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Delftse kerken
Delft kent zoveel kerken. Sommige zijn 
groot en opvallend en bepalen met 
hun torens het stadsbeeld. Anderen 
zijn klein en intiem. Wie kent bijvoor-
beeld de Oudkatholieke kerk aan het 
Bagijnhof? Toch is het een juwelenk-
istje als je het eenmaal hebt openge-
maakt. En vergeet je haar nooit meer. 

Ton Meijknecht loopt hier en daar 
graag naar binnen. En probeert het 
verhaal op te vangen dat ze aan hem 
willen vertellen. Een samenspel van 
gebouwde omgeving en eigen uitleg. 
De geschiedenis van hun beide.

Negen kerken heeft hij uitgekozen om 
uit te lichten, een kleine minderheid 
van het totaal. Die negen verschijnen 
in de loop van 2012 in dit elektronisch 
boekje.

Veel plezier ermee!
De redactie

Remonstrantse kerk
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Op de koorzolder bewaart de Lutherse 
kerk verrassende herinneringen aan 
haar Middeleeuws verleden. In die 
tijd vormde het koor een integraal 
onderdeel van de Sint-Joriskapel en 
stond er toen nog geen tussenmuur 
met orgel en preekstoel.
Links en rechts aan de achtermuur zijn 
in de balken twee menselijke figuren 
uitgesneden, pausen, want ze dragen 
een pontificale tiara, de drieledige 
kroon die pausen dragen. De Luther-
anen hebben deze oude sporen nooit 
uitgewist, al erkennen ze de paus niet. 
Op de foto’s zie je een van deze twee 
figuren voluit en in detail. 
Uit dezelfde periode stammen ook de 
medaillons op de kruisingen van de 
ribben en de nokbalk van het gewelf: 
Gods Scheppershand (gedeeltelijk 
weggevallen in de tussenmuur), Gods 
Geest als een duif en God de Zoon als 
een lam. Loop eens naar boven en ga 
daar zelf kijken. 

De Lutherse kerk

Zoals bij mensen die gaan samen-
wonen, wilden we een ruimte die voor 
ieder nieuw was. We hanteerden daar-
bij een aantal praktische richtlijnen, 
zoals beschikbaarheid, grootte en 
prijs. Onze keuze viel op de Lutherse 
kerk omdat die voldeed aan alle eisen.
De keuze pakte wonderlijk goed uit. 
Want de Lutherse opvattingen over 
liturgie, die in hun inrichting tot uit-
drukking kwamen, houden het midden 
tussen de Romeinse en de Geneefse, 
de twee stromingen die we wilden 
verbinden. In onze liturgie wilden we 
de eenzijdigheden van deze tradities 
met elkaar verrijken.
De Roomse kerk legde na de refor-
matie en in reactie daarop de nadruk 
op het symbolisch karakter van de 
liturgie. Centraal staat de eucharistie, 
het mysterie van brood en wijn die 
in het lichaam en bloed van Christus 
veranderen. Daaraan was de inricht-
ing van katholieke kerken dienstbaar. 
De aandacht loopt in een rechte lijn 
van verzamelde gelovigen naar het 
altaar in het koor, en naar wat daar 
geschiedt.
Calvinisten, die in ons land het bestel 

overnamen, vervingen de rechte 
lijn door een cirkel. Hun gemeente 
verzamelde zich rond de preekstoel 
om het woord van God te horen. 
Bestaande kerken die ze in gebruik 
namen, ondergingen navenant een 
herinrichting. De lengte-as veranderde 
in een cirkel of als het zijn moest een 
halve cirkel. Het koor raakte leeg en 
kreeg een andere functie, bijvoorbeeld 
voor het graf van een gesneuvelde 
held: Willem van Oranje in de Nieuwe 
Kerk van Delft. Hier speelt een vage 
herinne-ring aan het offer van Christus 
mee dat binnen de katholieke traditie 
op het 
altaar wordt herhaald. Bij nieuwbouw 
vanaf de zeventiende eeuw koos 
de opdrachtgever voor een gebouw 
zonder koor en met een preekstoel in 
het centrum, zoals de Nieuwe Kerk in 
Den Haag.
Lutheranen staan midden tussen de 
twee extremen. In 1768 kreeg hun 
gemeente in Delft de beschikking over 
de voormalige Sint-Joriskapel aan het 
Noordeinde. Ze pasten de inrichting 
aan en verzoenden beide opvattin-
gen. De aandacht van de gemeente 

