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De Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) en het Museum Catharijne-
convent hebben een plan van aanpak geformuleerd rond roerend religieus erfgoed 
(RRE). De doelstelling van het project is de totstandbrenging van een hechte organisato-
rische en inhoudelijke structuur voor het ontsluiten, beheren en eventueel herplaatsen 
van roerend religieus erfgoed. Het doel van het project is drieledig: 
1. Het opstellen van een Handreiking Roerend Religieus Erfgoed. Dit is een stappen-

plan voor Herbestemming en Afstoting Roerend Religieus Erfgoed. Hierin is op-
genomen het Waarderingskader Roerend Religieus Erfgoed. Dit waarderingskader 
kan ook afzonderlijk gebruikt worden. 

2. Onderzoek naar de fysieke staat van het meest waardevolle roerend religieus 
erfgoed in Nederlandse kerken en kloosters. 

3. Kennisoverdracht en implementatie van de Handreiking Roerend Religieus 
Erfgoed.  

 
Voor de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland, evenals enkele 
kleine kerkgenootschappen (Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse 
Broederschap en Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en Nederlands-
Israëlitisch Kerkgenootschap) is een onderzoek afgerond met betrekking tot acceptatie 
en gebruik van de Handreiking Roerend Religieuss Erfgoed (in de rest van dit rapport 
Handreiking genoemd) door parochiebesturen en kerkenraden. De uitvoerder hiervan is 
Bureau Berenschot1.  
 
Het Kaski is gevraagd om een onderzoek uit te voeren in het kader van de ondersteu-
ning aangaande het onderzoek rond RRE van overige christelijke denominaties inclusief 
de christelijke migranten kerken, en van niet-christelijke religies.  
 
 

�*� + �������������

In dit onderzoeksrapport worden twee vragen beantwoord. Allereerst de vraag naar de 
omvang, de aard en ontwikkeling van het roerend religieus erfgoed. Ten tweede de 
vraag naar behoud en beheer hiervan, en het gebruik van de Handreiking: 
 
                                                        
 
1  J. Mourits, T. Syderius, N. van Haaren & A. Verhoeven, (15 november 2010). Roerend Religieus Erfgoed. 

Inventarisatie van wensen, behoeften en perspectieven van toekomstige gebruikers van het Waarderingskader 
en de LARO. Utrecht: Berenschot. 
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1. Wat is de geschatte omvang, wat is de aard en hoe zijn de te verwachten ontwikke-
lingen van het roerend religieus erfgoed van verschillende geloofsgemeenschappen 
in Nederland? 

2. Op welke wijze wordt de waarde van dit roerend religieus erfgoed onderkend, hoe 
wordt het beheerd en op welke wijze kan de Handreiking Roerend Religieus Erf-
goed behulpzaam zijn bij behoud en beheer? 

 
We werken deze vragen hieronder verder uit. 
 
 

�*�*� ���
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In dit deel van het onderzoek wordt voor de belangrijkste christelijke denominaties, de 
kleinere christelijke denominaties en de niet-christelijke religies beschreven hoeveel 
leden er zijn. Eveneens zullen we een prognose maken van de ontwikkeling van 
genoemde religieuze gemeenschappen. Deze ontwikkeling is van belang omdat het 
vermoeden bestaat dat sommige religieuze organisaties, naarmate ze zich steviger 
vestigen in de Nederlandse context of naarmate hun ledental groeit, meer roerend 
religieus erfgoed zullen verwerven. Omgekeerd kan afname van ledentallen afstoten 
van religieus (on)roerend goed tot gevolg hebben. 
 
 

�*�*� -	����#������
�����''������������
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Museum Catharijneconvent en SKKN hebben zoals gezegd een Handreiking ontwik-
keld. De vraag is in hoeverre dit instrument bruikbaar is voor de religieuze organisaties 
uit dit Kaski-onderzoek. Hierin zitten drie subvragen verdisconteerd.  
 

/��������#������

De eerste subvraag is of de overige denominaties en religies hun roerende bezittingen 
zien in termen van religieus erfgoed, en meer specifiek als voor Nederland belangrijk 
erfgoed. Vervolgens wordt nagegaan hoe zij hun bezit waarderen en ermee omgaan.  
 

-� ��
����#������

De tweede subvraag is of de Handreiking bruikbaar is of juist moet worden aangepast 
aan de specifieke context van de onderzochte denominaties en religies. Het is immers 
denkbaar dat het huidige instrument goed bruikbaar is voor christelijke kerken, maar 
minder bruikbaar is voor boeddhistische tempels of moskeeën. 
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Tot slot wordt in interviews met sleutelfiguren, dit zijn de best geïnformeerden uit de 
betreffende gemeenschappen, gevraagd of en in welke mate men behoefte heeft aan 
ondersteuning bij het behoud en beheer van roerend religieus erfgoed, en meer speci-
fiek bij het gebruik van de Handreiking. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn in geval 
van een aanvraag voor restauratiesubsidie. 
 
 

�*� 1 �����	�
���	���

De beantwoording van het eerste deel van de vraagstelling heeft grotendeels plaatsge-
vonden door deskresearch en aanvulling daarop. Als basis namen we de door het Kaski 
geschreven Religieuze atlas2. Op grond van aanvullende dataverzameling werd deze 
beschrijving geactualiseerd. Tevens worden prognoses gemaakt. Deze leiden we af uit 
voorgaande ontwikkelingen en raadpleging van deskundigen. 
 
Gezien de diversiteit van het veld hebben we ons beperkt tot de belangrijkste overige 
denominaties en religies. Dit betekent dat het onderzoek zich richtte op christelijke 
kerkgenootschappen inclusief de niet-geïnstitutionaliseerde christelijke migrantenker-
ken die niet in het Berenschot-onderzoek zijn betrokken3, en op religieuze organisaties 
van islam, hindoeïsme en boeddhisme.  
 
Om de antwoorden op de tweede onderzoeksvraag te verzamelen werden interviews 
gehouden met experts of sleutelfiguren uit de diverse stromingen. Voorts werden twee 
interviews gehouden met vertegenwoordigers van musea. 
 
 
 

 �

 
                                                        
 
2  In: van de Donk, W. B. H. J. (2006). Geloven in het publieke domein: verkenningen van een dubbele 

transformatie. Amsterdam: Amsterdam University Press 
3  In een eerder stadium in het onderzoek zijn de volgende religieuze organisaties al vertegenwoordigd geweest, 

en worden daarom niet meer in dit onderzoek meegenomen: Joods Historisch Museum, Nederlands-
Israelitisch Kerkgenootschap, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Christelijk Gereformeerde Kerken, 
Rooms-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk in Nederland, Algemeen Doopsgezinde Sociëteit, Oud-Katholieke 
Kerk van Nederland, Vereniging van Orthodoxen, Samen Kerk in Nederland.  



 8 



 9 

� �����������	��� �����������

�*� ��
��������
���

Voor dit onderzoek delen we religieuze stromingen en geloofsgemeenschappen nader 
in. Allereerst maken we een onderscheid naar verschillende religies; binnen die religies 
worden onderverdelingen gemaakt. Daarbij is het christendom wellicht het meest 
veelvormig. Dat heeft natuurlijk te maken met de lange traditie van het christendom in 
Nederland. Het christendom heeft ook de meeste aanhangers in Nederland.  
 
Een eerste indicatie leert dat het bij de geselecteerde overige denominaties en religies 
gaat om de volgende aantallen: 
� Ongeveer 500 gebouwen van orthodox-gereformeerde signatuur, verdeeld over 

ongeveer vijf kerkgenootschappen (dit is inclusief de Christelijke Gereformeerde 
Kerken in Nederland). 

� Ruim 200 gebouwen van bevindelijk-gereformeerde signatuur, verdeeld over 
ongeveer zes kerkgenootschappen. 

� Vermoedelijk 1.000 kerkgebouwen of plaatsen van samenkomst van evangelische 
kerken en pinkstergemeentes, verdeeld over 20 kerkgenootschappen plus veel vrije 
gemeentes. Ook (niet-katholieke) migrantenkerken vallen grotendeels binnen deze 
categorie. 

� Vermoedelijk meer dan 200 kerkgebouwen of plaatsen van samenkomst van 
overige kerkgenootschappen zoals oosters-orthodoxe Kerken, Molukse Kerken, Het 
Apostolisch Genootschap, Jehova’s Getuigen. 

� Ongeveer 250 Turkse moskeeën (en cemevi’s), onderverdeeld naar stroming 
(Diyanet, Milli Görüs, SICN, Nurcu’s en Alevieten). 

� Ongeveer 180 Marokkaanse moskeeën, onderverdeeld naar verschillende Unies. 
� Tussen de 30 en de 50 Surinaamse moskeeën, onderverdeeld naar WIM, Ahmadiyya 

en overig. 
� Ongeveer 50 hindoetempels, onderverdeeld naar stroming (Sanathan Dharm en 

Arya Samaj). 
� Ruim 30 boeddhistische sangha’s en een nog onbekend aantal andere plaatsen van 

samenkomst van boeddhistische organisaties. 
 
Het is wellicht goed op te merken dat er bij deze clustering details verloren gaan. Zo 
scharen we bijvoorbeeld onder de bevindelijk-gereformeerden zowel de Gereformeerde 
Gemeenten als de Hersteld Hervormde Kerk en scharen we onder de Turkse islam 
diverse (moskee)organisaties en stromingen. 
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Het christendom bestaat in Nederland vooral uit twee grote christelijke kerkgenoot-
schappen, namelijk de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland. 
Deze twee kerken blijven buiten dit onderzoek omdat ze door Bureau Berenschot zijn 
meegenomen in hun deel van het onderzoek.  
In dit onderzoek wordt ingezoomd op de kleinere protestantse christelijke denomina-
ties.  
Voor een goed overzicht van een groot deel van deze christelijke kerken kan de 
volgende stamboom behulpzaam zijn. De stamboom beperkt zich tot de Protestantse 
Kerk, de orthodox-gereformeerde en de bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschap-
pen. 
In de hierna te noemen kerkgenootschappen staat soms tussen haakjes een cijfer achter 
het kerkgenootschap. Dit duidt hun plaats aan op de onderste regel van de stamboom, 
gerekend vanaf links. Nummer 1 is dus de Hersteld Hervormde Kerk; nummer 10 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland.  
 
 
Figuur 2.1 Stamboom van het protestantisme zoals ontstaan uit de (Nederduits) Gerefor-

meerde Kerk, de latere Nederlandse Hervormde Kerk (Kaski; bronnen: Veerman 
(1995), Wikipedia) 

 
 
Binnen het christendom onderscheiden we de volgende stromingen: 
� orthodox-gereformeerd (in het schema aangegeven met onderstreepte letters); 
� bevindelijk-gereformeerd (in het schema aangegeven met cursieve letters); 
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� evangelische kerken en pinkstergemeentes; 
� oosters-orthodoxe kerken;  
� vrijzinnig; 
� overige kerken; 
� migrantenchristenen. 
 
In dit rapport zullen de namen van kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen 
regelmatig worden afgekort. Achter de officiële namen staan daarom telkens de 
gebruikte afkortingen. In de bijlage is eveneens een lijst met afkortingen opgenomen. 
 

1 ���	
	23�����	� ���
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Tot de orthodox-gereformeerden worden de volgende kerkgenootschappen gerekend: 
� Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) (4) –afgekort als GKV; 
� Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (8) –afgekort als CGK; 
� Nederlands Gereformeerde Kerken (7) –afgekort als NGK; 
� De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (5) – inclusief lidwoord; afge-

kort als GKH of tegenwoordig als DGK; 
� Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (3) –afgekort als vGKN. 
 
Wat de orthodoxen kenmerkt is hun rationele benadering van het geloof: de nadruk ligt 
op het onderschrijven van het geloofsgoed, zoals dat is beschreven in deze belijdenis-
geschriften. Met dit laatste worden vooral drie formuleringen van het geloofsgoed 
bedoeld die zijn opgesteld ten tijde van en na de Reformatie. 
 
Op dit moment is er veel in beweging in orthodox-gereformeerd Nederland. In het 
bijzonder de GKV heeft op dit moment te maken met diverse afscheidingen en kerk-
splitsingen. Het betreft naar verhouding weinig kerkelijke gemeentes en een gering 
aantal leden.  
Daarnaast zien we verschillende samenwerkingsverbanden tussen o.a. gemeentes van 
CGK en NGK. 
 

"����
���)�3�����	� ���
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Tot de bevindelijk-gereformeerden worden gerekend: 
� Gereformeerde Gemeenten (GerGem); 
� Hersteld Hervormde Kerk (HHK); 
� Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GerGeminNed); 
� Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland (OGG); 
� Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten (VOGG); 
� Gereformeerde Gemeenten (buiten verband) (GGbv). 
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Naast de hier genoemde meer of minder geïnstitutionaliseerde kerkgenootschappen zijn 
er nog tal van zelfstandige kerkelijke gemeentes. 
De bevindelijk-gereformeerden zijn zeker ook als orthodox te schetsen in de zin dat ze 
zeer trouw aan de gereformeerde Bijbeluitlegging en gereformeerde belijdenisgeschrif-
ten zijn. Daarnaast hebben ze een ander belangrijk kenmerk, waaraan ze hun naam 
ontlenen: de nadruk op de bevinding. Dat wil zeggen dat het geloof niet zo zeer 
rationeel wordt beleefd, maar vanuit een innerlijke beleving, met het gevoel of de 
emotie.  
 

/��������'����������������������� �������

Als kenmerkend voor evangelisch christendom en pinksterchristendom geldt de 
onvoorwaardelijke aanvaarding van de Bijbel als woord van God; een persoonlijke 
geloofsband met Jezus, waarbij een groot belang wordt gehecht aan het verzoenend 
werk van Jezus. Ook zijn evangelische kerkene en pinksterkerken over het algemeen 
sterk missionair in de zin dat ze veel nadruk leggen op het feit dat alle mensen zich 
zouden moeten bekeren. 
 
Een veelheid van kerkelijke gemeentes is tot de evangelische kerken en pinksterge-
meentes te rekenen. Soms zijn ze in meer of mindere mate verenigd in een landelijk 
kerkelijk verband (maar veelal toch met een grote mate van zelfstandigheid – congre-
gationalistisch kerkmodel in het jargon), soms bestaan ze als zelfstandige gemeentes. 
 

1 	�����3	���	
	2���������

De oosters-orthodoxe kerken kunnen globaal in drie groepen worden onderverdeeld: 
� Byzantijns-orthodoxe traditie, waarbinnen onder andere de Russisch-orthodoxe 

kerk en de Grieks-orthodoxe Kerk; 
� Oriëntaals-orthodoxe traditie, waarbinnen onder andere de Koptisch-orthodoxe 

Kerk, de Syrisch-orthodoxe Kerk, de Ethiopisch-orthodoxe Kerk en de Eritrees-
orthodoxe Kerk; 

� Geünieerde Kerken, dat zijn kerken uit de oosterse traditie met een eigen zelfstan-
digheid die zich onder het gezag van de Paus van Rome hebben gesteld. Hierbinnen 
bevinden zich onder andere de Armeens-Katholieke Kerk en verschillende katho-
lieke parochies waar de liturgie volgens byzantijnse traditie wordt gevierd. Overi-
gens rekenen sommigen van de informanten deze laatste tot een vierde groep. 

 
Deze kerken zijn meestal zeer oud, stammen voornamelijk uit Oost-Europa en het 
Midden-Oosten, en kennen een rijke liturgische traditie. 
 

+��)�������

Tot de vrijzinnige kerkgenootschappen kunnen worden gerekend: 
� Remonstrantse Broederschap (RemB); 
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� Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS); 
� Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (NPB); 
� Het Apostolisch Genootschap (ApGen). 
De vrijzinnige kerkgenootschappen kennen geen vastomlijnde leer. De nadruk ligt op 
moderne en eigentijdse wijze van geloven, waarbij de gelovigen hun eigen invulling 
van die wijze van geloven geven. Men hecht meer belang aan het leven dan aan de leer. 
 
In het kader van dit onderzoek komen alleen de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 

en Het Apostolisch Genootschap ter sprake. De overige kerken zijn al vertegenwoor-
digd in de werkgroep vertegenwoordigers kerken en kloosters of bij het onderzoeksge-
deelte van Bureau Berenschot betrokken geweest.  
 

1 ��������������

Tot slot is er nog een groot aantal christelijke kerken of geloofsgemeenschappen die 
niet binnen de genoemde indeling vallen. Dat is vrijwel het enige gemeenschappelijke 
criterium dat ze hebben.  
De kerken en geloofsgemeenschappen die we in het kader van dit onderzoek hebben 
benaderd binnen deze categorie zijn:  
� Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen (JG); 
� Nieuw Apostolische Kerk (NAK); 
� Molukse Kerken (GIM, NGPMB mrt’53 en NGPMB); 
� Indonesische Kerken (Perki). 
 

$��������'����������

Tot slot maken we een aparte vermelding van de groep migrantenchristenen. Dat zijn 
die kerken en geloofsgemeenschappen die hoofdzakelijk migranten onder hun leden 
hebben  
 
In het cijfermatige overzicht (tabel 2.1) nemen we geen aparte getallen op over deze 
groep, omdat ze al in de andere indelingen hun plaats hebben. Zo zijn er veel christelij-
ke migranten uit het Midden en Oost-Europa4 die tot de oosters-orthodoxe kerken 
worden gerekend. De meeste van de oosters-orthodoxe kerken zijn als migrantenkerk 
te zien, in de zin dat er slechts betrekkelijk weinig autochtonen tot die kerken gerekend 
worden. 
Daarnaast zijn er tal van migrantenkerken die tot de groep evangelische kerken en 
pinkstergemeentes mogen worden gerekend. En tot slot wijzen we op de Molukse en 
Indonesische kerken die hier hun plek hebben gekregen in de categorie overig. 

