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Museum Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben een reeks 
rapporten over bedreigde kerkinterieurs gepubliceerd. Deze geven inzicht in de stand van 
zaken rondom verschillende typenreligieuze interieurs, die door ontkerkelijking dreigen te 
verdwijnen. Is iets uniek en dus zeer waardevol? Dan moeten we ons er met elkaar hard 
voor maken om het te behouden. De publicaties helpen kerkelijke eigenaars, overheden en 
erfgoedprofessionals om samen de juiste keuzes over behoud voor de toekomst te maken. 
Natuurlijk verhoudt dit zich ook tot de kerkenvisies die in veel gemeenten worden 
samengesteld.  
 
Belangrijk cultuurbezit 
Nu het kerkbezoek blijft afnemen en het aantal religieuzen sterk vermindert moeten veel 
kerken en kloosters noodgedwongen de deuren sluiten en worden de interieurs afgestoten.  
Museum Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vestigen daarom 
met een reeks publicaties en een symposium de aandacht op de binnenkant van de 
gebouwen. Het gaat om bijzondere voorbeelden in een bepaalde bouwstijl, uit een 
specifieke periode of behorend bij een bepaald type gebouw. Vanuit dat integrale overzicht 
kunnen gegronde keuzes gemaakt worden. Het is vijf voor twaalf; de komende jaren zijn 
veel drastische keuzes nodig om belangrijk cultuurbezit te behouden voor de toekomstige 
generaties.  
 
Toekomst Religieus Erfgoed 
De publicaties zijn een direct resultaat van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. Het 
programma kreeg vorm op basis van de beleidskeuze van de minister om meer aandacht te 
besteden aan de toekomst van ons religieus erfgoed. Kerken zijn namelijk schatkamers van 
de Nederlandse kunst. Schitterend zilver, kunstig gesneden eikenhout, kleurrijk glas-in-lood: 
kerken zijn gebouwd voor de binnenkant. De binnenkant werd door de eeuwen heen 
aangekleed en uitgedost om dienst te doen als waardige omlijsting van de eredienst. De 
variëteit aan kerkinterieurs in ons land is groot: van ingetogen protestants tot barokke 
katholiek. 
 
Over Museum Catharijneconvent 
Museum Catharijneconvent is het rijksmuseum voor de kunst en cultuur van het 
christendom in Nederland. Het museum beheert een rijke collectie en maken aansprekende 



tentoonstellingen. Maar haar verantwoordelijkheid is groter. De erfgoedspecialisten van het 
museum ondersteunen kerken en kloosters in ons land in de zorg voor hun interieurs en 
collecties. Zij brengen de collecties in kaart, geven advies over beheer en behoud, 
begeleiden tijdens de herbestemming van erfgoed en doen onderzoek naar religieuze 
interieurs en liturgische voorwerpen. 
 
Over Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert en inspireert bij het behoud, duurzame 
ontwikkeling en toegankelijkheid van het meest waardevolle erfgoed van Nederland. Op het 
gebied van monumentenzorg, archeologie, historisch landschap en monumentale collecties 
voert de rijksdienst wet- en regelgeving uit.  
 
De publicaties zijn te vinden op https://www.catharijneconvent.nl/advies-voor-
kerken/religieuze-interieurs/ 
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