In het najaar van 1978 zochten we vanuit het studentenpastoraat naar 
een geschikte kerk om onze gezamenlijke diensten in te houden. 

werd gericht op twee brandpunten: 
preekstoel en tafel. Die werden in 
één zichtlijn geplaatst, boven elkaar, 
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Hart van Delft

De steen is in 1957 ontworpen op 
initiatief van studentenpredikant Rein 
Jan van der Veen. Hij hing boven de 
zijdeur van een kerkgebouw aan de 
Vlamingstraat, de Oosterkerk. In de 
zaal kregen gereformeerde studenten 
catechisatie. Van die kerk staat nu 
alleen nog de gevel overeind. 
In 1978 ben ik er geweest. De 
oorspronkelijke kerk was inmiddels 
vervangen door een meer moderne 
naar een ontwerp van Gerke Kok. Hij 
verving het klassieke grondpatroon 
van een halve cirkel door een diago-
naal patroon.  De zaal verdween bij de 
renovatie. De kerk krijgt een nieuwe 
naam en heet dan Hart van Delft. Wat 
is tenslotte een stad waard zonder 
hart? Op zondagmiddag werden er 
speciale studentendiensten gehouden. 
Tientallen studenten kwamen erop 
af. Wat zongen ze krachtig! Het leek 
alsof de gereformeerde zuil niet werd 
getroffen door de verandering van de 

Wat is een stad zonder een hart? Een gevelsteen is wat we overhebben van een gebouw met een bewo-
gen geschiedenis. Hij is vervaardigd van gegoten beton en hangt in een stalen harnas aan de schoorsteen 
van de tuinkamer van MoTiv House. Een Latijnse spreuk staat erop, ‘Sermo tuus veritas est’, uit het 
evangelie naar Johannes (‘Uw woord is waarheid’, 17: 17). Stevig is die tekst, zo stevig als het materiaal. 

tijd, terwijl andere zuilen wankelden. 
Ik voelde jaloezie. Hoe krijgen ze 
het voor elkaar? Waarom kunnen wij 
dat niet ook? Het duurde enige tijd 
voordat ik begreep dat het hier om 
een faseverschil ging. Even later liet 
ook hier de nieuwe tijd zich gelden. 
De aantallen liepen terug. De ruimte 
werd overbodig. Ze werd afgestoten 
en heeft inmiddels een bestemming 
gevonden als atelier. 
Deze ontwikkeling deed zich overal 
voor. Erbij hoort een verhaal dat 
iedereen intussen ook kent, een ver-
haal van teruggang en van tijdelijke 
onmacht. Maar ook, en daar gaat het 
me nu om, een verhaal van zoeken 
naar iets nieuws. Einde is nieuw begin.
Er zitten elementen in dit verhaal 
verborgen die we nu goed kunnen 
gebruiken en waarmee we een nieuwe 
tijd kunnen opbouwen. De elegante 
gevel met zijn kleine spits aan de 
Vlamingstraat laat een opgewekte 

