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Voorwoord 
 
Bijna vier jaar geleden begon ik met studeren aan de Universiteit van Amsterdam,  studie 
Planologie. Toentertijd was het een spannende maar weloverwogen keuze. Ik wist eerlijk 

gezegd niet precies waar ik aan begon; wat hield het vakgebied eigenlijk in? Vind ik het 
wel leuk? 
In de zomer van 2010 kan ik deze vragen een stuk beter beantwoorden. De inhoud van 
het vakgebied is me voor een groot deel duidelijk geworden, en ja, ik vind het leuk. 
 
Voor mijn afstuderen wilde ik een onderwerp onderzoeken dat me aansprak, waar ik me 
een langere tijd aan wilde binden. Binnen het vakgebied heeft gevoelige besluitvorming 
me altijd geïnteresseerd. Een goede planoloog kan in mijn optiek partijen bij elkaar 

brengen, bruggen slaan, de neuzen dezelfde kant op krijgen om samen beslissingen te 
nemen. De beste planoloog weet dit te bereiken in een zeer gevoelig 
besluitvormingsproces waar de verhoudingen tussen de verschillende partijen gespannen 
zijn. Dit is de reden waarom ik onderzoek wilde doen naar gevoelige besluitvormings-
processen. Een goede planoloog heeft naar mijn idee kennis van ruimtelijke planning 
maar heeft bovenal veel mensenkennis nodig.  
Om deze gevoelige besluitvormingsprocessen te managen en te beïnvloeden, is het nodig 
om eerst te begrijpen hoe een dergelijk besluitvormingsproces precies gaat. Hoe is de 
interactie tussen deze partijen? Waar valt winst te behalen? Dit zijn vragen die in deze 
scriptie behandeld gaan worden. 
 
Naast gevoelige besluitvorming hebben bijzondere gebouwen altijd mijn interesse gehad. 
Het onder druk staan van 1500 kerkgebouwen in Nederland heeft dan ook geleid tot een 
fascinatie voor dit onderwerp. In de vier jaar studie die ik heb genoten werd er veel 

gesproken over regio’s, nieuwbouwwijken en ruimtelijke nota’s. Misschien is een gebouw 
meer het schaalniveau voor een architect of een stedenbouwkundige. Maar als al die 
1500 kerkgebouwen bij elkaar worden opgeteld, dan gaat het over een enorm 
vastgoedbestand. En als wordt gekeken naar hoe de besluitvorming over de toekomst 
van kerkgebouwen tot stand komt, dan is de interesse van een planoloog helemaal niet 
zo gek. 
Het praten met partijen die samen in een gevoelig besluitvormingsproces hebben 
geopereerd was niet altijd gemakkelijk. In de casuïstiek die in deze scriptie is onderzocht 

bestaan er nog steeds verwijten tussen partijen. Aanvankelijk bestond er het risico dat 
partijen niet meer wilden praten over de genomen beslissingen.  
De juiste informatie los krijgen en het stellen van kritische vragen voor deze scriptie heb 
ik altijd als uitdaging gezien en als een aanvulling op mijn leerproces.  
 
Op deze plaats wil ik als eerste mijn scriptiebegeleider Mendel Giezen bedanken. De 
enthousiaste, kritische en geïnteresseerde begeleiding hebben de scriptie en mijzelf goed 
gedaan. Ook gaat mijn dank uit naar Maarten Wolsink, die me heeft geholpen bij het 
uitvoeren van de Qmethod: een taak die niet altijd even gemakkelijk was. 
Daarnaast heb ik veel gehad aan de hulp van Hester van Zuthem, Malou van Zwieten en 
Gisela van Nispen, die me hebben geholpen bij de taaltechnische kant en de vormgeving 
van deze scriptie. Verder wil ik ook Jesse Stammers en Nick Smit bedanken, omdat ze 
me waardevolle inhoudelijke feedback hebben gegeven. Tot slot gaat mijn dank uit naar 
alle geïnterviewden, voor hun medewerking aan deze scriptie.  

 
Commentaar en kritiek hoor ik graag en kan ten allen tijde worden gemaild naar 
Koen.Raats@gmail.com 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
In deze inleiding wordt in een vogelvlucht bepsroken wat deze scriptie precies inhoudt en 
hoe deze is opgebouwd. De aanleiding, de doelstelling, de onderzoeksvragen, het publiek, 

de methode, de afbakening en de structuur van de scriptie worden kort besproken. 
 
1.1: Aanleiding 
Het besluitvormingsproces dat voorafgaat aan de beslissing over de toekomst van een 
kerkgebouw is het onderwerp van deze scriptie. In Nederland komen er tussen nu en 
twintig jaar ongeveer 1500 kerkgebouwen leeg te staan (Roeterdink et al 2008). Over de 
toekomst van deze 1500 kerkgebouwen moet besloten worden. Worden deze gebouwen 
gesloopt? Worden ze herbestemd? Wordt er helemaal niets mee gedaan? Voor deze 

opgave is twee jaar geleden aandacht gevraagd. Twee jaar geleden; 2008, was het jaar 
van het ‘religieus erfgoed’. Het doel van dit platform was om de belangstelling voor 
religieus erfgoed te vergroten en een duurzame toekomst van het religieus erfgoed te 
bevorderen. De eerste ideeën voor dit onderwerp zijn dan ook in 2008 geboren.  
De financiële problemen bij kerkeigenaars om het gebouw te onderhouden worden steeds 
groter (Doevendans 2008). Het aantal kerkbezoekers daalt en de gebouwen worden 
ouder en hebben meer onderhoud nodig. Dit verklaart de toenemende tendens van 
afstoting van kerkgebouwen (Roeterdink et al 2008).  
De financiële opbrengst, die de verkoop van kerkgebouwen oplevert is wenselijk. Deze 
vergroten de financiële levensvatbaarheid van kerkelijke instanties. Kerkgebouwen liggen 
vaak op centrale plaatsen binnen stedenbouwkundige composities en vormen een 
ankerpunt in het stads- en dorpsgezicht. De centrale plaatsen die de kerkgebouwen 
innemen zorgen voor een hoge ontwikkelingsdruk op de grond en de verouderde 
gebouwen. Sloop van de kerkgebouwen en nieuwbouw leveren in dit licht zowel voor de 

kerkeigenaar als de kopende projectontwikkelaar het meest op. Belangenorganisaties en 
buurtbewoners organiseren zich en zetten zich juist in voor het behoud van de kerk. Er 
worden door partijen morele en religieuze gevoeligheden geprofileerd; niet zomaar elke 
nieuwe functie is acceptabel.  
 
