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H.1 - Inleiding en samenvatting


Als Taakgroep Interieur hebben wij van het VVPM-bestuur (= opdrachtgever) het
volgende verzoek gekregen:
'Maak een voorstel om het voorste deel van de Koorkerk (dat wil zeggen ter plaatse van
de kleine gele tegeltjes, het zg. liturgisch centrum) opnieuw in te richten. Er is daarvoor
een bedrag van ca. 50.000 Euro beschikbaar'.



De reactie van de taakgroep was:
'Wij willen graag een voorstel maken voor een herinrichting van de GEHELE Koorkerk,
niet alleen voor het voorste gedeelte'.
Een belangrijke motivatie daarbij is dat het aanpassen van slechts een gedeelte strijdig
kan zijn met eventuele toekomstige aanpassingen. (Voorbeeld: podiumhoogte is
gerelateerd aan wel/niet verlagen van de banken).



De taakgroep heeft achtereenvolgens het volgende gedaan:
- uitgangspunten opgesteld (zie H.2)
- een opsomming èn uitwerking gemaakt van de onderdelen welke voor verandering
in aanmerking komen (zie H.3 - 'Mogelijke aanpassingen, de bouwstenen')
- drie concrete voorstellen gemaakt voor herinrichting (zie H.4)
- één concrete aanbeveling opgesteld, zowel over de herinrichting zelf (= lay out) als
over de weg daar naar toe (zie H.5 'Aanbevelingen')



De Taakgroep zelf heeft een uitgesproken voorkeur voor Voorstel 3 (is: 'Volledig flexibel
Plus'), met de opmerking daarbij om de realisatie daarvan in TWEE FASEN plaats te doen
vinden. In de eerste fase blijft de preekstoel onaangeroerd, terwijl in de tweede fase de
preekstoel juist het hoofdonderwerp is.



De taakgroep heeft zich laten adviseren door een ter zake deskundige, dhr. ir. R J A M
Driessen, architect. Het verslag daarvan, en een korte introductie van dhr. Driessen, zijn
als bijlagen opgenomen.



Geconstateerd is dat er een diversiteit in
meningen bestaat, en een emotionele
betrokkenheid van velen, zowel in de
Taakgroep als bij andere leden van de
Koorkerk-gemeenschap.
Met deze rapportage aan de opdrachtgever,
het bestuur van de VVPM, eindigt de eerste
fase.
De bal ligt nu bij het VVPM-bestuur.
De Taakgroep is bereid - uiteraard indien
gevraagd - om e.a.a. verder uit te werken.
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H.2 - Uitgangspunten
Voordat daadwerkelijk de (her-)inrichting ter sprake kwam, is eerst nagedacht over de
uitgangspunten. De kerkinrichting staat immers ten dienste van 'iets hogers'.
Al eeuwen lang functioneert de Koorkerk midden in Middelburg als centrum voor zingeving,
en wordt op velerlei manieren gebruikt als plaats om samen te komen, samen te zijn. Deze
traditie heeft de werkgroep als UITGANGSPUNT genomen bij het denken over herinrichting,
waarbij als kernbegrippen zijn genomen:

1. Multifunctioneel centrum voor zingeving
- religie als (een) mogelijkheid voor zingeving
- toekomstvisie van de KoorKerkGemeenschap , cq van de Vrijzinnigheid.
2. Gemeenschapsbeleving
- Elkaar werkelijk ontmoeten rond actuele zingevings- en levensvragen, zowel in de
diensten op zondag, als in gespreksgroepen, lezingen, concerten, of anderszins.
3. Cultuurhistorische waarden
- een lang en divers verleden
- sfeer van rust, licht en ruimtelijkheid
Voor elke verandering gelden sowieso de (technische) randvoorwaarden van:
- goede toegankelijkheid,
- goede zichtbaarheid, en
- goede hoorbaarheid.
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H.3 - Mogelijke aanpassingen ('de bouwstenen')
De meest bepalende onderdelen die voor verandering in aanmerking komen, hebben te
maken met:
1) de zitplaatsen,
2) de preekstoel, en
3) het liturgisch centrum.
Elk van deze drie 'bouwstenen' wordt hieronder nader bekeken.

3.1 - Zitplaatsen.
Het vervangen van de VASTE banken door te verplaatsen zitplaatsen maakt andere
indelingen / opstellingen mogelijk en verhoogt in hoge mate de multifunctionaliteit van
de ruimte. Door andere opstellingen kan zichtbaarheid en hoorbaarheid, maar ook
toegankelijkheid van hetgeen op liturgisch centrum/toneel gebeurt, verbeterd worden.
De opstelling 'in halve cirkel rondom het liturgisch centrum' is - in protestants
perspectief - ook historisch verantwoord: in alle kerken die als protestantse kerken
ontworpen zijn ( begin 17e eeuw) zijn de zitgroepen gerangschikt rondom de preekstoel
in een zes of achthoekig gebouw.
Onderkend moet wel worden dat het zitten in een kerkbank een heel andere beleving
met zich kan brengen dan het zitten op een stoel.
De volgende opties zijn denkbaar:
A: STOELEN, in plaats van banken
In de hiernaast
staande impressie
zijn de bestaande
banken vervangen
door nieuwe
stoelen.
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B - Huidige banken VERPLAATSBAAR maken.
Hoe?
Door de banken te plaatsen op een
verplaatsbaar/verrijdbaar vlonder.
Per vlonder drie banken.
Voordelen:
- behoud van het 'kerkbankgevoel',
- makkelijk veel zitplaatsen in één
keer te verplaatsen, en
- mogelijkheid tot flexibele
opstelling.
De technische haalbaarheid
hiervan is reeds bevestigd door
een deskundige.