 
                                                        
 
4  Zogeheten MOE-landen, waarbij MOE staat voor Midden en Oost-Europa 
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Tevens zijn er binnen de R.-K. Kerk tal van migrantenparochies georganiseerd rond 
etniciteit en/of taal.  
 
In de overzichten over aard en omvang (hoofdstuk 3) en over behoud en beheer 
(hoofdstuk 4) noemen we de migrantenkerken wel apart. In het kader van dit onder-
zoek zijn ze namelijk als een specifieke groep benaderd.  
Allereerst komt vaak het beeld naar voren dat we hier te maken hebben met een snel 
groeiende groep (wat ten dele waar is, maar eveneens nuancering behoeft); ten tweede 
is de vraag van belang of die migrantenkerken de religieuze voorwerpen die ze bezitten 
of verwerven, als tot Nederland behorend religieus erfgoed zien of gaan zien. 
 
 

�*�*� ���� �

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er vanuit Indonesië en Suriname ongeveer 
veertigduizend moslims die zich in Nederland vestigden. Daarna kwamen er buiten-
landse werknemers uit Turkije en Marokko. Vooral sinds 1975 zijn de gezinnen van 
deze buitenlandse werknemers zich ook in Nederland gaan vestigen.  
 
Een gangbare indeling binnen de islam is die op grond van etniciteit. In dat geval 
onderscheiden we: 
� Turks; met een onderverdeling in  

- de min of meer formele Turkse Islam, vallend onder het Turkse Presidium voor 
Godsdienstzaken in Ankara (Diyanet),  

- de vrije organisaties zoals de Süleymanli-beweging en de Milli Görüs,  
- de Alevieten met zestien verenigingen in Nederland; 

� Marokkaans; met als belangrijkste organisatie de Unie van Marokkaanse Moslim 
Organisaties in Nederland (U.M.M.O.N.); 

� Surinaams; hier zijn geen overkoepelende organisaties; 
� overig. 

 
Een andere meer theologische indeling zou zijn een onderscheid tussen vooral Soennie-
ten en Sjiieten, of een indeling naar wetsschool. Voor dit onderzoek volgen we vooral 
de genoemde etnische indeling.  

 
 

�*�*� .��
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Het hindoeïsme is een verzamelnaam voor een zeer complex geheel van verschillende 
godsdiensten. Om ze in dit onderzoek te kunnen indelen in een kader, gaan we uit van 
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de definitie van Kranenborg: ‘Het hindoeïsme is een conglomeraat van riten, stromin-
gen, opvattingen, etc. dat van oorsprong thuis is op het Indiase subcontinent en zich op 
de een of andere manier op de Veda’s (de oudste geschriften van de Indische cultuur) 
oriënteert.’5. 
 
Het hindoeïsme komen we in Nederland op ten minste drie verschillende manieren 
tegen6: 
1. Het hindoeïsme van de autochtone hindoes: hindoes die direct uit India afkomstig 

zijn, zoals Tamils en Sikhs en de hindoes die via Suriname (sinds ongeveer 1975) in 
ons land gekomen zijn. Dit zijn er in 2006 ongeveer 100.000. Zij zijn actief in twee 
stromingen: de Sanatan Dharm en de Arya-samaj;  

2. Het hindoeïsme in diverse ‘goeroebewegingen’ – nieuwe oosterse religieuze 
bewegingen. De leiders van deze groepen zijn uit India afkomstige hindoes. De 
volgelingen komen vrijwel allen uit het westen. Voorbeelden: Hare Krishna-
beweging, Sathya Sai Baba, Transcendente Meditatie, en een aantal yoga groepen, 
Bhagwan en Krishnamurti. 

3. Het hindoeïsme in het gedachtegoed van bepaalde westerse bewegingen en stro-
mingen die zich niet fundamenteel door het oosten laten inspireren, maar wel vele 
elementen uit de religies van het oosten overnemen. voorbeelden: theosofisch-
esoterische traditie, Scientology-beweging, en de brede New Age-beweging. . 

 
Voor dit onderzoek is het van belang dat in de religieuze beleving van de Arya Samai 
beelden geen rol spelen. In het kader van dit onderzoek hebben we hindoes uit de 
grootste stroming, de Sanatan Dharm, gesproken. 
 

"	�

��� ��

Ook de situatie van het boeddhisme in de Nederlandse context is divers. Volgens 
Hoekstra en Ipenburg kent Nederland op dit ogenblik een relatief groot aantal boed-
dhistische organisaties, die in een aantal richtingen onderverdeeld kunnen worden7 : 
1. algemene organisaties; 
2. organisatievormen die zich baseren op bepaalde etnische groeperingen, die zich hier 

lange tijd geleden gevestigd hebben of die hier als vluchtelingen zijn komen wonen; 
3. groeperingen die zich baseren op het Theravada-boeddhisme; 
4.  groeperingen die uitgaan van het Tibetaanse boeddhisme;  
5. groeperingen van het Zen-boeddhisme.  
 
                                                        
 
5  Kranenborg, R., & Antuma, I. I. (1997, (3e druk 2006)). Hindoeïsme. Kampen: Kok. p. 7. 
6  Kranenborg, R., & Antuma, I. I. (1997, (3e druk 2006)). Hindoeïsme. Kampen: Kok. p. 49-54. 
7  Hoekstra, E. G., & Ipenburg, M. H. (1995). Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland : 

handboek religies, kerken, stromingen en organisaties (2e geheel herz. en bijgew. dr. . ed.). Kampen: Kok. 
p. 47 
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Een cijfermatig overzicht heeft de meeste zeggingskracht wanneer het eenduidige en 
nauwkeurige cijfers betreft. Beide kunnen we niet over de gehele linie leveren, omdat 
deze soms eenvoudigweg niet voor handen zijn. 
Als stelregel kan worden aangehouden dat hoe meer kerken of religies zijn geïnstituti-
onaliseerd in Nederland, des te makkelijker het is om betrouwbare cijfers te achterha-
len. Daarbij moet dan ook duidelijk zijn wie tot een religie of stroming gerekend kan 
worden. 
 
Om toch een indruk te vormen van de ontwikkelingen hebben wij geprobeerd zoveel 
mogelijk getallen te verzamelen en overzichtelijk te presenteren in een tabel. Die tabel 
is voor de getallen van 2010 tot stand gekomen middels Kaski onderzoek, internet 
research, via jaarboeken van kerkgenootschappen, en via andere bronnen. 
De getallen uit 1990 zijn overgenomen uit het SCP rapport, De sociale staat van 
Nederland 2005, dat zich weer baseert op gegevens van Stoffels en Walinga (2005)8 en 
Statline (de statistische databank van het CBS). 
 
De kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen die in de tabel van het SCP ge-
noemd worden zijn leidend geweest bij het maken van tabel 2.1; in een aantal gevallen 
hebben we kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen toegevoegd. 
 
Een en ander betekent dat we hier geenszins een volledig overzicht presenteren, maar 
wel een tabel waaruit de ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar zijn af te leiden. Op 
grond daarvan spreken we dan enkele verwachtingen uit voor de toekomst.  
 
 

�*�*� 1 ��� ��������������5�3��5�5�

De tabel toont het aantal leden en aanhangers van de verschillende religies en hun 
onderverdelingen in Nederland. Voor de volledigheid worden ook gegevens vermeld 
van het aantal katholieken, leden van de Protestantse Kerk en het aantal religieuze 
joden; in dit onderzoek worden zij buiten beschouwing gelaten omdat zij door Bureau 
Berenschot zijn meegenomen in hun onderzoek. 

 
                                                        
 
8  Stoffels en Walinga (2005). ‘Project Institutionele gegevens van Nederlandse kerkgenootschappen (IGNK-

project)’. Amsterdam: VU. 
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Tabel 2.1 Ontwikkeling ledentallen van religies en stromingen (bronnen: SCP en Kaski) 

  aantal 

 
ontwik- 
keling 

religie en stroming 1990 2010  
      
Rooms-Katholieke Kerk   5.560.000    4.267.000  -23% 
Protestantse Kerk in Nederland   3.495.000    1.789.000  -49%9 
orthodox-gereformeerd   220.000   236.400  +7% 
 Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)  114.000   124.260  +9% 
 Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland  76.000   74.374  -2% 
 Nederlands Gereformeerde Kerken  30.000   32.663  +9% 
 De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)***  -   1.500   
 Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland***  -   3.000   
bevindelijk-gereformeerd   183.000   210.400  +15% 
 Gereformeerde Gemeenten  91.000   104.770  +15% 
 Hersteld Hervormde Kerk**  54.000   57.000  +6% 
 Gereformeerde Gemeenten in Nederland  21.000   22.377  +7% 
 Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland  17.000   18.000  +6% 
 Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten***  ?   5.000   
 Gereformeerde Gemeenten (buiten verband)***  ?   3.000   
vrijzinnig   52.600   35.000   
 Vrijzinnige geloofsgemeenschappen NPB  ?   4.548   
 Remonstrantse Broederschap**** 11.603  5701  -51% 
 Algemene Doopsgezinde Sociëteit  20.000   8.320  -58% 
 Het Apostolisch Genootschap  21.000   16.597  -21% 
evangelisch en pinkster   123.000   192.000   
 Unie van Baptistengemeenten  12.000   10.889  -9% 
 Verenigde Pinkster- en evangeliegemeenten*  20.000   23.000  +15% 
 evangelische broedergemeenten*  21.000   20.000  -5% 
 overig***  70.000   138.000   
overig christelijk   123.000    131.000   
 Christelijke gemeente van Jehova's Getuigen  31.000   30.000  -3% 
 Oud-Katholieke Kerk  ?   5.275   
 Nieuw Apostolische Kerk*  12.000   10.908  -9% 

 Oosters Orthodoxe Kerken**  22.000   30.000  +36% 

 Anglicaanse Kerk**  33.000   30.000  -9% 

 Geredja Indjili Maluku (Molukse Evangelische Kerk )**  25.000   25.000  0% 

TOTAAL CHRISTENDOM   9.622.000    6.861.000   

 
                                                        
 
9  De daling wordt ook veroorzaakt door administratieve redenen: in 1990 werden ook zogeheten ‘overige leden’ 

of geboorteleden (in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk) tot de leden gerekend.  
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Turks  ?  329.000   
Marokkaans ?  314.000   
Surinaams ?  34.000   
autochtoon en westers allochtoon ?  52.000   
overig moslim ?  178.000   
TOTAAL ISLAM   458.000    907.00010  +98% 
      
Progressief Joods Verbond ?  5.265   
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap ?  10.004   
Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap ?  1.580   
overig joods ?  1.053   
TOTAAL JODENDOM     18.000   
      
Sanatan Dharm ?  120.000   
Arya Samai ?  30.000   
TOTAAL HINDOEÏSME   61.000    150.000   
      
alle categorieën boeddhisme ?  170.000   
TOTAAL BOEDDHISME     170.000   
      

EINDTOTAAL    10.141.000     8.106.000   
 
* gegevens uit 2000 

** gegevens uit 2005 
*** schattingen 

**** aantal inclusief de categorie vrienden die het RemB kent; gegevens uit de kolom 1990 zijn van 
1985. 

 
Bij de orthodox-gereformeerden staan twee kerkgenootschappen die in 1990 nog niet 
bestonden; daarover kunnen dus geen cijfers worden gepresenteerd. In de kolom staat 
een streepje. 
 
Wanneer de kerkgenootschappen of geloofsgemeenschappen in 1990 wel bestonden 
maar er geen betrouwbare cijfers konden worden gevonden, is een vraagteken opge-
nomen in de tabel. 
Wanneer gegevens uit andere jaren dan vermeld in de kop van de tabelkolom voor 
handen zijn, is dat met een of twee asterisken aangegeven. 
Wanneer de genoemde aantallen op schattingen berusten, is dat aangegeven met drie 
asterisken. 
 
Van de evangelische kerken en pinkstergemeentes is het lastig cijfers te achterhalen. 
Van een aantal grotere kerkverbanden zijn wel cijfers te vinden, maar het is niet altijd 

 
                                                        
 
10  Met bijna 450 gebedshuizen, waarvan hoogstens 10% echte moskeeën zijn.  
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duidelijk hoe actueel die zijn. Van veel kleinere evangelische kerken en pinksterge-
meentes zijn geen cijfers voor handen. De cijfers uit 2010 betreffen daarom een 
onderbouwde schatting, waarbij het de vraag is of de uitgangspunten van die schatting 
in 1990 dezelfde waren. Daarom hier geen ontwikkeling vermeld. 
 
Voor het hindoeïsme en boeddhisme blijkt het niet mogelijk nauwkeurige cijfers te 
geven uit voorgaande jaren. Leden worden namelijk niet geregistreerd. 
 
 

�*� +��� �'����	��� �����������

Waar de voorgaande tabel een terugblik liet zien, willen we in deze paragraaf de 
gegevens extrapoleren en verwachtingen uitspreken hoe de kerkgenootschappen en 
geloofsgemeenschappen zich vermoedelijk zullen ontwikkelen, toegespitst op de vraag 
naar roerend religieus erfgoed. 
 
Uit de tabel blijkt dat de orthodox-gereformeerden een stijging van het aantal leden 
hebben doorgemaakt. Het hoogtepunt is echter al gepasseerd, want de laatste jaren zien 
we enige achteruitgang. Dat neemt niet weg dat we hier voorlopig in geringe mate 
krimp van kerkelijke gemeentes kunnen verwachten en om die reden slechts beperkte 
tot geen afstoting van religieuze voorwerpen en erfgoed. 
 
De bevindelijk-gereformeerden maken een groei door, in de afgelopen 20 jaar van 15 
procent. Die groei is nog steeds gaande. Voortbordurend op deze ontwikkeling valt te 
vermoeden dat er grote gemeentes ontstaan en daarmee behoefte aan grotere kerkge-
bouwen. Uit het volgende zal blijken dat dit wel degelijk afstoting van religieuze 
voorwerpen en erfgoed tot gevolg kan hebben, namelijk voorwerpen uit oudere 
gebouwen die niet meegaan naar nieuwbouw. 
Overigens zijn er op lokaal niveau ook wel heel kleine gemeentes, waarvan de toe-
komst gezien hun omvang ongewis is. 
 
Binnen de vrijzinnige stroming zien we een forse daling. Dit zal op termijn zeker 
(verdere) samenwerking en afstoting van gemeentes en gebouwen betekenen. Daarbij 
hebben vooral de Algemene Doopgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap 
lange en rijke tradities in Nederland en daarmee vermoedelijk veel erfgoed. Hun 
ontwikkeling valt echter buiten dit onderzoek. Zij zijn door Bureau Berenschot meege-
nomen.  
 
De ontwikkeling in de evangelische en pinksterstroming is lastig met exacte getallen te 
onderbouwen. Dat er alles bij elkaar genomen sprake is van flinke groei is echter zeer 
aannemelijk. Tegelijk zien we ook afname van ledental bij de wat oudere evangelische 
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kerken zoals Unie van Baptistengemeenten, het Leger des Heils en de Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten. 
De groei van de andere evangelische kerken en pinkstergemeentes (inclusief de 
migrantenkerken onder hen) zal vermoedelijk een toenemende vraag naar kerkelijke 
accommodatie vragen en dat kan weer een vraag naar religieuze voorwerpen en 
herbestemming van erfgoed tot gevolg hebben. 
 
Bij de overige christelijke kerken is het lastig om onderbouwde getalsmatige uitspraken 
over de ontwikkeling te doen. Wel lijkt de gerapporteerde groei van de oosters-
orthodoxe kerken aannemelijk. Die groei is voor een groot deel te verklaren door 
immigratie. De oosters-orthodoxe kerken zullen vermoedelijk eveneens een toenemen-
de vraag naar kerkelijke accommodatie laten zien, die zich vervolgens doorvertaalt 
naar een vraag naar religieuze voorwerpen en mogelijke herbestemming van erfgoed. 
De interviews bevestigen dat beeld. 
 
Het aantal Jehovah’s Getuigen is al jaren stabiel. Ook de Molukse kerken presenteren 
al jaren dezelfde cijfers. Tegelijk valt bij deze kerken en bij de Indonesische kerken 
wel achteruitgang te verwachten vanwege het overlijden van de oudere generaties en 
de te verwachten voortgaande ontkerkelijking onder jongeren. 
 