indruk na. Hij is nietig, toegegeven, en 
valt bijna weg in de rij gevels langs de 
gracht. Maar hij is ook zelfbewust en 
feestelijk. Hij neemt het luchthartig op 
tegen de monumentale Nieuwe Kerk 
op de achtergrond. De eerste steen uit 
1882 zegt trots: Eben Haëzer, ‘Tot hier 
heeft de Heer ons geleid’. Je kunt die 
gereformeerden van toen geen durf 
ontzeggen.
Doe nu eens een denkexperiment. Stel 
je nu eens voor, het is 1882 en het 
oude is overal oppermachtig aanwezig. 
En toch heb je het gevoel dat je iets 
nieuws wilt beginnen. Want dat vraagt 
de tijd. De stad heeft behoefte aan 
een hart. Daarvan ben je overtuigd. 
En je hebt ook het gevoel dat jij dat 
tot stand kunt brengen. Ga met die 
instelling eens kijken in de Vlaming-
straat. Loop vanuit het oosten naar 
die eigenwijze gevel en zie daarachter 
de reusachtige Nieuwe Kerk. Voel de 
uitdaging. Voel de kracht. ¤
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Terug naar de Barbarakapel
Het werd een harde confrontatie, maar ik ben toch blij dat ik gegaan 
ben. In de Barbarakapel liggen tenslotte veel van onze roots. Hier 
kerkte een van de drie tradities die nu samenwerken in de OGD. En 
kerken, dat betekent heel veel emoties. Hier ben ik in 1975 mijn 
werk als pastor begonnen. We zongen bij mijn intrede het lied met 
de regel ‘Midden onder u staat hij die gij niet kent’. Ik voelde dat een 
mooie taak op mijn schouders werd gelegd.
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Nu, bijna veertig jaar later, keer ik 
terug. En zie dat we gelijk hadden toen 
we de stap weg daarvandaan zetten. 
Ik schrik van de staat waarin de ruimte 
zich nu bevindt. De muurschilderingen 
van Jaap Min verkeren in verval. Maar 
dat is nog niet het ergste. Het is eerder 
een gevolg van ons vertrek: de kapel 
is in onbruik geraakt en niemand 
is meer verantwoordelijk voor het 
onderhoud. Nee, waar ik echt van 
schrik, is de bekrompenheid die uit 
het gebouw spreekt, zelfs wanneer je 
je probeert voor te stellen dat het in 
goede staat is. 
Voor de lezer die dit allemaal niet kan 
volgen, even een stapje terug. De Bar-
barakapel ligt achter het pand Oude 
Delft 18. Ze was van 1949 tot 1978 de 
kapel van het katholieke studenten-

pastoraat. In de hoogtijdagen onder 
pater Simon Schotten en zijn opvolgers 
kerkten hier elke zondag twee keer 
rond de tachtig katholieke studenten. 
Ik heb dat in 1963 nog meegemaakt 
toen ik mijn broer opzocht die hier 
studeerde. Stampvol zat de kapel.
De ruimte is in de jaren twintig tot 
stand gekomen als uitbouw van 
de grote tuinkamer. Frits Peutz 
was de ontwerper. De functie was 
sociëteitszaal van de R.K. studenten-
vereniging Virgiel. In 1949 verhuisde 
de vereniging naar haar huidige pand 
aan de overkant van de gracht. OD18 
kwam vrij en werd het tehuis voor het 
katholieke studentenpastoraat. 
Hier kun je de beslotenheid van de 
verzuiling proeven. Er heerst een geest 
die naar binnen is gericht. Dat is het 

wat mij bedrukt. Je ziet de voormalige 
sociëteitszaal achter de kapel scheme-
ren: de haardplaat, de schroeivlek-
ken in het parket, de betonnen balk 
boven de bar, de suitedeuren. Simon 
Schotten had zijn vriend uit Bergen, de 
kunstenaar Jaap Min gevraagd om de 
ruimte om te vormen tot kapel en dat 
heeft Min heel mooi gedaan. Bergense 
School uit de jaren vijftig. Foto’s bewi-
jzen de kwaliteit van zijn werk. 
Nu tast de tand van de tijd zijn werken 
aan en komt de achterliggende 
structuur weer tevoorschijn. De 
ruimte functio-neerde ooit binnen een 
vereniging met een besloten karakter. 
Ik ga naar binnen via een nauwe, lage 
deur. En besef dat er geen vensters 
zijn voor frisse lucht en dat er nauweli-
jks daglicht binnenkomt. Dit is mijn 