3.2 - Preekstoel.
Cultuurhistorisch bezien komt de kerk ZONDER preekstoel dichter bij de oorspronkelijke
inrichting (RK-periode); na de Hervorming werd de preekstoel op de huidige plaats
evenzo deel van de cultuurhistorie van de Koorkerk en Middelburg.
Zonder preekstoel komen de hoge ramen aan de oostkant en het daardoor invallende
licht, zo kenmerkend voor deze ruimte, wel het best tot hun recht.
Het VERWIJDEREN van de preekstoel maakt meer of beter gebruik van het voorste deel
van de kerk mogelijk (vb. opstelling cantorij, koffiedrinken, en andere staande
ontmoetingen). De cantorij heeft aangegeven dat het huidige klankbord van de
preekstoel een zeer negatieve invloed heeft op het zingen.
De volgende opties zijn denkbaar:
A: Preekstoel 'gewoon' LATEN STAAN:
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B: Preekstoel VERWIJDEREN:

C: Preekstoel VERPLAATSEN.
Een keuze voor flexibele zitplaatsen opent de mogelijkheid om de preekstoel te
verplaatsen naar het midden van de noordzijde.
Op deze manier wordt een cultuurhistorisch element voor de Koorkerk behouden,
maar tevens de voordelen behaald zoals hierboven genoemd.

De preekstoel wordt - zover als (technisch) mogelijk is - tegen de zijkant geplaatst.
Aandachtspunt: twee dominante 'bouwwerken', namelijk de preekstoel en het PeterGerritsz-orgel, staan dicht bij elkaar. De dominantie van de preekstoel zal minder
worden als de deze (gedeeltelijk) in een lichte kleur wordt geschilderd.
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3.3 - Liturgisch centrum.
Hiermee wordt bedoeld: een lezenaar, en alle overige 'attributen' welke gebruikt worden
bij een kerkdienst (zoals doopvont, avondmaalstafel, bijbelstandaard, paaskaars, etc).
De keuze voor flexibele zitplaatsen en daarmee voor alternatieve opstellingen brengt
met zich dat de liturgische elementen ook makkelijk(er) verplaatsbaar worden.
Suggestie: in de Nieuwe Kerk is de
oude preekstoel verwijderd, en in
plaats daarvan is een verrijdbaar
spreekgestoelte gekomen.
Uiteraard moet de uitvoeringsvorm
wel passend bij de Koorkerk zijn.

3.4 - Overige
 Tochtdeur.
Glazen tochtdeur aanbrengen ter plaatse van deur
van portaal naar kerkruimte. Huidige deuren
blijven intact (stationair geopend), enkel de tocht
is beter tegen te gaan. Deze aanpassing verhoogt
gebruiksmogelijkheden en -comfort van met
name het achterste deel van de kerk.
Tot aanpassing kan los van andere aanpassingen
worden overgegaan.



Zichtbaarheid:
Indien er gekozen wordt om de bestaande situatie van de banken te handhaven,
blijft de zichtbaarheid van het liturgisch centrum beperkt. Deze is te verbeteren door
de vlonders onder de kerkbanken te verwijderen. Anderzijds is verbetering te
bereiken door een verhoogd spreekgestoelte, of verhoging van het gehele voorste
gedeelte (ter plaatse van de gekleurde vloertegeltjes). Let wel: verlagen van de
banken, inclusief het verwijderen van de vlonders, is vele malen duurder dan een
verhoogd spreekgestoelte / liturgisch centrum.

H.4 - Onze concrete voorstellen
Met de drie hierboven beschreven 'bouwstenen' (nl. zitplaatsen / preekstoel / liturgisch
centrum) kunnen veel combinaties gemaakt worden.
De Taakgroep heeft DRIE concrete voorstellen gemaakt over hoe de nieuwe inrichting er uit
zou kunnen zien.
Deze voorstellen zijn volgens de taakgroep in lijn met de uitgangspunten.
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Voorstel 1, (= 'Aanpassing liturgisch centrum'):
Toelichting:


T.a.v. zitplaatsen:
De huidige banken blijven
(be-)staan.



T.a.v. preekstoel:
Òf laten staan, òf verwijderen.



T.a.v. liturgisch centrum:
Aanschaf nieuw spreekgestoelte
(verrijdbaar en op hoogte) en
overige liturgische attributen.

Algemeen:


Dit voorstel is overeenkomstig
de aanvankelijke opdracht van
het VVPM-bestuur aan de
Taakgroep om ALLEEN het
liturgisch centrum in beschouwing
te nemen.