Het aantal evangelische christenen en pinkster-migrantenchristenen is sterk afhankelijk 
van zowel de internationale ontwikkelingen als het Nederlandse immigratiebeleid. Dat 
is de afgelopen jaren strenger geworden en daarmee stabiliseert mogelijk het aantal 
migranten uit Afrika en Azië. Het aantal migrantenchristenen uit die continenten zal 
daarom vermoedelijk niet sterk toenemen. Wel is het denkbaar dat er meer migranten-
kerken zullen ontstaan. Veel daarvan zijn sterk op werving en groei gericht. Dat zal 
mogelijk een toenemende vraag naar kerkelijke accommodatie veroorzaken, welke zich 
vervolgens doorvertaalt naar een vraag naar religieuze voorwerpen en mogelijke 
herbestemming van erfgoed. Een en ander is echter moeilijk voorspelbaar. Een van de 
karakteristieken van immigranten is namelijk dat ze een grote mobiliteit kennen. Dit 
hangt samen met de vraag of zij zich willen en kunnen vestigen – en dus de zorg voor 
kerkgebouwen op zich willen en kunnen nemen. Ten tweede verblijft er ook een 
onbekend aantal van de immigranten illegaal in Nederland. Ook zij kunnen zich niet 
vestigen. Een gebrek aan financiële middelen kan daarmee samenhangen.  
Tegelijk zien we uitzonderingen die de regel bevestigen. De Nigeriaanse Redeemed 
Christan Church of God beschikt juist over ruime financiële middelen om nieuwe 
kerkgebouwen te laten bouwen en in te richten met nieuw aangeschafte voorwerpen. 
Ook richten zij zich ondubbelzinnig op kerkplanting (d.w.z. stichten van nieuwe 
gemeentes).  
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Katholieke migrantenchristenen komen uit Oost-Europa (Polen), Afrika, Azië en veelal 
uit Latijns-Amerika. Voor de Afrikanen en Aziaten geldt wat hiervoor is gezegd bij de 
evangelische migrantenchristenen en pinkster-migrantenchristenen.  
Er zijn relatief grote groepen Spaans en Portugees sprekende rooms-katholieken. Zij 
vormen relatief grote ‘parochies’ binnen de R.-K.Kerk. Het beleid op de verhouding 
van deze parochianen ten opzichte van de Nederlandse parochies verschilt per bisdom. 
In het bisdom Haarlem-Amsterdam (die heeft meegewerkt aan dit onderzoek) zijn de 
immigrantenparochies nu onderdeel van de reguliere parochies, maar zij hebben hun 
eigen vieringen. Het beleid zal de komende tijd echter veranderen naar de status van 
zogeheten ‘quasi-parochies’. Men is dan min of meer zelfvoorzienend.  
Het aantal migrantenkatholieken uit onder andere Polen zal naar verwachting toenemen 
vanwege de open grenzen in Europa11. Informanten zeggen daar echter over dat men de 
afgelopen jaren een zelfde tendens als onder de Nederlandse bevolking ziet ten aanzien 
van de kerkgang en betrokkenheid: de eerste generatie is trouwe kerkganger, de tweede 
generatie is minder betrokken. Dit heeft op termijn gevolgen voor de aantallen. 
Daarnaast speelt het gebrek aan priesters als voorganger in Nederland een rol in de 
kerkgang. Geen vaste priester betekent meestal direct een achteruitgang in de kerk-
gang.  
 
Afgelopen jaren is het aantal moslims in Nederland herberekend. Daarom zijn de cijfers 
van 1990 en 2010 niet goed vergelijkbaar. Dat neemt niet weg dat de groei onmisken-
baar is. De groei van het aantal moslims betekent echter nog niet rechtstreeks een groei 
van participatie en dus vraag naar gebedsruimte en religieuze voorwerpen. Enerzijds is 
er een tendens dat tweede en derde generaties moslims zeker betrokken zijn op de 
islam, maar minder vaak naar de moskee gaan dan hun ouders. Anderzijds zijn de 
moslimgemeenschappen voor het eerst in hun geschiedenis in Nederland financieel in 
staat om hun eigen moskeeën te bouwen en gaan de gemeenschappen zich nu bewuster 
in Nederland vestigen. Waren zij eerst van plan om terug te keren, nu kiezen zij er 
vaker voor om in Nederland te wortelen. De verwachting is dus dat er wel meer 
gebouwen zullen komen, maar een schatting naar het aantal is niet te maken.  
 
Van het hindoeïsme en boeddhisme zijn weinig eenduidige en betrouwbare cijfers 
bekend. Dit komt met name door de al eerder geschetste grote culturele en etnische 
diversiteit. Volgens de informanten zijn zowel de hindoeïstische als boeddhistische 
gemeenschappen bloeiend. Ze verwachten op korte termijn daarom geen krimp. 
Tegelijk wordt er in de literatuur melding gemaakt van een verdergaande verandering 
in de houding en het gedrag ten aanzien van religie onder hindoejongeren die zich 

 
                                                        
 
11  Op dit moment zijn er zes Poolse parochies met zeven priesters. Een van deze parochies heeft 900 officieel 

geregistreerde leden plus 1200 tijdelijke kerkgangers. Bron: NRC Weekblad 26-2-2011, 10-15. 
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doorvertaalt in afnemende betrokkenheid bij de religie. Toch zal er naar verwachting in 
de nabije toekomst sprake zijn van een toename in het aantal gebouwen, met de daarbij 
behoren inrichting met nieuwe beelden en voorwerpen.  
 
Ter aanvulling op de ontwikkelingen geven wij hier een tabel met de te verwachten 
aantallen migranten. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op een aantal scenario’s, 
waarbij in de tabel het hoge en lage scenario is opgenomen. 
 
 
Tabel 2.2 Te verwachten aantallen in Nederland woonachtige allochtonen op grond van 

verschillende scenario’s12 (× 1.000) 

 
 

2009 
 

2040 
    laag scenario hoog scenario 
     
Europa     
 MOE-landen 115  346 749 
 Overige EU-landen 752  766 974 
 Turkije 378  411 741 
 Overig Europa 155  225 218 
     
Azië     
 China 50  126 386 
 Indonesië 385  296 311 
 Overig Azië 292  522 649 
     
Marokko 340  400 514 
Suriname 338  297 399 
Nederlandse Antillen en Aruba 135  133 265 
Rest van de wereld 348  556 984 
     
Totaal 3.288  4.077 6.189 
 waarvan niet-westerse landen 1.809  2.338 3.686 
     
Totaal percentage allochtonen 19,9  23,3 35,4 
 met EU-landen afkomst 5,3  6,4 14,1 
 met MOE-landen afkomst 0,7  2 4,3 
 met niet-westerse landen afkomst 11  13,4 21,1 

 
Uit de groei van het aantal allochtonen valt natuurlijk niet rechtstreeks een groei van 
het aantal aanhangers van verschillende religies af te leiden. De mate waarin de 

 
                                                        
 
12  Bron: Groenewold, W. G. F., & de Beer, J. A. A. (2011). Vier toekomstscenario’s voor de multi-etnische 

samenleving. Demos, Bulletin over Bevolking en Samenleving, 27(1), 1-6. 
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secularisatie al dan niet vorm krijgt binnen deze groepen, bepaalt voor een groot deel 
tot welke omvang de populaties migrantenchristenen en (met name) moslims zich 
zullen ontwikkelen. Maar gezien de geprognosticeerde groei zoals uit de tabel valt af te 
leiden (ook in het lage scenario), lijkt het ons alleszins aannemelijk dat het aantal zal 
stijgen. Dit zal weer gevolgen hebben voor de opbouw van religieuze geloofsgemeen-
schappen en, in afgeleide zin daarvan, aan de behoefte aan roerend en onroerend goed 
ten behoeve van de geloofsbeleving. 

 �
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Allereerst geven we een globaal en schematisch overzicht van aard, omvang en 
ontwikkeling van het roerend religieus erfgoed, zoals dat uit de interviews valt af te 
leiden. Daarna volgt een uitgebreidere toelichting, waarbij we ons indelingskader 
volgen. 
 
 

�*� 6� ��������
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In onderstaande tabel worden de uitkomsten uit de interviews met sleutelfiguren 
schematisch weergegeven. De omvang, aard en ontwikkeling worden beschreven 
vanuit de perceptie van de geïnterviewden.  
 
Tabel 3.1 Globaal overzicht van omvang, aard en ontwikkeling van religieuze voorwerpen 

volgens informanten.  
 omvang13 aard ontwikkeling 

Christendom    

orthodox-gereformeerd beperkt liturgisch vaatwerk; 
kanselbijbels; 
kanselborden; 
kandelaren; 
doopvonten 

zal vermoedelijk 
gelijk blijven 

bevindelijk-gereformeerd beperkt liturgisch vaatwerk; 
kanselbijbel; 
psalmenboeken 
kandelaren; 
doopvonten 
archiefmateriaal 
collectezakken 

veel wordt verkocht 
of weggeven, bij 
aanschaf van nieuw. 
Wanneer dat niet 
meer gebeurt, neemt 
de omvang toe. 
 

evangelisch en pinkster (divers beeld vanwege grote autonomie van lokale gemeentes en 
verschillen tussen kerkgenootschappen) 

 VEG: beperkt (maar 
ook weinig zicht 
vanwege zelfstandig-
heid van gemeentes) 

Landelijk bureau 
houdt inventarisatie 
onder gemeentes 

 

 
                                                        
 
13  Bij het vaststellen van de omvang gaan we uit van de inschattingen die de geïnterviewden vanuit hun eigen 

perceptie en ervaring hebben gegeven. Het zijn geen uitspraken over absolute aantallen.  
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 Pinkster: beperkt, 
want niet veel 
aandacht voor 
voorwerpen 

(gepersonaliseerde) 
bijbels en avond-
maalsstellen 
In een aantal 
Indonische pinkster-
kerken staan 
maquettes van de 
tabernakel 
documenten, 
traktaten en tijd-
schriften 

met komst van 
migranten kan het 
meer worden. Ook 
meer gewaden. 

oosters-orthodoxe kerken wisselend, de oudere 
kerken hebben veel 
en waardevol 
materiaal; de jongere 
(migranten) kerken 
hebben aanmerkelijk 
minder 

iconen, 
liturgisch vaatwerk 
soms manuscripten 

toenemen, vanwege 
het feit dat het hier 
kerken in opbouw 
betreft 

 Koptisch-Orth: : 
beperkt. Voorwerpen 
zijn relatief nieuw en 
hebben uitsluitend 
liturgische waarde 

moderne iconen (<25 
jr.) die in grote 
aantallen zijn 
gemaakt; 
wierookvaten, 
altaardoeken; ander 
liturgisch gerei 

zal toenemen, want 
kerkgenootschap in 
opbouw. Mensen 
nemen spullen mee 
van vakantie in 
Egypte 

 Syrisch-Orth: 
beperkt; leden veelal 
vluchtelingen met 
weinig middelen 

boeken, kruizen, staf 
bisschop, gordijnen, 
andere liturgische 
zaken (vrijwel geen 
iconen) 

zal niet toenemen, 
tenzij bij nieuwbouw. 
Men steekt er niet 
veel geld in. 

vrijzinnig NPB: beperkt; 
 

mogelijk wat 
schilderijen op lokaal 
niveau; 
op landelijk niveau 
beheert men een oude 
postbibliotheek. 

zal gelijk blijven; bij 
afstoten gemeentes 
gaat materiaal eerst 
naar landelijk 
kantoor.  
 

 ApGen: veel van al het materiaal 
dat in gebruik is of in 
omloop is gebracht 
probeert men 5 
exemplaren te 
archiveren 

toenemen vanwege 
zorgvuldig beheerbe-
leid 

overig JG: beperkt, vanwege 
sobere liturgie 
 

er zijn enkele 
historische voorwer-
pen die verwijzen 
naar de vervolging in 
WOII. 

blijft gelijk  
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 Moluks: beperkt 
 

er zijn vrijwel geen 
bijzondere voorwer-
pen; veel gebruiksar-
tikelen hebben wel 
emotionele waarde. 

gelijk blijven of 
afnemen. 
 

 Perki: beperkt; . archiefstukken over 
oprichting Perki in 
Rijksarchief Utrecht 
 

gezien beperkte 
financiële middelen 
zal omvang niet 
toenemen. 

 r.-k. migranten: 
beperkt 

men maakt vaak 
gebruik van voor-
werpen van ‘Neder-
landse’ parochies. 
Wellicht enige 
gebruiksvoorwerpen 
uit landen van 
herkomst 

blijft gelijk 

 evan. migrantenchr.: 
zeer beperkt 

gebruiksvoorwerpen men schaft nieuw 
materiaal aan 

islam    

 met daarbinnen Turkse: beperkt preekgestoeltes, 
Korans, Koranstan-
daards, gebruiks-
voorwerpen voor 
rituele wassing, 
boeken, materiaal 
voor ontspanning etc.  

Omvang zal 
waarschijnlijk niet 
toenemen 

 Marokkaanse: 
beperkt 

idem Omvang zal 
waarschijnlijk niet 
toenemen 

 Soefi: zeer beperkt kleine bibliotheek, 
voorwerpen voor 
meditatieruimte 

Omvang zal 
waarschijnlijk niet 
toenemen 

hindoeïsme relatief groot veel voorwerpen met 
devotionele beteke-
nis. Betrekkelijk 
aantal heeft artistieke 
of historische waarde 
Waarschijnlijk zijn 
beelden met 
kunsthistorische 
waarde in familiebe-
zit. 

men schaft bij 
voorkeur nieuwe 
beelden aan. Oudere 
beelden worden in 
Nederland niet 
doorgegeven aan 
andere tempels. 
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boeddhisme relatief groot veel voorwerpen met 
devotionele beteke-
nis. Betrekkelijk 
aantal heeft artistieke 
of historische 
waarde. 
Soms zijn beelden 
met kunsthistorische 
waarde in familiebe-
zit. 

men schaft bij 
voorkeur nieuwe 
beelden aan. Oudere 
beelden worden dus 
niet doorgegeven aan 
andere tempels.  
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Vooraf moet worden opgemerkt dat de meeste informanten in eerste instantie aangeven 
dat hun kerkgenootschap of geloofsgemeenschap weinig roerend religieus erfgoed 
heeft. Gedurende het gesprek krijgen ze meer zicht op de thematiek en kijken daardoor 
anders naar hun inventaris. Het onderzoek zelf brengt dus al enige bewustwording bij 
de informanten op gang. Er ontstaat dan het inzicht dat de religieuze voorwerpen die 
men in bezit heeft, potentieel religieus erfgoed is.  
 
De gedachte dat men geen roerend religieus erfgoed bezit blijkt voornamelijk op twee 
vooronderstellingen gebaseerd. Met name protestantse kerken zien de inrichting van 
hun gebouwen als sober in relatie tot de katholieke kerk. Ten tweede denkt men 
aanvankelijk uitsluitend in termen van oude voorwerpen (de genoemde historische 
betekenis uit het Waarderingskader). 
 
Deze overwegingen moeten in het achterhoofd worden gehouden bij het lezen van 
onderstaande gegevens. 
 

1 ���	
	23�����	� ���
�

De omvang is beperkt omdat orthodoxe kerken een redelijk sobere liturgie en inrich-
ting van hun gebedshuizen/kerken kennen. Daarnaast zijn de grootste orthodox-
gereformeerde kerken relatief jong. De GKV stamt uit 1944, de NGK uit 196714. In veel 
gevallen konden geen religieuze voorwerpen worden meegenomen uit de kerken 
waaruit ze voortkwamen,. 
 
De Bijbel en het Heilig Avondmaal nemen een belangrijke plaats in binnen de 
orthodox-gereformeerde kerken. Veel gemeentes zullen dan ook kanselbijbels en 

 
                                                        
 
14  De oudere CGK, die uit het midden van de 19e eeuw stammen, blijven buiten dit onderzoek. 
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avondmaalsstellen hebben, waaronder ook oudere. De oudere exemplaren zijn antiek 
aangekocht of geschonken.  
 
Daarnaast valt bij religieuze voorwerpen te denken aan doopvonten of soms ook 
kandelaars. Overigens betreft het dan kandelaars voor het interieur: binnen de 
orthodox-gereformeerde kerken is het ongebruikelijk dat kaarsen een rol spelen in de 
liturgie (bv. Paaskaarsen).  
Binnen de GKV (en vermoedelijk ook de andere orthodox-gereformeerde kerken) heeft 
men geen zogenoemde Credo- of Tiengebodenborden, zoals men in de PKN soms wel 
heeft.  
 
Vanouds spelen predikanten in orthodox-gereformeerde kerken een belangrijke rol in 
de kerken en het geloofsleven van de leden. Zo zullen in veel zogenoemde kerkenraad- 
of consistoriekamers fotoportretten hangen van predikanten. Als historische reeks 
krijgen die een zekere historische waarde en documentatiewaarde. 
Ook zijn er hier en daar wel portretten van Klaas Schilder – hij wordt als ‘grondlegger’ 
van de GKV (en dus ook NGK) gezien – of van andere professoren uit de begintijd van 
de GKV. 
 
In ieder geval in sommige gemeentes van de GKV kende men de gewoonte dat er foto’s 
werden gemaakt van predikantengezinnen. Dat fenomeen is als tekenend te zien voor 
de waardering die men binnen deze stroming voor hun voorgangers heeft. Een deel van 
de genoemde zaken kan dan ook als roerend religieus erfgoed worden gezien. 
 
Tot slot wijst de informant op eerste stenen of gedenkstenen, die als erfgoed gezien 
kunnen worden. Vermoedelijk vallen dergelijke stenen echter onder onroerend erfgoed.  
 
De informant vermoedt dat de omvang van het roerend religieus erfgoed gelijk zal 
blijven. Hier en daar zal men wellicht iets toevoegen, omdat er wel geïnvesteerd wordt 
in nieuwe voorwerpen. Afstoting is echter hier en daar ook wel aan de orde.  
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De omvang van roerend religieus erfgoed binnen Gereformeerde Gemeenten en andere 
bevindelijk-gereformeerde kerken kan als beperkt worden gezien. Dat hangt samen met 
het feit dat men weinig belang hecht aan historische voorwerpen. “Het draagt niet bij 
aan de eeuwigheid”, zegt men in dit verband. Of men citeert de Bijbeltekst die zegt dat 
wat oud is, de verdwijning nabij is15. Eveneens is men huiverig voor ‘persoonsverheer-

 
                                                        
 
15  “…En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.” Hebr. 8: 13b 
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lijking’ en dus zal men niet vaak portretten of fotomateriaal of borden met namen van 
predikanten verzamelen. 
 
Daarbij komt ook dat veel gemeentes kapitaalkrachtig genoeg zijn om nieuwe spullen 
aan te schaffen. Wanneer er sprake is van uitbreiding of verbouwing, zal men dus 
eerder oude spullen weggooien dan archiveren. Een andere keer worden zaken bij 
opbod verkocht of komen in familiebezit en raken daarmee ook uit het collectieve 
geheugen van de kerken. 
 
