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg bij.
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geïnventariseerd door Onroerend Erfgoed en daarvan zijn er ook 
steeds meer beschermd als monument. Waar vroeger het monument 
een uitgesproken legitimatie moest vinden in artistieke, weten-
schappelijke of historische relevantie, kan nu zowat alles erfgoed 
genoemd worden, door het opheffen van chronologische limieten 
en stijlvoorkeuren. Cultuursociologen Pascal Gielen en Rudi 
Laermans spreken over de stille ‘vererfgoeding’ van Vlaanderen.[17] 

Het tot hier toe ontwikkelde onroerend erfgoedbeleid is nog steeds 
in eerste instantie bezorgd om de materiële toestand van het artefact 
uit het verleden, wat Laermans en Gielen “het internationaal wijd-
verbreide erfgoedmaterialisme” noemen. Het initiële, nationalis-
tisch (lees: Belgicistisch) discours is in een eerste beweging stilaan 
weggeëbd ten voordele van een meer wetenschappelijke benade-
ring. Deze verwetenschappelijking betekent eveneens de erkenning 
van het historisch monument als belangrijke informatiebron uit het 
verleden, en dus werd sinds de jaren ‘60 de materiële conservatie 
van deze monumenten hoe langer hoe meer belangrijk. Maar de 
laatste jaren is ook een tweede verschuiving waarneembaar: de 
‘vererfgoeding’ zorgt dat meer en meer gebouwen als belangrijke 
informatiebronnen moeten worden bewaard. Een onderliggende 
agenda van deze ‘vererfgoeding’ is wellicht wat Françoise Choay 
identificeert als de cultuurindustrie. De haast wetenschappelijke 
kijk op het gebouwd erfgoed maakt plaats voor een thematiserende, 
zelfs historiserende profilering van historische monumenten. Steden 
en dorpen proberen zich te onderscheiden door hun erfgoedtroeven 
uit te spelen.

Het ‘algemeen belang’ als reden voor de bescherming van het 
kerkgebouw, zoals het decreet opgeeft, lijkt dus zeer breed in te 
vullen. De toeristische motieven doen bovendien vermoeden dat 
de initiële drijfveer van de monumentenzorg, het beschermen van 

een (gebouwde) identiteit, misschien opnieuw eerder beantwoordt 
aan de constructie van een eigen identiteit, zoals in de 19e-eeuwse, 
nationalistische monumentenzorg. 

“De directe politieke betekenis erodeert, maar er komt geen 
nieuw maatschappelijk waarderingsregiem voor in de plaats. 
Het resterende beschermingsbeleid is uiteraard essentieel voor 
iedere vorm van erfgoedbeleid, maar het draagt niet meteen bij 
tot de bredere maatschappelijke waardering van het culturele 
verleden. De totnogtoe besproken beleidsmaatregelen zijn dan 
ook nauwelijks of niet verantwoordelijk voor de ‘vererfgoeding’ 
van Vlaanderen die we in de inleiding aankaartten. Ze proberen 
het verleden vooral te bevriezen en zien het nauwelijks of niet als 
een ontginningsterrein voor nieuwe betekenissen - in het heden, 
of in de (nabije) toekomst.” [18]

Een voorbeeld van een 19e-eeuwse restauratie 
in de ‘geest’ (caractère) van het gebouw, is het 
voorstel tot reconstructie van de westertorens van 
de Notre-Dame de Paris, door Viollet-le-Duc.
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conservatie en restauratie

“De monumentenzorg heeft per definitie de neiging om te 
behouden, om te koesteren, dingen vast te leggen en zich erin 
vast te zetten, af te sluiten. Maar dat is precies het einde van 
de geschiedenis – en geschiedenis moet hier dan niet direct 
als vooruitgang worden begrepen. In plaats van het verleden 
als beleefde realiteit te benaderen en het dus automatisch een 
plaats in de actualiteit te geven, wordt het in een bepaalde – dus 
willekeurige – vorm bevroren.” [19]

Monumentenzorg gaat zich ontfermen over de toekomst van het 
kerkgebouw, en niet enkel de kerkgebouwen die door secularisatie 
in onbruik zijn geraakt. De zorg voor monumenten impliceert in 
de eerste plaats het toezien op een regelmatig onderhoud van alle 
monumenten, de restauratie moet - in theorie althans - uitzonde-
ring blijven. Als door een gebrekkig onderhoud, een bouwvallige 
toestand of de nood aan een herbestemming dan toch een ingreep 
nodig is, dan ziet monumentenzorg toe op het respect van de ingreep 
voor de authenticiteit van het historisch monument conform het 
Charter van Venetië, dat als doel heeft: “de rijkdom en oorspron-
kelijkheid van het historisch monument aan toekomstige generaties 
over te dragen.”

In de volgende hoofdstukken zullen we meermaals zien dat de 
manier waarop monumentenzorg de debatten omtrent de herbe-
stemming van het religieus erfgoed stuurt, enorm schatplichtig is 
aan hoe monumentenzorg omgaat met het historisch monument, 
en meer specifiek de visies omtrent conservatie en restauratie van 
een monument. Sinds de formulering van het Charter van Venetië 
is een polarisatie ontstaan tussen de zogenaamde harde en zachte 
restauratie.[20]

Om tot de kern te komen van de polarisatie die tot op vandaag nog 
steeds speelt bij de behandeling van monumenten, moeten we even 
terug in de tijd naar de voorgeborchten van de monumentenzorg, 
toen nog geen sprake was van een discipline of een ‘monumenten-
zorger’. De 19e eeuw is een complexe periode, waarin in feite alle 
principes van de huidige omgang met het monument hun oorsprong 
kennen. Als we het over een ethiek van de restauratie willen 
hebben, dan kunnen we niet voorbij aan de dichotomie binnen de 
romantische, 19e-eeuwse architectuurtheorieën. Daarbij denken we 
natuurlijk aan Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc enerzijds, John 
Ruskin en William Morris aan de andere kant. Viollet-le-Duc is de 
exponent van de imitatie en reconstructie  in de stijl van het originele 
monument, dat we al kort besproken in het kader van de identiteit 
van de natiestaat. Een complete en accurate, doch eerder creatief 
dan wetenschappelijke, wederopbouw van complete gebouwdelen 
stond centraal in deze restauratiepraktijk. Generatiegenoten Morris 
en Ruskin kwamen fel op tegen alle vormen van restauratie. De filo-
soof, en aanhanger van the picturesque, verdedigt de onthouding, 
of: anti-restauratie. We kunnen de gebouwen van onze voorouderen 
enkel herdenken door ze te onderhouden. In zijn Seven Lamps of 
Architecture zegt Ruskin het volgende over de restauratie: 

“Neither by the public, nor by those who have the care of public 
monuments, is the true meaning of the word restoration understood. 
It means the most total destruction which a building can suffer: 
destruction out of which no remnants can be gathered: destruction 
accompanied with false description of the thing destroyed. Do not 
let us deceive ourselves in this important matter, it is impossible, as 
impossible as to raise the dead, to restore anything that has ever 
been great or beautiful in architecture. (...) Do not let us talk then 
of restoration. The thing is a lie from beginning to end.” [21]

Exemplarisch voor deze dichotomie tussen 
restauratie en de onthouding of anti-restauratie, 
vinden we terug in twee interventies op het 
Colosseum te Rome, nog voor de theoretische 
discussies van Ruskin en Viollet-le-Duc.
De links afbeelding toont een verstevigingscon-
structie aangebracht door Stern in 1807. De 
degradatie van de originele structuur wordt zo 
afgeremd.
Rechts zien we een restauratieproject door 
Valadier uit 1822-26, waarbij de originele stijl 
werd nagebootst in baksteen.
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Van deze 19e-eeuwse discussies is nog iets terug te vinden in de 
actuele debatten van de monumentenzorg, waar men vaak het 
onderscheid maakt tussen de harde en zachte restauratie. De zachte 
restauraties houden zo veel mogelijk rekening met de authenticiteit 
van de oude materie en wordt dan ook bepleit door monumenten-
zorg. De harde restauraties zullen vaak het gebouw herstellen in 
een nieuwere staat, door bijvoorbeeld steenvervangingen, tot zelfs 
reeds vernietigde delen van het historisch monument opnieuw 
reconstrueren. Het onderscheid tussen zachte en harde restauratie 
wordt soms nogal simplistisch toegedragen aan een verschil in visie 
en deontologie tussen de (restauratie-)architect en de monumenten-
zorger. De eerste, de architect, wordt er afgeschilderd als praktisch 
en economisch handelend, zonder het nodige respect voor de 
authenticiteit van het monument. De laatstgenoemde, de monumen-
tenzorger of kunsthistoricus, is dan weer de persoon die de histo-
rische, artistieke en wetenschappelijke waarde van het monument 
probeert te vrijwaren. Het is duidelijk dat dergelijke scherpstelling 
een gevolg is van het schisma tussen monumentenzorg en moderne 
architectuur of stedenbouw. Dergelijke beschouwingen leiden ons 
echter niet vrij ver, maar getuigen nog van de hevige discussies die 
voornamelijk tot aan de jaren ‘60 werden gevoerd door aanhangers 
van beide strekkingen. Het is, meen ik, interessanter na te gaan hoe 
sinds de formulering van het Charter de houding bij een restauratie 
is geëvolueerd.

Deze polarisatie tussen zachte en harde restauratie gaat in prin-
cipe over de behandeling van de materiële authenticiteit van het 
monument. Hoewel ze van oorsprong misschien wel te maken heeft 
met bepaalde opvattingen en bewuste praktijken over architectuur 
en restauratie van het monument, is de harde restauratie vandaag 
veeleer een gevolg van de afwezigheid van monumentenzorg als 
toezichter, verkeerde motieven van de betrokken actoren, zowel 
architect als eigenaar, of meestal gewoon door een gebrekkig 
budget. De harde restauratie van een monument is dus eerder 
een ontbreken aan beleid, en staat meestal in het teken van een 
commerciële exploitatie, met een soms historiserende architectuur 
tot gevolg.

Het Charter van Venetië legt de principes vast die moeten leiden tot 
een zachte restauratie, ten minste als de restauratie noodzakelijk is. 
De voorkeur gaat namelijk naar louter conserverende maatregelen. 
Vernieuwing is enkel toegestaan als consoliderende en conserve-
rende maatregelen geen duurzame oplossing bieden. Bijgevolg 
wordt elke onontkoombare ingreep vermeden, tenzij ze noodzake-
lijk is voor het voortbestaan van het monument, als informatiebron 
uit het verleden. De zachte restauratie wordt kortom gekenmerkt 
door een heilig respect voor de authenticiteit van het monument, en 
dan voornamelijk het geloof dat de materiële substantie, zoals ze 
is ons is overgeleverd, met het nodige respect voor de historische 
gelaagdheid en de erfgoedwaarde van het object. Deze omgang met 
het monument zegt veel over hoe we onze geschiedenis opvatten. 

De gelijkenis met de manier waarop een museum zijn kunstwerken 
uitstalt is dan ook treffend. We kunnen het niet maken ten opzichte 
van vorige en volgende generaties om het monument te prooi te 
laten vallen aan “voorbijgaande modes”, of onze eigen architectuur 
aan het monument op te dringen.[22] 

Het is pas sinds het ontstaan en de ontwikkeling van het historisch 
monument en de monumentenzorg als discipline zoals we ze nu 
kennen dat met dergelijke ‘zorg’ wordt omgegaan met in onbruik 
geraakte gebouwen. Voor deze kentering betekende het in onbruik 
raken van een monument niets meer dan dat het kerkgebouw 
degradeerde tot een hoopje stenen. Door aanpassingen van het 
monument of hergebruik van de materie werd op een uiterst 
praktische manier omgesprongen met een afgedankt monument. Er 
werd geen rekening gehouden met de geschiedenis of het ‘karakter’ 
van het bouwwerk. De drijfveer achter het hergebruik is altijd al 
van functionele en economische aard geweest. Het ontstaan van de 
monumentenzorg luidde de start van een campagne om steeds meer 
gebouwen te gaan beschermen en bevriezen, met een soms niet zo 
duidelijke drijfveer, zoals we reeds hebben besproken.

Toch gaat men bij het hergebruik van oude gebouwen deze 
restauratie-ethiek toepassen, met als doel ze terug te integreren in 
het hedendaagse leven. Françoise Choay heeft het over de “mise 
en valeur” van het erfgoed, de valorisatie. Door deze valorisatie 
wordt niet enkel meer verwezen naar de intellectuele, artistieke 
of wetenschappelijke waarde van het historisch monument, maar 
krijgt de economische waarde de bovenhand. Het verwijst meer en 
meer naar de toegankelijkheid, leesbaarheid en schoonheid van het 
erfgoed, voor het genot van de bezoekers en de culturele uitstraling 
van een bevolking, of beter, een lokaal bestuur. We kunnen dan ook 
zeggen dat de restauratiepraktijk binnen de monumentenzorg niet 
enkel meer gericht is op conservatie en restauratie, maar eveneens 
op een enscenering en modernisering van het historisch erfgoed.
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Kerk en Staat

Als we in de discussies over de toekomst van de lege kerkgebouwen 
willen nagaan wie de verantwoordelijkheid voor het behoud en 
onderhoud van de kerken draagt, dan is het verrassend hoe weinig 
inbreng de kerkelijke overheid heeft over ‘hun’ gebouwen. Voor 
we in de volgende hoofdstukken dieper ingaan op de herbestem-
ming van kerken, is het daarom noodzakelijk dat de verschillende 
juridische structuren van het kerkgebouw nader onderzoeken.
De betrokkenheid van de overheid bij de herbestemming van het 
kerkgebouw kan namelijk ook buiten de zorg voor het beschermd 
monument om worden gelegitimeerd. 

Eerst moeten we een juridisch onderscheid maken tussen twee 
types religieuze gebouwen, namelijk het publiekrechtelijk kerkelijk 
erfgoed, erkend voor de openbare eredienst, en het privaatrechtelijk 
kerkelijk erfgoed. De eerste soort gebouwd erfgoed bestaat voorna-
melijk uit parochiekerken, kathedralen, seminaries en pastorieën; 
het private erfgoed bestaat uit abdijen, kloosters, zorginstellingen 
en zijn bijgevolg niet erkend voor de openbare eredienst. Voordat 
een kerk een profane herbestemming kan krijgen, moet ze worden 
onttrokken aan de openbare eredienst. Dit gebeurt via de desaf-
fectatie die, anders dan bij de inwijding van de kerk, droogweg kan 
worden voltrokken bij koninklijk besluit.
Het privaatrechtelijk erfgoed is meestal in handen van een religieuze 
orde, georganiseerd in een vzw,en kan dus vrij beschikken over 
hun eigendommen. Dit is de voornaamste reden dat, tot op heden, 
de meeste herbestemmingen in Vlaanderen dit private erfgoed 
betreft, en dus al heel wat meer kloosters dan parochiekerken zijn 
herbestemd. Ze vinden bovendien vrij snel een passende bestem-
ming, doordat de schaal en configuratie van de ruimtes gemakkelijk 
hedendaags gebruik toelaten. Talloze voorbeelden zijn gekend van 
klooster die werden omgeturnd tot zorginstellingen, cultuurhuizen 
of verblijfplaatsen.

Een tweede belangrijke tweesplitsing met verstrekkende gevolgen 
vinden we in het eigendomsstelsel dat we erfden door de annexatie 
van de Zuidelijke Nederlanden bij de Franse republiek (1795-1815). 
De Franse revolutie bracht niet enkel vernielingen voor de religi-
euze gebouwen, al het kerkelijk goed werd overigens onteigend en 
genationaliseerd bij decreet van 1789. Het komt echter al snel tot 
een toenadering tussen paus Pius VII en Napoleon Bonaparte, die 
er zich natuurlijk zeer bewust van was dat de versbakken republiek 
enkel was gebaat met godsdienstvrede in het toch wel zeer katho-
lieke inlijvingsgebied dat het nog onbestaande België toen was.
Dit Concordaat uit 1802 stelde opnieuw de religieuze gebouwen 
ter beschikking aan de bisschoppen voor het uitoefenen van de 
eredienst, behalve natuurlijk de kerken (voornamelijk klooster-
kerken) die reeds door private eigenaars waren opgekocht. In Gent 
zijn dat bijvoorbeeld de Wolweverskapel, de Baudelookapel en het 
Caermersklooster, die allen nog steeds zijn ‘herbestemd’.[23]

Met dit concordaat (of verstandshuwelijk) werd het herstel van de 
katholieke eredienst vastgelegd in de Organieke wet van 8 april 
1802, zo valt te lezen in Artikel 12:

“Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et 
autres non aliénés, nécessaires au culte, seront mises à la dispo-
sition des évêques.”

Artikel 75 van diezelfde wet stelt daarenboven het groot onderhoud 
van de cultusgebouwen ten laste van de overheid.

Van deze oude regeling is echter nog heel veel terug te vinden in de 
huidige eigendomsstructuren van het religieus erfgoed. Het statuut 
van de kerken erkend voor de openbare eredienst (of publiekrechte-
lijk kerkelijk erfgoed), moet worden opgedeeld naargelang ze voor 
of na 1802 werden gebouwd. De kerken gebouwd voor 1802 noemt 
men de zogenaamde domaniale kerken, die toebehoren tot het 
publieke domein. Ze zijn meer precies eigendom van de Vlaamse 
gemeenschap, die dan ook instaat voor onderhoud en kosten aan het 
gebouw. De parochiekerken gebouwd na 1802, of niet-domaniale 
kerken, behoren toe aan de kerkfabrieken die ze meestal ook zelf 
bouwden.

Deze kerkfabrieken, typisch voor België, Frankrijk, Luxemburg 
en Canada, zijn in ons land een gevolg van het keizerlijk decreet 
uit 1809. De rol van de kerkfabrieken kan als volgt worden 
omschreven: de plicht voor onderhoud en reparaties van de kerken; 
plicht om het roerend goed en de archiefstukken te inventariseren; 
en de verplichting een budget en rekening van uitgaven en inkom-
sten te maken, die moet worden goedgekeurd door de bisschop en 
door de uitvoerende, provinciale macht (of bestendige Deputatie). 
De wet voorziet dat als de kerkfabriek niet rondkomt met kosten 
en inkomsten, dan moet de Vlaamse gemeenschap voorzien in het 
dekken van de onkosten en uitgaven. Vrij recent moet de Vlaamse 
gemeenschap de budgetten en rekeningen van de kerkfabrieken 
goedkeuren, gezien ook zij moeten opdraaien voor de kosten van 
deze niet-domaniale kerken.[24]

Na de onteigening ten gevolge van de Franse revolutie kunnen we 
hier misschien spreken van een nieuw soort onteigening, gezien 
de kerken onmogelijk zullen kunnen blijven voorzien in de eigen 
kosten. Na verloop van tijd zullen naast de domaniale kerken dus 
ook deze niet-domaniale kerken volledig afhankelijk zijn van het 
publieke vermogen. Zowel de juridische eigendomsstructuren als 
de zorg voor het patrimonium maken van de probleemstelling rond 
het religieus erfgoed een haast exclusieve overheidsaangelegen-
heid. Het is tenslotte de belastingsbetaler die ervoor zal opdraaien.

Als het dan tot een herbestemming komt, probeert de erfgoedzorg 
via de geijkte instanties erop toe te zien dat de reconversie gebeurt 
met het nodige respect voor het kerkgebouw als monument. Gezien 
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de financiële tegemoetkoming voor dit religieus erfgoed vaak 
teruggaat op het publieke vermogen, is het misschien niet meer dan 
logisch dat monumentenzorg toeziet op een gedragen en respect-
volle herbestemming. Het ‘Algemeen Belang’ uit het decreet ter 
bescherming van monumenten kunnen we dus eveneens via deze 
omweg legitimeren. 