Dit zijn kort besproken enkele ingrediënten van een gevoelig besluitvormingsproces. In 
het voorwoord is al aangegeven dat juist deze gevoeligheid aanleiding is voor het 
schrijven van deze scriptie. Een planoloog staat vaker in een gespannen arena temidden 

van verschillende partijen met eigen belangen en opvattingen. De problematieken die er 
spelen moeten doorgrond worden om als mediator de neuzen dezelfde kant op te krijgen. 
Op deze manier kan een planoloog in de meest gevoelige gevallen de ruimtelijke 
ordening pogen te beïnvloeden. 
Het zojuist zeer kort geschetste veld waarbinnen deze scriptie opereert en de invalshoek 
van gevoelige besluitvorming roept vragen op als: is er sprake van coalitievorming 
tussen kopende en verkopende partijen van kerkgebouwen? Zien deze partijen het 
kerkgebouw hetzelfde? Denken ze hetzelfde over de inrichting van het besluitvormings-
proces? 
 
1.2: Doelstelling 
Door interactie tussen partijen in het besluitvormingsproces over de herbestemming van 
kerkgebouwen als invalshoek te nemen en conflicten in dit proces te onderzoeken draagt 
deze scriptie bij aan de wetenschappelijke discussie over coalitievorming in gevoelige 

besluitvormingsprocessen. Door het afstemmen van theorie, methoden en technieken 
laat deze studie zien dat het mogelijk is om interactie tussen en binnen coalities te 
doorgronden en conflicten te duiden.  
Daarnaast levert deze studie een maatschappelijke bijdrage door de verhoudingen en 
problematieken tussen partijen te analyseren. Met de informatie die dat oplevert kunnen 
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punten worden aangewezen waarop partijen kunnen samenwerken om het verlies van 
kerkgebouwen te beperken. De praktische aanbevelingen die aan het einde van deze 
studie worden gedaan, richten zich op het verbeteren van de werkwijze van deze partijen, 
zodat er minder kerken worden gesloopt.  
De maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van deze scriptie zal verder worden 
uitgediept in hoofdstuk twee. 
 
1.3: Probleemstelling 
De genoemde doelstellingen liggen ten grondslag aan de ondestaand afgedrukte 
probleemstelling. Uit de probleemstelling is af te leiden dat besluitvormings-processen 
rondom de herbestemming van kerkgebouwen centraal staan. Binnen deze 
besluitvormingsprocessen wordt er ingezoomd op conflicten. De rood afgedrukt 

begrippen zijn onderstaand gedefinieerd. Deze definities worden dan ook gevolgd in het 
verdere verloop van de scriptie.  
 
Welke specifieke conflicten spelen er in het besluitvormingsproces rondom de 
herbestemming van kerkgebouwen en hoe wordt er met deze conflicten omgegaan in dit 
besluitvormingsproces? 
 

Conflicten: ‘Conflict is the interaction of interdependent people who perceive incompatible 
goals and interference from each other in achieving those goals’ (Folger et al 1997: 12). 
 
Herbestemming: ‘Het geven van een nieuwe functie aan een gebouw’. Deze definitie is 
zelf opgesteld. Herbestemming onderscheidt zich van hergebruik omdat er bij hergebruik 
sprake is van gebruik met dezelfde functie, terwijl er bij herbestemming sprake is van 
een nieuwe functie. Er is specifiek gekozen voor gebouwen omdat dit fysieke 
waarneembare objecten zijn. 
 
Besluitvormingsproces: ‘De opeenvolging van verschillende toestanden in het 
voorbereiden, bepalen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van een beleid’ (Abma 2001: 
303). 
 
1.4: Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvraag leidt tot de volgende deelvragen. Deze deelvragen vormen de basis 

van de hoofdstukken die zijn opgesteld. De hoofdstukken worden besproken onder het 
kopje ‘Structuur’. 
De deelvragen zijn opvolgend opgesteld. Hiermee wordt bedoeld dat deelvragen elkaar 
opvolgen zodat er een inhoudelijk verdieping ontstaat. Zo start de scriptie met een brede 
schets van problematieken die spelen bij herbestemming van kerkgebouwen en eindigt 
de scriptie met het duiden van conflicten uit specifieke casussen. 
 

 Wat zijn de gevolgen van ontkerkelijking in Nederland en wat zijn voorkomende 
problematieken in besluitvormingsprocessen over de toekomst van kerkgebouwen? 

 Welke theoretische benadering kan de problematiek van coalitievorming tussen actoren 
bij herbestemmingsprocessen verklaren en wat houdt deze theoretische benadering in? 

 Hoe kan de theoretische benadering (ACF) meetbaar worden gemaakt, welke methoden 
en technieken worden toegepast om coalitievorming en conflicten te onderzoeken? 

 Welke onderzoeksgebieden worden als casus genomen en waarom? 
 Welke coalities vallen er binnen deze casussen te onderscheiden en wat voor rol hebben 
conflicten binnen en tussen de coalities gespeeld in de besluitvormingsprocessen van 
deze casussen over de toekomst van de kerkgebouwen? 

 Welke belief systems hebben de actoren in de casussen en wat zijn de verhoudingen 
tussen deze belief systems? 
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 Welke relaties bestaan er tussen aan de ene kant bevindingen over de verhoudingen 
tussen die belief systems van de actoren en aan de andere kant de bevindingen over het 
verloop van het besluitvormingsproces? 
 
1.5: Afbakeningen 
Er zijn twee typen afbakeningen die in deze scriptie aanwezig zijn. Aan de ene kant is er 
een fysieke afbakening. Dit heeft met de casusselectie te maken. Het casusonderzoek dat 
wordt gedaan in deze scriptie leidt ertoe dat er alleen uitspraken gedaan kunnen worden 
over deze twee gebieden. In hoofdstuk acht wordt er dieper ingegaan op de generaliseer-
baarheid van de bevindingen in deze scriptie.  
Aan de andere kant is er een inhoudelijke afbakening. De theorie die wordt gevolgd in 
deze scriptie leidt ertoe dat er een bepaalde focus is gekozen. In dit onderzoek staat het 

besluitvormingsproces over de toekomst van kerkgebouwen centraal. In het bijzonder 
wordt er aandacht geschonken aan conflicten en coalitievorming.  
Door de keuze om op deze zaken te focussen geraken andere aspecten onderbelicht. De 
inhoudelijke afbakening is nodig om zo diep in te kunnen gaan op bepaalde aspecten om 
zo scherpe conclusies te kunnen trekken.  
 