De informant vermoedt dat er langs deze weg inmiddels al zeer veel voorwerpen 
verloren zijn gegaan. Dan valt te denken aan oude doopvonten, kanselbijbels, psalmen-
boeken, collectezakken (met lange stok), of portretten. Ook valt hier te denken aan 
kleding die door gezaghebbende predikanten werd gedragen (preekjas of jacquet)16. 
Overigens zullen er in tal van kerken nog wel oude kanselbijbels aanwezig zijn. 
 
Door aanhoudende inspanning van de informant weet hij soms spullen te bewaren, 
deels in eigen beheer, deels in de Theologische School van de Gereformeerde Gemeen-
ten (Boezemsingel, Rotterdam).  
 
Dit beeld geldt zo goed als zeker niet uitsluitend voor de Gereformeerde Gemeenten, 
maar ook voor de Gereformeerde Gemeente in Nederland, de Oud-Gereformeerde 
Gemeenten en andere bevindelijke kerkgenootschappen. 
 
Voor de Hersteld Hervormde Kerk is een interview gehouden met een informant uit dit 
kerkgenootschap. Hij schat de omvang van het roerend religieus erfgoed betrekkelijk 
klein omdat de HHK een relatief jong kerkgenootschap is (2004). In veel gevallen kerkt 
men in schoolgebouwen of plaatselijke lokalen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is bij 
het ontstaan van de HHK een historisch kerkgebouw in bezit gekomen van het kerkver-
band. In deze gevallen heeft men de gebouwen 50 jaar in pacht. De informant weet niet 
precies of daarmee de bijbehorende roerende goederen ook tot het kerkverband 
behoren. Vermoedelijk wel en daarmee zijn voorwerpen van historische waarde bij het 
kerkverband gekomen. 
 
Men heeft zeker belangstelling voor het verwerven van vrijkomende religieuze voor-
werpen en roerend religieus erfgoed. 
 

 
                                                        
 
16  Deze kleding is vaak privé bezit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de liturgische kleding in de R.-K. Kerk.  
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Er zijn tal van evangelische kerken en pinkstergemeentes in Nederland en dat maakt 
het lastig om in algemene termen iets over deze stroming te zeggen. Sommige evange-
lische kerken bestaan al lang en kennen een flinke organisatiegraad. Denk hierbij aan 
het Leger des Heils, Unie van Baptistengemeentes of Bond van Vrije Evangelische 
Gemeentes. Andere evangelische kerken zijn relatief jong en/of aanmerkelijk minder 
geïnstitutionaliseerd. In dat laatste geval zal men zeer praktisch omgaan met religieuze 
voorwerpen. 
 
Voor Pinkstergemeentes geldt een soortgelijk verhaal, hoewel hun geschiedenis in 
Nederland over het algemeen nog weer korter is. De oudste zijn zo’n honderd jaar in 
Nederland, veel aanmerkelijk korter. 
 
Daarbij komt dat veel evangelische kerken en pinkstergemeentes gebruik maken van 
bescheiden zaaltjes of kerkruimte huren van andere kerkgenootschappen. Omdat ze 
zelf geen eigen ruimte hebben, hebben ze relatief weinig religieuze voorwerpen 
verzameld die als erfgoed kunnen worden aangemerkt. 
 
Er zijn wel specifieke gebruiken die in zekere zin erfgoed zouden kunnen opleveren. 
Zo hebben veel voorgangers binnen evangelische kerken en pinkstergemeentes hun 
Bijbels vaak van onderstrepingen en aantekeningen voorzien. Het worden als het ware 
gebruiksboeken. Dit hangt weer samen met de opvatting dat de Bijbel een vraagbaak 
en richtsnoer in het dagelijks leven kan zijn en intensief wordt gebruikt bij preken en 
Bijbelstudie. 
Aldus gepersonaliseerde bijbels van vooraanstaande voorgangers zouden als roerend 
religieus erfgoed te zien zijn. Tegelijk betreft het hier privé bezit en niet iets wat tot de 
inventaris van een kerkgenootschap of gemeente behoort. Kanselbijbels kent men (dus) 
vrijwel niet. 
 
Veel andere voorwerpen zijn vooral praktisch van aard. 
 
Doopvonten kennen evangelische kerken en pinkstergemeentes over het algemeen niet, 
omdat men hier de kinderdoop niet kent. Soms worden bassins gebruikt of gehuurd 
voor volwassendoop door onderdompeling.  
 
Het Avondmaal speelt een belangrijke rol en dus zullen veel avondmaalsstellen 
aanwezig zijn. Het zal slechts in beperkte mate om avondmaalsstellen van historische 
of artistieke waarde gaan. Veelal betreft het gebruiksartikelen. 
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De VEG heeft een kleine enquête onder haar leden gehouden. Men heeft standaard-
voorwerpen zoals avondmaalstellen etc.17  
 
De informant voor de Pinksterkerken meldt dat er uit de tijd van de eerste Pinksterge-
meentes in Nederland gastenboeken en aantekeningenboeken zijn van pinkstervoor-
ganger Polman. Daarnaast zijn er wel muziekbundels en verschillende bladen en 
traktaten (waarvan er al veel bij het Historische Documentatiecentrum aan de VU zijn 
ondergebracht). 
 
In een aantal gevallen kopen pinkstergemeentes bestaande kerkgebouwen en krijgen 
daarmee het bezit over onroerend goed met mogelijk historische waarde. De oudste 
pinksterkerk (Kerkstraat 342-343 in Amsterdam) doet geen dienst meer als kerk, maar 
is wel een monument. Het heeft een eerste steen; het aanwezige glas in lood is verdwe-
nen. Overigens betreft het hier telkens onroerend goed. 
 
In Indonesische pinksterkerken bestaat het gebruik om een maquette van de tabernakel 
(het tentheiligdom uit de geschiedenis van het volk Israel) in de kerk te hebben. In 
preken verwijst men hier soms naar en maakt men allegorische vergelijkingen. 
Tot slot wijst de informant op de aanwezigheid van banieren met teksten of spreuken 
en wandkleden. 
 
Sommige kerkgenootschappen zijn zeer missionair en hebben een breed scala aan 
evangelisatielectuur. Bijvoorbeeld valt te denken aan Johan Maasback Wereldzending. 
Ook hier geldt dat deze traktaten en lectuur in zekere zin als roerend religieus erfgoed 
zijn te zien. 
 

1 	�����3	���	
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De verschillende informanten van de oosters-orthodoxe kerken melden expliciet dat het 
lastig is om in algemene termen over deze kerken te spreken omdat ze een grote mate 
van zelfstandigheid en onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar hebben. Ondanks 
deze constatering zien we toch een aantal constanten in de inlichtingen die de infor-
manten ons geven. 
 
De oosters-orthodoxe kerken kennen veelal een uitgebreide liturgie en daarvoor zijn 
verschillende religieuze voorwerpen nodig, zoals gewaden, wierookvaten, iconen, 
kandelaars, boeken enzovoorts. De liturgische waarde daarvan is over het algemeen 
hoog. Tegelijk merken veel informanten op dat het vaak om relatief eenvoudige 
voorwerpen gaat: veel oosters-orthodoxe kerken zijn redelijk jonge migrantenkerken en 
 
                                                        
 
17  Men ziet eveneens het belang in van behoud van deze voorwerpen en is geïnteresseerd in hulp en advies.  
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zij hebben nog weinigreligieuze voorwerpen van waarde verzameld. Er is veel kitsch 
en goudverf in oosterse kerkgebouwen te vinden waarvan de waarde zeer beperkt is.  
 
Er zijn echter enkele uitzonderingen. De toenmalige Koning Willem II was gehuwd 
met een zus van de Russische tsaar en zij behield haar godsdienst. Zo ontstond er door 
het toetreden van Anna Palowna tot het Nederlandse koningshuis een Russisch-
orthodoxe parochie in Den Haag. De parochie bezat veel historische en waardevolle 
voorwerpen. Een paar onderdelen daarvan zijn in beheer van Paleis het Loo. Het 
merendeel wordt gebruikt voor de eredienst in een kapel in Den Haag. 
 
Ook is er al eeuwen een Armeens-orthodoxe parochie in Amsterdam ten behoeve van 
scheepvaarders en handelslieden. Ook deze heeft in de loop der tijd waardevolle 
voorwerpen verzameld. 
 
 
Volgens de informant van de Syrisch-orthodoxe kerk kent deze kerk slechts een 
bescheiden gebruik van iconen. Religieuze voorwerpen zullen veelal liturgische 
gebruikswaarde hebben. Veel zal er niet zijn, omdat de Syrisch-orthodoxe Kerk is 
ontstaan uit (berooide) vluchtelingen uit Syrië en Turkije. Men wil wel investeren in 
gebouwen en meubelen voor de kerk, om daarmee iets van de eigen afkomst en traditie 
te koesteren, maar het geheel zal bescheiden blijven. Te denken valt aan de genoemde 
wierookvaten, kruizen, staf van de bisschop, wellicht hier en daar gordijnen en wand-
kleden. Daarnaast zullen er soms oude manuscripten zijn of gedrukte exemplaren van 
gekalligrafeerde boeken; veel zal niet veel ouder zijn dan 100 tot 150 jaar. 
Het meeste dat men in de kerk heeft, is echter nieuw, vanuit een functionele benade-
ring: men wil een kerk inrichten en daar worden nieuwe spullen voor aangeschaft. 
 
Ook binnen de Koptisch-orthodoxe kerk zal niet veel historisch materiaal worden 
gevonden. Wat er is, heeft uitsluitend historische waarde. Er zijn wel iconen, maar dat 
betreft moderne iconen, gemaakt door nog in leven zijnde schilders die dergelijke 
iconen in grote aantallen maken. 
Spullen die in de kerk een rol spelen in de liturgie, worden gewijd. Na de wijding 
zullen de spullen normaliter de kerk niet meer verlaten (en dus niet tentoongesteld 
kunnen worden). 
De kerk in Utrecht is ingericht met de inventaris van een museum voor de Koptisch-
orthodoxe kerk in Drenthe. Het museum bestaat inmiddels niet meer; thans zijn de 
spullen in gebruik in de liturgie. 
 
Er is grosso modo groei in omvang van de religieuze voorwerpen te verwachten. Veel 
oosters-orthodoxe kerken maken groei door, meestal door migranten, voor een deel 
door Nederlanders die toetreden. Men zal dan ook graag religieuze voorwerpen van 
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andere kerkgenootschappen overnemen, maar alleen wanneer dat past binnen de 
context of liturgie van de oosters-orthodoxe kerken. Zo zal men niet zo snel een 
monstrans van een r.-k. parochie willen overnemen, maar bijvoorbeeld wel relieken-
houders. 
De informant van de Koptisch-orthodoxe kerk merkt nog op dat mensen soms spullen 
meenemen uit Egypte. Men probeert dit nu wat te reguleren, om te voorkomen dat men 
met te veel dezelfde spullen komt te zitten. 
 

+��)�������

Binnen de vrijzinnige stroming zijn gesprekken gevoerd met woordvoerders van Het 
Apostolisch Genootschap en Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. 
 
Binnen Het Apostolisch Genootschap heeft men een ruime collectie van roerend 
religieus erfgoed. Het is beleid om van voorwerpen die een rol hebben gespeeld binnen 
het genootschap, bij voorkeur vijf exemplaren te verzamelen en te archiveren. Het kan 
dan gaan om doopschalen, liturgisch vaatwerk (de zogeheten dienschalen ten behoeve 
van ‘de rondgang’), collectebuidels, beeldjes en symbolen en zangbundels. Binnen de 
apostolische traditie speelt de apostel een belangrijke rol (dit geldt ook voor de nog te 
bespreken Nieuw Apostolische Kerk). Het was gebruikelijk om een foto van de apostel 
in huis te hebben18. Zo zijn er dus veel portretten in omloop. Soms werd huisvlijt aan 
de apostel aangeboden. De kwaliteit daarvan is wisselend, wat betekent dat er ook 
waardevol materiaal bij zit. 
 
Ook films en audiomateriaal worden beheerd. Daarnaast noemt de informant nog 
wandkleden en mozaïeken, ledenregisters en liederenbundels of glas-in-lood opstellin-
gen of keramieken die in lokale gemeenschappen aanwezig zijn. 
Vroeger kenden apostolische gemeenschappen ook zogenoemde wezenbusjes, voor 
specifieke collectes. 
 
Juist omdat dit teruggaat op een gebruik binnen de apostolische traditie, kan dit als 
roerend religieus erfgoed worden aangemerkt. 
 
Hoeveel roerend religieus erfgoed er binnen de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB 

zal zijn, kan de informant slecht inschatten. Lokale afdelingen hebben geen plicht om 
aan het landelijk bureau te melden wat ze in bezit hebben, maar vermoedelijk zal het 
niet veel zijn. 

 
                                                        
 
18  De apostel is de geestelijk leider van Het Apostolisch Genootschap.  
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Wellicht heeft een aantal grote afdelingen wel iets aan avondmaalsstellen, maar in veel 
gemeentes wordt geen avondmaal gevierd (lang niet alle NBP afdelingen zijn zogeheten 
kerkhoudend; zij houden geen kerkdiensten). 
 
De informant vermoedt dat de afdeling in Weesp wel het vermelden waard is. Het 
kerkgebouw daar is geschonken door de familie Van Houten (van de chocolade); de 
familie was lid van de NPB. Het gebouw is rijksmonument; delen van het interieur 
zouden als roerend religieus erfgoed kunnen worden gezien. 
Daarnaast zijn er hier en daar nog wel schilderijen in gebouwen van lokale afdelingen. 
De kwaliteit zal wisselend zijn. 
 
De NBP heeft op landelijk niveau een omvangrijke bibliotheek. Die stamt uit de tijd van 
de zogeheten postbibliotheken. Dat is een fenomeen dat in de jaren 20 van de vorige 
eeuw vrij gebruikelijk was; ook andere instanties kenden dit. Via de post kon men 
boeken lenen. 
Dat de NBP een dergelijke postbibliotheek heeft, hangt samen met haar doelstelling om 
het volk te ‘verheffen’ en studiekringen van materiaal te voorzien. 
 

1 ������

De Molukse kerken in Nederland kennen drie landelijke kerkgenootschappen, waarvan 
de Molukse Evangelische Kerk (GIM) de grootste is. Daarnaast zijn er nog de NGPMB en 
NGPMB maart ’5319 en een aantal zelfstandige plaatselijke gemeentes. Vaak maken 
verschillende kerkgenootschappen gebruik van één kerkgebouw. De informant schat 
dat er tussen de 50 en 60 kerkgebouwen zijn en ongeveer 66 à 70 kerkelijke gemeentes. 
 
De Molukse kerken hebben vrijwel geen inventaris dat als roerend religieus erfgoed is 
aan te merken, zegt de informant. Binnen de kerkgebouwen zijn wel kanselbijbels, 
doopvonten en collectezakken, maar die hebben vrijwel uitsluitend een gebruikswaar-
de. Ze behoren veelal tot de kerkgebouwen en niet tot de kerkgenootschappen. 
De kerkgenootschappen hebben wel vaak hun eigen avondmaalsstellen; die zijn in het 
beheer van de leden van de betreffende gemeente. Ook die hebben geen bijzondere 
historische of financiële waarde. Wel een grote liturgische waarde. 
 
Dat geldt zeker ook voor de zogenoemde piring natzar, of offerschaal. Dat is een 
schaal die een belangrijke rol speelt in de devotie thuis en in de kerkgebouwen. Men 
legt daar geld op dat op zondag in de kerk wordt aangeboden. De piring natzar is 

 
                                                        
 
19  Volgens het Handboek Christelijk Nederland van Hoekstra en Ipenburg hebben de NGPMB mrt’53 10.000 

leden en de NGPMB 2.500 leden. 
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tevens een plaats waar men met het gezin bij belangrijke gebeurtenissen bidt. Het 
gebruik van de piring natzar thuis loopt daarbij terug, zo schat de informant in. 
Het betreft veelal alledaagse schalen die net zo goed hadden kunnen dienen als dage-
lijkse gebruiksvoorwerpen, zonder bijzondere (materiële en historische) waarde.  
 
Vanwege de sobere aard van de erediensten van de Christelijke Gemeente van Jeho-
vah’s Getuigen, spelen religieuze voorwerpen geen voorname rol. Waar ze al gebruikt 
worden, wordt aan de voorwerpen vrijwel nooit een bijzondere waarde toegekend. 
Voorgangers dragen geen bijzondere ambtsgewaden en gebruiken meestal hun eigen 
exemplaren van de Bijbel (in dit geval in de Nieuwe Wereldvertaling). Hier en daar 
zullen er wel historische exemplaren in bezit zijn van lokale gemeentes of – eerder – 
van particulieren. 
 
Jehovah’s Getuigen vieren één keer per jaar avondmaal, hier wordt geen speciaal 
liturgisch vaatwerk voor gebruikt. Men kent geen kinderdoop, maar doop door onder-
dompeling. De ‘bassins’ die hiervoor gebruikt worden, hebben geen speciale betekenis 
in de zin dat het om religieus erfgoed gaat. In voorkomende gevallen wordt soms 
uitgeweken naar een nabijgelegen zwembad of wordt gebruik gemaakt van een mobiele 
doopgelegenheid die in de hal van de Koninkrijkszalen (de kerkgebouwen van de 
Jehovah’s Getuigen) wordt geplaatst. 
 
Jehovah’s Getuigen zijn om hun geloof in de Tweede Wereldoorlog vervolgd. In 
verschillende musea en herinneringscentra is een door het kerkgenootschap zelf 
samengestelde expositie te zien geweest. Op dit moment zijn er stukken uit de exposi-
tie in bruikleen in verschillende musea in binnen- en buitenland. 
 