Het statuut van ‘beschermd monument’ valt bovendien niet te 
onderschatten wat betreft het onderhoud van het kerkgebouw. De 
financiering in geval van reparatie, restauratie en herbestemming 
van het religieus erfgoed zijn afhankelijk van zowel de reeds 
besproken eigendomsstructuren, als het statuut van beschermd 
erfgoed. Kerken constitueren een groot aandeel op de lijsten van 
beschermde gebouwen in Vlaanderen. Naar schatting zo’n kleine 
2000 kerken, waarvan ongeveer de helft een bescherming als 
monument geniet.[25]

Als een kerk niet is beschermd, dan kunnen zich 2 mogelijke 
situaties voordoen: het privaatrechtelijk erfgoed heeft geen recht 
op subsidies; de kerken erkend voor de openbare eredienst kunnen 
genieten van een gewestelijke subsidie, tot 30-35%, voor restaura-
tiewerken, de rest moet worden opgehoest door de kerkfabrieken. 
Als deze kerkfabrieken de werken niet kunnen bekostigen, dan 
moet - zoals we reeds zagen - de Vlaamse gemeenschap bijspringen 
voor de onkosten van de kerkfabrieken. Als de kerk vervolgens 
wel het statuut van ‘beschermd monument’ geniet, dan geniet deze 
heel wat meer voordelen: het privaatrechtelijk, beschermd erfgoed 
wordt sowieso 60% gesubsidieerd door het Vlaams gewest. Het 
restbedrag moet door de private eigenaar worden bekostigd. Het 
beschermd erfgoed dat bovendien is erkend voor de openbare 
dienst wordt eveneens 60% gesubsidieerd door het Vlaams gewest, 
maar geniet daarbovenop nog eens een subsidie van 20% door de 
provincie en 20% door de Vlaamse gemeenschap.[26]

De kosten in geval van restauratie- en herstellingswerken dreigen 
snel op te lopen. Bovendien moet opnieuw de overheid (Vlaamse 
gemeenschap) bijspringen als de kerkfabriek deze werken aan de 
parochiekerk niet kan betalen. We onthouden vooral dat steeds op 
de overheid kan (en ook zal) worden teruggevallen. Gezien de secu-
larisering is het ook waarschijnlijk dat in de toekomst niet steeds in 
eigen onderhoud zal kunnen worden voorzien door de kerkelijke 
overheid, waardoor meer en meer beroep zal worden gedaan op het 
publieke vermogen.[27] 

Vreemd genoeg worden in België bijna nooit kerken gesloopt, tenzij 
ze van gevaar zouden zijn voor de volksgezondheid of als de restau-
ratiekosten het erfgoed niet waard zouden zijn.[28] Bovendien is de 
opheffing van een parochiekerk in België momenteel ondenkbaar. 
De kerkelijke overheid ziet geen graten in parochiale verschui-
vingen. Zolang er een geloofsgemeenschap is, hoe klein ook, heeft 
de parochiekerk alle bestaansrecht, zo luidt het credo. De parochies 

worden zodanig georganiseerd dat de uurschema’s toelaten dat om 
de week in elke kerk wel één misviering doorgaat, meestal door één 
pastoor per parochie.

Door de gunstige financiële voorwaarden van de beschermde 
kerken, ontstaat er een polarisatie in het religieus erfgoed. Het bij 
decreet minder waardevolle erfgoed kan de lokale besturen duur 
komen te staan. Via de weg van de bescherming proberen ze echter 
een beroep te doen op extra subsidies.[29] Deze eigendomsstructuren 
zullen dus onverwachts bijdragen tot de reeds besproken ‘vererf-
goeding’, waarbij meer en meer kerken worden beschermd als 
monument. Deze polarisatie tussen beschermd en niet-beschermd 
erfgoed lijkt niet langer houdbaar in de nabije toekomst als meer en 
meer kerken vragen om een herbestemming. Het gevaar bestaat dat 
de zogenaamd minder waardevolle kerken bij een plotse leegstand 
of verval worden verpatst aan bouwpromotoren en projectontwik-
kelaars, buiten enig toezicht om. De intenties van de monumenten-
zorg om in samenspraak met de lokale bevolking en de kerkelijke 
overheid samen een beleid voor de toekomst van de kerken uit te 
stippelen lijkt hier vooralsnog geen rekening mee te houden.

Een greep uit de Gentse kerken en kapellen 
verraden de bouwfysische toestand van het 

religieus erfgoed. Via de volgnummers is 
meer info te vinden over de gebouwen in de 

inventaris achteraan dit boek.>
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impasse van het kerkgebouw

De herbestemming van kerken is het onderwerp van discussies die 
voornamelijk binnen de monumentenzorg (Onroerend Erfgoed) 
worden gevoerd, meer en meer in samenspraak met vertegenwoor-
digers van de Kerk en lokale erfgoedpartners. De herbestemming 
van het kerkgebouw wordt in dit debat gezien als de oplossing 
voor de secularisatie. Zeg maar de “mise en valeur” - om Françoise 
Choay te parafraseren - van het religieus erfgoed dat leeg komt te 
staan. Voor we in volgend hoofdstuk uitgebreid stilstaan bij - wat ik 
noem - het ‘herbestemmingsdebat’ en de gevolgen van de omgang 
met de kerk als monument; formuleren we hier alvast enkele beden-
kingen bij zowel monumentenzorg als het kerkgebouw.

Het historische monument vereist een onvoorwaardelijke zorg. 
Door restauratie, conservatie en herbestemming wil de monumen-
tenzorg de kerkgebouwen behouden als historische documenten 
van het verleden. Terzelfdertijd kunnen we stellen dat sinds de 
jaren ’60 het beschermen een doel op zich geworden is binnen het 
monumentenzorgbeleid. Door het vervallen van chronologische 
en typologische limieten, heeft het corpus religieus erfgoed een 
enorme groei ondergaan. Zowat elke kerk is geïnventariseerd, zeker 
de helft daarvan is daadwerkelijk beschermd als monument.

Monumentenzorg gaat zich dan ook bekommeren om het lot van de 
kerkgebouwen, wat gezien de typisch Belgische eigendomsstruc-
turen niet en de verantwoordelijk van de Vlaamse overheid, niet ten 
onrechte is. Als het aankomt op een herbestemming of restauratie 
van het kerkgebouw, dan pleit monumentenzorg voor een zachte 
aanpak van de kerk als historisch monument. Als in de toekomst 
vervolgens steeds meer kerken komen leeg te staan, lijkt het nog 
onhoudbaar om voor ieder kerkgebouw - van grote tot geringe 
historische, artistieke, of wetenschappelijke waarde - dergelijke 
cultuurhistorische bestemming uit te werken.

22



23



Voetnoten

[1] Choay baseert zich op wat Aloïs Riegl aan het begin van de 20e eeuw identificeerde als respectievelijk gewolte en 
ungewolte monument in zijn bekende boek ‘Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung’, Wenen, 1903.

[2] Het was bovendien opnieuw Aloïs Riegl die deze ‘ouderdomswaarde’ identificeerde, naast de reeds bestaande waarde 
van het historische monument als kennisobject of informatiebron uit het verleden.

[3] “The historic monument demands unconditional preservation, because it occupies an immutable and 
definitive position in an objective ensemble fixed by knowledge (following the logic of this knowledge).”; 
CHOAY, F., The invention of the Historic Monument (O’CONNELL, L.M., vertaler), Cambridge : Cambridge university 
press, 2001. (oorspronkelijk verschenen in het Frans, getiteld Allégorie du patrimoine in 1992)

[4] Hoewel de KCM werd opgericht voor de Franse Commission des Monuments Historiques(1837), moet toch worden 
benadrukt dat het paradigma voor monumentenzorg dat in België werd toegepast, nog steeds was geïnspireerd door de 
Fransen. Een erfgoedparadigma dat we hadden geërfd door de aanhechting van het nog onbestaande België aan de Franse 
republiek in 1795. In Frankrijk werd in 1819 voor het eerst geld vrijgemaakt voor “des monuments historiques”. In 1830 
werd door minister van Binnenlandse Zaken (!) François Guizot de post van “inspecteur des monuments historiques” 
gecreëerd, die werd ingevuld door Ludovic Vitet, en vervolgens in 1834 Prosper Mérimée. Deze inspecteur had reeds de 
opdracht gebouwen te klasseren en het verdelen van de budgetten voor onderhoud en restauratie; uit: 
CHOAY, F., The invention of the Historic Monument (O’CONNELL, L.M., vertaler), Cambridge : Cambridge 
university press, 2001. (oorspronkelijk verschenen in het Frans, getiteld Allégorie du patrimoine in 1992), p.2 
VAN SANTVOORT, L., Monumentenzorg (cursus Bachelor III: Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen), 
Universiteit Gent, 2009-2010.
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in MORISSET, L.K.; NOPPEN, L.; COOMANS, T., ‘Quel avenir pour quelles églises ? = What future for which 
churches ?’, Patrimoine Urbain, vol.3, 2006, p.59

[6] VIOLLET-LE-DUC, ‘Restauration’, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Parijs, 
1875.

[7] VAN SANTVOORT, L., Monumentenzorg (cursus Bachelor III: Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen), 
Universiteit Gent, 2009-2010, p.25

[8] Ibid.

[9] Het Charter van Venetie stond al enkele keren ter discussie; bijvoorbeeld dedurende de ICOMOS-bijeenkomsten in 
‘81 en ‘90. Op deze laatste bijeenkomst werd dan weer geconcludeerd dat de principes nog steeds onmisbaar zijn voor 
een goede omgang met het historisch monument; uit: 
DENSLAGEN, W., Architectural restoration in Western Europe: controversy and continuity, Amsterdam : Architectura & 
natura press, 1994, p.237

[10] ‘Historic heritage and the contemporary culture industry’, in CHOAY, F., 2001, p.138-163

[11] Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van Monumenten en stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten 
van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 
november 2003, 30 april 2004; uit : VAN SANTVOORT, L., 2009-2010, p.1
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erfgoedregiem, Leuven : LannooCampus, 2005, p.128
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p.41-46

[14] CHOAY, F., 2001, p.3
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De herbestemming van het religieus erfgoed krijgt nog maar 
vrij recent heel wat aandacht in Vlaamse erfgoedkringen. De in 
Vlaanderen almaar stijgende leegstand van kerkgebouwen alsook 
de gerichte aanpak van het probleem in buurlanden als Engeland 
of Nederland maken dat de monumentenzorg, Onroerend Erfgoed 
is de bevoegdheid van het Vlaams gewest, een serieuze institutio-
nele inhaaloperatie op touw zet om in de nabije toekomst op een 
duurzame en gedragen wijze te kunnen omgaan met het vraagstuk 
dat zich steeds vaker pertinent stelt. Ook uit de hoek van de inter-
nationale erfgoedzorg werd enige druk gezet op de ontwikkeling 
van een beleid voor het religieus erfgoed in België. Zo stelt een 
rapport van ICOMOS (International Council on Monuments and 
Sites) over Heritage at Risk uit 2001-02 over de Belgische kerken:

Belgian authorities appear to be willing to address difficult 
situations that arise in a number of areas, including economic 
challenges, with solutions that include the enforcement of 
Regulations. However, there appears to be little interest in 
tackling the growing disaffection with religious matters, or 
the conservation problems that are created by this distancing 
from religious practice. It is as if this particular set of issues is 
deemed ‘unmentionable’. [1]

Ook uit de beleidsnota ‘Onroerend Erfgoed 2009-2014’ blijkt dat 
de herbestemming van het religieus erfgoed ondertussen hoog op 
de agenda van de Vlaamse erfgoedzorg staat. Er wordt gezocht 
naar oplossingen, zo stelt minister Bourgeois, om de groeiende 
leegstand van kerken op een zinvolle wijze te benaderen, met 
respect voor de kerkelijke context.[2] In de kleine tien jaar tijd 
tussen de vaststelling van ICOMOS en de beleidsnota van minister 
Bourgeois heeft monumentenzorg, en meer bepaald het Agentschap 
Ruimte en Erfgoed (voorheen Agentschap R-O Vlaanderen), 
verscheidene initiatieven - in de vorm van studiedagen, publicaties 

en onderzoeksopdrachten - ondernomen om een debat over de 
herbestemming van het religieus erfgoed in beweging te brengen. 
De belangrijkste ondernemingen tot nog toe zijn de Stuurgroep 
Erediensten Patrimonium (2004-2006), die zich voornamelijk 
bekommerde om het onderhoud, financiering en herbestemming van 
het onroerend kerkelijk erfgoed, voortgezet in de Klankbordgroep 
kerken en kloosters (2006-2008), die als doel had te horen wat er 
leeft onder de beheerders van het kerkelijk patrimonium.[3]

In de toekomst, zo gaat de beleidsnota verder, wil Onroerend 
Erfgoed werk maken van een nieuwe commissie, die zich moet 
gaan bezighouden met het zoeken naar “concrete oplossingen voor 
uitdagingen die zich voordoen op het terrein.” Deze werkgroep zal 
bestaan uit vertegenwoordigers van de bisschoppenconferentie, 
het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Agentschap Ruimte en 
Erfgoed en de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten, die 
tot slot onder leiding komt te staan van de Vlaams Bouwmeester.[4]

Door deze inzet van de Vlaamse monumentenzorg is via de 
debatten en (eigen) publicaties als het ware een reflectiekader tot 
stand gekomen, waarbinnen met bepaalde actoren kan worden 
gediscussieerd over de toekomst van het kerkgebouw; zowel voor 
concrete problemen die zich stellen als over nog onbestaande 
beleidsinstrumenten die een bepaalde visie voor de omgang met 
de lege kerken moeten gaan dirigeren. Maar voor alle duidelijk-
heid: de overheid stuurt nog niet aan op de herbestemming van het 
religieus erfgoed; van zodra de eigenaar aanstalten maakt het goed 
te willen verkopen, dan kan Onroerend Erfgoed - dus monumen-
tenzorg - optreden als raadgever bij het uitkijken naar een nieuwe 
bestemming. Door het verzamelen en verspreiden van informatie 
over herbestemmingen in Vlaanderen en het buitenland wordt een 
toetsingskader opgesteld waar de betrokken actoren in het geval 
van een concreet herbestemmingsproject kunnen op terugvallen.[5] 
Dit debat is - zeg maar - gemodereerd door de monumentenzorg, 

 2. Het herbestemmingsdebat in Vlaanderen
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die samen met de verschillende erfgoedpartners, de kerkelijke over-
heid en vaak ook de lokale gemeenschap, op zoek gaat naar een 
gedragen en duurzame herbestemming voor het verlaten godshuis.

Hoewel dit ‘herbestemmingsdebat’ zich nog volop aan het 
ontplooien is met nieuwe initiatieven gaande van overkoepelende 
stuurgroepen tot experimentele wedstrijdvragen voor concrete 
problemen, kunnen we toch een soort stand van zaken afmeten 
aan de hand van een recente publicatie als uitkomst van opnieuw 
een studiedag. In 2008 werd de studietweedaagse ‘In Ander Licht’ 
georganiseerd door het Agentschap R-O Vlaanderen en VCM (het 
Contactforum voor Erfgoedverenigingen). Een 400-tal erfgoed-
zorgers kwamen er samen om te debatteren en ervaring uit te 
wisselen omtrent de herbestemming van het kerkelijk erfgoed. De 
uitkomst van het debat, alsook een resem exemplarische Vlaamse 
herbestemmingsprojecten werd door het Agentschap R-O (nu: 
Agentschap Ruimte en Erfgoed) gebundeld tot publicatie in de 
reeks ‘Monumenten&Landschappen’.[6] (hierna: “M&L17”)
In deze bundel worden enkele theoretische bedenkingen omtrent 
het religieus erfgoed geformuleerd, daarnaast werden ook de 
exemplarische, Vlaamse herbestemmingsprojecten in de publicatie 
opgenomen. Dit ‘praktisch toetsingskader’ bespreken we verder in 
hoofdstuk 3.

Als we het in deze scriptie hebben over het ‘herbestemmingsdebat’, 
dan wordt in de eerste plaats verwezen naar de theoretische bevin-
dingen en exemplarische herbestemmingsprojecten uit M&L17. We 
houden zo enerzijds de focus op de - prille - Vlaamse herbestem-
mingen, anderzijds wordt in de beleidsnota ‘Onroerend Erfgoed’ 
door minister Bourgeois een centrale rol toegedragen aan dezelfde 
publicatie, om in de toekomst tot een duurzaam erfgoedbeleid van 
onze religieuze gebouwen te komen, met een verder uit te stippelen 
visie en beleidsinstrumenten.[7]

“In praktijk zien we goede resultaten op het vlak van architectu-
rale kwaliteit vanaf het ogenblik dat Onroerend Erfgoed actief bij 
het plan- en ontwerpproces betrokken wordt. Dat gebeurt nog niet 
systematisch. Soms wordt een begeleidingscommissie voor een 
project opgericht, soms kan een procedure als de Open Oproep 
van de Vlaamse Bouwmeester voor een goed resultaat zorgen. Is 
het wenselijk om bij delicate en complexe projecten standaard een 
begeleidingscommissie in te stellen? Op welke manier kunnen 
we een pro-actieve samenwerking tussen opdrachtgever, lokaal 
bestuur en hogere overheid stimuleren?” [8]

De manier waarop monumentenzorg het ‘herbestemmingsdebat’ 
organiseert, past in bredere – opnieuw internationale – opvattingen 
over een goed erfgoedbeleid, namelijk die van een integrale en 
geïntegreerde erfgoedzorg.[9] Met het streven naar een open dialoog 
tussen alle betrokken partners wordt meteen de toon van de discussies 
gezet. Een geïntegreerde erfgoedzorg[10] legt immers de nadruk op de 
maatschappelijke relevantie van het monument, met de gemeenschap 
als eindgebruiker van de historische informatie.[11] Zo’n geïntegreerd 
monument kan men bijgevolg slechts bereiken na voldoende 
overleg met de betrokken partners en zeker ook de lokale gemeen-
schap. Het doel van dergelijke herbestemmingen is het creëren van 
een breed maatschappelijk draagvlak voor het monument, zodat 
de onrespectvolle of door de gemeenschap ongewaardeerde herbe-
stemmingen worden vermeden.

In M&L17 lezen we dat Onroerend Erfgoed als doel voor de nabije 
toekomst stelt om een duurzaam beleid en gedragen visie omtrent 
het religieus erfgoed uit te stippelen. De overheid hoopt instru-
menten te kunnen opstellen die toelaten pro-actieve beslissingen te 
nemen over religieus erfgoed dat in onbruik dreigt te raken. Deze 
nog te ontwikkelen beleidsinstrumenten moeten toelaten op termijn 
keuzes te maken rond behoud, aard van de herbestemming, of zelfs 

Deze greep uit recente publicaties omtrent de herbestemming van kerken toont een steeds groeiende 
interesse voor het thema, zowel vanuit de architectuurtijdschriften als de meer gespecialiseerde 
themanummers van onroerend erfgoed. De recente publicatie ‘In Ander Licht’ bundelt bijvoorbeeld de 
laatste theoriën en praktijkvoorbeelden die ter sprake kwamen op de gelijkname studiedag eind 2008.
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een eventuele afbraak.[12] Ze moeten de plotse ad-hocoplossingen, 
die ontsnappen aan het advies en goedkeuren van de monumenten-
zorg zo veel mogelijk inperken.[13] Want het gebeurt nog vaak dat 
door een of andere dringende reden de kerk of kapel van de hand 
wordt gedaan en er een nieuwe bestemming wordt opgeplakt vanuit 
een economische noodzaak. Door de plotse herbestemming worden 
vaak de gesprekken en zoektocht naar een gepaste bestemming 
voor die concrete context overgeslagen. In het slechtste geval ruimt 
de kerk plaats of wordt ze verkaveld voor privaat gebruik, zoals 
appartements- of kantoorblokken.

De modellen voor die beleidsinstrumenten hoopt monumentenzorg 
te vinden in het buitenland, meer bepaald Engeland en Nederland 
worden herhaaldelijk als toonbeeld aangehaald.
Zo bijvoorbeeld in Engeland, waar English Heritage een strategisch 
plan voor de herbestemming van de kerkgebouwen van een volle-
dige streek, Manchester, heeft uitgewerkt, met specifieke aandacht 
voor de erfgoedwaarde en de bouwfysische toestand van het 
patrimonium.[14] Onroerend Erfgoed kijkt of dergelijk strategisch 
plan ook in Vlaanderen mogelijk is per gemeente of groep van 
gemeenten, waarbij de centrale kerkbesturen, de lokale overheid en 
enkele erfgoedinstanties een belangrijke rol kunnen gaan spelen, 
want voornamelijk de institutionele ondersteuning en uitbouw 
blijkt in Engeland voorbeeldig: zo is er het adviesorgaan ‘Church 
Buildings Council’ dat afweegt wat er kan gebeuren met in onbruik 
geraakte kerkgebouwen, daarnaast is er ook nog de ‘Churches 
Conservation Trust’ die de waardevolle, afgedankte kerken tot zich 
neemt, openstelt en opnieuw betrekt in het maatschappelijke leven 
voor educatieve en culturele doeleinden.[15] Hoewel er in Vlaanderen 
nog geen dergelijke institutionele onderbouw aanwezig is, blijft de 
eerste doelstelling van de erfgoedzorg om actief betrokken te raken 
bij het religieus erfgoed en de herbestemming ervan. 