Voldoen aan uitgangspunten?
Aan de uitgangspunten 1
(= multifunctionaliteit) en 2
(= gemeenschapsbeleving) wordt
vrijwel NIET voldaan..



Kosten: ca. 50.000 Euro (is eerste
indicatie!)
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Voorstel 2 (= 'Volledig flexibel'):
Toelichting:


T.a.v. de zitplaatsen:
Flexibele zitplaatsen, dat wil
zeggen dat de huidige banken
verplaatsbaar zijn gemaakt.
Dit in combinatie nieuwe stoelen.



T.a.v. de preekstoel:
Òf laten staan, òf verwijderen.



T.a.v. liturgisch centrum:
Aanschaf nieuw spreekgestoelte
(verplaatsbaar) en overige
liturgische attributen.

Algemeen:


Voordelen van deze inrichting:
- is niet gebonden aan huidige
(vaste) opstelling;
- het 'kerkbankgevoel' blijft
gehandhaafd;
- het gemeenschapsgevoel wordt
(voor velen) vergroot.



Voldoen aan uitgangspunten?:
Ja, volledig, namelijk:
1 (= flexibiliteit): OK
2 (= gemeenschapsbeleving): OK
3 (= cult.hist.waarden): OK



Kosten: ca. 115.000 Euro
(indicatie!).
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Voorstel 3: (= 'Volledig flexibel PLUS'):
Toelichting:


T.a.v. de zitplaatsen:
Flexibele zitplaatsen, dat wil
zeggen dat de huidige banken
verplaatsbaar zijn gemaakt.
Dit in combinatie met nieuwe
stoelen.



T.a.v. de preekstoel:
Verplaatsen naar noordzijde
(suggestie: eventueel in lichte
kleur geschilderd).



T.a.v. het liturgisch centrum:
Aanschaf nieuw spreekgestoelte
(verplaatsbaar) en overige
liturgische attributen.

Algemeen:



Is vrijwel gelijk aan voorstel 2,
extra is de verplaatsing van de
preekstoel.
Voordelen van deze inrichting:
- niet gebonden aan huidige
(vaste) opstelling;
- het 'kerkbankgevoel' blijft
gehandhaafd;
- het gemeenschapsgevoel wordt
(voor velen) vergroot.



Voldoen aan uitgangspunten?:
Ja, volledig, namelijk:
1 (= flexibiliteit): OK
2 (= gemeenschapsbeleving): OK
3 (= cult.hist.waarden): OK



Kosten: ca. 140.000 Euro
(indicatie!).
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H.5 - Aanbevelingen
5.1 - Aanbeveling over de DAADWERKELIJKE INRICHTING:
De Taakgroep heeft een uitgesproken voorkeur voor Voorstel 3 (is: 'Volledig flexibel PLUS').
Dit voorstel voldoet aan alle uitgangspunten: is maximaal multi-functioneel /
toekomstbestendig, is bruikbaar voor de KoorKerkGemeenschap, PGM, RGMZ e.d.
En - meer in het algemeen - als open cultureel/spiritueel trefpunt.
Flexibiliteit dient ook de broodnodige verhuur aan derden, en dus de toekomstbestendigheid van alle betrokkenen.
Het integreert ook vernieuwing en behoud van geliefd erfgoed (kerkbanken blijven bestaan,
zij het omgetoverd tot flexibele blokjes, preekstoel blijft bestaan, zij het aan zijwand etc.).
Geadviseerd wordt om de uitvoering GEFASEERD plaats te doen vinden, dat wil zeggen:


Fase 1:
Realiseer éérst de flexibele zitplaatsen en nieuw
liturgisch centrum, en laat de preekstoel staan.
Deze (tussen-)situatie komt dus overeen met
VOORSTEL 2 (= 'Volledig flexibel').
Dit is financieel en (voor de preekstoelliefhebbers)
emotioneel minder ingrijpend.