1.6: Publiek 

De scriptie is ten eerste geschreven voor vakgenoten met interesse voor gevoelige 
besluitvorming en herbestemming van kerkgebouw in het bijzonder. Daarnaast is deze 
scriptie geschreven voor mensen die binnen de ruimtelijke ordening gemoeid zijn met 
gevoelige besluitvormingsprocessen, en in het bijzonder betrokken zijn bij de 
besluitvorming over de toekomst van kerkgebouwen. Dit is een breed publiek: 
beleidsmakers, mensen van belangenorganisaties en eigenaren van religieus erfgoed. 
Deze scriptie is onder onafhankelijke omstandigheden geschreven en wil geen politieke 
uitspraken doen. De scriptie kan gebruikt worden om keuzes te maken in 
besluitvormingsprocessen over de toekomst van kerkgebouwen. Tot slot is de scriptie 
geschreven voor overige geïnteresseerden. 
 
1.7: Methode 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden worden er verschillende methoden toegepast. 
Allereerst bestaat het onderzoek uit een literatuuronderzoek. Dit zijn overwegend 
wetenschappelijke bronnen die bijdragen aan de theorie en methodologie om de 

hoofdvraag te beantwoorden. 
Voor het empirische gedeelte van deze studie wordt gebruik gemaakt van interviews. Om 
te beginnen worden experts benaderd die zich vanuit hun professie bevinden in de 
besluitvormingsarena voor herbestemming van kerkgebouwen. Deze interviews zijn 
bedoeld om de casus onderzoeken in een context te plaatsen en problematieken die veel 
bij herbestemmingprocessen voorkomen op te sporen. 
De topics en issues liggen ten grondslag aan de tweede methode die gebruikt wordt om 
aan empirische informatie te komen. Dit is de Qsort method. Bij deze methode moeten 
stakeholders uit de casusonderzoeken kaartjes met stellingen sorteren van ‘meest mee 
eens’ naar ‘minst mee eens’. De stellingen zijn gebaseerd op de gesprekken met de 
experts. Door de gesorteerde kaartjes te analyseren ontstaat er een beeld van hoe de 
stakeholders tegen herbestemming en het besluitvormingsproces aankijken. De methode 
wordt gebruikt om te kijken of binnen coalities hetzelfde wordt gedacht over deze zaken.  
 
Tot slot worden er interviews met de stakeholders uit de casussen gehouden. Dit is nodig 
om een beeld te scheppen hoe het besluitvormingsproces is verlopen, wat voor conflicten 
er hebben gespeeld en worden er vragen gesteld waarom de kaartjes op een dergelijke 
wijze zijn gesorteerd. De verzameling van het empirische materiaal is in de maanden mei 
en juni 2010 volbracht.  
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1.8: Structuur 
Deze scriptie bestaat uit tien hoofdstukken. Na deze inleiding volgt een introducerend 
hoofdstuk: hoofdstuk twee geeft antwoord op de vraag wat de ontkerkelijking in 
Nederland precies inhoudt, wat de relevantie van dit onderzoek is en wat veel 
voorkomende problematieken zijn bij herbestemming van kerkgebouwen. Uit deze 
problematiek wordt één issue uitgelicht. Dit is de coalitievorming tussen kopende en 
verkopende partijen. Hoofdstuk drie gaat over de vraag wat voor theoretisch framework 
kan helpen bij het onderzoek doen naar deze coalitievorming. Vervolgens is in hoofdstuk 
vier te lezen welke methoden en technieken worden gebruikt om de theorie te 
onderzoeken.  
Hoofdstuk vijf beschrijft de onderzoekgebieden die zijn uitgekozen en bespreekt waarom 
deze zijn uitgekozen voor de scriptie. Hoofdstuk zes richt zich op de bevindingen die uit 

de casusinterviews komen, over de interactie tussen partijen in het besluitvormings-
proces, de conflicten en coalitievorming. Hoofdstuk zeven gaat in op de bevindingen uit 
de Qsort method. Welke stakeholders hebben vergelijkbare denkbeelden en welke juist 
niet?  
Hoofdstuk acht verbindt de bevindingen uit hoofdstuk zes en zeven. Welke relaties 
bestaan er tussen aan de ene kant de gevonden belief systems en aan de andere kant 
het verloop van het besluitvormingsproces? 

De staart van de scriptie bestaat uit de conclusies, weergegeven in hoofdstuk negen, en 
de aanbevelingen in hoofdstuk tien. Achterin de scriptie is er een samenvatting 
ingevoegd. 
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Hoofdstuk 2: Ontkerkelijking en de leegstand van kerken 

in Nederland; de opgave 

 
2.1: Inleiding 

Steeds meer kerken in Nederland komen leeg te staan. In dit hoofdstuk wordt er 
gekeken naar wat de opgave precies is. Dit hoofdstuk is gebaseerd op een 
literatuurzoekopdracht (zie bijlage 3) en interviews met experts (zie bijlage 1). Een 
aantal basale vragen worden beantwoord: wat is tot nu toe onderzocht over de 
herbestemming van kerkgebouwen? Waarom is het relevant om besluitvorming van 
kerkgebouwen in Nederland te onderzoeken? En wat zijn veel voorkomende 
problematieken bij de herbestemming van kerken? 

Dit hoofdstuk is bedoeld om een beeld te scheppen van wat de context is waarbinnen 
deze studie opereert. Daarnaast wordt duidelijk wat de relevantie van deze scriptie is.  
 
2.2: Wat is tot nu toe onderzocht over de herbestemming van kerkgebouwen? 
Het is een maatschappelijk proces: veel kerken komen leeg te staan en dat heeft 
ruimtelijke en sociale gevolgen. In de studie ‘Godsdienstige veranderingen’ van het 
Sociaal Cultureel Planbureau staat geschreven dat er sprake is van ontkerkelijking in de 
samenleving (SCP 2006). Van de Nederlandse bevolking zal in 2020 72 procent 

buitenkerkelijk zijn. Dit betekent dat deze mensen geen lid zijn van een kerk. Jongeren 
geboren na 1975 hebben dit percentage nu al bereikt. Het is een interessante vraag hoe 
dit komt en wat voor sociaal-maatschappelijke processen achter deze teruggang schuil 
gaan. Dit onderzoek wil zich echter niet op deze vraag richten. Dit onderzoek richt zich 
voornamelijk op de gevolgen van deze ontwikkeling: leegstaande kerkgebouwen, nieuwe 
functies in deze gebouwen en de besluitvorming die hiermee gemoeid gaat. Wat is 
hierover geschreven? 