Als we dan de vergelijking met Nederland maken, dat ook al een 
tijdje actief bezig is met de problematiek van het kerkgebouw, dan 
merken we dat daar reeds veel kerken zijn gesloopt of herbestemd, 
waardoor de erfgoedzorg er in vergelijking met Vlaanderen natuur-
lijk al beter is uitgebouwd. Om te beginnen hebben we grotendeels 
een verschillend religieus patrimonium dan Nederland, door de zeer 
verschillende ontwikkeling van het geloof in beide landen. In tijden 
van Reformatie (16e eeuw) zijn vooral in Nederland volop kerken 
aangepast en liturgisch uitgepuurd. Heel wat van het Vlaamse 
erfgoed is echter rijkelijk geornamenteerd en overladen met 
christelijke symboliek door de invloed van de Rooms-katholieke 
kerk in onze streken. De symbolen die het kerkmeubilair, het altaar 
tot de biechtstoel sieren verwijzen bovendien vaak naar de lokale 
gemeenschap, gildes of andere geldschieters. Ze maken deel uit van 
het totale bouwwerk, geworteld in tijd en plaats. Deze stelling kan 
worden gestaafd met de vaststelling dat een groot aantal Vlaamse 
kerken die tot op heden wel werden herbestemd, vaak kerkruimtes 
zijn die in het verleden, bijvoorbeeld door de Franse revolutie of 
Beeldenstorm, reeds werden afgedankt, en sindsdien dus hun chris-
telijke uitzicht en geladenheid zijn verloren, waardoor een zekere 
band tussen het gebouw en de geloofsgemeenschap door de tijd 
heen verloren is gegaan.

Eigenlijk gaat het niet op om het Vlaamse erfgoeddebat zomaar te 
spiegelen aan dat van Nederland of Engeland. We hinken achterop 
wat betreft initiatieven en institutionele uitbouw. Het beleid in deze 
landen is dan ook al geruime tijd bezig met de problematiek, des 
te meer omdat er reeds vele kerken werden gesloopt, terwijl dat in 
België vooralsnog ondenkbaar is door de - van oorsprong Franse 
- juridische eigendomsstructuren en de financiële zekerheid die er 
voorlopig nog mee gepaard gaat.
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een zachte herbestemming

De herbestemming van kerkgebouwen tot cultuurcentra, hotel of 
zelfs discotheek laat de opinies niet onberoerd. De recente aandacht 
in zowel vakpers als publieke media bewijzen dat de discussie over 
wat aan te vangen met het religieus erfgoed brandend actueel is. 
Een sprekend voorbeeld van die aandacht voor het onderwerp is de 
herbestemming van de reeds lang verwaarloosde Dominicanerkerk 
te Maastricht, die onlangs nieuw leven werd ingeblazen als luxueuze 
boekhandel. In vele publicaties wordt de herbestemming geprezen 
omwille van de, ik citeer, “bijzondere wisselwerking tussen de oude 
architectuur en het hedendaagse interieur, waarbij boekhandel en 
kerkruimte elkaar versterken.”[16]

Daar tegenover staan de herbestemmingen die veel minder worden 
geapprecieerd door zowel erfgoedzorg als de lokale gemeenschap. 
Een voorbeeld van zo’n radicale reconversie – door vele publica-
ties geciteerd als kost wat kost te vermijden – is de voormalige 
Jezuïetenkerk in Brugge, waar tegenwoordig middeleeuwse eetfes-
tijnen, inclusief vuurspuwers, zwaardvechters en dansers, worden 
georganiseerd, tot ongenoegen van erfgoedzorgers, gelovigen en 
buurtbewoners.[17] De herbestemming van kerken kan al gauw tot 
verhitte discussies leiden, waarbij het vaak tot een tegenstelling 
komt tussen de economische motieven van bouwpromotor of 
commercieel eigenaar, en de goede zorg voor het monument die 
wordt opgedragen door monumentenzorg, de lokale geloofsge-
meenschap en de parochie.

Een steeds terugkerende conclusie in de theoretische bedenkingen 
bij de herbestemming van het kerkgebouw uit M&L17, is de 
aandacht die moet gaan naar het ‘sacrale karakter’ (soms: immate-
riële karakter of dimensie) van het kerkgebouw: 

“Kerken zijn geen ‘lege dozen’, zoals de ‘polyvalente gemeen-
schapszaal’, waarin naar believen culturele evenementen, 
sportactiviteiten, fuiven... kunnen doorgaan. De extra dimensie, 
de religieuze dimensie, die met het kerkelijk erfgoed verbonden 
is, moet men, wil men de werkelijke betekenis van het monument 
niet negeren, in elk denken en handelen omtrent dit monument in 
rekening brengen.” [18]

De voorkeur van monumentenzorg gaat dan ook uit naar de zoge-
naamde ‘zachte herbestemming’. Deze “respectvolle” herbestem-
mingen worden gewaardeerd door zowel de aard van de nieuwe 
bestemming als de vorm en ingreep die het historische monument 
ondergaat om de bestemming mogelijk te maken.

De reconversie tot cultuurcentrum, gemeenschapscentrum, biblio-
theek of andere socio-culturele functie lijkt door hun maatschappe-
lijke relevantie een waardige opvolger voor de vroegere liturgische 
- en eveneens maatschappelijke - functie van het kerkgebouw. 
Dergelijke bestemmingen kunnen vaak op bijval rekenen van 
zowel de lokale (geloofs-)gemeenschap, de kerkelijke overheid als 
monumentenzorg.

Terzelfdertijd lijkt er een soort pervers genot te bestaan in het foutief 
gebruik van het christelijke bouwwerk. De religieuze setting wordt 
in dit laatste geval uitgespeeld als kitscherige en bovenal commer-
ciële trekpleister. Denk maar aan de herbestemming tot luxueuze 
winkelruimte, horecazaak of discotheek, waar eerder provocerend 
bier wordt geschonken aan het hoogaltaar en er op los wordt gedanst 
in het heilige koor. Net dit provocerende, om iets te doen wat niet 
thuis hoort in het kerkgebouw, is waarschijnlijk de aantrekkings-
kracht van deze ‘harde herbestemmingen’. Desalniettemin lijken 
dit soort herbestemmingen niet bij een breed publiek op bijval te 

De Dominicanerkerk te Maastricht werd onlangs door ‘Merkx + Girod’ herbestemd tot boek-
handel. De herbestemming werd internationaal opgepikt in talloze (architectuur)publicaties. 
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kunnen rekenen. Ook al daalt het aantal gelovigen zienderogen, er 
is nog steeds een zekere eerbied voor het religieus erfgoed, maar 
evenzeer voor de nog praktiserende gelovigen in onze samenleving.

De in het ‘herbestemmingsdebat’ gewaardeerde projecten sluiten 
dus vaak aan bij het vroegere gebruik - namelijk plek van contem-
platie of samenkomst - van het kerkgebouw. De voorkeur gaat 
naar een educatieve, museale of gemeenschapsfunctie, doordat 
deze net het openbare karakter van het kerkgebouw opnieuw lijken 
te bevestigen. Toch worden in het ‘herbestemmingsdebat’ ook 
commerciële of private functies geapprecieerd, en dan voorname-
lijk als het kerkgebouw reeds lange tijd zijn liturgische functie is 
kwijtgespeeld, bijvoorbeeld door godsdiensttwisten, verhuis of 
onteigening.[19] Deze bouwwerken zijn doorheen de tijd vaak enorm 
aangetast: christelijke beelden en decoraties zijn er meestal al lang 
verdwenen of hevig verminkt. In Vlaanderen werden bijvoorbeeld 
talloze kloosterkerken onteigend na de Franse revolutie en verkocht 
door de Staat. Deze kerken hebben doorheen de geschiedenis 
verschillende gebruiken gekend van opslagplaats voor industriële 
toepassingen tot paardenstal, waardoor de opeenvolgende functies 
haast van de muren zijn af te lezen als van een gebouwd palimpsest. 
De vraag naar het respect voor het ‘sacrale karakter’ van de kerk 
lijkt bijgevolg niet aan de orde bij deze reeds aangetaste gebouwen.

De appreciatie van een respectvolle herbestemming - volgens 
monumentenzorg - heeft dus wellicht met meer te zien dan enkel de 
aard van de herbestemming. Ook de impact op het monument van 
de architecturale ingreep die nodig is deze nieuwe bestemming te 
accommoderen, is minstens even belangrijk voor het goeddunken 
van zo’n zachte, gedragen herbestemming. De originele ruimtelijke 
beleving van de kerk wordt teniet gedaan als ze onbedachtzaam 
wordt verkaveld tot hotelkamers, appartementen of winkelruimten. 

Door dergelijke ingrepen worden zogenaamde erfgoedelementen 
uit hun context gerukt: de luxueuze hotelkamer wordt opgesmukt 
met luchtboog of rozet en in de wandelgangen kunnen de klanten 
de goddelijke gewelven net niet aanraken. Dit doet vermoeden dat 
zowel de herinnering aan het vroegere functioneren van het kerk-
gebouw als de materiële intactheid van zowel interieur, exterieur, 
als de roerende goederen, belangrijk zijn voor de waardering van 
de herbestemming. In het ‘herbestemmingsdebat’ wordt dan wel 
geopperd dat deze materiële en immateriële dimensie van het 
kerkgebouw de inzet van de toekomstige discussies moet gaan 
uitmaken, in de praktijk zien we echter dat de redeneringen van 
monumentenzorg eerder leiden tot een bevriezen van de oorspron-
kelijke toestand, alsof de misviering er nog zou kunnen doorgaan. 
Ondanks de nieuwe bestemming moet de kerk nog steeds een beetje 
kerk zijn.

Ook Gent kent een voorbeeld van een kerk die binnenkort een nevenbestemming krijgt toebedeeld. 
Het Sint-Machariusproject dat huist in de gelijknamige kerk is “een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent”
Projectieschermen en tentoonstellingsboxen moeten naast de liturgie ook de mogelijkheid bieden voor andere, christelijke invullingen.
(http:// www.macharius.be)
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Pleidooi voor een nevenbestemming 

Waar vroeger vaak de herbestemming van het kerkgebouw werd 
genegeerd door de kerkelijke overheden, komt stilaan het besef dat 
ze “relatief veel kerken hebben in verhouding tot het aantal kerk-
gangers”, en dat het onderwerp niet langer uit de weg kan worden 
gegaan als we niet willen dat over enkele jaren veel kerken worden 
bedreigd door ongewenste herbestemmingen of de sloop ervan.
Toch is het niet altijd even duidelijk wie de vertegenwoordiging 
van de Kerk op zich moet nemen. Soms wordt op aandringen van 
de kerkelijke overheid de liturgische functie behouden naast een 
nieuwe bestemming voor de kerk. In dit laatste geval spreekt men 
van een ‘nevenbestemming’ of medegebruik van het kerkgebouw. 
Hoewel de voorkeur vanuit religieuze kant zeer vaak naar dit 
soort ‘herbestemmingen’ gaat, wordt door monumentenzorg toch 
geopperd om in het ‘herbestemmingsdebat’ na te denken over alle 
denkbare invullingen van de leegstaande kerken.

Het voorbeeld bij uitstek voor dit soort christelijke herbestem-
mingen is de Magdalenakerk te Brugge die werd geconverteerd 
tot “een plaats voor spiritualiteitsbeleving voor een brede groep 
van mensen.”[20] De kerk is er meer dan alleen het vehikel voor de 
verschillende christelijke organisaties. Ze biedt plaats voor zinge-
vingsmomenten, tot zelfs performances en kunstenaarsprojecten. 
De christelijke symboliek van deze invullingen is natuurlijk nooit 
ver weg. Het symbolische watervlak, of de verschillende christe-
lijke kunstprojecten doen vaag denken aan de vereringspraktijken 
die door het Vaticaans Concilie in de jaren ‘60 uit de kerk werden 
verbannen.

Zonder het maatschappelijke belang van dergelijke godsdienstige 
herbestemmingen of nevenbestemmingen te onderschatten, kan 

toch meteen worden gesteld dat dergelijke oplossingen niet voor 
iedere parochie en zeker niet voor iedere kerk van toepassing 
kunnen zijn. We kunnen zelfs nauwelijks spreken van een nieuwe 
bestemming of ingreep, gezien de kerkruimte haast nooit permanent 
wordt omgevormd of herbestemd. In het ‘herbestemmingsdebat’ 
wordt dan ook geen verdere aandacht geschonken aan deze soort 
‘christelijke heroriënteringsprojecten’.

De neogotische Magdalenakerk te Brugge kreeg een christelijke herbestemming.
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conclusie

Het toetsingskader van de ‘zachte’ dan wel ‘harde herbestemmingen’ 
dat door de monumentenzorg wordt opgelegd, doet ongetwijfeld 
denken aan de discussies over de zachte en harde restauratie van het 
historisch monument. Er treedt echter een verschuiving op, gezien 
ook de aard van de nieuwe bestemming - die uiteraard niet aan de 
orde is bij enkel een restauratie - het voorwerp is van discussie. 
Wellicht probeert het opgedragen respect voor de ‘sacrale dimensie’ 
van het kerkgebouw de reeds bestaande restauratieprincipes aan te 
vullen, aldus beantwoordend aan de hedendaagse tendens van een 
integrale erfgoedzorg en de vrijwaring van zowel het materiële 
als het immateriële karakter van het monument. We kunnen ons 
meteen afvragen in welke mate het behoud van de kerk in een zo 
oorspronkelijk mogelijke toestand te realiseren valt als steeds meer 
kerken komen leeg te staan en een ‘zachte’, culturele of christelijke 
functie helemaal niet meer mogelijk of te duur blijkt.

Het ‘herbestemmingsdebat’ is dus duidelijk gericht op het behoud 
van het historisch monument, eerder dan dat de nodige aandacht 
gaat naar de nieuwe bestemming. Als dan toch een serieuze ingreep 
nodig is om de nieuwe bestemming te accommoderen, dan vertaalt 
deze zich in ‘een zo min mogelijk kwaad doen’. Hierdoor vinden 
we in de publicaties ook haast nauwelijks iets terug over de kwali-
teit van het nieuwe ontwerp, maar komt de aandacht te liggen op 
de conformiteit met - in beginsel - het Charter van Venetië, dat de 
principes voor een juiste, materiële omgang met het monument gaat 
bepalen. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat dit rigide 
reflectiekader zich vertaalt naar voorspelbare, voorzichtige en 
dure ingrepen op het kerkgebouw. Het opgelegde toetsingskader 
verklaart daarenboven iedere andersvormige ingreep op voorhand 
al als onmogelijk, ‘hard’.

Een interessante denkoefening voor de herbestemming van de 
Eindhoofse kerken werd gemaakt door Wim Cuyvers, en beant-
woordt - zoals we dat van de architect kunnen verwachten - niet 
aan het rigide denkkader van de ‘zachte herbestemming’. De titel 
laat reeds vermoeden waarom: “Eindhoven: het ruïniseren van het 
religieuze erfgoed.”[21] Cuyvers stelt voor om de lege kerken te 
ontmantelen, af te breken en er ruïnes van te maken. Door deze 
ingrepen worden in het anders zo glad georganiseerde Eindhoven 
enkele niet-functionele, donkere plekken voorzien.
Naast de rechtskwestie of de desbetreffende kerken beschermde 
monumenten zijn of niet, wat op zich - hoe irrelevant ook - het 
project al bijna onmogelijk zou verklaren, kunnen we opmerken 
dat de oorspronkelijke immateriële dimensie van de kerk, als 
plek van rust en samenkomst, misschien net wel wordt bewaard 
in dit interessant herbestemmingsproject van Cuyvers; ook al 
beantwoordt het niet aan de opgelegde materiële conservatie- en 
restauratieprincipes.

Het project herinnert ons er bovenal aan dat ook een andere 
omgang met het kerkgebouw denkbaar is, buiten de ‘zachte’ en 
vaak terecht veroordeelde ‘harde herbestemmingen’. De discussies 
gevoerd door monumentenzorg, de erfgoedpartners en de kerke-
lijke vertegenwoordigers geven hier echter nergens blijk van. We 
kunnen besluiten dat het denken over het kerkgebouw ernstig wordt 
gelimiteerd door het toetsingskader van de ‘zachte herbestem-
ming’, waardoor de discussies in het ‘herbestemmingsdebat’ eerder 
kortzichtig blijven. De tijd is aangebroken om het probleem die de 
kerkgebouwen ons in een nabije toekomst zullen stellen onder ogen 
te zien, en de kerkgebouwen te durven bevragen. Deze bevraging 
begint wellicht met een kritische evaluatie van de eigen discipline, 
gezien de institutionele uitbouw van de monumentenzorg enkel is 
gericht op het herkennen en beschermen van monumenten.
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We hebben reeds uitgebreid de theoretische bedenkingen uit het 
‘herbestemmingsdebat’ besproken aan de hand van de publicatie 
M&L17.[1] Deze recente bundel toont echter ook een overzicht 
van de actuele herbestemmingsprojecten in Vlaanderen die door 
de monumentenzorg als goede praktijkvoorbeelden worden 
beschouwd. In dit hoofdstuk gaan we dan ook dieper in op deze 
projecten en traceren we hoe de heersende restauratie- en conserva-
tieprincipes, opgedrongen door monumentenzorg, aanwezig zijn in 
de herbestemmingen van kerken.

We kunnen, meen ik, zelfs gewag maken van een zekere ‘herbestem-
mingsethiek’, analoog aan de restauratie-ethiek. Monumentenzorg 
(Onroerend Erfgoed) gebruikt de voorbeelden uit M&L17 om 
te formuleren wat wel en niet kan in de omgang met de kerk als 
historisch monument. Ze pleit daarbij voor de ‘zachte herbestem-
ming’, waarvan we de principes kunnen traceren tot het Charter van 
Venetië uit 1964. (zie Bijlage 1) Hoewel dit handvest niet aanstuurt 
op verregaande reconversies van het historisch monument, is de 
kiem voor de praktijk van de herbestemming van monumenten wel 
reeds aanwezig in dit Charter.[2] Zo valt te lezen in Artikel 5:

“Voor het behoud van monumenten is het altijd gewenst daaraan 
een maatschappelijk nuttige bestemming te geven. Een derge-
lijke bestemming mag echter niet de indeling en decoratie van 
de gebouwen aantasten. Slechts binnen deze grenzen mag een 
aanpassing aan de ontwikkeling van gebruikseisen worden over-
wogen en toegestaan.”

Natuurlijk is de omgang met monumenten, in dit speciale geval de 
herbestemming, evenzeer het product van jarenlang erfgoedprak-
tijk; al dan niet ten gevolge van de principes gedicteerd door dit 
Charter. We weten ondertussen dat de artikels uit het Charter van 
Venetië in België bijvoorbeeld geen bindende kracht hebben, ze 

zijn bijgevolg eerder indicatief voor een correcte behandeling van 
het monument. Toch kan niet worden afgedaan van het belang en 
de invloed die het charter tot op vandaag heeft binnen gelijk welke 
erfgoeddiscussie.

In dit hoofdstuk analyseren we daarom de exemplarische projecten  
uit M&L17, en gaan we na hoe deze ‘herbestemmingsethiek’ valt 
af te lezen door middel van de heersende restauratieprincipes, 
vertegenwoordigd door het Charter van Venetië. Net zoals bij de 
restauratie van het historisch monument een zachte restauratie wordt 
opgedrongen, wordt hier de ‘zachte herbestemming’ als correcte 
behandeling bij de herbestemming van kerken naar voor geschoven. 
Deze ‘herbestemmingsethiek’ doet bijgevolg uitspraken over zowel 
een ideale ingreep, analoog aan de ‘zachte restauratie’, als over een 
geschikte en maatschappelijk relevante bestemming. Beide hebben 
tot doel het ‘sacrale karakter’ van het kerkgebouw te respecteren. Op 
de volgende pagina’s zullen we dan ook zien dat deze ethiek leidt tot 
een aantal opmerkelijk gelijkaardige herbestemmingen. We delen ze 
vervolgens op in groepen en bespreken hoe de restauratieprincipes 
afleesbaar zijn uit elke verzameling herbestemmingsprojecten. We 
ontdekken dat voor een bepaalde bestemming een soort evidente 
oplossing of herbestemming van het kerkgebouw bestaat. 