De omvang van het roerend religieus erfgoed van de Nieuw Apostolische Kerk is 
beperkt, vertelt de informant. Dat hangt samen met de relatief sobere liturgie. Wel kent 
men een eigen en rijke zangcultuur met bijbehorende liederen- en korenbundels. 
Daarvan zijn er velen in omloop. 
Er worden geen speciale bijbels gebruikt in de erediensten. Toetredende leden of 
confirmanten krijgen vaak zogeheten confirmantenbijbels als geschenk. Het betreft dan 
‘gewone’ bijbels, die door de gelegenheid een speciale emotionele waarde voor de 
ontvanger kunnen krijgen (en dus in privébezit zijn). 
 
De NAK kende de traditie dat leden van het kerkgenootschap een foto van de apostel in 
huis hadden staan. Ook daarvan zijn er velen duizenden in omloop (geweest). Zowel de 
genoemde liederen- en korenbundels, als de foto’s worden door de informant niet als 
bijzondere voorwerpen gezien; er zijn er immers heel veel van in omloop. 
 
De meubels in de kerkgebouwen worden niet gezien als religieus erfgoed. 
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De geldelijke waarde van de religieuze voorwerpen schat de informant niet erg hoog 
in; wel kunnen, zoals uit voorgaande valt af te leiden, veel voorwerpen een hoge 
emotionele of symbolische waarde hebben. 
 
Vermoedelijk zal de omvang van het aantal religieuze voorwerpen afnemen; de NAK 

heeft al jaren te maken met (licht) dalend ledental. Daarbij is er een gering historisch 
bewustzijn ten aanzien van de inventaris en zullen zaken dus niet snel worden bewaard 
of gearchiveerd. Wanneer bijvoorbeeld gemeenschappen worden samengevoegd, zal 
men vrij zakelijk met inventaris omgaan.  
Soms worden wel spullen bewaard op het landelijk bureau van de NAK in Amersfoort, 
waar een beperkt depot is. Dat bewaren is eerder om praktische of economische 
redenen dan om het beheren van religieus erfgoed. 
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Alle informanten van de christelijke migrantenkerken melden dat zij niet of nauwelijks 
over religieuze voorwerpen beschikken. Het zijn over het algemeen ‘gewone gebruiks-
voorwerpen’ die geen bijzondere waarde hebben. Ook zijn het meestal nieuw aange-
schafte voorwerpen.  
De Redeemed Christan Church of God is een snelgroeiende Nigeriaanse pinksterkerk, 
met inmiddels veel gemeentes in Nederland. Daarbij zijn zij ook eigenaar van de 
panden waarin zij kerken. Geld lijkt geen rol te spelen. De inrichting van deze kerken 
is echter sober. Er worden volgens de informante weinig voorwerpen gebruikt en 
aangeschaft.  
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Migranten in de r.-k. parochies gebruiken veelal de voorwerpen die aanwezig zijn in de 
kerken waar zij zijn ondergebracht. Daarnaast is er een aantal religieuze voorwerpen 
dat uit het land van herkomst wordt meegebracht: zoals bijzondere Mariabeelden en 
monstransen. 
Het ontbreekt aan de nodige kennis om de waarde van de religieuze voorwerpen te 
kunnen bepalen. Het is de inschatting dat de aanwezige voorwerpen vooral een emoti-
onele en devotionele waarde hebben. Toch zijn er mogelijk ook een aantal meer 
kunsthistorisch waardevolle stukken in de kerken aanwezig.  
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Religieuze voorwerpen die gebruikt worden binnen de islam zijn bijvoorbeeld:  
� preekgestoelte; 
� een apart gebedskleed en hoofdbedekking voor de imam; 
� losse gebedskleden of voorgedrukte gebedsmatjes in de vloerbedekking; 
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� islamitische gebedssnoeren; 
� schilderijen aan de muur met gekalligrafeerde Koranteksten, de namen van Allah en 

Mohammed, de vier kaliefen en hun kleinzonen, of de afbeelding van beroemde 
moskeeën (deze worden soms als kunst gewaardeerd, soms voor de geloofsover-
dracht gebruikt); 

� materiaal voor de rituele wassing; 
 
Volgens de informanten is kenmerkend voor de situatie in Nederland dat er relatief 
weinig bezit is aan religieuze voorwerpen.  
Daarvoor geven zij een aantal redenen:  
� Men is zich nog aan het vestigen in Nederland en bezit daarom (nog) niet veel. 
� Er zijn veel verschillende soorten panden die als gebedsruimte dienen, zoals 

schoolgebouwen en kerken met een herbestemming – het zijn veelal geen formele 
moskeegebouwen.  

� Religieuze voorwerpen zijn vooral gebruiksvoorwerpen. Zij mogen, volgens de 
informanten, niet afleiden van de kern van het geloof in God en de daartoe beno-
digde volledige aandacht bij het gebed. 

 
Men kan dus samenvattend concluderen dat er weinig religieuze voorwerpen zijn. En 
dat wat er is, is van weinig materiële waarde.  
 
De voorwerpen die gebruikt worden, komen meestal uit de landen van herkomst. 
Sommige voorwerpen, zoals een preekstoel, worden inmiddels ook in Nederland 
gemaakt. Eenvoudige gebruiksvoorwerpen zoals gebedskleden worden ook in winkel-
tjes of op de markt in Nederland gekocht. Daarin is een bloeiende detailhandel ont-
staan.  
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Bij nieuwe tempels is het gebruikelijk dat nieuwe inventaris wordt aangeschaft. 
Hiervoor worden beelden in Azië besteld, die daar zijn gemaakt door ambachtslieden.  
In Nederland zijn relatief veel beelden aanwezig in tempels en andere gebedshuizen en 
-centra, die dus vrijwel allemaal in Azië zijn gemaakt20. Deze beelden zijn gemiddeld 
genomen van een goede kwaliteit en relatief kostbaar in aanschaf (omdat zij bijvoor-
beeld van wit marmer zijn gemaakt). De waarde ervan wordt echter vooral gezien als 

 
                                                        
 
20  Voor de volledigheid wijzen we er hier nogmaals op dat beelden alleen een rol spelen in de geloofsbeleving 

van de grootste hindoestroming in Nederland, de Sanatan Dharm. 
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liturgisch en devotioneel. Pas over ‘100 jaar’ zullen deze beelden naar verwachting van 
de informanten ook een meer kunsthistorische waarde hebben.  
 
Bij particulieren zijn waarschijnlijk wel beelden aanwezig met een meer kunsthistori-
sche waarde. Deze beelden zijn soms al generaties familiebezit. Om hoeveel beelden 
het gaat, valt moeilijk te schatten. Evenmin is de economische waarde lastig te schat-
ten, om dat de voorwerpen voor de meeste hindoes louter een religieuze waarde 
hebben, volgens de informant.  
 
Er zijn in Nederland slechts twee officiële hindoetempels, een in Wijchen en een in 
Amsterdam. Onlangs is bekend geworden dat er ook in Den Haag een tempel gebouwd 
zal worden. De overige plaatsen waar hindoes samenkomen, zijn heel verschillend van 
aard. Soms is dat bij huisaltaren, soms is dat in scholen en garages enz. Maar altijd zijn 
er beelden en muurdoeken aanwezig.  
 
De tempel in Wijchen is recent gebouwd. Het is een gebouw met drie verdiepingen. De 
bovenste verdieping is de gebedsruimte. De andere twee verdiepingen dienen als 
ontmoetings- en feestruimte. In iedere zaal staan meerdere beelden en hangen meerdere 
doeken aan de muren. In de gebedsruimte is een relatief groot aantal beelden in 
gebruik. De kwaliteit en prijs van de voorwerpen in het gebouw verschilt. Een gedeelte 
van de beelden is van kunststof gemaakt, terwijl andere beelden (vooral die in de 
gebedsruimte) van wit marmer zijn. Alle beelden zijn in opdracht van de tempel 
gemaakt en zijn dus nieuw. Verder zijn er ook preekstoelen, andere beelden en authen-
tieke muziekinstrumenten.  
 
De bezochte boeddhistische tempel in het Jewel Heart Boeddhistisch Centrum in 
Nijmegen is volgens informanten groot voor Nederlandse begrippen. In het gehele 
centrum zijn in ieder van de ongeveer vijf ruimtes die in gebruik zijn, minstens twee 
Boeddhabeelden aanwezig (totaal tien stuks). De beelden zijn van wisselende materiële 
waarde – maar volgens de informante nooit echt kostbaar. In de centrale gebedsruimte 
is echter één groot beeld dat ook nog eens gevuld is met allerlei devotionele en mate-
riële kostbaarheden.  
Daarnaast bezit het centrum een relatief groot aantal tanghka’s: geschilderde doeken 
met allerlei voorstellingen uit het leven van de Boeddha. Er is ook een bibliotheek (in 
opbouw). Buiten de genoemde beelden, de tanghka’s, en boeken en tijdschriften is er 
niet veel aanwezig.  
Samengevat is de omvang van het aantal religieuze voorwerpen groot, in verhouding 
tot het kleine aantal tempels die er zijn in Nederland.  

 �
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In dit hoofdstuk komen drie deelaspecten rondom behoud en beheer aan de orde. 
Allereerst de vraag in welke mate er aandacht voor behoud en beheer voor religieuze 
voorwerpen in het algemeen en roerend religieus erfgoed in het bijzonder is. We 
bespreken hier achtereenvolgens christendom, islam, en hindoeïsme en boeddhisme. 
Voor zover zinvol en mogelijk maken we dan ook onderscheid naar de eerdergenoem-
de stromingen. 
In de volgende paragraaf beschrijven we de reacties van de informanten op het Waar-
deringskader en – in de derde paragraaf – de reacties op het Stappenplan. Ook hier 
geldt dat we onderscheid naar religie en stromingen maken, wanneer dat mogelijk en 
zinvol is. 
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Men ziet binnen orthodox-gereformeerde stroming zeker het belang van behoud en 
beheer van roerend religieus erfgoed. Omdat veel daarvan op dit moment gebruikt 
wordt en men zuinig ermee omgaat, zal de conditie op peil blijven. Vermoedelijk 
zullen de meest kwetsbare voorwerpen de orgels in de kerken zijn, maar die vallen 
volgens de informant onder onroerend goed. 
 
Binnen de orthodox-gereformeerde traditie zijn soms amateur-historici actief. Zij 
leggen de geschiedenis van hun eigen kerk, hun kerkverband of breder, vast in gedenk-
boeken en dergelijke.  
De informant merkt hierbij wel op dat het mogelijk is dat lokale kerken of amateur-
historici soms de waarde van voorwerpen niet juist in kunnen schatten. Dat neemt niet 
weg dat men in de meeste gevallen wel zuinig met het materiaal zal omgaan en dat het 
dus behouden zal blijven. 
Desgevraagd zal men op zoek gaan naar aanvullende deskundigheid in eigen kring of 
daarbuiten. Een website zoals die in de vragenlijst wordt voorgesteld, zal op prijs 
worden gesteld. Voor de vrijgemaakte kerk is er een landelijk steunpunt voor de 
commissies die op plaatselijk niveau behoud en beheer van de kerkelijke goederen 
behartigen. Dat steunpunt kan een goede opstap zijn om de website onder de aandacht 
van lokale kerken te brengen. 
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In sommige gevallen zullen religieuze voorwerpen bij verhuizingen of afstoting van 
kerkgebouwen in particulier bezit zijn geraakt. Kerken zullen graag voorwerpen van 
andere kerken overnemen als dat aan de orde is; ook zullen ze voorwerpen aan andere 
kerken willen overdragen. In sommige gevallen gebeurt dat al als banken en orgels of 
andere voorwerpen aan Oost-Europese kerken wordt geschonken. Volgens de infor-
mant vindt dat af en toe plaats. Door schenking aan Oost-Europese kerken blijven de 
voorwerpen voor religieus gebruik beschikbaar en steunt men partnerkerken. 
 
De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben een eigen archiefdienst: het Archief- 
en Documentatiecentrum, gevestigd in Kampen. Dit ADC is opgericht in 1993 ter 
verzorging van de geschiedenis van deze kerken. Het richt zich in de eerste plaats op 
archieven van personen en instellingen uit gereformeerd-vrijgemaakte kring. Dit wordt 
op professionele wijze beheerd.  
 
Ook de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben een archivaris die de archieven 
onderhoudt. 
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De Hersteld Hervormde Kerk is een kerkgenootschap in opbouw. Dat betekent dat men 
probeert religieuze voorwerpen te verwerven middels koop en overname bij herbe-
stemming. Daar zitten ook historisch interessante voorwerpen tussen. Zo verwerft men 
kanselbijbels of borden waarop de namen van de predikanten staan.  
Wanneer daartoe de mogelijkheid bestaat, zal de HHK zeker ook historische voorwer-
pen verzamelen. Dan zullen ook vragen van onderhoud aan de orde zijn. 
 
Op dit moment zijn die vragen naar beheer vrijwel nog niet aan de orde. Veel van wat 
het kerkgenootschap bezit, is betrekkelijk jong en vraagt geen speciale aandacht. 
Wel is er een bouwcommissie binnen de HHK in oprichting die ook zal toezien op 
behoud en beheer van religieuze voorwerpen. Binnen de commissie is voldoende 
deskundigheid aanwezig; indien nodig zal men deskundigheid van buiten zoeken. Men 
vindt namelijk dat roerend religieus erfgoed behouden moet blijven voor volgende 
generaties. 
De bedoeling is dat de commissie binnen afzienbare termijn een nieuwsbrief gaat 
uitbrengen. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan de thematiek van roerend 
religieus erfgoed en vragen van behoud en beheer. 
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De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland is een koepel van gemeenten 
met grote plaatselijke zelfstandigheid. Het is dan ook niet mogelijk om algemene 
uitspraken te doen over de Vrije Evangelische Gemeenten die tot de VEG behoren. 
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Op het landelijk bureau van de VEG vermoedt men echter dat er op plaatselijk niveau 
weinig beleid zal zijn ten aanzien van behoud en beheer. De informante herinnert zich 
slechts één geval waarbij een avondmaalsstel aan het landelijk bureau is aangeboden 
omdat het door een lokale gemeente werd afgestoten. Dit avondmaalsstel is geschon-
ken aan een kerkelijke gemeente in Oost-Europa.  
 
Het is goed denkbaar dat lokale gemeenten telkens hun eigen afwegingen maken bij 
aanschaf of afstoting en behoud en beheer van erfgoed. Daarbij is het de vraag of men 
de voorwerpen als erfgoed en historisch waardevol ziet. 
 
Binnen Pinksterkerken worden veel zaken functioneel gebruikt. Daardoor heeft men 
soms beperkt zicht op de historische waarde. Er zijn dan ook zaken zoek geraakt en 
soms raken dingen beschadigd. Hierbij moet vooral worden gedacht aan schriftelijk 
materiaal en foto’s.  
In samenwerking met het Historisch Documentatiecentrum aan de VU probeert men 
collecties tijdschriften en traktaten te verzamelen. 
Het is echter belangrijk, zo zegt de informant, om het historisch bewustzijn binnen 
Pinksterkerken te stimuleren en te zorgen voor goede zorg voor religieus erfgoed. 
Informatie hierover zou volgens hem via het Landelijk Platform van de Pinksterbewe-
ging21 een goede basis vormen om de thematiek van beheer en behoud onder de 
aandacht te brengen van de verschillende pinkstergemeentes. 
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De informant van de Russisch-orthodoxe parochie uit Amsterdam meldt dat er een 
groot historisch besef is bij zijn parochie in het bijzonder en de Byzantijnse kerken in 
het algemeen. Van daaruit zal men zorg dragen voor behoud en beheer van roerend 
religieus erfgoed. 
Van de genoemde spullen die toentertijd met Koningin Anna Palowna zijn meegeko-
men, wordt een klein deel door Het Loo beheerd; het grootste deel van de collectie 
wordt secuur beheerd in een kapel in Den Haag. De religieuze objecten zijn tevens nog 
in gebruik voor de eredienst in de betreffende kapel. 
 

 
                                                        
 
21  Dit is een overkoepelende organisatie van landelijk opererende kerkgenootschappen met een pinkster, volle 

evangelie of charismatisch-evangelische signatuur. De volgende kerkgenootschappen waren in 2010 aangeslo-
ten: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Rafaël Nederland, Bethel Pinksterkerk Nederland, Volle 
Evangelie Bethel Kerk, Bethel Pentecostal Temple Fellowship Nederland, Newfrontiers en Victory Outreach 
Nederland. Tot voor kort was de naam van de koepelorganisatie Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle 
Evangeliebeweging. 
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Het Instituut voor Oosters christendom (IVOC: onderdeel van de Radboud Universiteit 
in Nijmegen) heeft een grote bibliotheek in haar bezit. Het beheer daarvan is in handen 
van de universiteitsbibliotheek en vindt dus professioneel plaats. 
 
Vermoedelijk hebben andere oosters-orthodoxe kerken minder religieuze voorwerpen 
en daarmee zijn vragen naar behoud en beheer minder aan de orde. 
 
Vragen rond behoud en beheer spelen nog vrijwel geen rol bij de Koptisch-orthodoxe 
kerk. De voorwerpen die men heeft, zijn betrekkelijk nieuw, worden gebruikt en 
daardoor goed beheerd. 
 
De informant van de Syrisch-orthodoxe kerk wijst erop dat er ‘uitermate conservatieve 
groepen’ Syrisch-orthodoxe parochianen zijn die hun bezit koesteren. Het is voor hen 
een link met hun traditie en geschiedenis. Ze zullen dan ook zeker hun best doen om, 
wanneer dat aan de orde is, zaken te behouden. 
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Binnen Het Apostolisch Genootschap is men zich zeer bewust van het belang van het 
bewaren van waardevolle voorwerpen. Het genootschap heeft een landelijke functiona-
ris die het beheer in zijn takenpakket heeft.  
Het materiaal wordt klimatologisch geconditioneerd bewaard. Daarnaast is men bezig 
collecties te beschrijven. Er wordt veel geld geïnvesteerd in behoud en beheer en dus 
ligt hier geen punt van zorg. Er zijn voldoende budgetten aanwezig. 
 