Veruit de meeste studies gaan over de stedenbouwkundige en culturele erfgoedwaarde 
die deze gebouwen hebben en wat dit vervolgens betekent voor (mogelijkheden van) 
herbestemming van deze gebouwen (Pollmann 1995; Cunningham 1999; Doevendans et 
al 2004; Doevendans 2005, 2007a/b; Krols 2007). In het buitenland is veel minder 
geschreven over deze maatschappelijke beweging en de gevolgen daarvan. Alleen Duitse 
en Canadese literatuur is tot nu toe opgespoord (Morriset et al 2006; Gerhards et al 
2008). 

Toch zijn er ook studies die zich richten op de besluitvorming en veelvoorkomende 
problemen in de besluitvormingsprocessen bij herbestemming van kerkgebouwen. De 
studie van Nicole Roeterdink uit 2008 belicht de materie vanuit verschillende 
invalshoeken. Er wordt gekeken naar knelpunten in de besluitvorming kijkende naar 
economische, monumentale en maatschappelijke factoren (Roeterdink et al 2008). Deze 
studie beschrijft veel voorkomende problematieken en dilemma’s, maar het kerkgebouw 
staat centraal. Deze scriptie draait vooral om het besluitvormingsproces en de interactie 
tussen de stakeholders. Kijkende naar de studie van Roeterdink uit 2008 wordt in deze 

scriptie de vervolgvraag gesteld: hoe leiden deze problematieken tot conflicten?  
Een andere studie die zich richt op de besluitvorming is de studie ‘Handreiking religieus 
erfgoed voor burgerlijke en kerkelijke gemeenten: van kerkelijk gebruik tot 
herbestemming’ van Jongemans, Linskens en de Groot uit 2008 (Jongemans et al 2008). 
Deze studie is geschreven in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeente en 
is meer bestuurskundig van aard in vergelijking met de studie van Roeterdink (2008). Er 
worden aanbevelingen gedaan over de vraag hoe kerkelijke en burgerlijke gemeenten 
moeten handelen om herbestemming van kerkgebouwen vaker te doen slagen.  
Kortom: de meeste studies richten zich op de culturele erfgoedkant van leegstaande 
kerkgebouwen. Een tweetal studies doet werkelijk onderzoek naar besluitvorming over 
de herbestemming van kerkgebouwen. Beide studies richten zich niet op de interactie 
tussen de stakeholders maar belichten wél de problematieken waarmee de stakeholders 
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kampen. Deze problematieken spelen naar verwachting een belangrijke rol in de 
conflicten die worden gezocht in de casussen in deze scriptie. Op deze problematieken 
wordt later in dit hoofdstuk ingegaan. 
 
2.3: Waarom is het relevant om besluitvorming van kerkgebouwen in Nederland 
te onderzoeken? 
In Nederland is er een teveel aan kerken en een tekort aan kerkbezoekers. Dit 
kerkenoverschot bestaat sinds 1970. ‘Van de 4200 kerken in Nederland worden er de 
komende decennia 1200 afgestoten. Dit betekent dat er 3000 kerkgebouwen als kerk in 
gebruik blijven maar met toenemende exploitatielasten en omgekeerd evenredig, vaak in 
afnemende bouwkundige staat’ (Roeterdink et al 2008: 9). De opgave: 1200 leegstaande 
gebouwen. 

Stedenbouwkundig gezien neemt een kerkgebouw vaak een centrale plaats in 
(Doevendans et al 2004). Daarnaast beschikken sommige kerkgebouwen over een 
zekere cultuurhistorische, architectonische of erfgoedwaarde (Cunningham 1999).  
Het patroon van Nederlandse kerken laat een bepaald beeld zien van het 
maatschappelijke geheugen en het verleden (Jelsma 2008). Hiermee wordt bedoeld dat 
de bouw en architectuur van kerken tijdsgebonden zijn. Wederopbouwkerken zien er 
bijvoorbeeld anders uit dan oude basilieken. De periode waarin de kerk is gebouwd zegt 

iets over hoe toentertijd werd omgesprongen met materialen, hoe er tegen de 
maatschappij aan werd gekeken en wat voor rol de kerk vervulde voor de gemeenschap. 
Het bestand van kerkgebouwen is dus een soort geschiedenisboek. De sloop van 1200 
kerken kan dit beeld verstoren (Jelsma 2008).  
Daarnaast moet gezegd worden dat mensen een bepaalde band kunnen hebben met een 
kerkgebouw. Deze band hoeft niet per se te bestaan doordat de persoon zelf naar 
kerkdiensten gaat. De band kan ontstaan zijn doordat de persoon het gebouw mooi vindt, 
omdat de persoon zich aan de hand van de kerktoren kan oriënteren, of bijvoorbeeld 
doordat de persoon bepaalde herinneringen heeft aan het gebouw. Kortom: een kerk is 
niet zo maar een gebouw. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit niet per definitie voor 
elk kerkgebouw geldt. Bouwzaken Bisdom Haarlem geeft in het interview voor deze 
scriptie aan dat dit een vaak vals verondersteld vooroordeel is. Niet elk kerkgebouw 
vervult een stedenbouwkundige functie, heeft een erfgoedwaarde of is mooi. Sommige 
kerkgebouwen hoeven niet bewaard te blijven. De opvatting of een kerkgebouw speciaal 
is en hoe speciaal het gebouw dan wel niet is, blijft een subjectief oordeel. 

Het slopen of herbestemmen van de kerken ten gevolge van de leegstand blijft hierdoor 
een gevoelig punt. Een manier om de gebouwen te bewaren is herbestemming. De 
ontwikkeling van herbestemming en sloop in de afgelopen jaren is uiteengezet in tabel 
2.1. 
 