De afbeeldingen op de rechtse pagina bewijzen dat er ook een 
internationaal wijdverbreid corpus aan herbestemmingsprojecten 
bestaat. Hoewel we voorzichtig moeten zijn met uitspraken over 
de monumentenzorg als internationale, homogene discipline, is het 
toch opvallend dat naast de bekommernissen van de Vlaamse monu-
mentenzorg om een eigen beleid en visie uit te stippelen, er reeds 
een herbestemmingspraktijk bestaat waar ook de Vlaamse projecten 
grote gelijkenissen mee tonen. De door monumentenzorg exempla-
risch bevonden projecten op de volgende pagina’s kunnen dan ook 
niet los worden gezien van internationale discussies en projecten.

 3. De evidente herbestemming

36



De voorbeelden op deze pagina 
tonen een semiere selectie van 
internationale projecten. 
Het is merkwaardig dat in verschil-
lende landen de herbestemming van 
kerken heel gelijkaardige ingrepen 
blijken te zijn. Dit heeft natuurlijk 
te maken met de ontwikkeling van 
de monumentenzorg als internati-
onale discipline sinds de jaren ‘60, 
met de oprichting van ICOMOS 
en het Charter van Venetië.
Daar tegenover staat de drang 
van de Vlaamse monumentenzorg 
om een eigen beleid, visie en 
instrumenten te ontwikkelen. Dit 
heeft wellicht nog maar weinig te 
maken met hoe de monumenten er 
moeten uitzien.
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Een eerste soort herbestemmingen die we vaak zien terugkomen 
in M&L17, zijn de zachte herbestemmingen waarbij de kerkruimte 
of kapel wordt gevuld met nieuwe stoelen en is ingericht voor 
samenkomst, als conferentie, cultuurcentrum of liefst - indien de 
akoestiek het toelaat - als concertzaal. De ingrepen in de voorheen 
liturgische ruimte zijn er minimaal en omkeerbaar, zodat het monu-
ment bij volgende bestemmingen of reconversies geen schade hoeft 
te lijden. Deze projecten worden door de monumentenzorg gewaar-
deerd, omdat ze de kerk nauwelijks aantasten. De kerk kan dus in 
een vrijwel oorspronkelijke toestand blijven bestaan, het ‘sacrale 
karakter’ wordt gerespecteerd, gezien ook de aard van de profane 
bestemming zich doorgaans beperkt tot ruimte van samenkomst.

Als de kerk is beschermd als monument, dan dringt zich eerst een 
restauratie van het historisch monument op, voor de herbestemming 
ervan. De principes waaraan deze restauratie moet voldoen vinden 
we onder andere terug in Artikel 9 en 11 van het Charter van Venetië: 
(zie ook Bijlage 1)

Artikel 9
“Restauratie moet uitzondering blijven. Het doel is de esthetische 
en historische waarden van het monument te behouden en zicht-
baar te maken. Restauratie moet gebaseerd zijn op eerbied voor 
het oude materiaal en de authentieke documenten. Het restau-
reren houdt op, daar waar het vermoedelijke herstellingen betreft 
en de hypothese begint; elke om esthetische of technische redenen 
als onvermijdelijk erkende aanvulling moet de architectonische 
compositie respecteren en een eigentijds karakter dragen.”

Artikel 11
“Aangezien met restauratie geen eenheid in stijl wordt nage-
streefd, moeten alle waardevolle toevoegingen die in verschillende 

perioden aan het monument zijn gedaan, worden geëerbiedigd. 
Als aan een bouwwerk lagen uit verschillende tijdsperioden te 
onderscheiden zijn, is het zichtbaar maken van een oudere situ-
atie slechts bij uitzondering gerechtvaardigd.
Voorwaarde is dan dat de te verwijderen onderdelen van gering 
belang zijn, de zichtbaar gemaakte oudere toestand van grote 
historische, archeologische of esthetische waarde is en de huidige 
staat daarvan van voldoende kwaliteit om de ingreep te recht-
vaardigen. De beoordeling van de waarde van deze elementen 
en de beslissing over de verwijdering hiervan mogen niet alleen 
afhangen van de met de restauratie belaste ontwerper.”

De noodzakelijke, architecturale ingrepen voor deze ‘polyvalente 
zalen’, beperken zich vervolgens tot louter infrastructurele 
voorzieningen zoals toiletten, verlichting, verwarming...[3] zoals 
we kunnen zien op de foto’s van reeds gerealiseerde, Vlaamse 
herbestemmingen.

Beknopte projectbeschrijvingen >

1 Wolweverskapel, Gent
handelsruimte (M&L17)

2 Jezuïtenkerk en Zwartzustersklooster, Lier
muziekcampus (M&L17)

3 Augustinuskerk, Antwerpen
muziekcentrum (M&L17)

4 Kapel van het Iers College, Leuven
conferentiezaal (M&L17)

5 Cellenbroedersklooster De Noker, Mechelen
kantoren, vzw Emmaüs (M&L17)

6 O.L.V. ter Predikherenkerk, Leuven
deel van het cultureel centrum (M&L17)
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Als de nieuwe bestemming echter in meer voorziet dan enkel 
een polyvalente ruimte, dan wordt het nieuwe gebruik mogelijk 
gemaakt door de kerk te gaan inrichten met één of andere efemere, 
duidelijk te onderscheiden doos; waardoor de liturgische ruimte 
niet wordt verkaveld en de herbestemming toch aanvoelt alsof de 
kerk in zijn geheel is bewaard; als een object in een object. Bij 
deze herbestemmingen is het belang, dat vanuit monumentenzorg 
aan de materiële authenticiteit van het historische monument wordt 
gehecht, overduidelijk. Enerzijds wordt opnieuw benadrukt dat de 
ingreep omkeerbaar moet zijn, waardoor het oude gebouw geen 
materiële schade kan lijden, daarnaast blijven de nieuwe volumes 
steeds op een veilige afstand van de muren, kolommen en orna-
menten van het kerkgebouw, zodat de oude materie intact blijft.

De oorsprong van deze duidelijk te onderscheiden dozen vinden we 
terug in Artikel 12 en 13 van het Charter, die zich uitspreken over 
toevoegingen en nieuwe onderdelen aan het historisch monument:

Artikel 12
“De onderdelen die de verdwenen gedeelten moeten vervangen 
dienen op harmonieuze wijze in het geheel opgenomen te worden. 
Deze moeten echter duidelijk van de originele gedeelten te onder-
scheiden zijn zodat er geen vervalsing optreedt van de artistieke 
en historische informatie.”

Artikel 13
“Toevoegingen kunnen slechts aanvaard worden zover ze de 
belangrijke onderdelen van het gebouw respecteren en het tradi-
tionele kader, het evenwicht in de compositie en de relatie met de 
omgeving niet verbreken.”

Het roerend goed, zoals biechtstoelen, altaar of preekgestoelte, 
moet echter dikwijls worden opgegeven gezien het niet voldoet aan 
de praktische (comfort)eisen van de nieuwe functie of omdat ze 
de ruimtelijke ingreep onmogelijk maken. Toch wordt er vanuit de 
monumentenzorg vaak op aangedrongen het kerkgebouw zo intact 
mogelijk te herbestemmen, inclusief de roerende goederen.[4] We 
suggereerden reeds dat de zogenaamde ‘sacrale dimensie’ van het 
kerkgebouw afhankelijk is van de authenticiteit van de liturgische 
ruimte en voorwerpen;

Artikel 8
“Gebeeldhouwde, geschilderde of andersoortige decoraties die 
een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het monument, mogen 
slechts verwijderd worden, indien dit de enig denkbare mogelijk-
heid tot behoud is.”

De foto’s tonen dat in Vlaanderen, gek genoeg, nog niet veel 
soortgelijke herbestemmingsprojecten te bespeuren zijn. De reeds 
uitgevoerde projecten zijn zeer recent, de andere tonen ontwerpen 
van herbestemmingen in uitvoering. Wellicht bewijzen deze voor-
beelden dat het ‘herbestemmingsdebat’ in Vlaanderen nog maar net 
de eerste restultaten oplevert.

Beknopte projectbeschrijvingen >

7 Kapel, Ruislede
schoolgebouw (M&L17)

8 Dominikanerkerk, Maastricht
boekhandel

9 Schoolkapel, Basse-Wavre
multimediaal centrum (A+ 217)

10 Clarissenklooster, Hasselt
multifunctioneel stadsproject voor senioren (M&L17)

11 Kerk
archiefruimte (M&L17)
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Een ander duidelijk waarneembaar fenomeen, eveneens al terloops 
vermeld, zijn de herbestemmingen van religieuze bouwsels die in 
een recente geschiedenis reeds zijn aangetast en bijgevolg ook hun 
liturgische functie al geruime tijd zijn verloren. Deze monumenten 
worden vaak gewaardeerd voor hun historische, artistieke of weten-
schappelijke gelaagdheid. De geschiedenis is er zogezegd van de 
muren af te lezen. De herbestemming zet deze gelaagdheid - geheel 
volgens het Charter - in de verf door het contrast tussen de duidelijk 
als hedendaags te onderscheiden ingreep en de oude materie, een 
nieuwe laag. 

Het toetsingskader van de monumentenzorg voor de herbestem-
ming van kerken is hier niet aan de orde.[5] Harde herbestemmingen 
worden als minder problematisch beschouwd, gezien het kerkge-
bouw vaak al dergelijke herbestemmingen kende na de onteigening, 
eeuwen geleden. De sacrale dimensie van het kerkgebouw is reeds 
aangetast of verdwenen.

Beknopte projectbeschrijvingen >

12 Kerkruïne, Hees
fietskluis (M&L17)

13 Caermersklooster, Gent
tentoonstellingsruimte

14 Sint-Kwintenskapel, Gent
scoutslokalen en concertruimte

15 Sint-Rochuskerk, Wellen
begraafplaats (M&L17)

16 Wolweverskapel, Gent
toestand voor de recente restauratie (M&L17)

De meeste herbestemmingen in Gent (waar nog geen actief 
herbestemmingsbeleid is uitgezet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Leuven) betreft dan ook deze reeds aangetaste kerken en kapellen. 
Zo zijn er bijvoorbeeld de Baudeloo Abdijkerk (van stadsbiblio-
theek tot sportzaal), het Caermersklooster (tentoonstellingsruimte) 
en de Sint-Jan-de Deo kapel. De wolweverskapel te Gent kende ook 
verschillende, harde gebruiken voor ze onlangs werd gerestaureerd 
en herbestemd tot handelszaak.De bouwpromotor werd verplicht 
de kerk te restaureren voor de herbestemming ervan,  samen 
met de nieuw te bouwen appartementen. De hele operatie op de 
kerk bleek weinig rendabel, bovendien zouden enkele waardevol 
geachte muurschilderingen opnieuw in slechte staat verkeren door 
het commerciële gebruik van de ruimte.

De vroege herbestemming van de Sint-Jan-de-deokapel te Gent
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esthetische neveneffecten

Hoewel de nieuwe laag steeds op de achtergrond moet blijven 
ten opzichte van het historisch monument, is een zekere spanning 
voelbaar bij de herbestemming van kerken. Het Charter pleit voor 
een neutrale, hedendaagse laag, terwijl bijvoorbeeld een commer-
ciële bestemming vaak net een opvallende herbestemming van 
het kerkgebouw wenst. De beoogde neutraliteit is bovendien niet 
geheel onschuldig. Bij de praktijk van restauratie of herbestemming 
dringen zich vaak keuzes op, zoals het behoud van een bepaalde 
laag of het restaureren van wat daaronder zit. Dergelijke keuzes 
kunnen leiden tot een esthetiserende behandeling van het historisch 
monument, waarbij esthetische voorkeuren de beslissingen tijdens 
het restauratieproject gaan sturen. Doordat de nieuwe bestemming 
ten allen tijde op een veilige afstand van het historisch monument 
moet blijven, kan de oude materie maar beter de moeite waard zijn.

Op de foto’s is deze verheffing van de oude materie goed merkbaar.  
Als dan toch tegen de “voelmuur” (zoals ze in M&L17 soms worden 
genoemd) moet worden aangebouwd, dan liefst in een doorzichtig 
material zoals glas. Deze zones zijn dan ook ideale overgangs- en 
circulatiezones. De infrastructurele voorzieningen van het herbe-
stemmingsproject, zoals toiletblokken en circulatiekokers, worden 
op vaak vrij esthetische wijze aan het kerkgebouw toegevoegd. De 
ingrepen op het exterieur van de kerk blijven buiten de kerkmuren 
en vertalen zich meestal in een soort van scenografische ingrepen of 
stadsverfraaiingen. De belichting van het monument speelt hier een 
niet te onderschatten rol.

Beknopte projectbeschrijvingen >

17 Schoolkapel, Basse-Wavre
multimediaal centrum (A+ 217)

18 Kapel van het Iers College, Leuven
conferentiezaal, gereconstrueerde kloostergang (M&L17)

19 Caermersklooster, Gent
tentoonstellingsruimte

20 Brigittinenkapel, Brussel
theaterzaal

21 Groeningeabdij, Kortrijk
museum ‘1302’ (M&L17)

22 Begijnhof, Sint-Truiden
revalorisatie
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conclusie

Hoewel de roep van Onroerend Erfgoed om de open dialoog omtrent 
de toekomst van het kerkgebouw op te starten, lijkt de manier waarop 
moet worden herbestemd al vrij strak vast te liggen. In die mate dat 
de herbestemming haast voorspelbaar wordt (een evidentie), doordat 
ze zich in vele gevallen beperken tot een esthetische invuloefening 
in het ongenaakbare monument dat wordt gerestaureerd los van 
het ontwerp. De gewenste beleidsinstrumenten en de ontwikkeling 
van een eigen visie hebben dan wellicht ook als doel om ervoor te 
zorgen dat monumentenzorg meer in de debatten betrokken raakt, 
om vervolgens een ‘zachte herbestemming’ mogelijk te maken. Dit 
is natuurlijk ook de verdienste van de monumentenzorg, als we de 
‘harde herbestemmingen’ in beschouwing nemen, want tot nog toe 
worden veel kerken eerder willekeurig een nieuwe bestemming 
toegedicht, meestal vanuit economische motieven.

Onder het mom van een ‘zachte herbestemming’ en de ‘sacrale 
dimensie’ van het kerkgebouw, is het debat eigenlijk reeds ingebed 
in een bestaande traditie van monumentenzorg, die zich sinds 
de formulering van het Charter van Venetië (in de theoretische 
discussies) is gaan polariseren in een zachte en harde restauratie, 
met een grote voorkeur voor de zachte restauratie vanwege 
monumentenzorg.

Het behoud van de materiële toestand van het gebouw is een soort 
premisse die het ontwerpproces van de herbestemming gaat sturen. 
De preoccupatie met de materiële instandhouding verheft het 
kerkgebouw tot een schrijn, een in theorie en praktijk ongenaakbaar 
bouwsel waarvan de historische materie en liefst ook de nabije 
omgeving worden gefixeerd in tijd en ruimte. Het ontwerp voor 
een nieuwe bestemming op deze voorheen religieuze plek wordt 
gedomineerd door de conservatieve premisse om ‘zo min mogelijk 
kwaad te doen.’ De architectuur en inplanting van het kerkgebouw 
worden niet of nauwelijks in vraag gesteld; de afmetingen van het 
middenschip lijken te bepalen hoe groot de doos, die de nieuwe 
bestemming moet huizen, kan zijn. De reconversie van de kerk 
staat in teken van het behoud van het historische gebouw, waardoor 
de artistieke, wetenschappelijke of historische waarde (en dus de 
restauratie) van de kerk de voornaamste bekommernis is van de 
monumentenzorger en ontwerper. 

Natuurlijk zijn heel wat van de exemplarische herbestemmings-
projecten gewaardeerd door gebruikers of bewoners, toch is het 
misschien gevaarlijk te noemen dat in het ‘herbestemmingsdebat’ 
de kwaliteit van het ontwerp nooit ter discussie staat maar wel de 
conformiteit met de ‘herbestemmingsethiek’.We moeten ons boven-
dien afvragen of de herbestemming wel de beoogde redding van het 
historisch monument betekent. Is het vervolgens niet vreemd deze 
herbestemmingspraktijk te kopiëren van de omgang met het histo-
risch monument? Van zodra een reconversie zich opdringt wordt 

het haast een absurde oefening om vast te houden aan de materiële 
conservatie, terwijl de herbestemming misschien net zou moeten 
gaan over (het ontwerp voor) de nieuwe bestemming. 

De ‘sacrale dimensie’ van het kerkgebouw lijkt het probleem te 
zijn, waardoor een uitgesproken conservatieve benadering van het 
kerkgebouw, en dus de ‘zachte herbestemming’, de enige accep-
tabele oplossing wordt. De herbestemmingen waar de roerende 
goederen nog steeds staan opgesteld zoals het geval was tijdens 
de laatste misviering in het gebouw zijn nagenoeg onbestaande. 
Elke confrontatie tussen het nieuwe en het oude wordt uit de weg 
gegaan, waardoor net de transformaties van oude gebouwen, die 
we nochtans zo weten te appreciëren, geen plaats lijken te hebben 
in het ‘herbestemmingsdebat’, tenzij de kerk door de tand des tijds 
reeds danig is aangetast.
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Voetnoten

[1] DE HOUWER, V.(red.), ‘In ander licht: herbestemming van religieus erfgoed’, M&L – cahier 17, Brussel : Onroerend 
erfgoed, 2009.

[2] In de discussies over de herbestemming van het kerkgebouw wordt regelmatig verwezen naar het ‘Australische Burra 
Charter’ als richtlijn voor de herbestemming met aandacht voor het ‘sacrale karakter’ van de plek. Dit charter for the conserva-
tion of places of cultural significance werd bedacht om begraafplaatsen, geboorteplaatsen, en andere ceremoniële plekken van 
de Aboriginals in Australië te kunnen beschermen. Dit charter lijkt echter te leiden tot meer bescherming of bevriezing van 
zowel de kerk als de nabije omgeving in een authentieke toestand. We gaan hier echter niet verder op in, gezien in het Vlaamse 
herbestemmingsdebat - buiten enkele verwijzingen - geen voorbeelden zijn gekend waar het Burra Charter werd toegepast;  uit: 
DE HOUWER, V.(red.), 2009, p.166-167

[3] Het verwarmen, ventileren of verlichten van een kerkgebouw zijn absoluut niet vanzelfsprekend, gezien men nauwe-
lijks de oude materie van het kerkgebouw mag aantasten, zoals bijvoorbeeld de oude, winddoorlatende glasramen.

[4] De roerend goederen van kerkgebouwen worden steeds vaker opgenomen in nieuwe beschermingsdecreten, waardoor 
dit de herbestemming van kerkgebouwen in de toekomst serieus kan gaan bepalen.

[5] DE HOUWER, V.(red), 2009, p.165
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Als we de besproken theorieën uit de monumentenzorg en herbe-
stemmingsprojecten beschouwen, dan kunnen we concluderen dat 
de kerk zowat keer op keer wordt behandeld als een schrijn. Alsof 
de architecturale ingreep op het heilige bouwsel zodanig moet zijn 
dat de kerk nog altijd een beetje kerk is, een noodzakelijke ingreep, 
een compromis. Er is dus iets problematisch aan de herbestemming: 
een vreemd soort spanning tussen de drang om het kerkgebouw 
onvoorwaardelijk te behouden en anderzijds de tendens om zowat 
alle kerken te gaan beschermen. Door de ‘vererfgoeding’ sinds de 
jaren ‘60 is monumentenzorg het verleerd om keuzes te maken 
omtrent het beschermd erfgoed, wat à la limite sowieso tot een 
impasse zal leiden. Bovendien lijkt de herbestemmingsprocedure en 
de geapprecieerde, voornamelijk cultuurhistorische, bestemmingen 
niet toepasbaar op alle soorten kerken. We kunnen niet van iedere 
kerk een cultuurcentrum, concertzaal of christelijk zingevings-
project maken. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat we alle kerken 
kunnen gaan behandelen als historische monumenten, zeker als 
binnen afzienbare tijd steeds meer kerken komen leeg te staan.

Een 19e-eeuwse generische kerk kan dan misschien veel betekenen 
voor zijn onmiddellijke omgeving, ze zal nooit dezelfde patrimoniale 
waarde of erfgoedwaarde beschikken als een gotische kathedraal 
temidden het historische stadsweefsel. Hiermee wil ik natuurlijk 
niet de sloop van het patrimonium met verminderde erfgoedwaarde 
propageren, wel moet monumentenzorg tot de conclusie komen 
dat het kader waarin het ‘herbestemmingsdebat’ nu wordt gevoerd 
zeer schatplichtig is aan de omgang met historische monumenten 
van aanzienlijke kunsthistorische, artistieke of wetenschappelijke 
waarde. Het ‘herbestemmingsdebat’ lijkt dan ook enkel op maat 
gesneden voor de cultuurindustrie.