verleden. Hier staan mijn voetsporen 
op het parket. Lieve herinneringen, zo-
als toen mijn dochtertje Lot onverstoor-
baar een Sinterklaasliedje zong terwijl 
anderen een kerstlied inzetten. 
Ik voel me benauwd als ik daar 
rondloop en ben opgelucht als ik weer 
buiten sta. Een ‘lieu de mémoire’ zoals 
de Fransen zeggen, een plaats van 
herinnering. Herinneringen hangen 
nu eenmaal samen met plekken. In 
dit geval blijkt de plek drager van een 
stille, oude pijn. 
Wat mij betreft moeten we een keer 
terug naar deze plek. Omzien naar 
waar we vandaan komen en helder 
analyseren waar we naar toe willen. 
Pijn kan iets betekenen. ¤
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Jaap Min versierde de kapel in drie 
fasen. Eerst nam hij de oorspronkelijke 
tuinkamer onder handen. Deze ruimte 
werd ingericht als priesterkoor. Hij 
schilderde een kruisiging en kerkvad-
ers uit het Oosten en uit het Westen. 
Hier hangen de 1. Augustinus (afb 1) 
en Hiëronymus (afb 2). Daarna nam 
hij de rechter zijwand onder handen 
en schilderde een korte heilsgeschie-
denis: verdrijving uit het paradijs 
(afb 3), aankondiging aan Maria, de 
kruisiging met de veertien staties (afb 
4) en de verrijzenis (afb 5). De foto’s 
laten delen hiervan zien. Ik heb de 
foto’s flink gephotoshopt; in werkeli-
jkheid bladdert de verf van de muur. 
Ten slotte de derde en laatste fase: 
een mozaïek van brokken gekleurd 
aardewerk met de voorstelling van 
de drie jonge mannen in de vuuroven 
(afb 6). Ik houd van dit laatste werk. 
Het is gedurfd.
Google eens op Jaap Min of bekijk een 
origineel op de koorzolder van MoTiv, 
een glas-in-loodraam van de heilige 
Sebastiaan. ¤

3

6

5

4
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Ze is opgebouwd uit licht, zelfs op 
een donkere dag. Door de kruisbeuk 
met zijn hoge, grote ramen valt het 
noorderlicht naar binnen, het ideale 
licht van schilders omdat het zo 
constant is. Dat geeft me nog steeds 
een gevoel van verwachting als ik daar 
binnenloop. Je gaat naar een plek 
waar het straalt.
Meer nog komt haar schoonheid 
van haar levendig karakter. Als 
kerkgebouw en kerkvolk elkaar ergens 
ondersteunen en bestemmen, dan 
doen ze dat hier. Dit gebouw is een 
levend wezen dat de tekenen van zijn 
herkomst draagt en laat zien waar 
het naartoe wil. Je ziet in het patroon 
van de pilaren van het middenschip de 
Romaanse kerk terug die er daarvoor 
gestaan heeft. En in de noordelijke 
kruisbeuk kun je de zuidelijke pendant 
vermoeden die er nooit gekomen is. 
De huizen waren al gesloopt voor de 

bouw, maar toen werd hij gestaakt 
en nu is het een pleintje. Kerk als 
momentopname.
Dit karakter van levend wezen 
komt ook tot uiting in haar 
onregelmatigheden. De scheve toren 
is voldoende bekend. Hij zakt niet 
verder, maar hij helt wel en als je 
eronder staat en langs de muur 
omhoogkijkt, word je flink duizelig. 
Binnen zitten er allemaal vreemde 
elementen in. De manier waarop 
de kruisbeuk aansluit op de zijbeuk 
heeft iets toevalligs. Hier is een werk 
onderbroken dat morgen weer kan 
worden opgepakt. Dat is goed te zien. 
Minder goed kun je zien dat de as 
van de kerk een lichte knik naar links 
vertoont. Een kleine meetfout ooit 
geeft het bouwwerk nu een spontaan 
karakter.
De Oude Kerk is niet volgens een 
strak plan en in een keer gebouwd. 