Fase 2:
Verplaats de preekstoel (waarbij het klankbord
eventueel in lichte kleur geschilderd wordt).
Deze (eind-)situatie komt dus overeen met
VOORSTEL 3 (= 'Volledig flexibel PLUS').
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5.2 - Aanbeveling over de AANPAK:
Geconstateerd is dat er een diversiteit in meningen bestaat, en een emotionele
betrokkenheid van velen, zowel in de Taakgroep als bij andere leden van de Koorkerkgemeenschap.
Met deze rapportage aan de opdrachtgever (d.i. het bestuur van de VVPM), eindigt de eerste
fase. De bal ligt nu bij het VVPM-bestuur.
Belangrijke aspecten daarbij zijn:
 Het DRAAGVLAK van de Koorkerk-Gemeenschap. Overgaan naar een nieuwe inrichting
heeft alleen succes als er voldoende draagvlak is. Het VVPM-bestuur (èn Kerkenraad en
RGMZ) moet zich ervan bewust zijn dat zij de opdrachtgever voor de aanpassing is.
 De Taakgroep is zich ervan bewust dat de voorgestelde aanpassing een gedurfd - maar
ook een DUUR - plan is. Het is aan het VVPM-bestuur te bepalen welk deel van het eigen
vermogen hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast zal een 'geldwervingscommissie' voor het resterende deel zorgdragen.
 De Taakgroep Inrichting is bereid een trekkende rol te spelen bij de daadwerkelijke
aanpassing.
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Bijlage I: Werkwijze van de Taakgroep
De Taakgroep Inrichting heeft zes keer vergaderd. Elke vergadering werd door enkele leden
voorbereid. In de onderwerpen die achtereenvolgens behandeld zijn, is globaal te route te
zien die de Taakgroep heeft bewandeld:
Bijeenkomst 1 (maandag 18 januari 2016):
Welke opdracht hebben wij gekregen, en hoe
interpreteren we die?
Bijeenkomst 2 (woensdag 17 februari 2016):
Iedereen presenteert zijn eigen droom over hoe de
toekomstige Koorkerk eruit zou kunnen zien. Het
resultaat is een achttal dromen, deels elkaar
overlappend, maar ook deels totaal verschillend van
elkaar.

Bijeenkomst 3 (woensdag 23 maart 2016):
Vóórdat we verder gaan met de inrichting, willen we
eerst onze UITGANGSPUNTEN vaststellen: waar staat
de Koorkerkgemeenschap eigenlijk voor?
Die uitgangspunten zullen leidend worden bij de keuze
van de inrichting

Bijeenkomst 4 (donderdag 7 april 2016):
We hebben drie belangrijkste brokstukken van onze
dromen (nl: preekstoel, banken en liturgisch centrum)
getoetst aan de drie uitgangspunten
(nl: multifunctionaliteit, gemeenschapsbeleving en
respect voor cultuurhistorische waarden).
Het resultaat is input voor onze nog te bepalen
inrichtings-voorstellen.

(Gemeenteavond, maandag 11 april)
Tijdens de Gemeenteavond hebben we een korte introductie geven over het ontstaan en de
werkwijze van onze Taakgroep. Alle gemeenteleden zijn uitgenodigd om hun ideeën over de
inrichting met de Taakgroep te delen.
Bijeenkomst 5 (woensdag 25 mei 2016):
Voor de tweede keer presenteert iedereen zijn - hernieuwde - droom.
Bijeenkomst 6 (dinsdag 4 oktober 2016):
Het concept-voorstel 'Visie op (her)inrichting Koorkerk' wordt besproken, en van
commentaar voorzien. De Taakgroep staat unaniem achter dit rapport.
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Bijlage II: Commentaar van deskundige
Betreft:
Taakgroep Inrichting Koorkerk, besprekingsverslag
Datum:
Maandag 24 oktober 2016
Aanwezigen: Maarten, Simone, Gert en dhr. Raymond Driessen (architect).
Doel: ons onlangs opgestelde voorstel bespreken met een ter zake (des-)kundige architect.
Hoe: brainstormen / praten / doorvragen / toelichten / beargumenteren / doorzakken /
adviseren. Twee uur lang, in de Koorkerk zelf.
Sfeer: prettig/positief/opbouwend. Dhr. Driessen heeft duidelijk kennis van zaken, is
voorzichtig met z'n uitspraken, maar is (zeker voor de goede luisteraar) wel duidelijk, en
onderbouwt z'n meningen met goede argumenten.
Bespreekpunten:


Over ons voorstel om het LITURGISCH CENTRUM te verplaatsen naar de NOORDWAND
(gecombineerd met flexibele zitplaatsen):
o Dit wordt positief ontvangen, met name vanwege de aansluiting met onze
uitgangspunten ('flexibiliteit' en 'gemeenschapsgevoel').
o De noordwand is uitermate geschikt hiervoor (zowel t.a.v. lichtinval als
'raamloosheid'). Maakt bovendien gemakkelijk(er) gebruik van beamer mogelijk.
o De aldus ontstane opstelling ('in halve cirkel rondom liturgisch centrum') is - in
protestants perspectief - ook historisch verantwoord. In alle kerken die als
protestantse kerken ontworpen zijn ( begin 17e eeuw) zijn de zitgroepen gerangschikt
rondom de preekstoel in een zes of achthoekig gebouw. Voorbeelden: Oostkerk
Middelburg en Koepelkerk Willemstad.