De herbestemming van een kerk binnen de geschetste context 
is slechts één manier, noem het attitude, om met deze religieuze 
bouwsels om te gaan. In dit debat komt - al dan niet bewust - een 
soort van geijkte aanpak bovendrijven, waarbij een evidente vorm, 
ideale functie en - hoewel vaak onschuldig - esthetische nevenef-
fecten lijken te bestaan. Toch moeten we meteen toevoegen dat 
in de invloed van lokale figuren, zoals de burgemeester, of de 
betrokken architect vaak meer invloed op de herbestemming 
heeft dan de conclusies of exemplarische voorbeelden uit het 
‘herbestemmingsdebat’.

Hoe kunnen we nu uit deze impasse? Is het met andere woorden 
mogelijk het kerkgebouw niet te zien als een historische getuige en 
dus los te komen van de eraan gekoppelde erfgoedwaarde en hang 
naar materiële authenticiteit? Of moeten we net binnen dit kader 
van de zorg voor monumenten gaan nadenken over het kerkgebouw 
en een specifiek discours of beleid uitstippelen voor de herbestem-
ming, in plaats van ze zomaar af te leiden van de restauratie? Want 
de kritieken op de monumentenzorg moeten natuurlijk niet worden 
gelezen als een onmogelijk verklaren van de discipline.
Misschien moeten we ons niet fixeren op de vraag of kerken 
monumenten of historische monumenten zijn, maar wel op hoe 
we het kerkgebouw moeten behandelen, los van reeds bestaande 
praktijken, in de hoop zo andere, minstens even valabele oplos-
singen te vinden voor de te herbestemmen kerken, en wellicht gaan 
deze oplossingen dan ver voorbij aan de reeds bestaande polarisatie 
tussen zachte of harde herbestemmingen.

 4. Herbestemmen van een schrijn
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Schetsen van de Sint-Annakerk, Louis Roelandt, 1834
(Collectie Vliegende Bladen / Ephemera)
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 1. Architectuur en inplanting van het kerkgebouw

Zonder de waarde van oude gebouwen voor een omgeving te willen 
ontkennen - integendeel zelfs - wil ik er hier op wijzen dat het 
identiteitsversterkend aspect van dergelijke monumenten voor een 
omgeving niet louter vastzit op de materiële authenticiteit ervan. 
Er zijn genoeg voorbeelden gekend waar de reconversie van een 
oud gebouw de reden is van vernieuwde stedelijke dynamiek, en 
opnieuw de stad of woonwijk van een beeldbepalendend monument 
wordt voorzien. En monument mag hier begrepen worden als gelijk 
welk oud gebouw dat belangrijk is voor z’n omgeving. We zijn 
opnieuw bij de transformaties van oude gebouwen, of de recyclage 
van de materie, die we zo weten te waarderen.[1]

Wat als we nu over de herbestemming van het kerkgebouw gaan 
nadenken in termen van recyclage, of toch het nieuwe ontwerp 
op een meer pragmatische wijze gaan benaderen? En daarmee 
wil ik de monumentenzorg niet voor onmogelijk verklaren, 
wel moet worden nagedacht over alternatieven voor de geijkte 
‘herbestemmingsformule’.

Het is op z’n minst opmerkelijk te noemen dat een discipline als 
de monumentenzorg, die in beginsel toch is gebaseerd op archi-
tectuurtheoretische discussies, nooit is gekomen tot een werkelijke 
studie van de architectuur en inplanting van hun onderzoekson-
derwerp: de historische monumenten. Kunsthistorische en weten-
schappelijke analyses begrenzen het studiedomein, waardoor men 
vaak blijft redeneren in ‘objectale’ logica’s en bijgevolg niet veel 
verder komt dan beschrijvingen en opdelingen volgens stijl, archi-
tect of typologie.[2] Het kerkgebouw wordt met andere woorden 
geanalyseerd als een schrijn, vrijwel los van de plek.

De zoektocht naar de ‘sacrale dimensie’ van het kerkgebouw getuigt 
misschien nog het best van de impotentie van de monumentenzorg. 
Toch lijken deze bekommernissen zich haast exclusief te vertalen 

In dit deel proberen we anders om te gaan met het kerkgebouw, 
noem het een alternatief discours, waarin we ons ontdoen van 
de premisse het kerkgebouw te bevriezen om daarna pas een 
nieuwe bestemming in het lege hulsel te posteren. We proberen 
te ontsnappen aan het erfgoedmaterialisme, dat werd bekritiseerd 
aan het eind van deel A, door voor het eerst de architectuur en 
inplanting van het kerkgebouw te analyseren. Niet met als doel 
om de historisch waardevolle delen van de kerk te klasseren om ze 
vervolgens te behouden, wel om met de architectuur en inplanting 
van het gebouw aan de slag te gaan bij het ontwerpen van een 
nieuwe bestemming. Hoewel sommige bedenkingen, hypotheses en 
ontwerpstudies uit dit tweede deel misschien hard lijken te botsen 
met de huidige, gangbare benadering van ‘ons religieus erfgoed’, 
wordt hier wellicht een meer realistisch discours geformuleerd 
voor het probleem dat de leegstand van kerken ons in een nabije 
toekomst zal stellen.

De zorg voor monumenten is immers nog vaak gebaseerd op vage, 
sentimentele beweegredenen. Onder het mom ‘identiteit’ wordt 
over de materiële en immateriële authenticiteit van het monument 
gewaakt, alsof enige aantasting van het historisch monument het 
verloochenen van het eigen verleden is. We weten ondertussen dat 
de willekeurige toestand waarin het historisch monument wordt 
bevroren en de geconstrueerde geschiedenis die het lijkt te vertellen 
evenzeer een leugen zijn. Het ontwerp voor een nieuwe bestem-
ming kan in deze redenering dan enkel nog leiden tot de verheffing 
van de oude materie. Enkel een culturele of commerciële herbe-
stemming maakt dan nog optimaal gebruik van de uitstraling die 
de kerk verleent aan de tentoonstellingsruimte. (Handelszaken zijn 
natuurlijk ook niets anders dan tentoonstellingsruimtes.) Identiteit 
is zowat de laatste strohalm waarmee monumentenzorg de heer-
sende herbestemmingspraktijk en materiële conservatie verdedigt. 
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Er zijn natuurlijk nog talloze voorbeelden te 
bedenken van oude gebouwen die na recon-
versie opnieuw beeldbepalend gaan zijn voor 
de stad of gemeenschap. Het rechtste project is 
de herbestemming van de Sainte-Mariekerk in 
Sarlat-la-Canéda tot overdekte marktplaats, 
door Jean Nouvel;

“Le danger, pour toutes les villes historiques, 
c’est le formol... Ce qui est intéressant c’est 
que la dimension culturelle d’une ville puisse 
se poursuivre dans le temps, et accumuler des 
témoignages liés à sa vie.” [3]
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in het bevriezen van meer materie. De kerk moet kerk blijven. Het 
toonbeeld hiervan is het decreet ter bescherming van stads- en 
dorpsgezichten, dat niet alleen de kerk maar ook alle gevels aan 
het kerkplein of nabije omgeving bevriest, waardoor elke nieuwe 
ontwikkeling of verbouwing zich afspeelt achter de beschermde 
muren. Het veelgeplaagde Brussel kent talloze voorbeelden van 
dit soort façadisme. De soms problematische restzones naast het 
kerkgebouw raken mee beschermd in de ijver van de monumen-
tenzorgers.[4]

Door het kerkgebouw te erkennen als object, is het actuele herbe-
stemmingsdebat te reduceren tot vrijwel voorspelbare ingrepen 
die ongetwijfeld niet voor alle kerken toepasbaar zijn. Enerzijds 
sluit je een nieuw programma op in het bouwsel, anderzijds lijken 
de  herbestemmingen ‘buiten de muren’ van het gebouw niet veel 
verder te leiden dan scenografische ingrepen of verfraaiingen van 
het kerkplein. Beide zijn eigenlijk niets meer dan een loutere beves-
tiging van de monumentaliteit van het kerkgebouw, ongeacht de 
kunsthistorische waarde of het belang van de kerk op een bepaalde 
plek of voor de lokale gemeenschap. Dit is ongetwijfeld niet de 
manier waarop we de herbestemming van kerken moeten gaan 
benaderen in de nabije toekomst, als meer en meer kerken een 
probleem zullen stellen.

In dit hoofdstuk willen we dan ook de architectuur en inplanting 
van het kerkgebouw analyseren, vanuit de overtuiging dat de kerk 
(en vooral de nieuwe bestemming) niet is los te denken van zijn 
omgeving en context, terwijl de monumentenzorg dat net wel doet.
Kerken manifesteren zich namelijk zeer nadrukkelijk in de stede-
lijke omgeving, terwijl hun architectuur vrijwel exclusief gestuurd 
wordt door logica’s inherent aan het monumentale gebouw. Wat ons 
rest is namelijk een residu van ware monumentale gebouwen. Als 

we kijken naar de kerken in de stad, dan stellen we vast dat ze op 
een eigenaardige manier vrij autonome bouwsels zijn. Niet alleen 
vallen ze op doordat ze zich omwille van hun schaal, bouwstijl of 
oude materie onderscheiden van de nabije omgeving; de architec-
tuur van het gebouw lijkt zich terzelfdertijd nauwelijks iets van de 
concrete site en inplanting aan te trekken, terwijl ze vaak wel op een 
strategische plek in de stad staan.

Het is Geert Bekaert die ons duidt op deze “betrekkelijke autonomie 
van de architectuur” en “betekenis in de ruimtelijke context” van het 
kerkgebouw, in de tekst ‘De kerkgemeenschappen van vandaag ten 
overstaan van de historische kerkgebouwen’.[5] Van de exhaustieve 
bundel teksten die hij schreef over architectuur, het kerkgebouw 
en religie, is deze tekst in het bijzonder interessant als we het 
hebben over de herbestemming van het kerkgebouw. De tekst werd 
geschreven in 1974 voor het Nederlandse magazine ‘Forum’, en 
moet worden geplaatst in een periode dat veel neogotische kerken 
– voornamelijk in Nederland dan – werden gesloopt of met de 
sloophamer bedreigd. De tekst valt dan ook te lezen als een plei-
dooi voor de herbestemming. In deze tekst wijst Bekaert ons er op 
dat het kerkgebouw ook een nieuwe functionele interpretatie kan 
krijgen, zonder dat het gebouw daarom aan betekeniswaarde hoeft 
in te boeten in de ruimtelijke context. Want sinds de neogotiek heeft 
de Kerk haar eigen representatie nauw verbonden met de kerk als 
monument. Maar, gaat Bekaert verder, we moeten aanvaarden dat 
de (culturele) functie en de (sociale) betekenis van het kerkgebouw 
niet identiek zijn, als we willen komen tot een verantwoorde theorie 
van de monumentenzorg.

De autonomie van de architectuur van de kerk herkennen we in de 
andersvormige verschijning en stijl van het gebouw. Het gebouw 
is duidelijk van een andere tijd, toen we nog anders bouwden. Dat 

Als reactie op de grote saneringswerken in veel steden aan het eind van de 19e eeuw 
probeerde Camillo Sitte in ‘De Stedebouw volgens zijn artistieke grondbeginselen’ de 
gevoeligheid voor de nabije omgeving van historische monumenten en de waardering van 
het oude stadsweefsel aan te wakkeren. Hij onderzocht bijvoorbeeld de inplanting van 
kerkgebouwen en hoe deze de publieke ruimte kunnen ensceneren, zonder dat ze moeten 
worden losgemaakt als objecten.
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wil natuurlijk niet zeggen dat we met het gebouw niet aan de slag 
kunnen gaan en dat we ze enkel maar kunnen bevriezen en klas-
seren volgens bouwstijl, periode of architect. Om te ontsnappen aan 
analyses gestuurd door de historische context, gaan we op zoek naar 
een algemene beschrijving van de conceptie van het kerkgebouw, 
als ceremoniële, architecturale ruimte. Deze vinden we in het intri-
gerende boek van Robin Evans, ‘The Projective Cast: architecture 
and its three geometries’.[6] In het hoofdstuk ‘Seeing through paper’ 
analyseert hij hoe architecturale ruimte in de renaissance werd 
geconcipieerd door enerzijds de perspectieftekening, en anderzijds 
de orthogonale architectuurplannen, en wat de invloed was van 
deze media op het ruimtelijke ontwerp. Dit essay gaat bijgevolg 
specifiek over renaissancekerken, maar we stellen vast dat ook de 
monumentale kerken die we hier bespreken, zonder uitzondering 
voldoen aan het schema dat door Evans wordt uiteengezet. Daarom 
kunnen we de tekst gebruiken als insteek voor een typologische 
benadering van het kerkgebouw, hoewel we hier natuurlijk niets 
van zien hebben met het onderwerp van Evans’ paper, hoe inte-
ressant ook. We zullen zien dat we dit bij het herbestemmen van 
kerken kunnen inzetten als een instrumentarium om werkelijk met 
de materie van het gebouw aan de slag te gaan.

Alle in dit hoofdstuk besproken, Gentse kerken beantwoorden dan 
ook aan de eigenschappen die Evans toedraagt aan monumentale, 
ceremoniële ruimtes; ruimtes die net in drie architectuurtekeningen 
te vatten zijn, namelijk grondplan, snede en gevel.
We gaan in dit hoofdstuk bijgevolg niet dieper in op de moder-
nistische kerkgebouwen van Gent, enerzijds omdat ze niet beant-
woorden aan dit ‘monumentaal schema’ vooropgesteld door Evans, 
anderzijds omdat de herbestemming van de modernistische kerken 
in Gent wellicht een compleet ander vraagstuk is. Het probleem van 
de grote liturgische ruimte, beladen met christelijke symboliek stelt 

zich er niet zo scherp als bij de andere kerken. Bovendien kunnen 
deze ‘huiskerken’ soms evenvoudig weg worden omgeturnd tot een 
profane functie, zonder dat na de herbestemming nog te spreken 
is van een kerkgebouw. Na de analyse van de kerk als autonoom 
architectuurobject, onderzoeken we hoe het kerkgebouw, zich 
articuleert in de stad.

Hoewel alle Gentse kerken tijdens dit proces werden bestudeerd, 
voeren we ook hier een selectie door. Enkel de Gentse kerken die 
zich in verstedelijkte regio bevinden, gezien de stedelijke context 
van meet af aan de focus van het onderzoek was. Een gedetailleerde 
beschrijving van deze geografische afbakening is te vinden in de 
inventaris achteraan dit boek, evenals een uitgebreide oplijsting 
van de kerken die we in dit hoofdstuk bespreken, vergezeld van 
foto- en planmateriaal. De voorbeelden die in dit hoofdstuk worden 
aangehaald kunnen snel worden opgesnord door middel van het 
volgnummer naast de foto’s.

Door het bespreken van de autonomie van het kerkgebouw en de 
betekenis in de ruimtelijke context zoals ze zich voordoet, kunnen 
we praten over de architectuur en inplanting, of wat nog overblijft 
van het monument, als een soort van stedelijk residu. Hierdoor 
vermijden we de discussies die opgehangen zijn aan de dichotomie 
monument - historisch monument; en analyseren we simpelweg 
hoe een kerk is ingeplant in de stad, om later - bij de herbestem-
ming van het kerkgebouw - hier handig op in te spelen en niet een 
object in een object te hoeven ontwerpen, maar met een werkelijke 
ontwerpcontext aan de slag te kunnen gaan.
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Betrekkelijke autonomie van de architectuur

We dienen op te merken dat de misviering of liturgie eigenlijk geen 
programma of functie is van een gebouw. Voor de liturgie is name-
lijk enkel een ceremoniële ruimte nodig. Het ontwerp voor een 
kerk voldoet hierdoor - naargelang de periode en opvattingen - aan 
bepaalde opvattingen over het kerkontwerp, maar bekommert zich 
in deze ontwerplogica nauwelijks om zijn concrete inplanting. De 
kerk komt als het ware tot stand als een autonoom, architecturaal 
object (misschien de reden van een gelijkaardige behandeling door 
de monumentenzorg). Voor we de gevolgen voor de inplanting ten 
gevolge van de autonomie van het kerkgebouw verder onderzoeken, 
gaan we eerst dieper in op de kerk als autonoom architectuurobject, 
aan de hand van Robin Evans.

De oorzaak van deze autonomie vinden we wellicht in de conceptie 
van het kerkgebouw. De opvattingen over het ontwerp van deze 
ceremoniële ruimtes zijn vaak niet zomaar bedacht voor een 
concrete inplanting, maar via verschillende ontwerpsystemen of 
-opvattingen tot stand gekomen. De kerken worden niet ontworpen 
op inplantingsplannen of omgevingssnedes. De schets van Louis 
Roelandt voor de Sint-Annakerk aan het beginblad van deel B 
bewijst dit maar al te goed.

Het zou te ver gaan hier een overzicht te bieden van de geschiedenis 
van de kerkbouw en hoe de kerk in de verschillende fases werd 
geconcipieerd. Deze opvattingen kunnen heel divers zijn, gaande 
van ideeën over Schoonheid, religie, of de rol van het kerkgebouw 
in de maatschappij... en beïnvloeden de monumentale architectuur 
van het kerkgebouw. Ze duiden op de preoccupatie met het monu-
ment zelf in plaats van een architectuur voor een bepaalde plek.
Wel staat vast dat het onmogelijk is geworden om nog te bouwen 
zoals deze kerkgebouwen, wat natuurlijk niet wil zeggen dat we ze 
zomaar in hun oorspronkelijke toestand moeten behouden.

Robin Evans schrijft in ‘The Projective Cast’ over de befaamde 
brief van Raphael aan paus Leo X, waarin de schilder-architect 
de ontdekking doet dat de monumentale, ceremoniële architectuur 
te vatten is in 3 parallelle projecties, namelijk het grondplan, het 
aanzicht en de langsdoorsnede. Aan het begin van de 16e eeuw 
vindt er een belangrijke verandering in de architectuurpraktijk 
plaats, onder invloed van Raphael. Het probleem stelde zich dat 
een gecentraliseerde, ceremoniële ruimte (dus interieur) niet kon 
worden getekend zodat zinvolle informatie over de dimensies van 
het ding werden weergegeven, want perspectieftekeningen gaven 
slechts vervormde dimensies weer. De revolutionaire stap door 
Raphael was net het samenbrengen van het plan, extern aanzicht en 
intern aanzicht (of snede). De drie tekeningen worden bijgehouden 
door lichtpaden, “conservers of true measure”. Deze evenwijdige 
lijnen zijn het medium dat de architecturale ruimte die buiten de 
tekening moet ontstaan in de groep tekeningen brengt. 

Doordat alle hier besproken kerkgebouwen hieraan voldoen, 
kunnen we vervolgens - opnieuw gebaseerd op Evans - enkele 
gemeenschappelijke, monumentale eigenschappen destilleren. Het 
is ten eerste economisch een snede te nemen door het hoogste punt 
van de ceremoniële ruimte, en als dit vervolgens het midden van 
het bouwwerk is, dan zie je het spiegelbeeld van de niet-afgebeelde 
gebouwhelft. Deze ‘interne gevel’ kan dus het ganse gebouw 
vatten. De logica van de parallelle projectie maakt het logisch (en 
opnieuw economisch) dat de drie architectuurtekeningen loodrecht 
op elkaar zijn te denken, in die zin dat het gebouw de ruimte is 
in een doos van afbeeldingen. Het grondplan is logischerwijze een 
rechthoek, voor kerkgebouwen vertaalt dit zich naar het ontwerp 
voor een front, waarop vervolgens een aantal traveeën (bepaald 
door de diepte van het perceel) loodrecht aansluiten

Het front van deze doos, de gevel, is dus symmetrisch opgebouwd, 
met een snede door het hoogste en middelste punt. Deze lijn is 
de aslijn van het gebouw. Ze levert meteen ook de interessantste 
snede op. Deze centrale as kan ook bij het kerkgebouw gemakkelijk 
worden gedacht als een processieroute doorheen het ganse gebouw, 
die zichtbaar wordt in snede en plan. In de gevel zal deze as zicht-
baar worden als de ingang van het kerkgebouw, waardoor het front 
te lezen valt als een a-b-a symmetrie.