Drie foto’s van de onregelmatigheden 
van de Oude Kerk, in de volgorde van 
de klok. 
1) De scheve toren. 
2) De provisorisch afgetimmerde kap 
van de noordelijke zijbeuk, waar 
de nieuwe kruisbeuk erdoorheen is 
gebroken. 
3) De lichte knik in de as, goed te 
zien aan de flauwe hoek waarmee de 
lange avondmaaltafel aansluit op het 
middenpad.

Oude kerk
We komen ook uit de Oude Kerk vandaan. Zoals in het Hart van Delft aan de Vlamingstraat en de 
Barbarakapel van Oude Delft18 en kerkten we voor 1979 ook hier. Dit was de plek van het hervormde 
Academiegemeente, de derde van de drie stromingen die toen samengingen. De maanden ervoor 
bezochten we elkaar en ik werd de eerste keer meteen getroffen door dit gebouw. Zo mooi! Misschien 
wel het mooiste van Nederland, naast de Oude Kerk van Amsterdam. Die is donker en mysterieus; deze is 
ruim en feestelijk.

Ze is gegroeid en intuïtief ergens 
op uitgekomen. Kerk als een levend 
lichaam. Elke generatie heeft haar 
best gedaan er iets moois van te 
maken en het resultaat is veelzijdig. 
Zo stel ik me kerk graag voor.
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Deze kerk is geboren uit een geest 
van verzet. Ze werd omstreeks 1880 
gebouwd, wanneer katholieken ook 
in Delft  hun plaats in het openbare 
leven weer opeisen. Ze blijken een 
olifantengeheugen te hebben. De 
torens zijn een verwijzing naar de 
torens van kerken die bij de reformatie 
waren onteigend. Een oude rekening 
moest nog worden vereffend. Ga 
eens op de markt staan en kijk naar 
de vier torens, twee oude en twee 
minder oude. Je herkent de verwijzing 
gemakkelijk. 
Er zit duidelijk een weerbarstig 
element in deze kerk. Protestantse 
kerken waren toen witgekalkte hallen. 
Borden met tekst en grafzerken waren 
hun enige versieringen. Daar woedde 
de beeldenstorm nog door. Dat zat de 
zelfbewuste katholieken dwars. Er is 
werkelijk geen vierkante centimeter 
in deze kerk die niet is versierd. 

Maria van Jesse
Gered van sloop in 1973, lange tijd onderkomen, staat ze daar nu 
weer fier, na een langdurige restauratie. De leien op de spitsen 
glimmen in het zonlicht, de klokken luiden en de deuren staan open. 
Terug van weggeweest, de Maria van Jesse.

Beelden, gebrandschilderde ramen, 
muurschilderingen, het houten gewelf, 
lampen: overal waar je kijkt, zie je 
ornamenten. Zelfs glad metselwerk 
vertoont nog patronen met bakstenen 
in verschillende kleur.
Frans Bierhuizen, oudoom van mijn 
moeder en een rijke bakker die zijn 
naam gaf aan een bedrijf met zes 
filialen, heeft royaal bijgedragen 
aan de weelderige uitrusting. Hij was 
kerkmeester en op zijn doodsprentje 
uit 1923 staat: ‘Heer, ik heb de 
schoonheid van Uw huis en de 
woonstede Uwer heerlijkheid bemind.’ 
Dan moet je denken dat hij een van de 
kleurige ramen heeft gesticht.
En zie, de geest van verzet is 
gesmolten. Oudoom Frans kan 
gerust zijn. De tijd heelt zijn oude 
wonden. Als ik nu de kerk binnenkom, 
herken ik de heftige elementen die 
de bouwers erin hebben gelegd. Zij 