Er is uitgebreid gesproken over de PREEKSTOEL, dus over de verschillen tussen onze
voorstellen 2 en 3. Resultaten en conclusies daarvan zijn:



Over het VERPLAATSEN van de preekstoel naar de noordzijde (= VOORSTEL 3):
o De preekstoel (met name het klankbord) disharmonieert naast het gotische PeterGerritsz-orgel. Twee dominante items naast elkaar is ontsierend. Ook als het PG-orgel
verdwijnt, blijft de preekstoel/klankbord nogal overheersen. Als het orgel (toch) zou
verdwijnen verdient het voorkeur om van het rijk een gotisch kunstwerk te eisen om
de grote lege wand op te vullen .
o Over het aanpassen van de preekstoel (zoals klankbord verkleinen of helemaal
verwijderen): 'dat zal ongetwijfeld weerstand opleveren bij cultuur-/architectuurliefhebbers; een barbaars voorstel'.
o Over het schilderen van de preekstoel:
Kleur: licht, zoals zijwanden kerk. De dominantie zal minder worden. Heeft alleen
kans van slagen als cultuur-/architectuur-liefhebbers reeds bestaande voorbeelden te
zien krijgen.
Toevoeging van Hr. RD: In vrijwel alle kerken zijn de preekstoelen van hout en geheel
onbeschilderd. De overheersende kleur is de houtkleur zoals in de Koorkerk. Echter heb ik een
kerk gevonden waarbij de onderkant van de luifel wit is. Het is niet duidelijk of het
plaatmateriaal is of geschilderd. Het zou een overweging kunnen zijn om dit in de Koorkerk
ook te doen. De massaliteit wordt duidelijk minder. Doordat de randen houtkleurig blijven,
blijft de vorm zichtbaar. Wat - ruimtelijk gezien - een voordeel is . Zie verder voetnoot 1.
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o Aandachtspunt/tip: pas op met eventueel verven van de kerkbanken, vooral lichte
kleuren; is kwetsbaar t.a.v. beschadigingen.
o Opmerking: voordeel van banken-op-vlonders: zijn hoger dan stoelen, en kijken
daardoor over stoelen heen. Versterkt intieme sfeer.


Over het NIET verplaatsen van de preekstoel (dus laten staan, of verwijderen), conform
ons VOORSTEL 2:
o Voordeel: plaats van het nieuwe liturgisch centrum is niet meer gebonden aan
uitsparing/boog in noordwand (locatie preekstoel). Hierdoor is een meer
evenwichtige indeling van gehele kerkruimte mogelijk. De verdeling van de
zitplaatsen is gunstiger. Er kunnen ook meer zitplaatsen ondergebracht worden.
o Ruimte voor-in-de kerk (gele tegeltjes) is ook mèt preekstoel dan groot genoeg voor
cantorij, zonder last van klankbord. Cantorij kan eventueel ook elders opgesteld
worden.
o Tip: als preekstoel louter als decoratie blijft (be-)staan, dan kan geluidsinstallatie-kast
verplaatst worden naar preekstoel.
Terloopse opmerking: 'Huidige geluidskast is rommeltje, oerlelijk..'.
o Verwijderen van preekstoel is vanuit historisch optiek ( periode vóór de Hervorming )
eveneens verdedigbaar (=> Gotiek).



Over de (fysieke) scheiding tussen Koorkerk en Wandelkerk:
 Er zijn diverse constructieve mogelijkheden genoemd - ook andere dan glazen wand,
elk met voor- en nadelen.
 Allemaal: zeer prijzig.
 Drie belangrijke aspecten: 1 - geluidisolerend, 2 - zo veel mogelijk lichtdoorlatend,
en 3 - akoestisch niet slechter dan huidig.

Conclusie:
 Is realistisch voorstel / preekstoel blijft punt van discussie.
Advies ('zo zou het kunnen'):
 Gefaseerde uitvoering:
 Fase 1: realiseer éérst de flexibele zitplaatsen en nieuw liturgisch centrum, laat
preekstoel staan.
Dit komt dus overeen met ons VOORSTEL 2 ('Volledig flexibel').
Is financieel en (voor de preekstoelliefhebbers) emotioneel minder ingrijpend.
 Fase 2: verplaats de preekstoel (eventueel met in-lichte-kleur geschilderd klankbord)
Dit komt dus overeen met ons VOORSTEL 3 ('Volledig flexibel PLUS').