Hoewel deze eigenschappen van kerkgebouwen vrij evident lijken, 
wordt zo meteen duidelijk hoe we deze eigenschappen kunnen 
inzetten bij het ‘verbouwen’ van het kerkgebouw.
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Betekenis in de ruimtelijke context

Het kerkgebouw articuleert een unieke, centrale positie in de stad. 
Op de volgende vier pagina’s staan de kerkgebouwen geordend 
volgens de wijze waarop ze zich manifesteren in de stad. Deze ‘clas-
sificatie’ heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming 
van deze thesis. Voortdurend werd gezocht naar een manier om met 
de veelheid van Gentse kerken om te gaan. Ook in de inventaris 
achteraan dit boek worden de kerken nog geordend volgens deze 
‘klassen’. Voor de volledigheid verwijzen we dan ook naar deze 
inventaris, de foto’s op de volgende pagina’s zijn enkel voor de 
leesbaarheid hier bijgevoegd.

Het eerste voorbeeld zijn de ‘ceremoniële kerken’, die zichzelf 
manifesteren als eindpunt van stedenbouwkundige assen of omdat 
ze een kerkplein ensceneren. Meestal zullen deze kerken zich dan 
ook uitdrukkelijk articuleren door het front dat aan het kerkplein 
grenst.
Een volgende pagina zijn de ‘religieuze ensembles’, deze willen 
zichzelf niet zozeer articuleren in de stad, maar net een ideaal 
binnengebied, een refuge, afbakenen.
Vervolgens zijn er de ‘rijkerken’. Deze kerken zijn ingeplant langs 
een straat, en volgen de verkavelingslogica van de aanpalende 
bebouwing, zij het met een verschil in korrel en schaal. Deze 
kerken moeten zich articuleren door op te vallen aan de straatkant. 
De torens van deze kerken zullen zich dan ook meestal naast het 
front bevinden.
Tot slot zijn er de ‘objecten’ of ‘getransformeerde kerken’. Deze 
zijn zichtbaar wat afgelegen komen te liggen, door dominante 
transformaties van de ruimte rondom, zoals drukke verkeersknopen, 
waardoor de kerk geïsoleerd komt te liggen.

Naast deze representatieve articulatie van de architectuur van het 
kerkgebouw, kunnen we nog een ander fenomeen beschrijven. 
Doordat het kerkgebouw een zekere autonomie bezit, zijn er 
naast de zones die de kerk - volgens de hierboven besproken 
manifestaties - uitdrukkelijk gaat articuleren, ook nog een soort van 
restzones, die tot stand zijn gekomen door enerzijds de werkelijke 
omgeving (namelijk de perceelsgrensen, doorgangen, aansluitingen 
en aanpalende bebouwingen), en anderzijds de autonomie van de 
architectuur van het kerkgebouw. Doordat het front van de kerk 
zich bijvoorbeeld richt op een bepaalde as, is - ten gevolge van het 
schema van Evans - het grondplan een rechthoek van een vastgelegd 
aantal traveeën diep. Deze genegeerde zones ontsnappen in zekere 
zin aan de monumentale representativiteit van het monument.

In de overtuiging dat dergelijke zones een belangrijke rol kunnen 
gaan spelen bij de herbestemming van het kerkgebouw, gaan we in de 
laatste twee pagina’s op zoek naar de perimeter van het kerkgebouw. 
Door dergelijke morfologische studie kunnen al gauw de potenties van 
een kerk op een welbepaalde plek bloot komen te liggen.
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Voetnoten
[1] Of zoals Marc Dubois het in de inleiding bijster scherp stelde : “Een van de boeiende aspecten van het menselijke 
handelen is het bouwen en het slopen. Bouwen gebeurt vanuit een noodwendigheid, een directe bruikbaarheid. Dit 
maakt het fundamenteel verschil met kunst, het gebouwde is en moet beantwoorden aan een factor dienstbaarheid. 
Gebouwen overleven vaak hun oorspronkelijke functie en krijgen door gewijzigde maatschappelijke omstandigheden 
een nieuwe bestemming, een nieuwe toekomst. Men gaat niet over tot het radicaal slopen omdat de functie verdwijnt. 
Dit permanent proces van recycleren van gebouwen is één van de meest fascinerende aspecten binnen ons bouwkundig 
erfgoed en geeft een boeiende gelaagdheid van onzuiverheid aan onze steden.”; uit: 
DUBOIS, M.(red.), ‘Kerkelijk erfgoed – Verleden en toekomst’, Kunsttijdschrift Vlaanderen, jg.52: vol.5, 2003.

[2] De typologische benadering van de monumentenzorg moeten we interpreteren als een opdeling in soorten (zoals 
kloosterkerk, abdijkerk, ziekenhuiskapel...) eerder dan een architecturale, typologische studie.

[3] NOUVEL, J., in: DUBOIS, M., ‘Une vie Nouvel voor een kerk’, Kunsttijdschrift Vlaanderen, jg.52: vol.5, 2003 , p.23

[4] De monumentenzorg is zich echter wel bewust van dit soort praktijken en de gevolgen van de bescherming van 
stads- en dorpsgezichten. Nieuwe beschermingsdossiers zullen dan ook nog nauwelijks een lanschaps- of stadszicht gaan 
beschermen.

[5] BEKAERT, G., ‘De kerkgemeenschappen van vandaag ten overstaan van de historische kerkgebouwen’, Forum, jg.39: 
vol.24, 1974, p.22-26.

[6] EVANS, R., The Projective Cast: architecture and its three geometries, Cambridge: MIT Press, 1995.
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 2. Verbouwen van de kerk

De typologische en morfologische analyses van het kerkgebouw 
zijn natuurlijk niet inzetbaar in het ‘herbestemmingsdebat’. Toch 
kunnen we zeker niet gelijk wat toelaten bij de herbestemming 
van kerken, zoals de ‘harde herbestemmingen’ bewijzen; we 
hebben een zeker houvast nodig, een alternatief voor het bestaande 
reflectiekader. In dit hoofdstuk stel ik dan ook de hypothese 
dat we kerken moeten gaan 'verbouwen' (denk aan bijbouwen, 
afbreken, invullen...), ondanks de huidige hang naar de materiële 
authenticiteit van het historisch monument. We hebben al genoeg 
redenen aangehaald om dit erfgoedparadigma te bevragen, of zelfs 
ontoereikend te verklaren als enige mogelijke oplossing voor het 
voltallig religieus patrimonium. 

Naast de nieuwsgierigheid naar de behandeling van het historisch 
monument buiten de materiële conservatie om, wordt de 
hypothese  voor het verbouwen eveneens gevoed door de vraag 
of het wel zinvol is voor elke nieuwe profane bestemming in het 
kerkgebouw af te moeten rekenen met de nog bestaande uitstraling 
en monumentaliteit van het verlaten kerkgebouw. We hebben 
gezien dat het ontwerpen in dit schrijn al gauw kan leiden tot 
esthetische neveneffecten. Door dit 'verbouwen' wordt daarentegen 
het vermaarde 'sacrale karakter' van het kerkgebouw aangetast, 
gestript. Daarbovenop kunnen we de analyses van de architectuur 
en inplanting van de kerk aanwenden om het gebouw, en de nieuwe 
bestemming, opnieuw in functie van de plek te stellen, net zoals de 
kerk voorheen een belangrijke functie had in een concrete context. 

Het aantasten van de 'sacrale dimensie' van het kerkgebouw (of de 
authenticiteit van het oorspronkelijk voor liturgie bedoelde gebouw, 
zowel binnen als buiten) hoeft geen probleem te betekenen. Ik ben 
me er van bewust dat dit de meest controversiële stelling van deze 
scriptie is, maar toch moet de lezer indachtig zijn dat dergelijke 
denkpistes wellicht nog niet of nauwelijks zijn gemaakt, waardoor 

elke omgang met het monument wat ook maar een beetje afwijkt 
van de 'zachte herbestemming' als onmogelijk wordt verklaard. 

We kunnen ons afvragen of de 'zachte herbestemmingen', waar liefst 
de roerende goederen en ruimtelijke werking van de kerk behouden 
blijven, niet sowieso een aantasting zijn van het 'sacrale karakter', 
door het profane gebruik dat erop wordt geprojecteerd. Zoals reeds 
gezegd is er iets absurds aan de wens om de kerk maximaal te 
behouden als historisch monument, door ze te een nieuwe functie 
te geven.

Door het kerkgebouw te aanschouwen als een object, een schrijn, 
kan je het ook niet anders gaan herbestemmen dan het geval is in 
het 'herbestemmingsdebat' uit deel A, waar de nieuwe bestemming 
wordt geïnjecteerd in het lege omhulsel. De buitenkant kan dan 
enkel nog worden verfraaid door kunstzinnige (vaak: gekunstelde) 
ingrepen. Door het 'verbouwen' van de kerk wordt het oude type 
en denkbeeld van de kerk doorbroken, de nieuwe bestemming is, 
nog steeds een herbestemming, maar is niet meer in de eerste plaats 
een authentiek kerkgebouw. Het 'verbouwen' van de kerk wordt 
daarentegen gestuurd door vele nieuwe parameters, buiten het 
behoud van de oude materie of de afmetingen van de efemere doos 
die in het kerkobject komt te staan. Door dit 'verbouwen' wordt de 
ruimte en de materie van het oude gebouw bruikbaar.

Dergelijke transformaties van oude gebouwen, monumenten, 
kunnen - meen ik - opnieuw een belangrijke bestemming krijgen 
in de lokale gemeenschap, zelfs zonder de cultuurhistorische 
bestemmingen uit het 'herbestemmingsdebat'. Een toeristische 
herbestemming is immers niet noodzakelijk een lokaal gewenste 
bestemming. Het recycleren van de oude materie of ruimtelijke 
configuratie van het kerkgebouw voor de nieuwe bestemming, kan 
opnieuw een gebouw genereren met een zekere betekeniswaarde 
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voor de nabije omgeving, waarbij het verbouwde godshuis een 
meerwaarde is voor het nieuwe ontwerp.

Dit verbouwen maakt bovendien de herinneringsfunctie van 
het monument niet onmogelijk. Zo kan de nieuwe functie van 
het gebouw, bijvoorbeeld als stille plek van samenkomst in het 
herbestemmingsproject van Cuyvers voor de Eindhoofse kerken, 
eveneens doen herinneren aan de voorheen monumentale rol van 
het gebouw in een bepaalde gemeenschap. Wellicht zijn veel 
dergelijke herbestemmingsprojecten te bedenken die stukken 
interessanter zijn dan een herbestemming tot discotheek volgens de 
geijkte 'herbestemmingsformule'.

Anderzijds mag dit 'verbouwen' in geen geval worden gelezen 
als een vrijgeleide voor gelijk welke ingreep op het kerkgebouw. 
Het lijkt in dit discours bijvoorbeeld nog steeds niet acceptabel 
om een kerk op een belangrijke positie in de stad te verkopen 
aan een bouwpromoter, die ze vervolgens 'verbouwt' tot luxe-
appartementen. Ook het aantasten van het 'sacrale karakter' van 
het kerkgebouw kan niet worden herleid tot een esthetisch strippen 
van de verschillende afwerkingslagen tot het mooiste effect wordt 
bereikt. Zowel de nieuwe bestemming, de aard en vorm van de 
ingreep als de betekenis van het monument op een welbepaalde 
plek moeten goed doordacht en waardevol zijn voor de stad.

De analyses uit hoofdstuk 1 van dit deel kunnen van pas komen bij 
dit proces, en zijn dan ook te lezen als een soort van instrumentarium 
dat hier wordt aangereikt. De betrekkelijke autonomie van de 
architectuur en de betekenis in de ruimtelijke context van het 
kerkgebouw is waar de ontwerper mee moet omgaan. Een eerste 
stap richting een werkelijk ontwerp voor het verlaten kerkgebouw, 
noem het herontwerpen in plaats van herbestemmen. 69



 3. Vijf schetsontwerpen

Na de nodige analyses van de architectuur en inplanting van het 
kerkgebouw, komen we tot slot bij de beloofde vijf schetsontwerpen 
voor de herbestemming van de Gentse kerken; meer precies gaat het 
om de Sint-Machariuskerk, de Sint-Jozef- en Sint-Leopolduskerk, de 
Sint-Jacobskerk, de Heilig Hartkerk en de Sint-Annakerk. De nieuwe 
projecten voor deze kerken proberen het alternatief herbestemmings-
discours dat in dit deel wordt geïntroduceerd letterlijk vorm te geven.

De verschillende onderzoeksmethodes en -schalen, van het land-
schap van kerken tot de concrete gevalsstudies, zijn natuurlijk niet  
zo lineair verlopen als de opeenvolgende hoofdstukken in dit boek. 
De selectie van net deze vijf cases zijn dan ook een gevolg van het 
voortdurend wisselen van de onderzoeksblik. Bij het bestuderen van 
de inplanting en perimeter van het kerkgebouw, werd bijvoorbeeld al 
snel duidelijk welke kerken wel of niet interessant zijn voor herbe-
stemming. Daarbovenop vereiste de zoektocht naar een geschikte 
functie een voortdurende analyse van de lokale context.

Dit proces dat de feitelijke herbestemming voorafgaat is - hoewel 
moeilijk te documenteren - bijster interessant. Niet alleen wordt de 
kennis en inzicht van het onderzoeksdomein, de kerken van Gent, 
vergroot; bovendien ontstaat een zekere reflectie over de herbestem-
ming van kerken, die verder reikt dan dat bij een uitgeschreven 
ontwerpopdracht het geval zou zijn, door een voortdurende uitwis-
seling tussen de zoektocht naar een kerk, de zoektocht naar een 
bestemming en de herbestemming. Er wordt dus nooit vertrokken 
vanuit een socio-economische noodzaak voor een bepaalde kerk, 
waardoor de opgave een interessante complexiteit rijker wordt. Want 
als de monumentenzorg van plan is lokale beleidsinstrumenten uit te 
denken voor het religieus erfgoed, dan kan een gelijkaardig proces 
wellicht een zeer interessante oplossing blijken; waarbij inderdaad 
niet moet worden afgewacht op de problemen die zich stellen en het 
gewenste pro-actieve beleid mogelijk wordt.
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De Sint-Machariuskerk

N

N
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Het vroegere plein van het Spaans Kasteel is waar nu 
de Sint-Machariuskerk staat.
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Het theater achter de kerk

Door de strategische ligging op de voormalige site van het Spaans 
kasteel, is de Sint-Machariuskerk al van ver te bezichtingen in de 
stad. Ze ligt bovendien vlak naast de Sint-Baafsabdij, waar regel-
matig culturele evenementen doorgaan. Er wordt dan ook geopteerd 
om een volledig uitgerust theater te maken van deze kerk. 

De autonomie van het kerkgebouw wordt doorbroken door het van 
een nieuw front te voorzien. Op de foto’s kunnen we zien dat de 
achterkant van de kerk gelegen is aan het Spanjaardenplein. De 
oriëntatie van de herbestemde kerk wordt daarom omgekeerd, en de 
nieuwe ingang, de foyer van het theater, komt dan ook aan dit plein 
te liggen. De kerk wordt verbouwd zodat het transcept het nieuwe 
podium wordt van de theaterzaal. De oude benedenkerk doet nu 
dienst als repetitieruimte, rekwisietenopslag, atelier en coulissen. 
Ze is nu de functionele achterkant van het theater geworden.
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De Sint-Jozef en Sint-Leopolduskerk
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Een oase voor het lichaam

Het private park dat achter het ongeschoeide karmelietenklooster 
ligt is een ware oase in de drukke binnenstad, aan de Burgstraat. De 
herbestemming voorziet in een gymnasium voor de lichaamscul-
tuur. Hierbij wordt het bestaande kloostercomplex omgeturnd en 
uitgebreid tot hotelruimte met onder andere fitnessvoorzieningen. 
De Sint-Jozef en Sint-Leopolduskerk wordt hierbij tegelijkertijd 
een publiek toegankelijke overgangszone naar het park achteraan, 
waar sportfaciliteiten zoals een zwembad zijn ingeplant. De kerk is 
naast een belangrijk scharnierpunt in het kloostercomplex eveneens 
een overdekte buitenruimte waar de thermenbaden van het complex 
zijn ondergebracht.

De kerk in deze reconversie wordt achteraan open gemaakt, zodat 
een verbinding met de tuin ontstaat, en de traditionele processie-
route van het kerkgebouw, die normaal eindigt in het hoogaltaar, 
vindt zo zijn vervolg in de groene oase.
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De Sint-Jacobskerk
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Aziel in de stad

De Sint-Jacobskerk wordt door deze reconversie een refuge voor 
azielzoekers. In de dubbele gordel rond het middenschip worden 
drie lagen woonkamers aangebracht. Het middenschip wordt zo 
een geprivatiseerde, overdekte ruimte, die toegang verschaft tot de 
verschillende appartementen. De kranskapellen op de kop van het 
gebouw, aan het drukke ronde punt, worden bijkomende ingangen. 
Hierdoor kent de markt bij Sint-Jacobs een verlengde in deze 
binnengallerij.

De kerk wordt danig verbouwd dat de traditionele overgang 
tussen interieur en exterieur langs alle kanten van het gebouw 
wordt verbroken door bijkomende doorgangen naar de centrale 
binnenruimte. 
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Heilig Hartkerk
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De gemeenteschool

De Heilig Hartkerk staat half ingekapseld aan een pleintje in Sint-
Amandsberg. Bij de reconversie werd dan ook geopteerd om de 
symmetrie van het kerkgebouw aan te tasten, zodat de kerk na 
verbouwing langs beide zijden een andere gevel en gebruik zou 
kunnen kennen. 

De zuidkant wordt de uitbreiding van het aanpalende schoolge-
bouw. Het langwerpige klassenvolume is in het midden van het 
schip gebouwd, zodat de opengemaakte zijbeuken als overdekte 
speelplaats, kunnen dienen, de vroegere pastorij als speelruïne. 

De kant langs het pleintje kan worden ingevuld door gemeentelo-
kalen, sportzaal en polyvalente zaal. Tijdens de schooluren kunnen 
deze ruimtes worden gebruikt door de schoolgaande kinderen, 
zodat een uitwisseling tussen de twee verschillende programma’s 
plaatsvindt.
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Sint-Annakerk
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Stedelijke knoop

De reconversie van de Sint-Annakerk probeert opnieuw van het Sint-
Annaplein een werkelijk plein te maken, ditmaal echter op de plaats 
van het middenschip van de kerk. Het plein voor de ontmantelde 
kerk wordt een transferiumknooppunt. Het zeer typerende front van 
de Sint-Annakerk geeft zo een beeld aan deze infrastructurele en 
stedenbouwkundige ingreep. Achter aan het plein zijn commerciële 
ruimtes gelegen, die toegankelijk zijn via het vroegere koor van de 
kerk die nu als circulatieruimte dient. Door het behoud van front 
en kont van de kerk, wordt niet alleen een ruimte afgebakend, 
een plein, maar blijft eveneens het in het Gentse stadsbeeld goed 
gekende silhouet van de Sint-Annakerk bestaan.
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Hoewel deel A en B als these en anti-these te lezen vallen, hoeft 
dit niet geïnterpreteerd te worden als een onmogelijk verklaren van 
de monumentenzorg in de discussies over de herbestemming van 
het kerkgebouw. De intenties om met de betrokken actoren na te 
denken over concrete herbestemmingsprojecten, alsook de plannen 
om in de nabije toekomst een beleid omtrent het religieus erfgoed 
uit te stippelen, zijn meer dan nodig. Toch moet dit ‘herbestem-
mingsdebat’ zich wellicht heroriënteren. 

Vanuit een besef dat de omgang met het kerkgebouw bij de herbe-
stemming gegroeid is uit de restauratiepraktijk van het historisch 
monument, kunnen we ons afvragen of niet moet worden nagedacht 
over de herbestemming van het kerkgebouw, los van deze conser-
vatieve premisses. 

In deze alternatieve behandeling van de kerk als monument (het 
‘verbouwen’ van de kerk), wordt zowel de betekenis, de vorm en de 
functie van de kerk als type aangepakt en ingezet in een positieve 
ontwerpcontext. Geert Bekaert wijst ons er op dat de functie van het 
kerkgebouw en de betekenis in de ruimtelijke context niet identiek 
zijn. Door de kerk te verbouwen krijgt de nieuwe bestemming de 
kans een betekenisvolle rol in de nabije omgeving te spelen, zonder 
opgesloten te zitten in een schrijn.