hebben hun eeuwenoude pijn geuit. 
Zelf voel ik intussen iets heel anders. 
De feestelijke ruimte heeft nu iets 
intiems. Er is een uitvaart aan de 
gang. Verdriet en rouw vullen de 
ruimte. De kerk omvat en beschut nu 
familie en vrienden van de dode.
In 2007 is de restauratie voltooid en 
het gebouw mag weer kalm stralen. 
Verval is gekeerd. Rustig, zelfbewust 
en zonder aan een ander iets te 
misgunnen. Het triomfantelijke is eraf. 
De boosheid is verdwenen. 
Zuivering is het woord dat bij 
me opkomt. Alsof pijn om de 
recente ontkerkelijking de pijn van 
eeuwenlange achterstelling kan 
wegnemen. Ontkerkelijking als stap op 
de weg naar volwassen worden. 

Ontkerkelijking kan ons mild 
stemmen.

Illustraties, tegen de richting van de klok.
1. Ontwerptekening uit 1874. Op deze tekening van de voorgevel is duidelijk te 
zien dat de linker toren is geïnspireerd op de toren van de Nieuwe Kerk en de 
rechter op die van de Oude Kerk.
2. Detailopname van het houten gewelf. Ook waar je gewoonlijk niet kijkt, zie je 
plezier in het versieren.
3. Een van de vele beelden: de heilige Antonius, tussen de twee voordeuren, 
herinnering aan de oude franciscaanse statie.
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Het voorplein is leeg. De banken zijn 
weggehaald. Het altaar is verdwenen. 
Er staan alleen wat dozen met bestofte 
spullen. Ergens is iets provisorisch 
opgetrokken. Er heeft iemand met 
krijt een doolhof getekend op de kale 
plavuizen. Ik raak de weg kwijt.
Het is een gebouw van een zeldzaam 
type, een zuiver cirkelvormige 
centraalbouw met een overkoepelde 
kernruimte. Horizontaal en vertikaal 
is de vorm rond en nergens is 
ze rechtlijnig. Ze is door en door 
vrouwelijk. 
De kerk ademt de sfeer van 

verwachting van de jaren vijftig 
van de vorige eeuw, de tijd dat ze 
werd gebouwd, de aanloop van het 
Tweede Vaticaans Concilie. Het koor 
is opgenomen in de cirkel. Iedereen 
deelt in het algemeen priesterschap. 
De priester staat in de kring van de 
gelovigen en is allereerst een van hen. 
Ook in de bouwkunde was dit een 
heel vernieuwend concept, ‘nouvelle 
théologie’ in baksteen en beton. 

Het heeft niet zo mogen zijn. Nu wordt 
ze gesloopt.

Zachtjes en toch verstaanbaar 
getuigt de kerk nog steeds van 
een ongebroken vertrouwen en 
van hoge verwachtingen. Ik luister 
aandachtig en hoor haar stem. Als ik 
ben aangekomen in het hart van de 
doolhof op de vloer, hoor ik die nog 
het best. Zo spreekt ze. Mijn tijd is nog 
niet voorbij, al lijkt dat zo. Mijn tijd 
moet nog komen.

Pastoor van Ars 

Het is een triest gezicht, deze onttakelde kerk die op komst van de sloper zit te wachten. Ik loop hier op 
mijn eentje rond met een camera in de hand. Maar maak geen enkele foto. Je neemt nu eenmaal geen 
foto’s van een stervende. 
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Gebouwd in de tuin achter dit huis, 
om niet op te vallen. Van buiten 
mochten in de tijd van de Republiek 
andere kerken dan gereformeerde niet 
herkenbaar zijn. Aan de voordeur was 
alles legaal; aan de achterdeur wordt 
er gedoogd. Niets nieuws.
Ga je de kerk binnen, dan gaat de 
deksel van het juwelenkistje open en 
kom je bij een ontroerend mooi ge-
bouw. Het is opgetrokken in Hollandse 