Voetnoot 1:
In het pas uitgegeven boek 'Kerk Interieur in Nederland / Uitgever WBOOKS / Redactie: Museum Catharijne
Convent en RCE / 9789462581265 / € 49,95' vond ik het volgende :
 Blz 65 Gereformeerde Kerk van Thesinge. De preekstoel is zwart met goudkleurige biezen en de onderkant
van de luifel is wit .
 Blz 54 Kerkzaal Evangelische Broeders. Het interieur is helemaal wit, Ook de kerkbanken. De architectuur
van de zaal laat dit wel toe. Maar het is een zaal en geen gotisch kerkgebouw. Witte kerkbanken in een
gotische kerk gaan 'meedoen' met de wanden wat zeer verwarrend is . Kerkbanken horen eigenlijk niet
thuis in een gotische kerk, Maar als ze er toch in komen is het beter om te laten zien dat het een
toevoeging is.
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Bijlage III: Introductie van dhr. Driessen (deskundige)
R J A M Driessen werd geboren in Winterswijk 22 dec 1943.
Na afgestudeerd te zijn aan de TH Delft afdeling bouwkunde en enige jaren in Duitsland
gewerkt te hebben, kwam hij als luchthavenarchitect in dienst bij een ingenieursbureau in
Den Haag dat luchthavens over de gehele wereld ontwerpt. Daarbij hoorde het ontwerpen
van alle gebouwen die bij een luchthaven horen. Het werkterrein was het Midden Oosten,
Zuidoost Azië en later, na de 'Wende', ook Oost Europa.
Vooral het werken in het Midden Oosten en Zuidoost Azië vereiste een inleven in de lokale
architectuur. Een totale acceptatie van westerse architectuur is in die delen van de wereld
immers geen vanzelfsprekendheid. Vooral niet als het gaat om de kleinere luchthavens 'in
de provincie'. Gebouwen dienen daar herkenbaar te zijn als onderdeel van hun wereld en
hun cultuur.
De interesse in de geschiedenis van met name de kerkelijke bouwkunst in Europa en de
culturele achtergrond ervan werd daardoor opnieuw gewekt. Studie in dit onderwerp en het
volgen van colleges in Rotterdam op het gebied van cultureel historisch erfgoed resulteerde
in een lezing over het ontstaan van steden in Zeeland in de middeleeuwen.
Door de VVPM indertijd aangezocht als deskundige rapporteerde hij in schriftelijke en
mondelinge vorm voor het behoud van het Peter Gerritsz-orgel als bepalend element voor
het monumentale karakter van de koorkerk.
Mede hierdoor vernietigde de rechtbank in eerste instantie het toen voorliggende bestreden
verwijderingsbesluit van B&W .
Tegenwoordig zijn deze activiteiten uitgebreid met het geven van geschiedkundige
rondleidingen in historisch belangrijke objecten in Zeeland zoals Veere.
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Bijlage IV: Reacties van KKG-leden over inrichting van de Koorkerk
Naar aanleiding van onze oproep - tijdens de gemeentevergadering van 11 april '16 - om
wensen aangaande de inrichting van de Koorkerk kenbaar te maken, heeft een vijftal
gemeenteleden gereageerd. Hieronder worden deze reacties - onverkort en
geanonimiseerd - weergegeven.

Reactie 1:
Hallo […..],
Ik vond je verleden week maandagavond een inspirerend praatje houden. Dat bracht me er toe ook een droom
op papier te zetten. Het gaat hierbij. Misschien heb je er wat aan.
Een hartelijke groet van […..]
Ik heb een droom:
Ik ben op een zondagmorgen in de Koorkerk om een kerkdienst bij te wonen. Ik neem plaats op een stoel. De
stoel maakt deel uit van rijen stoelen die in ovaalvorm staan opgesteld in de lengterichting van de kerk. De rijen
stoelen staan zodanig opgesteld, dat in het midden van de ovaal een open ruimte is. Ook is de ovaal open aan
een korte kant van de kerk en wel aan de oost-zijde. Hier is een vleugel geplaatst. Ik zie de preekstoel niet,
maar deze kan best aanwezig zijn. Hij is voor mijn droom niet belangrijk.
Door de opstelling van de stoelen voel ik me ontvankelijk en vrij. Tijdens de stiltemomenten van de kerkdienst
kan ik me goed concentreren op mijn meditatie.
Staande in de opening van de ovaal houdt iemand een overdenking. Op een gegeven moment danst een groep
mensen in de open ruimte. Zij voeren een dans uit, die verband houdt met het thema van de dienst. De overige
gemeenteleden doen na enige ogenblikken ook mee aan de dans.
Tot zover dit fragment van een droom.
Het spreekt vanzelf dat, als de opstelling met stoelen werkelijkheid zou zijn, de opening en de open ruimte van
de ovaal, afhankelijk van de liturgie, de mogelijkheid bieden voor:
 mensen die een welkomstwoord spreken,
 iemand die een overdenking houdt,
 mensen die een gebed uitspreken,
 mensen die iets uitbeelden,
 een cantorij/of koor,
 enz.
Naast de kerkdiensten kunnen door de opstelling met stoelen makkelijker concerten, toneelvoorstellingen, enz.
plaatsvinden.