Naast het landelijk archief waarin veel archiefstukken en voorwerpen worden bewaard, 
is er vermoedelijk op plaatselijk niveau ook nog redelijk wat erfgoed aanwezig. Hierbij 
kan met name worden gedacht aan wandkleden en mozaïeken. Daarvan geldt dat van 
sommige de artistieke waarde betrekkelijk is, maar van andere hoog.  
 
Overigens zijn de plaatselijke afdelingen geen rechtspersoon, dus ook wat plaatselijk 
aanwezig is, is eigendom van het landelijke verband. Plaatselijke gemeenschappen 
worden geacht deze zaken goed te beheren en zullen deze bij afstoting eerst aanbieden 
aan het landelijk verband. 
 
Het Apostolisch Genootschap heeft in de loop van haar bestaan een heel specifieke 
traditie ontwikkeld. Dat betekent dat de gebruikswaarde van veel voorwerpen buiten 
Het Apostolisch Genootschap betrekkelijk klein zal zijn. Er zijn geen principiële 
bezwaren tegen herbestemming bij andere religieuze organisaties, maar in de praktijk 
zal dit er niet van komen. 
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Binnen de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB mogen voorwerpen van lokale afdelin-
gen niet zonder meer worden verkocht of geschonken. Bij afstoting gaan voorwerpen 
in eerste instantie naar het landelijk bureau. De omvang van het roerend religieus 
erfgoed zal dus op peil blijven, concludeert de informante. 
 
De postbibliotheek wordt secuur beheerd. Er is daarvoor wel voldoende deskundigheid 
aanwezig binnen de NPB. Wel meldt de informante dat er op dit moment nog onvol-
doende is gewerkt aan de geschiedschrijving van de NPB; dat is voor de komende tijd 
een punt van aandacht. In het verlengde daarvan zal het roerend religieus erfgoed ook 
sterker onder de aandacht komen. 
 
Hier en daar vindt wel nieuwbouw plaats. In de praktijk zal men dan liever investeren 
in audiovisuele middelen dan in historische voorwerpen. Men zal dan ook niet snel 
roerend religieus erfgoed van andere afdelingen of kerken overnemen. 
Schenking vanuit het landelijk bureau is wel denkbaar. 
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In het voorgaande hoofdstuk is al opgemerkt dat men binnen de Nieuw Apostolische 
Kerk met veel voorwerpen vrij zakelijk en functioneel omgaat. Daarnaast merkt de 
informant op dat de liederen- en korenbundels weliswaar als weerslag van de traditie 
kunnen worden gezien, maar omdat er veel bundels in omloop zijn, zal men niet snel 
afzonderlijke bundels bewaren als onderdeel van het apostolische erfgoed. 
 
In het depot bij het landelijk kantoor worden wel zaken bewaard, maar er is niet echt 
sprake van een beleid ten aanzien van behoud en beheer. Overigens heeft Het Aposto-
lisch Genootschap een deel van het historisch archief van de (voorgeschiedenis van de) 
NAK. 
 
Er is vanuit het kerkverband nog geen aanbod om voorwerpen aan andere kerken aan te 
bieden; evenmin zal men voorwerpen van andere kerkgenootschappen overnemen. 
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Vraag naar behoud en beheer is niet van toepassing uitgezonderd mogelijk de r.-k. 
migranten. De informanten kunnen niet zelfstandig de waarde van de voorwerpen 
inschatten.  
 
Kenmerkend voor de christelijke migrantengemeenschappen is dat ze 
� relatief kort in Nederland zijn; 
� meestal niet hier zijn gekomen om te wortelen; 
� gericht zijn op het hier en nu, en de nabije toekomst; 
� een grote (ook internationale) mobiliteit hebben. 
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Wanneer er al wordt nagedacht over erfgoed, is dat in termen van het land van her-
komst. Naar de beleving van de migranten horen de religieuze voorwerpen juist bij de 
cultuur waar zij vandaan komen; zij zullen de religieuze voorwerpen dan niet snel zien 
als Nederlands erfgoed.  
 
 

!*�*� ���� �

De vraag naar behoud en beheer is voor de gemeenschappen die in dit onderzoek zijn 
vertegenwoordigd, niet direct van belang, omdat men nog in de opbouwfase verkeerd, 
zoals de informanten dat zelf noemen. In de toekomst zal behoud en beheer echter wel 
een punt van aandacht worden. 
Over het algemeen ziet men wel het belang van respectvol omgaan met materiële 
voorwerpen, mede met het oog op de toekomst. Er worden door de informanten geen 
voorwerpen genoemd waarmee extra zorgvuldig moet worden omgegaan.  
 
Bij het denken aan ‘erfgoed’ spreekt men niet direct in termen van Nederlands erfgoed. 
Als er wel in die termen over wordt gesproken, gaat het om islamitisch erfgoed: men 
denkt dus blijkbaar meer langs de lijn van de religie dan langs geografische en/of 
etnische lijnen.  
 
Bij eventuele toekomstige sluiting van het gebedshuis van de bezochte Soefi-orde 
zullen de voorwerpen teruggaan naar het hoofdkwartier van de orde in Engeland.  
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Omdat de meeste hindoes en boeddhisten nog relatief kort in Nederland verblijven, 
anticipeert men nog niet op afstoting van religieuze voorwerpen. De voorwerpen die 
momenteel in Nederland zijn, worden veelvuldig gebruikt voor devotionele doeleinden. 
Daarmee is vooralsnog een goede zorg gewaarborgd.  
Voor het eventueel grotere onderhoud van de voorwerpen zal waarschijnlijk een beroep 
worden gedaan op deskundigen in India, waar de meeste religieuze voorwerpen wor-
den gekocht en gemaakt. Ook voor de hindoestanen van Surinaamse afkomst geldt dit. 
Zij hebben hun religieuze centrum eveneens in India. Dit impliceert ook dat men de 
religieuze voorwerpen niet zozeer ziet als erfgoed voor de Nederlandse samenleving.  
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Veel kerkgenootschappen merken op dat het Waarderingskader helpt bij de waardering 
van hun inventaris. Het reikt andere wijzen van kijken aan en is in die zin verrijkend. 
Veel informanten denken bij roerend religieus erfgoed in eerste instantie aan voorwer-
pen met een historische waarde of voorwerpen met een zekere zeldzaamheid. Wanneer 
die er niet is, worden de voorwerpen als van betrekkelijke waarde gezien. 
Het Waarderingskader wijst bijvoorbeeld ook op de religieuze, emotionele of presenta-
tie- en educatiewaarde of de documentatiewaarde. Dat zijn aspecten die veelal niet 
eerder zijn onderkend. 
 
De meeste informanten vinden de tekst van de samenvatting helder, er worden geen 
omissies gezien, evenmin staan er overbodige zaken in. Wel meldt een aantal infor-
manten dat het document vrij uitgebreid is. Wellicht kan het compacter en eenvoudi-
ger. Daarbij moet worden opgemerkt dat aan de informanten een samenvatting van het 
oorspronkelijke document is voorgelegd. 
 
Soms melden informanten dat gezien de beperkte omvang van hun roerend religieus 
erfgoed de thematiek die wordt aangesneden ‘ver van mijn bed’ is. 
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De informanten van de r.-k. migrantenparochies in Amsterdam gaven aan graag 
ondersteuning te willen krijgen bij het waarderen van hun religieuze voorwerpen. Zij 
achten zichzelf niet in staat om een realistische inschatting van de waarde te maken.  
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Het Waarderingkader is aan de informanten voorgelegd. Zij zijn niet goed in staat een 
reactie te geven. Omdat men niet bewust bezig is met de materie en het aantal religieu-
ze voorwerpen niet groot is, achten zij het belang van een Waarderingskaders niet erg 
hoog.  
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De Handreiking is aan informanten voorgelegd, maar zij hebben niet gereageerd op de 
vraag naar de bruikbaarheid en toegankelijkheid daarvan. Mogelijk achten zij de 
thematiek van waardering, afstoting of herbestemming niet van belang.  
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In een aantal gevallen wordt het Stappenplan als expliciet bruikbaar gezien, vooral bij 
die kerkgenootschappen die met afstoting te maken hebben. Overigens moet wel 
worden opgemerkt dat veel informanten de samenvatting slechts globaal (tot niet) 
hebben doorgelezen of bestudeerd. 
Een aantal informanten wijst op de formulering van het stuk. Zo meldt de eerste zin 
“Stel vast of de geloofsgemeenschap een mandaat heeft gekregen om binnen de 
collectie te selecteren …” Dit veronderstelt een hoger orgaan dat dit mandaat kan 
geven. Bij sommige kerkgenootschappen is hier geen sprake van en wordt een derge-
lijke formulering niet goed verstaan. Soms kan dit contraproductief werken.  
 
Voor zover van toepassing is een duidelijk stappenplan bij afstoting van voorwerpen 
zinvol. Veel informanten zien de zin van de te ontwikkelen website wel in. Met name 
de kerkgenootschappen die zichzelf in ontwikkeling en opbouw zien, achten het 
Stappenplan (nog) niet op hun situatie van toepassing. 
 
De informant uit de GKV (die ook kerkjurist is) wijst erop dat bij afstoting ook de 
thematiek aan de orde komt wie rechtspersoon is (de lokale kerkelijke gemeente als 
collectief) en wie daarbinnen handelingsbevoegd is voor het vervreemden van goede-
ren. Het is niet altijd duidelijk of men het onderscheid kent en volgt. 
 
Voor de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen is het Stappenplan niet van 
toepassing; zoals uit het hiervoor vermelde blijkt dat het kerkgenootschap erg sober is 
waar het religieuze voorwerpen betreft. Daarbij komt dat de Jehovah’s Getuigen in 
Nederland geen eeuwenoude historie kennen. Van afstoting van roerend religieus 
erfgoed is in dit geval (nog) geen sprake, meldt de informant. 
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Er is bij de benaderde migrantenkerken geen sprake van een situatie waarin religieuze 
voorwerpen afgestoten moeten worden. Daarmee is het Stappenplan voor hen niet 
relevant.  
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De informanten uit dit onderzoek verwachten geen sluiting van moskeeën op korte 
termijn, dus is herbestemming of afstoting van voorwerpen nog niet aan de orde, noch 
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is hierover beleid. Men geeft dan ook aan geen behoefte te hebben aan begeleiding op 
dat punt.  
In een aantal gevallen zijn moskeeën in kerkgebouwen gesticht. De informanten geven 
aan met veel respect te zijn omgegaan met de voorwerpen die in het gebouw aanwezig 
waren. Het meeste hiervan heeft men aan de vorige eigenaren teruggegeven; men heeft 
niets hergebruikt.  
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De eerste sluiting van tempels en centra wordt pas over 20-25 jaar verwacht als de 
eerste generatie hindoes en boeddhisten is overleden. Hergebruik van beelden is wel 
gangbaar binnen de verschillende tradities, maar die beelden verliezen dan aan devoti-
onele waarde – ze zullen dan bijvoorbeeld nooit meer hoofdbeeld van een tempel 
worden.  
Omdat de meeste tempels en centra dus nog relatief jong zijn, is herbestemming of 
afstoting van voorwerpen nog niet aan de orde, noch is hierover beleid. Men geeft dan 
ook aan geen behoefte te hebben aan begeleiding bij de herbestemming en/of afstoting.  
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In een aantal interviews is expliciet gesproken over exposeren van roerend religieus 
erfgoed. Dit is alleen aan de orde gesteld wanneer daar aanleiding toe was. In dit 
hoofdstuk volgt een kort overzicht van de verzamelde reacties. Tevens doet dit hoofd-
stuk verslag van een tweetal interviews met vertegenwoordigers van musea die religi-
euze kunst bezitten. 
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De informant van de orthodox-gereformeerde kerk vertelde dat hij vergaande plannen 
heeft gehad om in Kampen een museum voor het protestantisme op te richten. De 
plannen vonden geen doorgang en liggen nu in de koelkast.  
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Ondanks het feit dat er weinig bewustzijn ten aanzien van roerend religieus erfgoed is 
binnen bevindelijke kring, is er inmiddels aardig wat verzameld. Dit is in het bezit van 
de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (Boezemsingel, Rotterdam) 
en in privébezit van de informant (en mogelijk ook van andere particulieren). 
Een eerder idee om spullen tentoon te stellen in een museum strandde op het feit dat 
het museum ook op zondag open zou zijn. Dat is onoverkomelijk in bevindelijke kring. 
 
Wanneer religieuze voorwerpen moeten worden afgestoten, draagt men bij voorkeur 
over aan andere kerken of kerkgenootschappen en liever niet aan musea. Omdat 
behoud uitgangspunt is, zou schenking aan een museum wel aan de orde kunnen zijn 
en daar heeft men dan ook wel vrede mee. Gezien het feit dat de HHK nog volop in 
opbouw is, is afstoting zeer theoretisch. 
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Evangelische kerken en pinkstergemeentes kijken is in beperkte mate naar hun religi-
euze voorwerpen in termen van roerend religieus erfgoed. Tegelijk ziet de informant 
van de Pinkstergemeentes wel het belang in van behoud en beheer van historisch 
materiaal. Wanneer dat aan de orde is, kunnen er zeker mogelijkheden zijn voor 
exposeren. 
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Een deel van de voorwerpen die toebehoorden aan koningin Anna Palowna, zijn al 
voor bezichtiging beschikbaar. Sommige informanten melden dat liturgische voorwer-
pen die eenmaal gewijd zijn, normaliter het kerkgebouw niet zullen verlaten. Expose-
ren kan dan ook niet aan de orde zijn. 
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De informanten vermoeden dat de r.-k. migranten niet bereid zullen zijn hun specifieke 
voorwerpen, voor zover die aanwezig zijn, te willen exposeren. Zij hebben deze 
voorwerpen nodig voor hun geloofsbeleving en kunnen niet zonder.  
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Onder de informanten verschilt men van mening. Volgens de ene informant mogen 
voorwerpen alleen in een islamitische omgeving worden tentoongesteld; volgens een 
andere informant is er geen enkel bezwaar tegen het exposeren van voorwerpen, zolang 
ze met respect worden behandeld en de reinheidregels in acht worden genomen. Deze 
reinheidregels kennen vele invullingen: van zeer vrijzinnig tot ultraorthodox.  
 
Vanuit de vertegenwoordigers van de islam zijn ideeën geuit, als een latente wens, om 
in Nederland een islamitisch museum op te richten. Recentelijk is er ook een dergelijke 
wens geuit in de Volkskrant. De schrijver van dat artikel uit ook de nadrukkelijke 
gedachte dat ‘Nederland een museum zou moeten hebben voor islamitische kunst’22.  
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De vertegenwoordigers van deze religies hebben verschillende ideeën over exposeren. 
Alle drie de informanten geven aan het exposeren van hun voorwerpen als zinvol te 
beschouwen. Er moet wel aan een aantal eisen rond veiligheid en verzekering zijn 
voldaan. Men ziet een expositie als goed middel tot educatie – een belangrijke waarde 
voor de hindoegemeenschap in Wijchen, mede gezien haar activiteiten op het terrein 
van de interreligieuze dialoog. Maar er zijn ook vragen rond ‘reinheid’. Men stelt in de 
culturen van herkomst speciale eisen aan de reinheid van degene die in contact komen 
met de devotionele voorwerpen.  
 
 

 
                                                        
 
22  Michal Shabtay ‘Deze kunst gaat ons allemaal aan’. Volkskrant, 4 maart 2011, pag. 3 
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In dit onderzoek zijn twee gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van musea die 
op de een of andere manier met religieuze voorwerpen te maken hebben. Met hen werd 
gesproken over beleid ten aanzien van (het tentoonstellen van) religieuze voorwerpen 
en het verwerven van voorwerpen. Tevens is de informanten gevraagd hoe zij aard en 
omvang van het roerend religieus erfgoed in Nederland inschatten. Tot slot is een 
reactie op de Handreiking gevraagd, met name over het deel Waarderingskader. 
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De woordvoerder van het Tropenmuseum, de conservator Zuidoost-Azië, geeft aan dat 
de focus van het museum nog steeds ligt op de landen uit de ‘tropen’ zoals dat al sinds 
de oprichting van het museum is. Vanwege die focus is het museum niet specifiek 
geïnteresseerd in het exposeren van religieuze voorwerpen uit de christelijke context. 
Voor religieuze voorwerpen die afkomstig zijn uit de landen die in de collectie van het 
Tropenmuseum vertegenwoordigd zijn, ligt dat mogelijk echter anders.  
 
Voor het Tropenmuseum is religie een vanzelfsprekend onderdeel van de cultuur van 
de landen waaruit zij hun voorwerpen tentoonstellen. In de collectie van het museum 
zijn daarom vele religieuze voorwerpen aanwezig die tentoongesteld worden.  
Zo zijn er op dit moment op de afdeling van de informant een tweetal replica’s van 
grote voorwerpen te zien. Het zijn een recent gebouwd huisaltaar uit Bhutan, en een 
zogeheten ta’ziya. Dit is een model van het mausoleum van imam Hoessein te Kerbela 
(Irak) dat door sjiitische moslims wordt meegedragen in processies tijdens de Muhar-
ram-herdenking. Beide voorwerpen zijn in de afgelopen jaren in opdracht van het 
Tropenmuseum vervaardigd.  
 