Tabel 2.1: Sloop en herbestemming van kerken vanaf 1970 tot 2008 

 
Bron: Roeterdink et al 2008: 30 (ook voor tabel 2.2 op bladzijde 12) 
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Tabel 2.2: Sloop en 
herbestemming van kerken 
vanaf 1970 tot 2008 

 

Vanaf 1 januari 1970 hebben 927 kerkgebouwen haar 
oorspronkelijke functie verloren. In totaal is 29 procent van 
dit totaal gesloopt (Roeterdink et al 2008: 25). Maar hoe is 
deze ontwikkeling in de tijd verlopen? Uit tabel 2.1 blijkt dat  
er jarenlang structureel meer kerken zijn herbestemd dan 
dat er zijn gesloopt. Onder herbestemming in deze tabel  
wordt overigens ook een nieuwe religieuze functie verstaan. 
De verhouding tussen sloop en herbestemming schommelt 
vanaf 1970 (met een marge van 15 procent) rond de 
verhouding 30-70 procent.  
Maar wat voor nieuwe functies kwamen er dan voor deze 
‘herbestemde’ kerkgebouwen (vanaf 1970)? Tabel 2.2 laat 

daar een beeld van zien. Het is overduidelijk dat de meeste 
kerken (150) een nieuwe religieuze functie hebben 
gekregen. Een woonfunctie (127) volgt op de voet. Een 
andere religieuze functie betekent veelal dat een ander 
kerkgenootschap de kerk overneemt. Het absolute aantal 
van 266 gesloopte kerken is in dit licht relatief veel. 
 

 
2.4: Wat zijn veel voorkomende problematieken bij 
de herbestemming van kerken? 
 
Religieuze kwesties 
Een heikel punt is een nieuwe ‘passende’ functie te vinden 
voor het leegstaande kerkgebouw. Het verschilt per 
geloofsovertuiging wat men ervaart als ‘gepast’. De 
protestante kerk is op een decentrale manier opgebouwd. 
Dit wil zeggen dat elk lokaal kerkbestuur eigenaar is en 
beslist over de toekomst van het gebouw. Het kerkgebouw 
is dan ook het eigendom van de lokale kerkgemeente. Dit 
betekent dat ieder lokaal kerkbestuur anders denkt en 
anders zal oordelen over de lading van het woord ‘gepast’. 
Uit studie blijkt (Roeterdink et al 2008 etc.), dat 

protestante kerken vaker worden herbestemd met een 
andere functie. Dit heeft mogelijk ook te maken met hoe 
het kerkgebouw wordt gezien in de geloofsovertuiging. De 
protestantse opvatting ziet het kerkgebouw eerder als een 
functioneel gebouw waar mensen bij elkaar komen om het 
geloof te belijden (PKN 2008: 22). De katholieke opvatting 
is anders. De kerk wordt hier gezien als domus Dei, het 
huis van God. De ruimte is gewijd en heilig (Broekhuizen 
en Houben 2008: 50).  
 
De opbouw van de katholieke kerk is ook anders 
gestructureerd. Deze is hiërarchisch van aard. Het Bisdom 
is hier een machtig kerkbestuurlijk niveau aangezien het 
Bisdom altijd een veto heeft wat betreft vastgoedzaken. Op 
het lokale niveau bevindt zich de parochie met het 
parochiebestuur. Deze zijn formeel gezien eigenaar van het kerkgebouw. 
De opvattingen over ‘gepaste’ nieuwe functies verschillen per Bisdom. De opvattingen 
van de Bisschop en zijn naasten over herbestemming van kerken zijn hier bepalend. In 
Bisdom Haarlem worden bijvoorbeeld al jaren minder herbestemmingen voltooid en 
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worden er meer kerken gesloopt in vergelijking met Bisdom Breda (Roeterdink et al 
2008).  
Een belangrijk punt (en dit is sterk verwant aan het volgende kopje ‘financiële kwesties’), 
is het feit dat er de laatste jaren een sterke bestuurlijke reorganisatie gaande is binnen 
het katholieke stelsel. In de beleidsnota ‘Nieuwe tijden, Nieuwe Wegen’ van het Bisdom 
Haarlem uit 2004 worden de voornemens besproken om op lokaal niveau parochies 
samen te voegen (Bisdom Haarlem 2004). Dit is nodig om de financiële draagkracht te 
vergroten en zo onder andere het onderhoud van de gebouwen te waarborgen. Wat 
hiermee samenhangt, is de sluiting en samenvoeging van kerken. De parochies worden 
groter en het aantal kerkgebouwen neemt af. Binnen de grotere parochies (ook wel 
regio’s of clusters genoemd), worden gebouwen geselecteerd die kunnen worden 
afgestoten. Ook het kleiner wordende aantal pastors en priesters werkt samenvoegingen 

in de hand. Er zijn in de nabije toekomst te weinig priesters en te veel kerken. Ook deze 
teruggang maakt reorganisatie noodzakelijk.  
 
Zowel de (PKN) Protestante Kerk Nederland als de Rooms Katholieke Kerk (RKK) hebben 
een beleidsstuk opgesteld waarin een positie wordt ingenomen over herbestemming van 
religieus vastgoed. Deze positie is verschillend. Voor de katholieke kerk geldt dat een 
horecafunctie of de ingebruikname van de kerk door een Islamitische gemeenschap het 

minst gepast is. Daarna is een woon- of werkfunctie het minst wenselijk. Een 
maatschappelijke of zorgfunctie is beter geaccepteerd. De meest passende functie is de 
ingebruikname van de kerk door een andere christelijke gemeenschap. Bureau voor 
adviseur en bemiddelaar tussen kopers en verkopers van kerken, Reliplan erkent in het 
interview voor deze scriptie dat dit wensenlijstje er in de praktijk inderdaad zo uit ziet.  
Voor de PKN geldt dat het beleidsstuk is geschreven als handleiding voor lokale 
kerkbesturen. Dit in verband met het decentrale stelsel binnen de protestante kerk. De 
uitkomst van deze ‘discussienota’ is dat een kerkgebouw altijd een maatschappelijke 
functie dient en altijd openstaat voor alle bezoekers (PKN 2008). Het kerkgebouw wordt 
als een plek gezien waar mensen samen komen om een beleving te delen: ‘In de 
hedendaagse pluriforme samenleving kan deze binnenzijde van het kerkgebouw worden 
omschreven als een ‘vrijplaats’ (naast en temidden van andere vrijplaatsen, als musea, 
theaters, meditatiecentra, enz. (PKN 2008: 22).  
Tussen katholieken en protestanten bestaan zoals kort uiteengezet verschillen in 
opvatting over de betekenis van kerkgebouwen en de wijze van herbestemming. 

Protestanten zien het kerkgebouw meer als een functionele plek, een plaats voor de 
maatschappij en het delen van belevingen. De katholieke kerk ziet een kerkgebouw als 
het huis van God, een heilige plaats (Broekhuizen en Houben 2008). Er moet tot slot 
worden opgemerkt dat er meer geloofsovertuigingen zijn die in kerkgebouwen diensten 
doen dan enkel protestanten en katholieken. Deze hebben ook weer een andere 
opvatting over kerkgebouwen en daarmee gepaard gaande opvattingen over 
herbestemming. Deze worden in deze scriptie buiten beschouwing gelaten. 
 