Reactie 2:
Hallo [……],
In aansluiting op je inleiding van gisteravond - waarbij je terecht wees op het belang van een brede consensus hierbij mijn mening. Ik vind eigenlijk dat er vrijwel niets veranderd hoeft te worden aan het interieur van de
Koorkerk. Ik merk nooit dat mensen na afloop van de diensten ontevreden zijn over de kerkzaal of de inrichting
ervan. Veranderen veroorzaakt een hoop kosten en sores, en daar staat volgens mij geen toegevoegde waarde
tegenover, maar eerder spijt over het verloren gaan van het vertrouwde. Ook de oude bruine kerkbanken
voldoen mijns inziens goed; die worden volgens mij veel mooier en stijlvoller gevonden dan de paarse stoelen
die vroeger bij een vernieuwing in de Nieuwe Kerk zijn geplaatst.
Het enige wat volgens mij beter zou kunnen, is het spreekgestoelte waarvan jij en ik en anderen het welkomstwoord spreken. Dat is voor sommigen te laag, vooral voor degenen die achterin de kerk zitten. Die lessenaar
(inclusief microfoon) zou wat hoger moeten worden geplaatst; ook als predikanten er de voorkeur aan geven
die lessenaar te gebruiken in plaats van de oude preekstoel, zou een hogere positie nuttig zijn; dan zouden ze
beter kunnen worden gezien.
Dus mijn mening is: beperk de veranderingen tot verhoging van dit spreekgestoelte en houd het daarbij. Dat
betekent wel een hoger opstap-trapje voor jou en mij en andere welkomstwoord-sprekers en predikanten,
maar dat is toch het ergste niet?
Dus tot zover mijn mening.
Hartelijke groet, […….]
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Reactie 3:
Beste […..],
Tijdens de gemeenteavond deed je de oproep aan de gemeente om te dromen over gebruik en inrichting van
de Koorkerk en deze droom te delen. Een uitnodiging om te dromen krijg ik niet dagelijks; des te meer reden
om op de uitnodiging in te gaan. De afgelopen weken heb ik af en toe mijn gedachten laten gaan over de
Koorkerk en wat in het gebouw maakt dat ik mij daar zo thuis voel en wat dat gevoel mogelijk nog zou kunnen
versterken.
Het eerste wat in mij opkomt als ik aan de Koorkerk denk is geborgenheid, daarna licht en warmte. Die
geborgenheid is misschien niet zo vanzelfsprekend in zo’n groot gebouw maar heeft voor mij te maken met de
banken. In de banken kan ik schuilen; de banken doen mij terugdenken aan mijn jeugd in de kerk van Oude
Wetering waar ik zo dicht mogelijk tegen mijn vader aan kroop. Ik kan nog de structuur van zijn winterjas
voelen en het patroon van zijn sjaal voor ogen zien. Als hij eens in de zoveel tijd in de ouderlingenbank plaats
nam was hij onbereikbaar ver weg en moest ik bijna huilen bij het idee dat ik dat uur zonder hem moest
doorkomen. Ik heb dat gevoel bij zijn begrafenis in diezelfde kerk geduid als een onbewust weten dat zijn kist
ooit op ongeveer diezelfde plaats zou staan en de onbereikbaarheid reeds daagde in mijn kindergedachten.
Ik weid uit, maar ik denk toch dat ik dit verhaal nodig heb om aan te geven dat de banken voor mij zo belangrijk
zijn. Ik heb het altijd heerlijk gevonden om kinderlijfjes tegen mij aan te voelen en nu zitten […..] en ik dichter
bij elkaar dan we ooit op stoelen zouden kunnen. Kortom: ik droom van een Koorkerk waarbij het mogelijk blijft
dat kinderen en ouders en wie ook maar, elkaar letterlijk kan blijven voelen en koesteren en wellicht werkt dat
door in het elkaar figuurlijk koesteren. Je begrijpt: de banken zijn voor mij ‘heilige’ plaatsen: daar wordt een
mens geheeld.
Dan het licht en de warmte: dat heeft alles te maken met de oriëntatie van de banken: zo lang die naar voren
gericht blijven, blijft het mogelijk dat het licht ons letterlijk raakt. Geen mooier moment dan het moment dat je
de zon kan vangen in de kerk.
Is er verder nog iets te dromen? Ik denk dat aan het podium nog wel iets te verbeteren zou zijn. Het is nu een
vrij fantasieloos geheel, misschien ook iets te klein? Het lijkt in ieder geval dat de cantorij erg in een hoekje
moet staan om samen met de vleugel op het podium te kunnen staan. Daar zou wellicht meer ruimte voor
iedereen prettiger zijn.
De ruimte achterin de kerk waar we nu koffie drinken is af en toe ook wat krap, waardoor er misschien wat
minder onderling contact is dan zou kunnen. Daar mag van mij wel iets meer een cafésfeertje gecreëerd
worden.
Ik wens jullie commissie veel mooie dromen toe die hier en daar ook uit mogen komen.
Hartelijke groet,
[…..]

Reactie 4:
Dag […..],
Er gaat heel wat veranderen, ook voor de inrichting van de koorkerk, begrijp ik.
De banken vind ik zo lekker ouderwets. Maar, als het dan toch stoelen moeten worden, zou aubergine
misschien wel een mooie kleur zijn. Het kerkje in Zoutelande heb ik wel eens van binnen gezien en daar waren
mooie aubergine stoelen; (van licht tot donker). Ze stonden in een halve ovaal. Ook dat was mooi om te zien.
Ik denk dat daar vroeger ook banken gestaan hebben in de lengte, net als in de koorkerk.
Vriendelijke groet,
[…..]