De vijf schetsontwerpen proberen dan ook te bewijzen dat de kerk-
gebouwen een vernieuwde betekenis kunnen genereren voor een 
bepaalde plek. Ook al zijn bepaalde ingrepen natuurlijk ondenkbaar, 
toch kan dit ‘alternatief discours’ de discussies over het historisch 
monument een nieuwe impuls geven, zeker als we in de toekomst 
geconfronteerd worden met religieuze gebouwen waarvoor een 
cultuurhistorische herbestemming onmogelijk blijkt.

 4. Synthese

Daarenboven ben ik ervan overtuigd dat de inventaris die hier werd 
ontwikkeld, en gebaseerd is op de analyses van de architectuur en 
inplanting van het kerkgebouw, een uiterst interessant beleidsinstru-
ment zou zijn. Al kan deze natuurlijk nog veel ruimer uitgebouwd 
worden dan enkel analyses van de perimeter van het gebouw, (denk 
bijvoorbeeld aan topologische studies waar het landschap van kerk-
torens in kaart wordt gebracht). Met zo’n instrument zou zelfs actief 
kunnen beslist worden welke kerk te herbestemmen, niet omdat 
ze voor de kerk bouwvallig of overbodig is, wel omdat op die 
bepaalde plek zich een herbestemming aandient die opnieuw van 
werkelijke betekenis kan zijn voor de nabije omgeving en de lokale 
gemeenschap. Want enkel dergelijke, betekenisvolle en gedragen 
herbestemmingen kunnen wellicht ontsnappen aan de dichotomie 
tussen de zachte en harde herbestemming.102
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inventaris



We sluiten dit boek af met een inventaris van de religieuze 
gebouwen van Gent. De kerken of kapellen die ter illustratie 
worden aangehaald in deel A en B vinden we hier in een bondig 
overzicht terug. Dit document verschaft niet alleen extra duiding bij 
het religieus erfgoed van Gent, maar maakt het eveneens mogelijk 
dit landschap van kerken verder te analyseren of gevallen onderling 
te vergelijken. Een tweede deel van de inventaris zoomt uitsluitend 
in op de kerken van Gent en sluit dus aan bij de analyse van de 
stadskerken in het eerste hoofdstuk van deel B, en vormt dan ook 
het onderzoeksdomein van deze scriptie.

Maar eerst worden in de inventaris alle religieuze gebouwen in het 
verstedelijkt gebied van Gent opgelijst. Deze ruime selectie van alle 
kerken, kloosters en kapellen is gebaseerd op de - reeds gedateerde 
- inventaris van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed 
(VIOE): Bouwen door de eeuwen heen. Deze boeken werden voor 
Gent geïnventariseerd in de periode van 1976-79, en zijn eenvoudig 
te raadplegen via http://inventaris.vioe.be. Daarnaast wordt de 
selectie aangevuld met de recente thematische databanken van 
religieus erfgoed uit de 19e en 20e eeuw.[1] Een overzicht van alle 
religieuze bouwsels, afgeleid uit deze drie lijsten, is afgebeeld op 
de voorgaande pagina.

Na het verzamelen van zowat elk religieus gebouw, wordt een eerste 
selectie ingevoerd op basis van de context en inplanting van het kerk-
gebouw. Enkel de kerken in het verstedelijkt gebied Gent zijn namelijk 
in beschouwing genomen. De basis voor deze afbakening vinden we 
terug in het Ruimtelijk Structuurplan van Gent. Concreet betekent dit 
bijvoorbeeld dat de (dorps)kerken van Oostakker, Merelbeke, Sint-
Denijs-Westrem, Zwijnaarde, Drongen en Afsnee niet in deze inventaris 
zijn opgenomen, gezien de inplanting van deze kerken en de eventuele 
herbestemming ervan te veel afwijken van de ‘stadskerken’.
In deze inventaris wordt de vergelijking van het religieus erfgoed 
vergemakkelijkt door de ordening van de gebouwen. Eerst zijn alle 
kerken opgelijst (het onderzoeksdomein van deze scriptie), gevolgd 
door de kapellen. Daarnaast zijn de religieuze gebouwen ook 
gerangschikt volgens hun verschijningsvorm in de stad.[2]

Deze onderverdeling moet niet alleen gelezen worden als een 
reactie op de typische classificatiemethodes van de monumenten-
zorg (volgens stijl, straatnaam, architect...), maar deze classificatie 
speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de theoreti-
sche bedenkingen uit deel B van deze scriptie en het onderzoek op 
de kerken in de stad Gent. Het dwingt ons bovendien om op eerder 
analytische manier na te denken over de architectuur en inplanting 
van het kerkgebouw. 

Ik maak het onderscheid tussen de ceremoniële kerk (of kapel), de 
rijkerk, het ensemble, het object of de getransformeerde kapel.
Zo zijn er om te beginnen de ceremoniële bouwsels, die allen een 
belangrijke - noem het strategische - plek in de stad bekleden. Ze 
zijn het eindpunt van stedenbouwkundige assen of ensceneren het 

stadsplein. Vervolgens zijn er de ensembles, waarvan de kerk of 
kapel telkens deel uitmaakt van een groter, religieus geheel; zoals 
de vele kloostercomplexen die Gent rijk is. Meestal scheiden deze 
bouwwerken zich af van de stad en wil de inplanting van de kerk 
zich niet als dusdanig articuleren in de nabije omgeving, maar 
bakenen ze eerder een eigen binnengebied af van de stad.
Dan zijn er nog de rijkerken. Deze kerken werden ingebouwd in 
bestaande verkavelingslogica’s van de Gentse woonwijken, meestal 
stadsuitbreidingen uit de 19e eeuw. Ze vallen op door hun verschil 
in korrel en schaal, en de kerk articuleert zich in het straatbeeld aan 
de hand van het front en de klokkentoren. De achterkant daaren-
tegen is vaak  een typisch stedelijk binnengebied, parking of zelfs 
dichtgebouwd. 
Tot slot zijn er de objecten en transformaties. Deze kerken, 
respectievelijk kapellen, zijn afgezonderd geraakt door stedelijke 
transformaties als de aanleg van invalswegen of parkeerterreinen, 
waardoor de initiële inplanting en architectuur volledig geïsoleerd 
is komen te liggen. De kerk gaat niet meer de enscenering van de 
publieke ruimte rondom bepalen.

Een tweede deel van de inventaris sluit nauw aan bij de analyse 
van de architectuur en inplanting van de Gentse kerken gemaakt in 
deel B van deze scriptie. Er wordt dan ook ingezoomd op de kerken 
uit het Gentse, stedelijk gebied. Meer specifiek wordt de articulatie 
van het kerkgebouw in de stad bestudeerd door middel van foto’s 
van zowel de representatie van de kerk in de stad, als foto’s van de 
zij- of achterkanten, die ontsnappen aan deze monumentaliteit.
Een luchtfoto en dakenplan[3] op schaal 1/2500 vullen het beeldma-
teriaal aan, en vertellen ons meer over de morfologie, de schaal en 
de inplanting van de gebouwen.

De gelijkvormigheid van het grafische materiaal in deze inventaris, 
maakt het mogelijk dat de verschillende kerken onderling worden 
vergeleken. Dit document kan dan ook als een eerste poging tot 
beleidsinstrument voor de herbestemming van het kerkgebouw 
worden gelezen. Niet alleen zet de hier gekozen weergave aan tot 
een zeker inzicht in de inplanting, omgeving en architectuur van 
de verschillende kerken, in tegenstelling tot de traditionele inven-
tarissen die enkel een droge opsomming geven van de historische 
bouwfasen. Het is niet ondenkbaar dat de stedelijke monumenten-
zorg op basis van deze inventaris een actief beleid zou uitstippelen, 
en zelfs beslissingen kan nemen - in overleg met de kerkelijke 
overheid en andere actoren - over welke kerken te herbestemmen. 
In deze overweging kan de verhouding van het middenschip, het 
aantal traveeën , de mogelijkheid tot het bijbouwen aan de kerk of 
de strategische inplanting van de kerk in zijn nabije omgeving een 
cruciale rol spelen bij de te maken keuzes.
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De inventaris ‘Bouwen door de eeuwen heen’ werd 
voor Gent tussen 1976-79 verwezenlijkt. Ze diende 
als basis voor een ruime selectie van de Gentse kerken.

Gezien de scriptie de kerken in een stedelijke context bespreekt, werd de selectie uit ‘Bouwen 
door de eeuwen heen’ verfijnd aan de hand van het Ruimtelijk Structuurplan Gent.
(kaart 72: ‘suggestie voor afbakening van het grootstedelijk gebied Gent’, RSP Gent, 2002)

Voetnoten

[1] “Kerken in neostijlen was een opdracht die in 2001-2003 door 
het Kadoc werd uitgevoerd in opdracht van de toenmalige Afdeling 
Monumenten en Landschappen. Thomas Coomans kreeg de 
opdracht een overzicht te maken van de parochiekerken in neostijlen 
in Vlaanderen en bijkomend om een methodologie voor selectie te 
maken wat beschermingen betreft.” 
“Het VIOE besteedt in 2008 een opdracht uit aan het Kadoc 
voor de inventarisatie van kerken en kloosters van 1914 tot 2000. 
Dit project is in juni 2008 opgestart in nauw overleg met de 
inventariscel van het VIOE. Het is de bedoeling om de bestaande 
VIOE-inventarisdatabank zo efficiënt mogelijk aan te vullen door 
uitwisseling van gegevens. Tevens moet een selectie gemaakt worden 
wat de beschermingsdossiers betreft.”; uit : 
De onderzoeksbalans van het VIOE, opgevraagd op 16/08/010, via 
http://www.onderzoeksbalans.be/onderzoeksbalans/bouwkundig/
inventarisatie/thematisch/gebouwd/religieus

[2] In tegenstelling tot de inventaris ‘Bouwen door de eeuwen heen’, 
waar de gebouwen worden gerangschikt op straatnaam. Dergelijke 
oplijsting is natuurlijk niet meer relevant met de opkomst van 
GIS-systemen en de toepassing ervan in gebruiksvriendelijke appli-
caties als Google Earth. Deze maken het mogelijk via een interactief, 
geografisch overzicht de verschillende items uit de inventaris te 
raadplegen. Deze manier van werken bleek uiterst efficiënt bij de 
analyes van de kerken in de stad.

[3] Het bleek een onbegonnen taak om voor alle Gentse kerken de 
grondplannen op te zoeken. De speurtocht in de Gentse archieven 
leverde bitterweinig planmateriaal op. Als de plannen al ergens te 
vinden waren, dan werden ze meestal gevonden via contact met 
de desbetreffende kerkfabriek. Voor de gelijkvormigheid van de 
inventaris werd echter geopteerd om allehier toch van alle kerken 
een dakenplan weer te geven. Het is immers perfect mogelijk een 
vrij precies ‘grondplan’ af te leiden uit de combinatie luchtfoto en 
dakenplan.
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Wondelgem

Mariakerke

Drongen

Afsnee

Sint-Denijs-Westrem
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Op deze overzichtskaart van Gent zijn alle religieuze gebouwen aangeduid - 
van wat ooit een kapel was tot vrijwel intacte religieuze ensembles - met behulp 
van de inventaris ‘Bouwen door de eeuwen heen’.
De cases waar een schetsontwerp voor is uitgewerkt in deel B zijn omcirkeld.

Ledeberg

Gentbrugge

Sint-Amandsberg
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(1) Sint-Elisabethkerk (2) Sint-Jan-Baptistkerk (3) Sint-Niklaaskerk (4) Sint-Lievenskerk

(9) Sint-Jozefkerk (10) Sint-Jacobskerk (11) Sint-Martinuskerk (12) Sint-Antonius Abtkerk

(17) Heilig Hartkerk (18) Sint-Antonius van Paduakerk (19) Heilig Hartkerk (20) Sint-Vicentius a Paulo

(25) Sint-Coletakerk (26) Sint-Godelievekerk (27) Sint-Machariuskerk (28) Sint-Pieters-Buitenkerk
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(5) Sint-Annakerk

(14) O.L.Vr. van de Oude Bareelkerk (15) Maria Goretti kerk

(21) Sint Theresiakerk (23) Sint-Barbarakerk

(29) Heilige Kerst- of Sint-Salvatorkerk (30) Sint-Pauluskerk (31) voormalige Jezuïetenkerk (32) Sint-Stephanuskerk

(24) Heilige Bernadettekerk(22) O.L.Vr. Koningin-van-de-Vredekerk

(16) Sint-Theresiakerk van het kind Jezus(13) Sint-Eligiuskerk

(6) Sint-Baafskathedraal (7) Sint-Michielskerk (8) Sint-Catharinakerk
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(33) Sint-Jozef en Sint-Leopolduskerk (34) H. Simon en H. Judas Thaddeuskerk (35) Groot Begijnhof (36) Dominikanerklooster

(41) Sint-Pietersabdijkerk (42) Sint-Amandus en Jozefkerk (43) Caermersklooster (44) Sint-Jan-de-Deo

(49) Bisschoppelijk Seminarie (50) Cultuurkapel Sint-Vincent

(58) Monasterium van de zusters kapucinessen(57) Biezekapel

(51) Klooster van de arme klaren-coletinnen

(59) Wolweverskapel

(52) Karmel van Onze-Lieve-Vrouw

(60) Sint-Amandusinstituut
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(37) Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye (38) Sint-Antoniuskerk (39) Abdijkerk van Baudeloo (40) Klooster der clarissen-urbanisten

(45) Bijlokeklooster (46) kliniek Dr. Guislain (47) Kapelletje Schreiboom (48) Begijnhof van Poortakker

(61) Apostolinnen

(53) Kapel Sint-Jan-in-d’olie (54) refugiehuis van de Norbertijnerabdij

(62) instituut zusters O.L.Vr. van Namen

(55) kapel Zwarte Zusters (56) Sint-Kwintenskapel
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ce
re

m
on

iee
l

1 Sint-Elisabethkerk Begijnhofdries v begijnhofkerken, parochiekerken

2 Sint-Jan-Baptistkerk Emilius Seghersplein parochiekerken

3 Sint-Niklaaskerk Korenmarkt v parochiekerken

4 Sint-Lievenskerk Ledebergplein (Ledeberg) parochiekerken

5 Sint-Annakerk Sint-Annaplein 1 v parochiekerken

6 Sint-Baafskathedraal Sint-Baafsplein v kapittelkerken, kathedralen,
parochiekerken

7 Sint-Michielskerk Sint-Michielsplein v parochiekerken

8 Sint-Catharinakerk Vroonstalledries (Wondelgem) v hagen en houtkanten; kerkhoven; 
parochiekerken

9 Sint-Jozefkerk Wondelgemstraat v parochiekerken

ob
jec

t

10 Sint-Jacobskerk Bij Sint-Jacobs v

11 Sint-Martinuskerk Einde Were v parochiekerken

12 Sint-Antonius Abtkerk Redersplein v parochiekerken

13 Sint-Eligiuskerk Sint-Eligiusstraat (Gentbrugge) parochiekerken

rij
ke

rk

14 O.L.Vr. van de Oude Bareelkerk Antwerpsesteenweg (Sint-Amandsberg) v parochiekerken

15 Maria Goretti kerk Blaisantvest parochiekerken

16 Sint-Theresiakerk van het kind Jezus Boomstraat parochiekerken

17 Heilig Hartkerk Eeklostraat 5 (Mariakerke) parochiekerken

18 Sint-Antonius van Paduakerk Forelstraat (Gentbrugge) parochiekerken

19 Heilig Hartkerk Heilig-Hartplein (Sint-Amandsberg) parochiekerken

20 Sint-Vicentius a Paulo Maïsstraat 16 parochiekerken

21 Sint Theresiakerk Meulesteedsesteenweg 180-182 kloosters, parochiekerken

22 O.L.Vr. Koningin-van-de-Vredekerk Oud-Strijderslaan 1 parochiekerken

23 Sint-Barbarakerk Savaanstraat 33 v gebouwen voor secundair 
onderwijs,
kloosterkerken

24 Heilige Bernadettekerk Sint-Bernadettestraat 247 (Oostakker) parochiekerken

25 Sint-Coletakerk Sint-Coletastraat parochiekerken

26 Sint-Godelievekerk Sint-Godelievestraat (Wondelgem) parochiekerken

   Nr.    Naam    Adres Beschermd?    Bestemmingen
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Roger Van Driessche 17de E, Tweede kwart 13de E, na WOII 20089

neogotiek Charles Leclerc-Restiaux; 
Jacques Van Hoecke

Derde kwart 19de E 18233

romaans,
gotiek,
neogotiek

11de E, 13de E, 14de E,
Derde kwart 17de E, voor WOI, WOII, 
na WOII, vanaf 1975

25149

neogotiek Edmond de Perre-Montigny Derde kwart 19de E 26554

eclecticisme Louis Roelandt;
Jacques van Hoecke

Derde kwart 19de E 19241

romaans,
gotiek,
classicisme, 
neogotiek

12de E, 15de E, 19de E, 20ste E,
Vierde kwart 13de E, Eerste helft 14de E, 
Vierde kwart 14de E, Tweede kwart 16de 
E, Derde kwart 16de E,Eerste kwart 
18de E, Vierde kwart 18de E

25743

gotiek, barok, 
neobarok

Lieven Cruyl;
Modeste De Noyette

15de E, 16de E, 17de E, Vierde kwart 
18de E, Tweede kwart 19de E, voor WOI

25841

barok Van Hoecke Vierde kwart 17de E, Derde kwart 18de 
E, Derde kwart 19de E, voor WOI

26940

neogotiek Auguste Van Assche;
Adrien Bressers

Vierde kwart 19de E, na WOII 18634

romaans, gotiek, 
neogotiek

12de E, 13de E, 15de E, 17de E, 18de 
E, Vierde kwart 19de E

24493

G. De Braekeleir;
Modeste De Noyette; 
Edmond De Vloed;
Piet De Vloed

17de E, Tweede helft 12de E,
Eerste helft 16de E, Tweede helft 19de E, 
voor WO I, na WO II

20298

classicerende barok Tweede kwart 18de E,
Derde kwart 19de E

18638

neogotiek W. Vandenbogaerde Vierde kwart 19de E, interbellum 26502

modernisme O. Sinia;
Valentin Vaerwyck

interbellum 26720

201316

neoromaans Edgard Van 
Hoecke-Delmarle

interbellum 18179

201336

neogotiek Hendrik Geirnaert Vierde kwart 19de E, na WOII 18234

neogotiek Gustave Hoste Vierde kwart 19de E, voor WOI 26790

neogotiek Hendrik Geirnaert WOI 18465

Vierde kwart 19de E 18513

201317

nieuwe bestemming nodig neoclassicisme F. Steyaert 20ste E, Tweede kwart 19de E,
Derde kwart 19de E

21066

201319

neogotiek Gerard De Meyer;
Auguste Van Assche

Vierde kwart 19de E, voor WOI 18680

201340

   Herbestemming?    Stijl    Ontwerper    Bouwfasen vioe-id*
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ke

rk

27 Sint-Machariuskerk Sint-Machariusstraat parochiekerken

28 Sint-Pieters-Buitenkerk Sint-Pietersaalststraat v parochiekerken

29 Heilige Kerst- of Sint-Salvatorkerk Sleepstraat v parochiekerken

30 Sint-Pauluskerk Smidsestraat 1 parochiekerken

31 voormalige Jezuïtenkerk Zwartezustersstraat 34 / Posteernestraat v hogescholen, kloosterkerken, 
musea

en
sem

bl
e -

 k
er

k

32 Sint-Stephanuskerk Academiestraat 3 v parochiekerken

33 Sint-Jozef en Sint-Leopolduskerk, 
Klooster van de ongeschoeide 
karmelieten of discalsen

Burgstraat 46 v dierentuinen, kloosterkerken, 
kloosters, stallen, siertuinen, 
vijvers

34 Heilige Simon en Heilige Judas 
Thaddeuskerk

Gentbruggeplein (Gentbrugge) v kerkhoven, parochiekerken

35 Begijnhofkerk Heilige Elisabeth van 
Hongarije, Heilige Michael en 
Heilige Engelen (Groot Begijnhof )

Groot Begijnhof (Sint-Amandsberg) v begijnhofkerken, calvariebergen, 
heiligenbeelden

36 Dominikanerklooster Hoogstraat 41 v abdijen, kloosterkerken, 
onderwijsgebouwen

37 Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye 
en Sint-Godelievekapel (klein 
Begijnhof )