Financiële kwesties 
De zojuist besproken ontkerkelijking in Nederland heeft geleid tot een toenemende 
financiële druk op kerkbesturen. De inkomsten van kerken gaan al jaren achteruit en de 
kosten blijven gelijk of nemen zelfs toe door verouderend vastgoed. De verkoop van 
(bijna) lege kerken, waar het bezoekersaantal laag ligt, is een mogelijkheid om de 
financiële situatie te verbeteren. Het hoogste financiële gewin ligt vaak bij de verkoop 
van de kerk met sloop tot gevolg. Kerkgebouwen liggen vaak op centrale plaatsen en 
lege ontwikkelingsgrond maakt het voor een projectontwikkelaar vaak mogelijk een hoge 
prijs te betalen voor het kerkgebouw en, nog belangrijker: de grond. Voor een 
projectontwikkelaar is het meestal ook aantrekkelijker om het kerkgebouw te slopen. Dit 
heeft te maken met risicomanagement: de bouwkundige onzekerheden bij 
herbestemming zijn voor de projectontwikkelaars een financieel risico. Daarnaast is het 
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makkelijker en efficiënter bouwen op kale ontwikkelingsgrond. Maar er moet worden 
gezegd; niet altijd levert de sloop meer op dan herbestemming, ook al toont de studie 
van Tessel Pollman uit 1995 aan dat herbestemming (met name de gewenste 
maatschappelijke functie) veelal financieel niet haalbaar is (Pollmann 1995).  
 
Bestuurlijke beperkingen 
Of de (lokale) politiek zich moet bemoeien met de herbestemming van kerken is een 
vraag die heel verschillend beantwoord wordt. De scheiding van kerk en staat die in het 
Nederlandse politieke bestel heerst, kan het lastig maken voor politici om in te grijpen in 
besluitvormingsprocessen over de herbestemming van kerken. Frank Petter geeft in zijn 
publicatie uit 2008 ‘Kerk op scheiding’ aan dat er een nuance zit in deze scheiding van 
kerk en staat. Er is een onderscheid in steun voor wat er binnen de kerkmuren gebeurt 

en de buitenkant, het gebouw op zich (Petter 2008). Volgens de Nederlandse grondwet 
(art. 6) mag de overheid geen kerkgenootschappen voortrekken door financiële steun te 
verlenen. Maar de overheid mag wél steun geven als de middelen enkel worden 
aangewend voor het behoud van het gebouw, mits dit gebouw een maatschappelijk 
erkend doel dient (cultuurhistorisch, stedenbouwkundig etc.). 
Kerkbesturen staan niet altijd te wachten op bemoeienis vanuit de politiek. Jarenlang 
heeft de politiek ‘niets van zich laten horen’, terwijl de kerken worstelden met de hoge 

gebouwenkosten, zo stelt Door Jelsma (van 2006 tot 2009 lid van de Task Force 
Toekomst Kerkgebouwen) in haar interview voor deze scriptie. 
Nu er wordt gesproken over een wisseling van eigendom komen ze op het toneel.  
Daarnaast spelen in de lokale politiek ook wel eens partijbelangen een rol, en wordt de 
houding ten opzichte van een herbestemming of sloop van een kerk geruild tegen andere 
belangen. Er bestaat vanuit de gemeente geen consistent beleid over hoe om te gaan 
met herbestemmingen, er is sprake van ad-hoc beslissingen (de Groot & Linskens 2008). 
In 2008 is er voor Amsterdam wel een lijst opgesteld met door het BMA (Bureau 
Monumenten Amsterdam) aangewezen monumenten (waar veel kerkgebouwen tussen 
zitten), maar dit vormt geen basis voor een stabiel beleid voor herbestemming van 
religieus erfgoed.  
 
Tussen confessionele partijen en politieke partijen met andere achtergronden bestaat 
meer dan eens spanning als het gaat om de opvattingen over herbestemming. 
Confessionele partijen geven vaak als eerste aan dat er geld moet worden besteed aan 

het onderhouden van de kerk. Andere partijen reageren daar negatief op. De 
confessionele partijen proberen ‘hun eigen hachje’ voor te trekken, is dan het idee. Het 
behoud van de kerken krijgt dan een betekenis die wordt gekoppeld aan een belang dat 
enkel de confessionele partijen vertegenwoordigen, terwijl het behoud van kerkgebouwen 
over het algemeen een maatschappelijk belang is, zo stellen Jelsma en Kalk (zie bijlage 
1).  
Als een gemeente de sloop van een kerkgebouw niet ziet zitten is het vaak nog een hele 
klus om de sloopvergunning niet af te geven. Het is immers het volste recht van de 
kerkeigenaar te beslissen wat er met het kerkgebouw gaat gebeuren. Als de gemeente 
het niet eens is met sloop, dan moeten er goede argumenten naar voren worden 
gebracht. In praktijk blijkt dit vaak erg moeilijk te zijn. Dit komt door het karakter van de 
sloopvergunning, dit is een niet-gebonden beslissing. Eigendom van vastgoed betekent in 
Nederland een sterke juridische positie in beslissingen over de toekomst van het 
eigendom. Juridische procedures kosten de gemeente veel tijd en energie. 
Tot slot houdt een gemeente zich vaak (in het huidige financiële klimaat) op de 
achtergrond wat betreft het financieren van een maatschappelijke functie in een 
kerkgebouw. Uit de studie van Pollmann blijkt dat een maatschappelijke functie op 
zichzelf bijna nooit zelfstandig rendabel kan zijn en dat overheidsgelden dit gat vaak 
moeten dichten (Pollmann 1995). Het risico van overheidsinterventie is financieel 
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‘meedoen’. Ook dit argument verklaart de terughoudendheid van de overheid wat betreft 
herbestemming van kerkgebouwen.  
 