Reactie 5:
Beste […..],
Zeker ben ik er niet van maar ik denk dat jullie behoren tot de groep die zich bezig houdt met een interieurverandering van de Koorkerk. Andere namen daarbij kan ik niet bedenken, vandaar deze mail aan jullie gericht.
Ik heb geen idee hoe jullie met elkaar komen tot een idee en hoe daar dan vervolgens mee omgegaan wordt.
Dus misschien is mijn bijdrage allang op enigerlei wijze aan de orde gekomen, dus dan kan deze mail gewoon in
de prullenbak verdwijnen.
Wanneer ik ergens een kerk binnen stap en deelneem aan de liturgie dan zingt diep in mij de gedachte/het
gevoel:
 Vertel mij/maak mij duidelijk.........wat heb je in huis (letterlijk en figuurlijk).
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Wat vertelt mij dat wat zich in de kerk bevindt en waar dat geplaatst is, over de geloofsvisie van de
betreffende gemeenschap?
 Klopt de indruk/de beleving van dat wat zich tussen de kerkmuren bevindt, met dat wat, gedurende het
volgen van de liturgie, in mij opgewekt wordt?
Zo kijk ik ook rond in de Koorkerk:
 weerspiegelt het interieur onze geloofsvisie?
 weerspiegelt het interieur de wijze waarop de Koorkerkgemeenschap de verbinding tussen aarde en hemel
probeert te leggen?
 weerspiegelt het interieur de wijze waarop wij als gemeenschap met elkaar om gaan?
 weerspiegelt het interieur de wijze waarop wij met plaatselijke/wereldlijke vragen willen omgaan?
Zo zijn er misschien nog wel een aantal vragen te bedenken die richting kunnen geven aan het proces om de
neuzen dezelfde kant op te krijgen.
 Mijn beleving/kijk t.a.v ons “huis” is in het kort het volgende:
Onze wijze van geloven komt voort uit de (christelijke geloofs-) traditie. Dit zou zijn weerspiegeling kunnen
vinden in het behouden van bepaalde ornamenten/grafmonumenten. Daarnaast kun je denken aan een
paar banken die een plek in het geheel krijgen. Ook is de Paaskaars een symbool vanuit de traditie.
Het valt me op dat regelmatig (m.n. vanuit de remonstrantse hoek) kunst op enigerlei wijze in de liturgie
ter sprake komt. We zouden een abonnement bij de kunstuitleen kunnen nemen, om telkens een ander
schilderij / voorstelling / moderniteit op een bepaalde plaats aan de muur te hangen. Een vast kunststuk
geeft in mijn beleving niet aan dat we in beweging willen blijven. Dus die wisseling symboliseert in mijn
optiek de beweging mee met de tijd.
 Je kunt je afvragen wat de toegevoegde waarde is van de strijd om het behoud van het bepaalde orgel aan
de muur. Wanneer we het naar het Rijksmuseum laten gaan geven wij uiting aan de waarde die wij aan
traditie hechten (we willen dat het een goede plek krijgt en we willen dat een ieder de gelegenheid krijgt
om deel te hebben aan dat wat wij “in huis hebben”). Het biedt ons de kans om op die plaats iets te
presenteren wat past bij ons.
 Mijn beleving bij de Koorkerkgemeenschap is dat we graag een open gemeenschap willen blijven, gericht
op de buitenwereld. We willen 'wees welkom' uitstralen.
 Bij de deur tocht het altijd. Wanneer je bijv. een glazen portiek maakt, bied je bescherming tegen de wind,
geef je aan dat je een open gemeenschap van binnenuit wilt zijn. En geef je aan dat de buitenwereld naar
binnen kan komen.
Het zijn maar enkele gedachten, misschien hebben jullie er wat aan om je weg met elkaar verder te kunnen
vervolgen
Hartelijk groetje van […..]
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Bijlage V: Financiën
Kostenschatting (is een eerste indicatie!)
 Verwijderen preekstoel (zelf uitvoeren):
 Verplaatsen preekstoel:
Verwijderen banken + vlonders (zelf uitvoeren):
 Asbestsanering onder vlonders:
 (De-)monteren vloerverwarming (offerte aanwezig):
 Aanleg nieuwe vloer(tegels)
 Aanschaf stoelen (200 st. à 200 Euro)
Voor evt. aanpassing van de banken èn aanschaf
(restant) stoelen geldt hetzelfde bedrag.
 Glazen toegangsdeur (offerte aanwezig):
 Verlichting:
 Overige / onvoorzien:
TOTAAL:

5.000 Euro
25.000 Euro
5.000 Euro
10.000 Euro
12.000 Euro
15.000 Euro
40.000 Euro

7.000 Euro
10.000 Euro
11.000 Euro +
140.000 Euro

Bijlage VI: Overige aandachtspunten
Gewezen zij nog op de volgende punten die van invloed kunnen zijn op de opportuniteit
van de aangegeven aanpassingen:
 het verwijderen van de vaste banken met de daarbij behorende verwarming brengt
een asbestsanering met zich mee;
 de eventuele verbouwing van de Nieuwe Kerk en de Wandelkerk;
 het gebruiksrecht van de Koorkerk door onze gemeente loopt over ca. 35 jaar af;
 het al dan niet verdwijnen van het PG-orgel uit de Koorkerk.
 Los van alle voorgestelde wijzigingen wordt dringend aanbevolen om de volgende
twee aanpassingen sowieso uit te voeren:
- optimaliseren van de geluidsinstallatie
- aanschaf glazen tochtdeur

- 21 -

Bijlage VII: Koorkerk, interieur-historie
Enkele foto's uit de oude doos, allemaal over het interieur van de Koorkerk.
Geschiedenis herhaalt zich….

Ten slotte (4)
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