Het beleid van het museum wordt voor de komende tien jaar gemaakt. Daardoor is er 
weinig ruimte om tussentijds op ontwikkelingen in te gaan. In de beleidsvisie tot 2012 
is er in ieder geval geen expliciete aandacht voor religieuze voorwerpen.  
Een kleine uitzondering was een expositie met Nederlands/Surinaamse hindoes. Daarin 
wordt ook Nederlands (koloniaal) erfgoed tentoongesteld. Tevens staat er nog een 
expositie rond de paradijsgedachte binnen het Tibetaans boeddhisme gepland. De 
conservator is voornemens daarbij aandacht te besteden aan de verschillende boeddhis-
tische groepen die in Nederland verblijven.  
 
De focus van het museum ligt sterk op (het land) Indonesië: immigranten in Nederland 
krijgen geen speciale aandacht in de collectie. Er is geen behoefte aan het toevoegen 
van voorwerpen aan de bestaande collectie uit bijvoorbeeld particulieren schenkingen. 
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Toch zegt de conservator ook dat de voorwerpen van de immigranten in Nederland 
vanzelf een keer religieus erfgoed zullen worden, op het moment dat de eigenaren het 
gaan ‘afdanken’.  
 
Alle cultusvoorwerpen, zoals godenbeelden of voorwerpen voor ritualia, zijn volgens 
de informant als religieus erfgoed te zien. Religieuze voorwerpen worden behandeld 
zoals alle voorwerpen in het museum: met zorg en aandacht. Ze krijgen echter geen 
speciale behandeling. Volgens de conservator zijn de voorwerpen uit de liturgische en 
rituele context gehaald en hoeven dan ook niet als zodanig behandeld te worden.  
Samenvattend acht de informant het niet waarschijnlijk dat men op korte tot middel-
lange termijn iets zal organiseren in het museum rond roerend religieus erfgoed.  
Er komt wel aandacht voor migrantenculturen, inclusief – maar niet uitsluitend – over 
hun religie.  
 

���
����	 ����������	����
���������������	�
�

Op de vraag naar aard en omvang van het roerend religieus erfgoed in Nederland 
antwoordt de informant vooral over religieus voorwerpen binnen de boeddhistische en 
hindoeïstische gemeenschappen. Naar zijn inschatting is de hoeveelheid voorwerpen 
zeer groot en erg divers van aard. Ongetwijfeld zal veel in privébezit zijn, vermoedt hij. 
Over de waarde kan hij niets zeggen.  
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Vanuit het perspectief van het Tropenmuseum zijn de belangrijkste punten van het 
Waarderingskader de presentiewaarde, ensemblewaarde en educatiewaarde. Vooral dit 
laatste punt is het belangrijkste.  
 
De informant zou graag zien dat aandacht voor zogeheten ‘intangible heritage’ aan het 
project zou worden toegevoegd. Daarmee wordt bedoeld toneel, zang, muziek, wajang 
voorstellingen etc. Ook binnen de Unesco (de organisatie binnen de Verenigde Naties 
die zich richt op onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie) is hiervoor veel 
aandacht.  
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Het museumpark heeft een roerige recente geschiedenis. In 2009 is het park gesloten, 
maar heeft een doorstart weten te maken.  
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De woordvoerder van het museumpark Oriëntalis is conservator. Tot haar kerntaak 
behoort het maken van inhoudelijk beleid voor de komende jaren. 
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In oorsprong is het Museumpark een katholiek devotie- en educatiepark. In de jaren 
zeventig is de verbreding gemaakt naar religie en cultuur. Een centrale focus uit die tijd 
is de oorsprong van de christelijke godsdienst in het Midden-Oosten die men is gaan 
verbeelden. Veel gebouwen uit die context zijn nagebouwd.  
De inhoud bleef binnen dezelfde gedachte als de oprichters hadden, namelijk de wereld 
ten tijde van het leven van Jezus nabootsen. 
 
In een volgende fase kreeg het museum een uitbreiding naar de drie monotheïstische 
religies. De beleidsmakers zijn de drie monotheïstische religies gelijkwaardig naast 
elkaar gaan presenteren. De oorspronkelijk opzet is daarmee losgelaten. 
 
Op dit moment kent het beleid twee kernpunten:  
� de ontwikkeling van een themapark wereldreligies en spiritualiteit; 
� de terugkeer naar de basis en de geschiedenis van de Heilig Land Stichting.  
 
Bij dit laatste kernpunt hoort een specifiek kunsthistorisch en stedenbouwkundig 
perspectief, maar bijvoorbeeld ook het Bijbels oriëntalisme als richting in de kunstge-
schiedenis. Een speciaal onderdeel hiervan is het kunsthistorische perspectief rond Piet 
Gerrits, een belangrijke kunstenaar, en later artistiek directeur, uit de beginjaren van 
het park. In 2004 zijn er 29 gebouwen op de Heilig Land Stichting (d.w.z. museum 
plus begraafplaats en de Cenakelkerk) rijksmonumenten geworden. Ook het landschap 
is rijksmonument. 
 
Met het oog op het huidige beleid (en de doorstart die het Museumpark maakte na een 
sluiting in 2009) wordt het Museumpark gerenoveerd; vanaf zomer 2011 zullen er 
geleidelijk meer activiteiten voor het publiek komen. Om de doorstart voor lange 
termijn te garanderen is echter meer financiële armslag nodig. Slechts wanneer de 
fondsenwerving slaagt, zal er sprake zijn van een definitieve doorstart van het Muse-
umpark.  
 
Het Museumpark bestaat dus uit een aantal verschillende museale aspecten: de oriënta-
listische gebouwen, het landschap (samen de onroerende collectie), en een collectie 
voorwerpen. De collectie voorwerpen bestaat vervolgens uit deelcollecties: religieuze 
voorwerpen, kunst- en antiekcollectie en educatieve voorwerpen. Bij die religieuze 
voorwerpen gaat het voornamelijk om een bijzondere verzameling etnische en volks-
kunstige kerstgroepen, verzameld door de oud-directeur mevrouw Houtzager.  
 
Verwerving van nieuwe voorwerpen is (nog) niet aan de orde. Er is al langere tijd een 
aankoopstop omdat er geen financiële middelen voor nieuwe aankopen zijn. Daarnaast 
heeft men de opdracht om eerst de aanwezige collectie te documenteren.  
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In dit laatste proces zullen ook voorwerpen worden afgestoten, maar vanzelfsprekend 
niet de waardevolle spullen. De minder waardevolle spullen worden uit de collectie 
gehaald en in een archief geplaatst. Een verkoop vindt men niet interessant vanuit de 
verwachting dat er niet veel geld mee verkregen zal worden. Ruilen is misschien wel 
een optie.  
 
Vanuit dat perspectief is men wel geïnteresseerd in het opnemen van religieuze 
voorwerpen die elders vrijkomen. Met name voorwerpen vanuit het jodendom en de 
islam zouden zeer welkom zijn. Dit zal straks anders een enorm budget vergen om alles 
aan te schaffen.  
 
De ontwikkeling van een themapark wereldreligies en spiritualiteit zal worden vorm-
gegeven middels het landschap (veertig hectare). Daar zijn niet zoveel voorwerpen bij 
nodig.  
 
Ten aanzien van de tentoonstelling van religieuze voorwerpen heeft het Museumpark 
een specifiek beleid. Sommige voorwerpen uit de ene religieuze traditie zijn voor 
mensen uit een andere traditie (mogelijk) aanstootgevend. Daarom is het park zo 
ingericht dat niet iedereen langs alle religieuze voorwerpen komt. Ook de omgang met 
de heilige boeken kan rekenen op volledig respect. Oriëntalis streeft ernaar dat de 
omgang met voorwerpen volgens de regels van de gelovigen wordt uitgevoerd.  
 
Met betrekking tot het (potentieel) erfgoed van de nieuwe Nederlanders heeft het 
Museumpark dat al gedeeltelijk opgenomen in de aandacht voor de wereldreligies.  
Daarbij wil het museum verder kijken dan alleen erfgoed uit Nederland, omdat er ook 
veel bezoekers uit Duitsland en Vlaanderen naar Oriëntalis komen. 
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De informante vermoedt dat er vanuit het jodendom veel religieuze voorwerpen in 
Nederland aanwezig zullen zijn. Vanuit de islam zal dat vermoedelijk veel minder zijn, 
mede omdat men in de moskee niet veel religieuze voorwerpen gebruikt. Ze vermoedt 
dat de religieuze voorwerpen vanuit boeddhisme en hindoeïsme grotendeel ‘made in 
China’ zijn. 
Protestantse kerken hebben volgens haar niet veel in hun bezit omdat ze liturgische niet 
veel nodig hebben. Daarentegen heeft de R.-K. Kerk volgens haar veel in bezit. 
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De Handreiking wordt positief gewaardeerd en lijkt zeer compleet: “Er is niets verge-
ten, het is volledig en helder en je kunt daar alles mee.” Het Stappenplan is duidelijk en 
de stappen staan in een goede volgorde. Er is eveneens goed rekening gehouden met de 
gevoeligheid van religieuze voorwerpen.  
Ook de taal is goed; kortom de handreiking is een helder en praktisch werkdocument.  
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In dit hoofdstuk vermelden we allereerst de vraagstelling nogmaals. Hier wordt tevens 
kort aangeduid op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd.  
Daarna geven we een meer algemene samenvatting met bijbehorende conclusies. In de 
dan volgende paragraaf worden de vragen uit de vraagstelling behandeld voor de 
afzonderlijke clusters van geloofsgemeenschappen. In een subparagraaf trekken we een 
aantal conclusies over tentoonstellingen en musea. 
De slotparagraaf in dit hoofdstuk is een puntsgewijze opsomming van een aantal 
adviezen en aanbevelingen. 
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Dit rapport beschrijft het onderzoek dat het Kaski in opdracht van de Stichting Kerke-
lijk Kunstbezit Nederland (SKKN) en Museum Catharijneconvent heeft uitgevoerd. In 
het onderzoek zijn twee vragen beantwoord: 
 
1. Wat is de geschatte omvang, wat is de aard en hoe zijn de te verwachten ontwikke-

lingen van het roerend religieus erfgoed van verschillende geloofsgemeenschappen 
in Nederland? 

2. Op welke wijze wordt de waarde van dit roerend religieus erfgoed onderkend, hoe 
wordt het beheerd en op welke wijze is de Handreiking Roerend Religieus Erfgoed 
behulpzaam bij behoud en beheer? 

 
Met de term geloofsgemeenschappen worden hier verschillende kerken, moskeeorgani-
saties of andere religieuze organisaties bedoeld uit de christelijke, islamitische, hindoe-
ïstische en boeddhistische traditie.  
 
Voor dit onderzoek hebben we een indelingskader van geloofsgemeenschappen 
aangehouden. Hierin maken we allereerst een onderscheid naar godsdienst (christen-
dom, islam, hindoeïsme, boeddhisme). Daarbinnen maken we een onderscheid in 
relevante groepen en stromingen. Het geheel ziet er dan als volgt uit: 
 
Christendom, met daarbinnen het volgende onderscheid: 
� orthodox-gereformeerd; 
� bevindelijk-gereformeerd; 
� evangelische kerken en pinkstergemeentes; 
� oosters-orthodoxe kerken;  
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� vrijzinnig; 
� overige kerken; 
� migrantenchristenen. 
 
Islam met daarbinnen het volgende onderscheid: 
� Turks;  
� Marokkaans;; 
� Surinaams;  
� overig. 
 
Hindoeïsme, met daarbinnen het volgende onderscheid: 
� Sanatan Dharm; 
� Arya Samai. 
 
Boeddhisme, waarbij we geen nadere onderscheidingen maken. 
 
Uit deze clusters van geloofsgemeenschappen hebben we telkens met minimaal één 
informant gesproken, veelal via interviews (telefonisch en face-to-face) aan de hand 
van een vooraf toegestuurde vragenlijst en (een samenvatting van) de Handreiking.  
 
De beantwoording van de vraagstellingen plaatsen we in dit rapport tegen de achter-
grond van de religieuze ontwikkelingen in Nederland. Vanuit deze cijfermatige 
ontwikkelingen van ledenbestanden en aantal aanhangers van de genoemde geloofsge-
meenschappen trekken we vervolgens. 
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In algemene termen kan worden gesteld dat binnen de onderzochte geloofsgemeen-
schappen betrekkelijk weinig besef is van het feit dat hun religieuze voorwerpen als 
roerend religieus erfgoed is te zien of dat het tot erfgoed kan worden. Meestal gaat men 
wel met de nodige eerbied met de voorwerpen om, maar men benadert de voorwerpen 
veelal functioneel (met name vanuit hun functie in de erediensten en religieuze bijeen-
komsten). Dientengevolge is er ook in zeer beperkte mate beleid ten aanzien van 
behoud en beheer van roerend religieus erfgoed. Dit betekent niet dat men de voorwer-
pen niet secuur behandelt of bewaart, maar de functionele benadering kan bijvoorbeeld 
bij de kleinere christelijke kerken tot gevolg hebben dat men bij aanschaf van nieuwe 
voorwerpen de oude wegdoet. Soms worden ze aan andere geloofsgemeenschappen 
geschonken (bijvoorbeeld in het buitenland), soms worden ze doorverkocht. Weggooi-
en is overigens ook een optie. 



 61

Ten aanzien van de Handreiking wordt door een aantal geloofsgemeenschappen 
opgemerkt dat – zeker in de notitie over herbestemming en afstoting – onvoldoende tot 
uitdrukking komt dat veel kerkgenootschappen een grote mate van autonomie van 
lokale afdelingen of gemeentes kennen. De toon van de conceptnotitie veronderstelt 
een gezaghebbende (landelijke, bovenplaatselijke) instantie. Naar mate geloofsge-
meenschappen meer waarde hechten aan de lokale autonomie, zal men een dergelijke 
toon meer als ongepast ervaren. 
 
De niet-christelijke geloofsgemeenschappen die bij het onderzoek betrokken zijn 
geweest, hebben nauwelijks of geen mening over de handreiking. Ze achten de Hand-
reiking voor hen mogelijk niet van toepassing.  
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Volgen we de genoemde indelingen van de geloofsgemeenschappen naar stroming bij 
de beantwoording van de onderzoeksvragen, dan is het beeld grotendeels zoals hierbo-
ven geschetst, maar met enige nuances. 
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De geschatte omvang van religieuze voorwerpen is beperkt. De kerkgenootschappen 
zijn relatief jong (van na 1944) en hebben een sobere liturgie met weinig religieuze 
voorwerpen. 
De aard van de voorwerpen is liturgisch (kanselbijbels, avondmaalsstellen, collecte-
zakken) of schriftelijk (archiefmateriaal). Ook fotomateriaal (o.a. historische reeksen 
van predikanten) is gebruikelijk. 
De te verwachte ontwikkelingen zijn als volgt samen te vatten: de orthodox-
gereformeerde geloofsgemeenschappen zijn ten opzichte van 20 jaar geleden gegroeid, 
de laatste jaren is er echter een geringe maar voortgaande daling zichtbaar. Dit zal naar 
het zich laat aanzien vooralsnog niet tot afstoting van religieuze voorwerpen leiden. 
Behoud en beheer van historisch materiaal is veelal zorgvuldig, soms gerubriceerd en 
gerangschikt door amateurhistorici. Wanneer de religieuze voorwerpen nog worden 
gebruikt, worden deze goed onderhouden.  
Overigens geldt dat door de betrekkelijk jonge leeftijd van de meeste kerken uit deze 
stroming, de voorwerpen (nog) weinig historische waarde hebben en vooralsnog niet 
veel onderhoud vragen. 
Voor zover bekend is er geen beleid ten aanzien van behoud en beheer van religieuze 
voorwerpen en roerend religieus erfgoed; schriftelijk archiefmateriaal van de GKV 