Monumentale overwegingen 
Een aantal belangenverenigingen probeert te voorkomen dat (religieus) erfgoed verloren 
gaat voor de maatschappij. Deze organisaties of stichtingen proberen er alles aan te 
doen om de kerkgebouwen te behoeden voor sloop. In dit onderzoek zijn het 
Cuypersgenootschap (heeft voor zich laten spreken door ProWest), Amstelodamum, 
Taskforce Toekomst Kerkgebouwen, Bond Heemschut en ProWest geïnterviewd. Ook 
buurtbewoners kunnen zich inspannen voor het behoud van kerkgebouwen.  
Een methode om een kerkgebouw te behouden voor sloop is het aanvragen van een 
monumentenstatus bij de gemeente, de Rijksgebouwdienst of een procedure te starten 

bij Bureau Welstand. Deze procedures leggen de bouw of verkoop van een kerk wel eens 
een periode stil. Als de uitspraak inderdaad is dat het gebouw een monument is, dan 
betekent dit dat het gebouw niet meer gesloopt mag worden. Een bijkomend nadeel is 
dan dat er strengere eisen zijn voor mogelijkheden voor een nieuwe functie in het 
gebouw. Met een monument mag immers niet zoveel gedaan worden in vergelijking met 
ander vastgoed. Een toegekende monumentenstatus voorkomt dan wel sloop, maar de 
mogelijkheden voor herbestemming worden veelal tegelijkertijd verkleind.  

Een bijkomend nadeel is de spanning die ontstaat tussen aan de ene kant belangen-
groeperingen die tegen sloop of forse ingrepen zijn, en aan de andere kant de koper van 
de kerk, de verkoper en bijbehorende partijen. De procedures voor een 
monumentenstatus frustreren het besluitvormingsproces en vergroten veelal de 
spanningen tussen coalities.  
 
Kwesties op buurtniveau 
Ook de buurt kan een belangrijke rol spelen bij de herbestemming van kerkgebouwen. 
Een veranderende samenstelling van buurtbewoners gaat soms vooraf aan de terugloop 
van kerkbezoek. De bankjes in de kerk geraken in de loop van tijd steeds leger. Ook al 
hebben buurtbewoners misschien weinig met de kerk van doen, toch kunnen ze zich 
inspannen voor het voorkomen van sloop. Kerkbesturen reageren niet altijd positief op 
dit feit; ‘de buurt heeft zich jarenlang niet ingespannen voor het behoud van de kerk, nu 
willen wij het gebouw slopen en dan staan ze ineens op de stoep’ is dan het sentiment, 
zo stelt Jelsma (zie bijlage 1). De stem van de vaste kerkbezoekers wordt daarentegen 

nadrukkelijk gehoord.  
Een eventuele nieuwe maatschappelijke functie betekent veelal ook andere mensen over 
de voormalige kerkvloer. Voor een sterk etnisch gekleurde wijk, waar veel islamieten 
wonen, betekent dit dat de kans groot is dat er ook islamieten in de voormalige kerk 
zullen komen voor maatschappelijke functies. Dit beeld blijft een heikel punt voor 
kerkgenootschappen. 
 
2.5: Conclusie 
De teruggang van kerkbezoek en van praktiserende pastors leiden tot leegstand van 
kerken. Van de 4200 kerkgebouwen in Nederland komen er de komende jaren 1200 leeg 
te staan. Wat er met deze gebouwen moet gebeuren is een urgente vraag. De financiële 
krappe situatie bij kerkbesturen brengt de toekomstwaarde van de kerkgebouwen in 
gevaar. Sloop van het kerkgebouw en lege ontwikkelingsgrond die overblijft, leveren 
veelal het meeste geld op. Zeker aangezien de kerkgebouwen vaak op centrale plaatsen 
in het stedenbouwkundig geheel liggen. Kerkbesturen en projectontwikkelaars hebben 
wellicht de neiging samen, zonder andere partijen daarbij te betrekken, te beslissen over 
de toekomst (vaak is dit sloop) van het kerkgebouw. Andere partijen 
(belangenorganisaties van erfgoed, cultuurhistorie, de gemeente, bewoners etc.) worden 
niet in het besluitvormingsproces betrokken. Het is immers het recht van de 
kerkeigenaar te beslissen wat er met het gebouw gaat gebeuren. Voor gemeentelijke 
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bestuurders en politici is het lastig om zich te bemoeien met kerkzaken door de 
bestuurlijke scheiding van kerk en staat. De gemeente moet goede argumenten 
aandragen om geen sloopvergunning af te kunnen geven. Wat dat betreft is eigendom 
van vastgoed in Nederland heilig.  
Er zijn veel verschillende opvattingen over wat wel en niet profane nieuwe functies zijn 
voor leegstaande kerkgebouwen. Iedereen heeft hier een andere subjectieve opvatting 
over. De coalitievorming tussen projectontwikkelaars en kerkverkopers die door de 
geinterviewde experts opgemerkt wordt, komt voort uit logische gemeenschappelijke 
belangen, die met name financieel van aard zijn. Beide partijen binnen deze coalitie 
hebben belang om het kerkgebouw te slopen vanwege de hogere winstmarge, zo is de 
verwachting. Andere partijen met belangen met betrekking tot het kerkgebouw, worden 
bewust buiten het besluitvormingsproces over de toekomst van het kerkgebouw 

gehouden. 
 

 
 
Is er binnen deze coalitievorming ook sprake van overeenkomstige opvattingen over hoe 
het kerkgebouw wordt gezien en hoe er tegen besluitvormingsprocessen wordt 
aangekeken?  
Om deze vraag te beantwoorden moet er eerst op zoek worden gegaan naar een 
theoretisch model die deze vraag kan beantwoorden. Dit gebeurt in het volgende 
hoofdstuk.  
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Hoofdstuk 3: Theorie om coalitievorming te onderzoeken in 
besluitvorming over herbestemming van kerkgebouwen 
 
3.1: Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt er op zoek gegaan naar een theoretisch model om coalitievorming 
te onderzoeken in besluitvormingsprocessen. Het model dat is gevonden is het Advocacy 
Coalition Framework van politicoloog Paul Sabatier (Sabatier 1988). Vragen die in dit 
hoofdstuk beantwoord worden zijn: welke methodologische inslag is er gevolgd voor het 
vinden van een theorie? Wat houdt dit gevonden theoretische model precies in? Waarom 
is dit model een goede theorie voor het beantwoorden van de probleemstelling? Op welke 
onderdelen van dit model ligt de focus in dit onderzoek en waarom? 
 
3.2: Methodologie van de ruimtelijke planning en de zoektocht naar een 
theoretisch Model 
Om een theoretisch raamwerk te vinden om de coalities te onderzoeken is er een 
bepaalde methodologie nodig. Dit is een analytische bril die opgezet kan worden om naar 
de werkelijkheid te kijken. Tegelijkertijd is de gekozen methodologie een inhoudelijke 
afbakening. Door op een bepaalde manier naar de werkelijkheid te kijken blijven andere 
invalshoeken onderbelicht.  