rococo, met zijn afwisselende holle en 
bolle vormen, doorsneden timpanen 
en andere dramatische zuidelijke 
effecten. Een opvallende combinatie. 
Een noordelijk volk eigent zich een stijl 
toe. De kleuren zijn terughoudend, 
de ramen zijn van blank glas, het 
stucwerk is wit geschilderd. 
Er is hier sinds de bouw in 1743 weinig 
veranderd. En ook alle roerende zaken 
zijn er nog: meubilair, orgel, zilver-

werk, liturgische kleding, schilderijen. 
Je loopt binnen in een wereld van 
tweeëneenhalve eeuw geleden. En de 
geest van toen komt me vriendelijk 
tegemoet.
Spontaan herken ik alle elementen 
van mijn katholieke wereld, de twee 
patroonheiligen aan beide kanten van 
het altaar, het altaarstuk met de op-
dracht in de tempel en het tabernakel. 
Maar niet alleen de elementen, nee, 
ik herken veel meer. Ik zie mijn eigen 
grootouders voor me. Alle vier komen 
ze uit een burgerlijk milieu. Thuis had-
den ze een winkel of een klein bedrijf: 
een hotel in Delft, een schoenwinkel 

Oud-katholieke kerk
in Amsterdam, een wijnhandel in Den 
Haag en een leerlooierij in Leiden. 
Katholieken waren sterk vertegen-
woordigd in het vrije beroep. Daar 
waren ze het minst afhankelijk van de 
heersende calvinistische machten.
Mijn grootouders zouden gepast heb-
ben in deze kerk. Ze is uitdrukking van 
ook hun vroomheid. Toch zijn ze hier 
nooit geweest. Twintig jaar voordat de 
kerk werd gebouwd zijn oud-katho-
lieken en rooms-katholieken uit elkaar 
gegaan. Dat was een drama met veel 
dimensies. Burgerlijke vroomheid 
botste op het Romeinse centralisme. 
Zelf voor je zaken opkomen en je 

Links: 
Voorgevel van het woonhuis Bagijnhof 
21met twee voordeuren, een smalle 
voor het huis en een brede voor de 
kerk. Het juwelenkistje is gesloten.

Rechts: 
Interieur van de kerk. Het juwelen-
kistje staat open.

eigen rechten verdedigen tegenover de 
aanspraken van paus en curie. Polder 
tegenover systeem. Sommigen kozen 
voor een breuk, zoals de Delftenaren 
van deze kerk. Anderen kozen voor 
de eenheid en bleven rooms. Eeuwig 
jammer, zo een breuk.
In dit gebouw tref ik de vroomheid 
aan die beide groepen bezielde. Een 
vroomheid van hard werken en niets 
vanzelfsprekend vinden. Een persoon-
lijke band met Christus, los van de 
clerus. Vroomheid van lichaamstaal 
en humor. Vooral om deze elementen 
vind ik de kerk een juweel. 

Een juwelendoosje. Van buiten onaanzienlijk. Gewoon een gevel van gewoon een 
huis in een rij aan het Bagijnhof. Ga je naar binnen, dan kom je in de hal van dat 
huis, in een kamer die vroeger op de tuin uitzag, en tenslotte, via een vreemde 
bocht kom je een kerk binnen. 
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Het calvinistisch imago van de macht 
tolereerde geen afwijkende meningen. 
Zelfs Lutheranen, in Duitsland toch 
een gevestigde stroming binnen 
de reformatie, moesten tot de late 
achttiende eeuw wachten voordat ze 
volledig tevoorschijn mochten komen. 
In Delft duurt dat tot 1764. 
Deze schuilkerk is Remonstrants. 
De gemeente die hier bijeenkomt, 
dateert uit 1618. In dat jaar is ze 
tijdens de synode van Dordrecht uit de 
heersende kerk gezet. De inrichting 