wordt in het ADC in Kampen beheerd. 
De Handreiking lijkt een bruikbaar instrument om de waarde van religieuze voorwer-
pen te bepalen. 
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De geschatte omvang van religieuze voorwerpen is beperkt. Dit komt deels door de 
betrekkelijk sobere liturgie en anderzijds doordat men weinig waarde hecht aan 
materiële voorwerpen. 
De aard van de voorwerpen is liturgisch (kanselbijbels, avondmaalsstellen, collecte-
zakken) of schriftelijk (archiefmateriaal). 
De te verwachte ontwikkelingen zijn als volgt samen te vatten: de bevindelijk-
gereformeerde kerken maken al jaren een groei in ledentallen door. Dat heeft op lokaal 
niveau soms tot gevolg dat men naar grotere kerkgebouwen moet overstappen. Bij het 
betrekken van nieuwe gebouwen wordt dan vaak nieuwe inventaris aangeschaft en de 
oude inventaris wordt op diverse wijzen afgestoten (verkoop, weggooien, schenken), 
waarbij zelden rekening wordt gehouden met de historische connotaties die aan de 
voorwerpen kunnen worden gehecht.  
Van behoud en beheer is veelal geen sprake; wanneer voorwerpen worden gebruikt, 
worden ze met respect behandeld en onderhouden, maar wanneer ze niet meer in 
gebruik zijn, worden ze veelal afgestoten, zoals hiervoor al is vermeld. Voor zover 
voorwerpen worden bewaard en beheerd, betreft het veelal persoonlijke initiatieven. 
De Handreiking zou behulpzaam kunnen zijn om het historisch bewustzijn binnen de 
bevindelijk-gereformeerde traditie verder te ontwikkelen. 
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De geschatte omvang van religieuze voorwerpen is wisselend: de oudere oosters-
orthodoxe kerken hebben in de loop der tijd historisch materiaal verzameld. Het gaat 
dan met name om de Russisch-orthodoxe kerk en de Armeens-orthodoxe kerk. Andere 
oosters-orthodoxe kerken zijn korter in Nederland en als kerkgenootschap in opbouw. 
Soms bestaan ze uit migranten die ‘berooid’ in Nederland aankwamen (o.a. Syrisch-
orthodoxe kerk). Deze kerken hebben aanmerkelijk minder religieuze voorwerpen. 
De aard van de voorwerpen betreft veelal liturgische voorwerpen; gezien de rijke 
liturgie gaat het dan om een grote verscheidenheid aan attributen: wierookvaten, 
liturgisch vaatwerk, iconen, bisschopsstaven, gewaden, boeken met liturgische teksten, 
kruizen, altaardoeken en gordijnen. Afgezien van de kerken die al langer in Nederland 
zijn, bezit men meestal betrekkelijk nieuwe voorwerpen. Soms worden die in de landen 
van herkomst verworven, soms – indien dat passend is binnen de eigen traditie – 
overgenomen van andere kerkgenootschappen, waarvan men gebouwen overneemt. 
De te verwachte ontwikkelingen zijn als volgt samen te vatten: binnen een aantal 
kerken wordt een toetreding van autochtone Nederlanders gemeld; dit zal enige groei 
van de kerken en parochies tot gevolg hebben. Door immigratie is een grotere groei te 
verwachten. De kerken die inmiddels met tweede of derde generatie allochtonen van 
doen hebben, melden een zekere ambivalentie. Enerzijds vormt de religieuze traditie 
een verbinding met de zogenoemde roots en zal men dus betrokken blijven, anderzijds 
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vindt ook verdere assimilatie en secularisatie plaats en zullen jongeren zich minder snel 
aan kerken en parochies binden. 
De Russisch-orthodoxe kerk meldt secuur behoud en beheer, vooral wat betreft de 
collectie die verbonden is aan Koningin Anna Palowna. Dit betreft gedocumenteerd en 
museaal beheerd materiaal. De andere kerken melden eerbiedige en secure omgang met 
voorwerpen. Voor zover het jonge voorwerpen betreft is de vraag naar beheer slechts 
in beperkte mate aan de orde. 
Er is over het algemeen terughoudend gereageerd op de Handreiking vanuit de oosters-
orthodoxe kerken. Voor zover men de stukken heeft gelezen, denkt men dat de Hand-
reiking wel bruikbaar kan zijn, maar veelal had men niet veel reactie hierop. 
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Binnen de vrijzinnige stroming zijn in het kader van dit onderzoek alleen de Vrijzinni-
ge geloofsgemeenschap NPB en Het Apostolisch Genootschap onderzocht.  
De omvang van religieuze voorwerpen binnen de NPB is beperkt. Op landelijk niveau 
heeft men in beperkte mate zicht op bezit van religieuze voorwerpen van de lokale 
afdelingen. Deze lokale afdelingen hebben een grote mate van autonomie en zijn dus 
zelf verantwoordelijk voor behoud en beheer van de voorwerpen. Mogelijk zijn er op 
lokaal niveau wel een aantal historische voorwerpen aanwezig. 
De omvang van religieuze voorwerpen binnen Het Apostolisch Genootschap is groot. 
Er is een duidelijk beleid (zie hierna) ten aanzien van archivering; dit brengt met zich 
mee dat van alle relevante voorwerpen bij voorkeur vijf stuks in het archief worden 
bewaard. 
Wat de aard van de voorwerpen betreft: binnen de NBP zou het hier en daar om 
schilderijen kunnen gaan en – voor de zogeheten kerkhoudende afdelingen – voorwer-
pen die in de kerkdiensten gebruikt worden. Een karakteristiek onderdeel van het 
erfgoed van de NPB betreft een zogeheten postbibliotheek, stammend uit de jaren 20 
van de vorige eeuw. Deze wordt op landelijk niveau secuur beheerd. 
Binnen ApGen worden tal van voorwerpen bewaard: zangbundels, beeldjes, fotomate-
riaal, voorwerpen uit de erediensten, enz. 
De te verwachte ontwikkelingen zijn als volgt samen te vatten: zowel NBP als ApGen 
laten al jaren een achteruitgang in ledental zien. Dit zal afname van lokale afdelingen 
en gemeenschappen tot gevolg hebben en daardoor zullen religieuze voorwerpen 
moeten worden afgestoten. Bij de NPB vermoedt men dat er geen religieuze voorwer-
pen uit de lokale gemeentes verloren zullen gaan, omdat het beleid is dat voorwerpen 
allereerst aan het landelijk bureau worden aangeboden. 
Vanuit het bestaand beleid zal er binnen ApGen ook zeker geen materiaal verloren 
gaan, omdat alles zorgvuldig wordt beheerd. 
Behoud en beheer is binnen de NPB geen expliciet aandachtspunt; wel wordt de 
genoemde postbibliotheek zorgvuldig beheerd en probeert men waardevolle zaken te 
behouden. 
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Het Apostolisch Genootschap vormt de grote uitzondering van alle onderzochte 
geloofsgemeenschappen. Er is hier een duidelijk beleid ten aanzien van behoud en 
beheer van voorwerpen uit de eigen traditie. Veel wordt gedocumenteerd en secuur 
(klimatologisch gecontroleerd) bewaard. Het Apostolisch Genootschap heeft hiervoor 
ook budgetten bestemd binnen haar begrotingen. Ook heeft men een landelijk functio-
naris die zaken beheert en beschrijft. 
 
Van de NBP hebben we geen uitgebreide reactie op de Handreiking ontvangen; voor 
ApGen voegt de handreiking niet veel nieuws toe bij het bestaande beleid. 
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Onder de categorie overige kerken hebben wij een aantal kerkgenootschappen bena-
derd, te weten de Jehovah’s Getuigen (voluit: Christelijke gemeente van Jehovah’s 
Getuigen); NAK, drie Molukse kerken en een koepel van Indonesische kerken (Perki).  
Het globale beeld is dat men een relatief kleine omvang van religieuze voorwerpen 
heeft, allereerst vanwege de sobere vormen van erediensten die deze geloofsgemeen-
schappen kennen. Soms geldt ook dat men bescheiden financiële middelen heeft.  
Naar aard betreft het meestal voorwerpen die een rol spelen in de erediensten. Bij de 
Molukse kerken werd expliciet de offerschaal of piring natzar genoemd; voor de 
Jehovah’s Getuigen werd expliciet verwezen naar historisch materiaal over de vervol-
gingen van de JG’s in de Tweede Wereldoorlog.  
De ontwikkeling van de ledentallen is betrekkelijk stabiel tot dalend; op termijn zal 
mogelijk afstoting van gemeenschappen, gebouwen en daardoor ook inventaris te 
verwachten zijn, maar dit dient zich nu niet urgent aan. Overigens hebben alle ge-
noemde geloofsgemeenschappen een vrij karakteristieke geloofsbeleving en bijbeho-
rende eredienst, zodat overdragen van religieuze voorwerpen aan andere geloofsge-
meenschappen niet voor de hand ligt. 
Afgezien van het (eerder genoemde) normale onderhoud aan de gebruikte voorwerpen, 
is er geen beleid ten aanzien van behoud en beheer. 
Veelal ziet men de Handreiking als een zinvol document, omdat het helpt bij nadenken 
over waardering van religieuze voorwerpen en omdat het een rol kan spelen bij behoud 
en beheer van roerend religieus erfgoed.  
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Migrantenchristenen hebben we afzonderlijk onderzocht; ze nemen een bijzondere 
plaats binnen ons indelingskader in. Enerzijds zijn ze goed in te delen binnen andere 
genoemde stromingen. Zo zijn er migrantenkerken die al lang in Nederland aanwezig 
zijn (denk aan de genoemde Molukse en Indonesische kerken), soms betreft het rooms-
katholieke migranten die hun plaats vinden middenin of gelieerd zijn aan bestaande 
lokale parochies, anderzijds betreft het nieuw gestichte – vaak evangelisch of pinkster 
georiënteerde – geloofsgemeenschappen. 
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We onderzochten deze migrantenkerken als aparte categorie met een aanvullende 
specifieke vraag of zij hun religieuze voorwerpen als Nederlands erfgoed zien. Dat 
blijkt veelal niet zo te zijn.  
Daarbij geldt ook dat men niet veel religieuze voorwerpen in bezit heeft en de omvang 
dus bescheiden is. Voor zover het r.-k. parochies betreft, maken ze gebruik van de 
voorzieningen van Nederlandse parochies; voor zover het betrekkelijk jonge evangeli-
sche migrantengemeentes betreft, zijn ze relatief kort in Nederland en hebben ze veelal 
onvoldoende accommodatie en middelen om eigen religieuze voorwerpen aan te 
schaffen. 
 
Wat de ontwikkelingen betreft valt op grond van te verwachte toename van het aantal 
migranten in Nederland, een groei van migrantenchristenen te verwachten en daarmee 
een vraag naar religieuze voorwerpen (en accommodatie). Tegelijk valt door het 
voortgaande proces van ontkerkelijking de verwachtte groei niet te voorspellen.  
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Voor vrijwel alle moslimstromingen geldt dat ze relatief kort in Nederland zijn en nog 
niet veel bezit hebben kunnen verwerven; de omvang van religieuze voorwerpen en 
roerend religieus erfgoed is dus klein. Daarbij gebruikt men niet veel religieuze 
voorwerpen in de gebedsdiensten. De voorwerpen die men gebruikt, komen meestal uit 
de landen van herkomst. 
Naar aard betreft het veelal voorwerpen voor de gebedsdiensten in de moskee. Daarbij 
valt (zowel voor de Turkse als de Marokkaanse islam) te denken aan preekgestoeltes, 
Korans, voorwerpen voor rituele wassing.  
Wat de ontwikkelingen betreft valt voor de komende jaren een stijging van het aantal 
moslims te verwachten. Tevens zal men in toenemende mate eigen gebouwen willen 
verwerven wat de vraag naar nieuwe inrichting en religieuze voorwerpen zal doen 
toenemen. 
Over behoud en beheer is het volgende te melden. Omdat veel moslimgemeenschappen 
in opbouw zijn, heeft men eerder behoefte aan het verwerven van religieuze voorwer-
pen dan dat men voorwerpen afstoot. De voorwerpen ziet men grosso modo niet als 
Nederlands religieus erfgoed en daarmee is de thematiek van dit onderzoek naar de 
opvatting van de onderzochte moslimgemeenschappen niet direct van belang.  
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Hindoeïstische en boeddhistische gemeenschappen schaffen hun religieuze voorwerpen 
(waarbij met name gedacht moet worden aan beelden en tanghka’s ) veelal in het 
buitenland aan (met name India). Binnen beide godsdiensten spelen beelden en 
tanghka’s een belangrijke rol. De omvang van de religieuze voorwerpen is dus betrek-
kelijk groot. Naar aard gaat het dus hoofdzakelijk om de genoemde beelden en 
tanghka’s. De gewoonte schrijft voor dat religieuze voorwerpen die in een tempel 
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worden geplaatst, nieuw moeten zijn. Wanneer eventueel voorwerpen worden afgesto-
ten, zullen ze dan ook niet snel een herbestemming krijgen in een religieuze context. 
De gemeenschappen verwerven wel voorwerpen, want het betreft veelal groeiende 
gemeenschappen. Tegelijk geldt dat er op dit moment bijvoorbeeld slechts twee 
officiële hindoetempels in Nederland zijn. 
Vragen rondom behoud en beheer zijn bij de hindoeïstische en boeddhistische gemeen-
schappen vrijwel niet aan de orde, afgezien van de eerder genoemde eerbiedige en 
zorgvuldige omgang met voorwerpen die hun functie in de geloofsbeleving hebben. 
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Vanuit de vertegenwoordigers van de islam zijn ideeën geuit, als een latente wens, om 
in Nederland een islamitisch museum op te richten.  
 
De rector van de Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (vrijgemaakt) is in het verleden bij vergaande plannen voor een museum 
voor het protestantisme betrokken geweest. Op dit moment liggen de plannen stil. 
 
De conservator van het Tropenmuseum wijst op de aandacht die er ook zou moeten 
zijn voor de zogeheten intangible heritage: toneel, zang, muziek, verhalen, wajang-
voorstellingen etc. Ook vroeg hij zich af hoe het juridisch is geregeld wanneer bijvoor-
beeld van oorsprong niet-Nederlandse religieuze gemeenschappen op een bepaald 
moment afstand doen van hun (kostbare) voorwerpen op een ‘ondoordachte’ wijze. 
Mag de Nederlandse staat dan ingrijpen?  
 
Het Museumpark Oriëntalis is zeer geïnteresseerd in het tijdelijk of permanent opne-
men van religieuze voorwerpen in haar collectie.  
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Op grond van de conclusies formuleren wij puntsgewijs de volgende adviezen en 
aanbevelingen: 
 
� De meeste geloofsgemeenschappen hebben waardering voor het project rondom 

roerend religieus erfgoed, maar zien het belang daarvan voor hun eigen geloofsge-
meenschap niet zo. 

� Er is een verdere bewustmaking nodig om geloofsgemeenschappen te wijzen op de 
reikwijdte van het begrip roerend religieus erfgoed. Meestal denkt men in termen 
van historisch materiaal en daarbij denkt men vaak aan rijkelijk versierde r.-k. ker-
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ken. Het Waarderingskader helpt om de verschillende aspecten van waarde te on-
derkennen. 

� De niet-christelijke godsdiensten en de migrantenkerken (inclusief bepaalde 
oosters-orthodoxe kerken) zien hun religieuze voorwerpen niet in eerste instantie 
als Nederlands erfgoed. Ook hier is een bewustmaking nodig om de geloofsge-
meenschappen ervan te overtuigen dat hun bijdrage aan de Nederlandse cultuur 
Nederlands erfgoed voortbrengt. 

� In veel gevallen zijn (met name) kerken wel bereid om religieuze voorwerpen aan 
andere kerkgenootschappen door te geven via schenking of verkoop. Soms betreft 
dat het doorgeven naar kerken in het buitenland. Daarmee verdwijnen dus voorwer-
pen uit de Nederlandse context. De indruk bestaat dat geloofsgemeenschappen eer-
der geneigd zijn om minderbedeelde zusterkerken te helpen dan om de verzameling 
roerend religieus erfgoed in Nederland op peil en gedocumenteerd te houden. Orga-
nisaties als SKKN en Museum Catharijneconvent zullen dus een goede balans moe-
ten zien te vinden tussen in de bereidheid van geloofsgemeenschappen om andere 
zusterkerken te helpen en de zorg om het roerend religieus erfgoed. 

� Bij doorgeven van religieuze voorwerpen aan zusterkerken (in binnen- of buiten-
land) blijven de voorwerpen in gebruik en binnen de religieuze context; daarmee is 
een groot deel van behoud en beheer gewaarborgd. Tegelijk is doorgeven van 
voorwerpen nog geen garantie dat deze voorwerpen als erfgoed worden gezien. De 
vraag naar behoud en beheer van erfgoed is bij doorgeven slechts vooruitgescho-
ven.  

� Notities als de Handreiking zullen moeten aansluiten bij de wijze waarop de 
verschillende religieuze organisatie georganiseerd zijn. In een aantal gevallen zijn 
er geen bovenlokale gezaghebbende instanties die vergaande bevoegdheden hebben 
om beleid te bewerkstelligen. 

� De Handreiking lijkt, gezien de geringe moeite die de informanten hebben genomen 
om kennis te nemen van de inhoud en op de interviewvragen te reageren, mogelijk 
aan de lange kant.  

� De Handreiking ontvangt voldoende waardering om geloofsgemeenschappen te 
helpen bij (op te zetten) beleid ten aanzien van roerend religieus erfgoed. Een aantal 
informanten bood aan om in kerkelijke bladen of via commissies de thematiek van 
dit onderzoek verder onder de aandacht te brengen. Dit lijkt ons een welkom aan-
bod waarvan SKKN en Museum Catharijneconvent gebruik zouden moeten maken. 

� Ten aanzien van exposities en educatie in musea blijkt er belangstelling te zijn voor 
de thematiek, zowel bij de musea als bij de geloofsgemeenschappen. Het lijkt zin-
vol de mogelijkheden die dat biedt nader te onderzoeken.  

� Een informant uit de museale wereld benadrukt het belang van het immaterieel 
erfgoed of intangible heritage, dat binnen het huidige project geen plaats heeft.  
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Tabel 7.1 Gebruikte afkortingen 

 
afkorting volledige en officiële namen 

  
ADC Archief en Documentatiecentrum (van de Gereformeerde Kerken in Nederland) 
ADS Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
ApGen Het Apostolisch Genootschap 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CGK Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 
DGK De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) 

GerGem Gereformeerde Gemeenten 
GerGeminNed Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
GGbv Gereformeerde Gemeenten (buiten verband) 
GIM Molukse Evangelische Kerk (Geredja Indjili Maluku) 
GKV Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) 
HHK Hersteld Hervormde Kerk 
IVOC Instituut voor Oosters Christendom, een para-universitair instituut, nauw verbonden 

met de Radboud Universiteit Nijmegen. 
JG Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen 
MOE-landen Midden en Oost Europese landen 
Mol Molukse kerken 
NAK Nieuw Apostolische Kerk 
NGK Nederlands Gereformeerde Kerken 
NGPMB Noodgemeente Geradja Protestan Maluku di Belanda (= Noodgemeente van de 

Protestantse Kerk van de Molukken in Nederland) 
NGPMB 
 mrt’53 

Zie hiervoor, plus de toevoeging Maret ’53 (= maart 1953) 

NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (dat vanouds een afkorting is van Neder-
landse Protestantenbond) 

OGG Oud-Gereformeerde Gemeenten 
Perki Persatuan Kristen Indonesia (Indonesische Christen Gemeenschap in Nederland) 
RemB Remonstrantse Broedershap 
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau 
SKIN Samen Kerk in Nederland, platform van niet-inheemse kerken 
SKKN Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland 
vGKN Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland 
VOGG Vrije Oud-Gereformeerde Gemeenten 
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