Lange Violettestraat begijnhofkerken

38 Sint-Antoniuskerk Louis Van Houttestraat (Gentbrugge) calvariebergen, parochiekerken

39 Voormalige abdij van Baudeloo Ottogracht 2 v abdijkerken, bibliotheken, 
gebouwen voor secundair 
onderwijs, refugiehuizen

40 Klooster der clarissen-urbanisten, 
huidig klooster der franciscanen of 
recolletten

Oude Houtlei v kloosterkerken

41 Sint-Pietersabdijkerk Sint-Pietersplein v abdijkerken, infirmerieën, 
kazernes

42 Sint-Amandus en Jozefkerk Visitatiestraat 2 (Sint-Amandsberg) parochiekerken

43 Caermersklooster Vrouwebroersstraat v infirmerieën, kloosterkerken, 
koetshuizen

   Nr.    Naam    Adres Beschermd?    Bestemmingen
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nevenbestemming:
‘Het Machariusproject’
(http://www.macharius.be)

neogotiek Eugène Nève;
Arthur Verhaegen;
Adrien Bressers

Vierde kwart 19de E, na WOII 19711

J.B. Boterdaele;
Valentin Vaerwyck

Derde kwart 19de E, interbellum 18692

gotiek,
neoclassicisme

Pierre de Broe Derde kwart 16de E,
Eerste kwart 19de E

19754

999002

Sint-Lucas Instituut neogotiek, barok Jules Coomans; G. 
Eggermont; Herman 
Meganck; Karel Van 
Driessche;
Louis Van Mechelen; 
Stephan Mortier

17de E, Vierde kwart 16de E,
Tweede kwart 19de E,
Tweede helft 19de E, voor WOI,
interbellum, na WOII

26205

gotiek Jean Baptiste De Baets; 
Valentin Vaerwyck;
Henri Vaerwyck

Eerste kwart 17de E, Derde kwart 17de 
E, Derde kwart 18de E,
Tweede kwart 19de E, voor WO I

18819

barok A. Bressers;
L. Gildemyn;
Van den Bogaerde;
Leonardus van Langenhove

Derde kwart 17de E, Vierde kwart 17de 
E, Eerste kwart 18de E, Tweede kwart 
19de E, Vierde kwart 19de E,
vanaf 1975

19035

neogotiek Ferdinand De Noyette Derde kwart 19de E 26457

neogotiek Jean Baptiste Bethune Vierde kwart 19de E 26777

Onderwijsgebouwen traditioneel, 
neogotiek

J.B. Haumann;
J.B. Van de Capelle

20ste E, Eerste helft 12de E, Tweede helft 
16de E, Eerste helft 17de E, Derde kwart 
17de E, Tweede kwart 18de E, Derde 
kwart 18de E, Eerste helft 19de E, Derde 
kwart 19de E, na WOII

20464

barok Derde kwart 17de E, Eerste kwart 18de 
E

19428

neogotiek A. Vossaert Derde kwart 19de E, 20ste E 26487

onderwijsgebouwen traditioneel,
gotiek,
classicisme, 
neoclassicisme

Adolphe Pauli;
Jean-Baptiste Pisson

15de E; 16de E; Derde kwart 13de E; 
Vierde kwart 16de E; Eerste helft 17de E; 
Tweede helft 18de E; Eerste kwart 19de 
E; Tweede helft 19de E; na WOII

25508

neobarok Camille Colpaert Vierde kwart 17de E, Tweede kwart 18de 
E, Derde kwart 19de E

20847

barok 7de E, 10de E, 17de E, 18de E, Eerste 
kwart 13de E, Vierde kwart 14de E, 
Vierde kwart 16de E,
Tweede kwart 19de E

21199

neogotiek Antoine Rooms; J. Rooms; 
Mathias Jozef Wolters

Tweede kwart 18de E, interbellum 26832

cultuurcentrum 14de E, 15de E, 16de E, 17de E, 19de 
E, Eerste kwart 18de E, interbellum

26093

   Herbestemming?    Stijl    Ontwerper    Bouwfasen vioe-id*
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en
sem

bl
e -

 k
ap

el

44 Neuropsychiatrische kliniek 
Sint-Jan-de-Deo

Fratersplein 9 v katoenfabrieken, kloosterkapellen, 
leerlooierijen, psychiatrische 
instellingen, spinnerijen, 
ziekenhuizen, revalidatiecentra

45 Bijlokehospitaal en Bijlokeklooster van 
Cisterciën

Bijlokekaai 3;
Jozef Kluyskensstraat 2

v kloosterkerken, abdijen, 
funeraria, kraamklinieken, 
opslagplaatsen, rusthuizen, 
schuren, stallen

46 Psychiatrische inrichting Dr. Guislain, 
“kliniek Lumen”

Jozef Guislainstraat 43 v ziekenhuiskapellen

47 Kapelletje Schreiboom Kortrijksepoortstraat 158 v godshuizen

48 Begijnhof van Poortakker Oude Houtlei 46 v begijnhoven, godshuizen, 
kloosterkapellen

49 Bisschoppelijk Seminarie Reep 1 kazernes, seminaries

50 Cultuurkapel Sint-Vincent Sint-Antoniuskaai 9 v kanunnikenhuizen, 
paardenstallen, rusthuizen, 
verenigingsgebouwen

51 Klooster van de arme klaren-coletinnen Sint-Elisabethplein 13 v

52 Karmel van Onze-Lieve-Vrouw Theresianenstraat 9 kloosters

rij
ka

pe
l

53 Kapel Sint-Jan-in-d’olie Bij Sint-Jacobs v beluiken, gevangenissen, 
godshuizen, lagere scholen, 
ziekenhuiskapellen

54 Kapel van refugiehuis van de
Norbertijnerabdij te Drongen

Drongenhof v kloosterkapellen

55 kapel van de Zwarte Zusters Houtbriel 23 v kloosterkapellen

56 Sint-Kwintenskapel Sint-Kwintensberg 84 v onderwijsgebouwen

tra
ns

fo
rm

at
ie

57 Klein Sint-Bavo, “Biezekapel” Biezekapelstraat 2

58 Monasterium van de zusters 
kapucinessen

Keizervest 6 kloosterkapellen, 
personeelswoningen

59 Wolweverskapel Kortedagsteeg 10 v bioscopen, burgerhuizen, 
godshuizen

60 Sint-Amandusinstituut, 
voormalig Klooster der Alexianen

Sint-Michielsstraat 13 v kloosters

61 de Onbevlekte 
Ontvangenis-Apostolinnen

Sint-Pietersnieuwstraat 115 v burgerhuizen, herenhuizen, 
kloosterkapellen, rusthuizen

62 Klooster en instituut zusters O.L.Vr. 
van Namen

Tweebruggenstraat v abdijkerken, duifhuizen, grafmo-
numenten, onderwijsgebouwen

opmerking: de eerste 43 gebouwen zijn kerken die ook in het tweede deel van de inventaris worden besproken, daarna volgen de kapellen;
* vioe-id: met dit volgnummer kan het religieus gebouw meteen geraadpleegd worden in de database van het VIOE ( op http://inventaris.vioe.be )

   Nr.    Naam    Adres Beschermd?    Bestemmingen
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psychiatrische kliniek traditioneel,
barok,
empire,
eclecticisme

Guido Van Oyen Tweede helft 15de E, Vierde kwart 16de 
E, Derde kwart 17de E, Eerste kwart 
19de E, Derde kwart 19de E, Vierde 
kwart 19de E, interbellum, na WOII

19141

stadsmuseum traditioneel,
gotiek,
barok,
neogotiek

Adolphe Pauli;
Auguste Van Assche;
Albert Van Huffel

Tweede kwart 13de E, Eerste helft 14de 
E, Eerste kwart 17de E, Tweede helft 
17de E, Derde kwart 19de E, Vierde 
kwart 19de E, interbellum

20338

eclecticisme Adolphe Pauli;
Alphonse Van de Vijver

Derde kwart 19de E, interbellum 18316

classicisme Jean Baptiste Simoens Derde kwart 18de E 20655

Hotel neogotiek Florimond Van de Poele Vierde kwart 13de E,
Vierde kwart 19de E

20840

Vlerick Management School neotraditioneel Oscar Bernaert;
Amandus Robert Janssens; 
A. Lemeire;
Stephan Mortier

voor WOI 19631

cultuurkapel barok,
classicerende barok, 
neogotiek

David ‘t Kindt Tweede kwart 17de E, Derde kwart 17de 
E, Vierde kwart 17de E, Derde kwart 
18de E, Derde kwart 19de E

19663

Tweede kwart 19de E, Derde kwart 19de 
E, interbellum, na WOII

21113

onderwijsgebouwen neoclassicisme 17de E, Tweede kwart 17de E, Tweede 
kwart 19de E, Derde kwart 19de E

21247

winkel rococo, 
neoclassicisme

Bernardus De Wilde Tweede kwart 18de E, Eerste kwart 19de 
E, Tweede kwart 19de E,
Vierde kwart 19de E

24494

gotiek 15de E, Eerste kwart 17de E 24620

rustoord 24969

Scoutslokalen, concertzaal neogotiek Jean Baptiste Bethune Tweede helft 19de E,
Derde kwart 19de E

21138

barok Eerste kwart 18de E, interbellum 24489

kantoor(?) neogotiek Flor Van Varenbergh Vierde kwart 19de E 19336

winkel gotiek 14de E, Tweede kwart 19de E 25175

barok, neogotiek Jules Coomans Vierde kwart 16de E, Eerste kwart 17de 
E, Derde kwart 19de E, Vierde kwart 
19de E, voor WOI, interbellum,
na WOII

25855

neogotiek 18de E, Derde kwart 19de E,
Eerste helft 20ste E

21171

school Nieuwen Bosch barok,
neoclassicisme

Bernardus De Wilde 17de E, 18de E, 19de E, Vierde kwart 
16de E, na WOII, vanaf 1975

19887

   Herbestemming?    Stijl    Ontwerper    Bouwfasen vioe-id*
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Sint-Elisabethkerk (1)

Sint-Niklaaskerk (3)

Sint-Jan-Baptistkerk (2)

Sint-Lievenskerk (4)
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Sint-Baafskathedraal (6)

Sint-Catharinakerk (8)

Sint-Annakerk (5)

Sint-Michielskerk (7)

125



126



Sint-Jozefkerk (9)

Sint-Martinuskerk (11)

Sint-Jacobskerk (10)

Sint-Antonius Abtkerk (12)
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O.L.Vr. van de Oude Bareelkerk (14)

Maria Goretti kerk (15)

Sint-Eligiuskerk (13)

Sint-Theresiakerk van het kind Jezus (16)
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Sint-Antonius van Paduakerk (18)

Sint-Vicentius a Paulo (20)

Heilig Hartkerk (17)

Heilig Hartkerk (19)
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Sint-Theresiakerk (21)

Sint-Barbarakerk (23)

Heilige Bernadettekerk (24)

O.L.Vr. Koningin-van-de-Vredekerk (22)
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Sint-Coletakerk (25)

Sint-Godelievekerk (26)

Sint-Machariuskerk (27)

Sint-Pieters-Buitenkerk (28)
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Heilige Kerst- of Sint-Salvatorkerk (29)

voormalige Jezuïetenkerk (31)

Sint-Pauluskerk (30)

Sint-Stephanuskerk (32)
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Sint-Jozef en Sint-Leopolduskerk (33)

Groot Begijnhof (35)

Heilige Simon en Heilige Judas Thaddeuskerk (34)

Dominikanerklooster (36)
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Klein Begijnhof (37)

Abdijkerk van Baudeloo (39)

Sint-Antoniuskerk (38)

Klooster der clarissen-urbanisten (40)
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Sint-Pietersabdijkerk (41)

Caermersklooster (43)

Sint-Amandus en Jozefkerk (42)
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bijlages



 1. Het Charter van Venetië (1964)

Internationaal Handvest voor behoud en restauratie van monu-
menten en stads- en dorpsgezichten. Goedgekeurd op het 2de 
Internationale Congres van Architecten en Technici op het gebied 
van monumentenzorg van 25-31 mei 1964 te Venetië. Aanvaard 
door ICOMOS in 1965

Historische monumenten en stads- en dorpsgezichten zijn dragers 
van informatie uit het verleden. Zij vormen het historisch erfgoed 
dat een levende geschiedenis is van een eeuwenlange traditie 
van de mensheid. Er is een groeiend besef dat het behoud van dit 
erfgoed een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het is een plicht 
deze monumenten en stads- en dorpsgezichten in alle rijkdom en 
oorspronkelijkheid aan toekomstige generaties over te dragen.
Het is van essentieel belang dat de beginselen die de leidraad 
moeten vormen voor bescherming en restauratie van monumenten 
in internationaal verband worden aanvaard.
Elk land is verantwoordelijk voor de toepassing van deze begin-
selen binnen zijn eigen cultuur en tradities.

Het handvast van Athene uit 1931, dat voor de eerste keer deze 
beginselen gaf, heeft bijgedragen aan een uitgebreide internationale 
beweging.
Deze beweging heeft met name geleid tot nationale documenten, 
tot activiteiten van ICOM (International Council of Museums) 
en UNESCO en de oprichting door deze laatste van ICCROM 
(International Centre for the Study of the Preservation and the 
Restoration of Cultural Property).
Toenemende bewustwording en een kritische opstelling hebben zich 
gericht op steeds complexere en sterk uiteenlopende problemen. 
Daarom wordt het tijd de beginselen van het Handvest te herzien en 
de reikwijdte ervan in een nieuw document te vergroten.

DEFINITIES

Artikel 1
Het begrip historisch monument omvat niet alleen de architec-
tonische schepping als zelfstandig object, maar ook stads- en 
dorpsgezichten als uitingen van een bijzonder cultuurpatroon, als 
voorbeelden van een kenmerkende ontwikkeling of een historische 
gebeurtenis. Het omvat niet alleen grote artistieke scheppingen, 
maar ook eenvoudige objecten die in de loop van de tijd een cultu-
rele betekenis hebben gekregen.

Artikel 2
Voor het behoud en de restauratie van monumenten dient een 
beroep te worden gedaan op alle wetenschappelijke en technische 
kennis, die kan bijdragen aan het bestuderen en veiligstellen van het 
cultureel erfgoed.

Artikel 3
Het behoud en de restauratie van monumenten is niet alleen gericht 
op bescherming als kunstwerk, maar ook als historische bron.

BEHOUD

Artikel 4
Het behoud van monumenten vereist op de eerste plaats regelmatig 
onderhoud.

Artikel 5
Voor het behoud van monumenten is het altijd gewenst daaraan een 
maatschappelijk nuttige bestemming te geven. Een dergelijke bestem-
ming mag echter niet de indeling en decoratie van de gebouwen 
aantasten. Slechts binnen deze grenzen mag een aanpassing aan de 
ontwikkeling van gebruikseisen worden overwogen en toegestaan.

bron (inmiddels offline): http://paola.erfgoed.net/icomos/nl/venetie.html



Artikel 6
Het behoud van een monument houdt ook in het behoud van 
een overeenkomstige schaal van de naaste omgeving. Indien 
de oorspronkelijke omgeving nog bestaat dient deze te worden 
gehandhaafd en elke afbraak of verandering, die de bestaande 
verhoudingen in bouwmassa en kleurstelling zou aantasten, moet 
worden verboden.

Artikel 7
Het monument kan niet worden los gezien van zijn historische 
en ruimtelijke context. Daarom kan een gehele of gedeeltelijke 
verplaatsing slechts worden aanvaard indien het voortbestaan dit 
vereist, of wanneer zeer dringende redenen van nationaal of inter-
nationaal belang dit rechtvaardigen.

Artikel 8
Gebeeldhouwde, geschilderde of andersoortige decoraties die een geïnte-
greerd onderdeel uitmaken van het monument, mogen slechts verwijderd 
worden, indien dit de enig denkbare mogelijkheid tot behoud is.

RESTAURATIE

Artikel 9
Restauratie moet uitzondering blijven. Het doel is de esthetische en 
historische waarden van het monument te behouden en zichtbaar te 
maken. Restauratie moet gebaseerd zijn op eerbied voor het oude 
materiaal en de authentieke documenten. Het restaureren houdt op, 
daar waar het vermoedelijke herstellingen betreft en de hypothese 
begint; elke om esthetische of technische redenen als onvermij-
delijk erkende aanvulling moet de architectonische compositie 
respecteren en een eigentijds karakter dragen.
Elke restauratie moet worden voorafgegaan en begeleid door 
archeologisch en historisch onderzoek van het monument.

Artikel 10
Indien voor de consolidering van een monument de traditionele 
technische middelen niet toereikend blijken te zijn, mag een beroep 
worden gedaan op alle moderne conserverings- en constructieme-
thoden, waarvan de doeltreffendheid wetenschappelijk is aange-
toond en door de ervaring is verzekerd.

Artikel 11
Aangezien met restauratie geen eenheid in stijl wordt nagestreefd, 
moeten alle waardevolle toevoegingen die in verschillende perioden 
aan het monument zijn gedaan, worden geëerbiedigd.
Als aan een bouwwerk lagen uit verschillende tijdsperioden te 
onderscheiden zijn, is het zichtbaar maken van een oudere situatie 
slechts bij uitzondering gerechtvaardigd.
Voorwaarde is dan dat de te verwijderen onderdelen van gering 
belang zijn, de zichtbaar gemaakte oudere toestand van grote histo-
rische, archeologische of esthetische waarde is en de huidige staat 
daarvan van voldoende kwaliteit om de ingreep te rechtvaardigen. 
De beoordeling van de waarde van deze elementen en de beslissing 
over de verwijdering hiervan mogen niet alleen afhangen van de 
met de restauratie belaste ontwerper.

Artikel 12
De onderdelen die de verdwenen gedeelten moeten vervangen 
dienen op harmonieuze wijze in het geheel opgenomen te worden. 
Deze moeten echter duidelijk van de originele gedeelten te onder-
scheiden zijn zodat er geen vervalsing optreedt van de artistieke en 
historische informatie.

Artikel 13
Toevoegingen kunnen slechts aanvaard worden zover ze de belangrijke 
onderdelen van het gebouw respecteren en het traditionele kader, het 
evenwicht in de compositie en de relatie met de omgeving niet verbreken.



MONUMENTALE STADS- EN DORPSGEZICHTEN

Artikel 14
Monumentale stads- en dorpsgezichten vereisen speciale 
aandacht teneinde bij sanering, inrichting en exploitatie het 
behoud van waarden te kunnen verzekeren.  Voor het uitvoeren 
van conserverings- en restauratiewerken dient men zich in deze 
gebieden te houden aan de in bovenvermelde artikelen genoemde 
uitgangspunten.

OPGRAVINGEN

Artikel 15
Opgravingswerkzaamheden moeten uitgevoerd worden overeen-
komstig de wetenschappelijke normen en voldoen aan de in 1965 
door de UNESCO aanvaarde “Aanbeveling betreffende de bij 
archeologische opgravingen toe te passen internationale principes.”
De inrichting van ruïnes, de permanente bescherming ervan, het 
beheer van architectonische onderdelen en opgegraven voor-
werpen, dienen verzekerd te zijn van de noodzakelijke maatregelen. 
Voorts dient alles in het werk te worden gesteld om de aard van 
het opgegraven monument te verduidelijken zonder echter aan zijn 
betekenis afbreuk te doen.
Elke reconstructie is echter bij voorbaat uitgesloten; enkel opbouw 
met aanwezig resten (zogenaamd anastylose) kan worden toege-
staan. De aanvullende materialen, die nodig zijn om een goed 
behoud van het monument te verzekeren en om de samenhang van 
de vorm te herstellen, moeten steeds herkenbaar zijn en tot een 
minimum worden beperkt.

DOCUMENTATIE EN PUBLICATIE

Artikel 16
De werkzaamheden voor behoud, restauratie en opgraving moeten 
steeds worden begeleid door een nauwkeurige documentatie in de 
vorm van analytische en kritische rapporten, geïllustreerd met teke-
ningen en foto’s. Alle fasen van ontgraving, consolidatie, herbouw 
en integratie, alsmede de technische en formele bijzonderheden zie 
zich gedurende het werk voordoen, moeten worden vermeld. Deze 
documentatie moet worden ondergebracht in het archief van een 
openbare instelling en ter beschikking staan aan onderzoekers.
Publicatie van de documentatie is aan te bevelen.
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7e eeuw 1000 AC 1100 AC

1400 AC

 2. De geschiedenis van Gent
uit: HANEGREEFS, G., De grote gebouwen van Gent, een ruimtelijke analyse,  
Universiteit Gent, Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, licentiaatsverhandeling, 2009.