van het gebouw is sober. De muren 
zijn wit en verder zie je er de kleur 
van donkerbruin hout: de banken, 
een monumentale preekstoel en een 
even monumentaal orgel. Een accent 
in geel koper, de luchter. Hier woont 
is een verstoten dochter, eentje die 
nooit meer thuis mag komen en toch 
van alles uit haar gereformeerde huis 
heeft overgenomen. Ze heeft haar 
eigen woning ingericht zoals ze het 
vroeger gewoon was.
En toch is ze anders geworden na die 

breuk met haar ouders. Het duurt even 
voordat ik het door heb. Deze kerk 
heeft oplopende banken. Achteraan zit 
je beduidend hoger dan de preekstoel. 
Het is een theaterzaal en wat hier 
gebeurt, is een vorm van theater. Een 
toneelstuk mag je mooi vinden of niet. 
Vroeger, bij haar thuis was daar geen 
sprake van. Daar heerste een precieze 
formulering van de waarheid; zij 
verkiest een rekkelijke opvatting. Thuis 
is ze niet meer te handhaven. 
Sommigen, vooral haar tegenstanders, 
zeggen dat ze verkapt Rooms is, dat 
ze stiekem terugverlangt naar de oude 
paapse kerk. Daar zit iets in, want ze 
geeft de vrijheid van de menselijke 
wil niet prijs, een centrale waarde 
uit de vaderlandse traditie en zo een 
belangrijk aandachtspunt van Rome 

in het conflict met de reformatie. De 
vaders van Dordrecht hadden die 
vrijheid juist geloochend en vervangen 
door de voorbestemming.
Toch aarzel ik en denk ik dat dit niet 
de hele verklaring voor haar vertrek 
kan zijn. De inrichting van het gebouw 
als theaterzaal brengt me op een beter 
idee. In een theater kun je klappen of 
boe roepen, al naar het uitkomt. Deze 
gemeente koestert de overtuiging dat 
je omwille van die waarheid over de 
waarheid van mening moet kunnen 
verschillen. Hoe oer-Hollands! 
En dan vind ik in de huiskamer naast 
de kerk een bevestiging van mijn 
aarzeling.  Aan de muur hangt een 
oude schoolplaat van Cornelis Jetses 
met een afbeelding van de Synode 
te Dordrecht. Geheel in stijl is ze 

getekend in de kleuren wit, bruin, 
grijs en zwart. In deze synode werden 
strenge leerstellingen geformuleerd 
die het de Remonstranten onmoge-
lijk maken nog langer bij de recht-
zinnigheid te horen. 
Als ik dat zie, ben ik verbaasd. Wie 
hangt er nu in zijn huiskamer een 
prent op van zijn eigen veroordeling? 
In het huis van de gehangene praat 
je toch niet over de beul! En hier 
doen ze dat wel. Ik besef dat dit de 
kern van de kwestie is. Je bent pas 
vrijzinnig, wanneer je het gelijk van 
je tegenstander een eerlijke kans 
geeft. Ook al heeft hij je onrecht 
aangedaan. Deze loyale dochter hangt 
het portret van haar boze moeder aan 
de muur. Wat er ook gebeurt, ze blijft 
je moeder.

Van links naar rechts:
De nauwe poort aan 
Oude Delft 100
Binnenplaats met gevel 
van de kerk
Interieur: witkalk, bruin 
hout en een koperen 
luchter
Cornelis Jetses, Een 
vergadering van de 
nationale Synode te 
Dordrecht

Remonstrantse kerk
Eerst een donkere poort door en een kleine binnenplaats over. Dan pas vertoont 
de kerk zich. Vanaf de straat is ze niet te zien. Het is een schuilkerk, een kerk 
die niet in beeld mocht komen. Zo ging dat in de tijd van de Republiek. 