Uit het werk ‘Three Approaches to Strategic Spatial Planning’ van Salet en Faludi uit 2000 
komen drie methodologieën naar voren. Als samenstellers van het boek geven Salet en 
Faludi aan dat er binnen de theorie over strategische planning drie te onderscheiden 
methodologieën waarneembaar zijn (Salet en Faludi 2000). Zo bestaat er de 
institutionele benadering, de communicatieve benadering en de interactieve benadering. 
Deze benaderingen vullen elkaar aan en sluiten elkaar niet uit, ze overlappen soms zelfs. 
In deze studie wordt er gekozen voor de interactieve benadering. In deze benadering, die 

vooral vanaf de jaren ’80 veel aandacht kreeg, neemt interactie tussen partijen een grote 
plaats in; ‘the interaction between planning subjects was hailed as a new point of 
departure. The acceptance that strategic planning and managment in a pluricentric 
context of public and private actors was needed brought about a multitude of new 
interpretations of the organization of planning process’ (Salet en Fuludi 2000: 9). In de 
interactieve benadering staan de relaties tussen de actoren in een pluricentrisch veld 
centraal. De afhankelijkheid tussen partijen zorgt voor een patroon van interactie. Deze 

interactie en de patronen daarvan worden in deze methodologie uitvergroot.  
 
Omdat in deze scriptie wordt gefocust op conflicten is er gekozen voor deze interactieve 
benadering. Een conflict is immers een vorm van interactie. De coalitievorming is een 
manier van hoe interactie tussen actoren is georganiseerd en past dus bij deze 
methodologie. Bij deze interactieve benadering vallen andere invalshoeken gedeeltelijk 
buiten beeld. Zo wordt er minder gekeken naar institutionele achtergronden 
(bijvoorbeeld (in)formele regels, macht, formele inrichting van het planningssysteem etc.) 

van de actoren en de communicatieve aspecten (wat wordt er gezegd, hoe wordt dit 
gezegd, bestaan er discoursen, etc.).  
Door de gekozen invalshoek kunnen over deze aspecten geen harde uitspraken worden 
gedaan. De focus in deze scriptie ligt nogmaals op interactie tussen partijen en op 
coalitievorming tussen deze partijen in het bijzonder. Maar wat voor theorie wordt 
gebruikt om deze interactie te onderzoeken? 
 

Interactie en Consensusvorming in de Besluitvorming, de introductie van het Advocacy 
Coalition Framework (ACF)  
Dit framework is geïntroduceerd door politicoloog Paul Sabatier en zal als structuur 
dienen voor deze scriptie. Het framework is gemaakt om interactieve analyses uit te 
voeren en vervolgens beleidsveranderingen te duiden. Beleidsveranderingen moeten 



 
 

 

18 

volgens Sabatier bekeken worden in een minimale tijdsspanne van één decennium en 
zijn te verklaren door veranderingen in ‘advocacy coalitions (AC)’ (Sabatier 1988). 
Sabatier schrijft over coalities tussen private en publieke partijen die als advocaten 
optreden van een bepaalde set van ‘basic values, causal assumptions and problem 
perceptions’, [these coalitions] show a non-trivial degree of coördinated action over time’ 
(Sabatier, 1988: 144). Het framework dat is opgesteld analyseert de interactie binnen en 
tussen deze coalities. Binnen de coalities zijn er verschillen in waarden, ideeën en 
opvattingen die met elkaar geconfronteerd worden.  
Het veld waarbinnen deze coalities werken wordt door Sabatier het ‘policy subsystem’ 
genoemd: ‘Let us define a policy subsystem as the set of actors who are involved in 
dealing with a policy problem such as air pollution control, mental health, or energy’ 
(Sabatier 1988: 138).  

 

 
 

Voor het tot stand komen van de coalities zijn ‘(policy) belief systems’ van belang. Dit 
zijn overtuigingen, waarden en opvattingen over het policy subsystem die de actoren 
delen en binden. Overigens kunnen de waarden en opvattingen het niveau van het policy 
subsystem ook overstijgen. De waarden, overtuigingen en opvattingen worden dan ook 
gedeeld als het gaat om het denken over bijvoorbeeld de inrichting van de maatschappij 
of het politieke stelsel.  
Maar betekent dit dat een verzameling van actoren die een zogenoemde ‘coalitie’ vormen 
ook allemaal hetzelfde belief system hebben? Dit is een onrealistisch beeld. Hier zegt 
Sabatier over: ‘It would be absurd to assume that all members of an advocacy coalition 
have precisely the same belief system. But, based upon Converse's (1964) premise that 
abstract beliefs are more salient and more resistant to change than more specific ones, 
most members of a coalition will presumably show substantial agreement on the Policy 
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Core issues’ (Sabatier 1988: 146). Over specifieke kern-issues in het subsystem zullen 
de actoren overeenstemming vinden doordat de robuuste belief systems de opvattingen 
van de actoren een bepaalde denkrichting op sturen. Het is zaak om tijdens de analyse 
van de coalities juist deze Policy Core Belief Systems te vinden.  
Echter, er zijn ook factoren die externe invloed hebben op de policy subsystems. Deze 
‘policy resources en constraints’ zoals Sabatier ze noemt, worden vormgegeven door aan 
de ene kant ‘external system events’ en aan de andere kant ‘relatively stable system 
parameters’. De stabiele parameters zijn factoren die van invloed zijn op het subsystem 
en factoren die relatief gezien robuust zijn. Deze factoren veranderen heel langzaam, 
maar áls ze veranderen dan hebben ze grote invloed op de coalities. Voorbeelden zijn 
constitutionele regels, fundamentele maatschappelijke structuren en natuurlijke bronnen 
die van invloed zijn op het subsystem.  

De ‘external system events’ zijn factoren die dynamischer zijn. Sabatier omschrijft deze 
als ‘those aspects of the system which are susceptible to significant fluctuations over the 
course of a few years and thus serve as major stimuli to policy change’ (Sabatier 1988: 
134). Enkele voorbeelden zijn: ‘Changes in socio-economic conditions and technology 
and policy decisions and impacts from other subsystems’ (Sabatier 1988: 137). Met deze 
externe factoren moet rekening gehouden worden bij de analyse van de coalities. De 
interne dynamiek wordt veelal bepaald door deze externe factoren.  

 
Waarom wordt het ACF uitgekozen als onderzoeksframework voor deze scriptie?  
De belangrijkste reden is dat het ACF structuur geeft om onderzoek te doen naar 
besluitvorming in een pluralistisch veld van actoren. Met name het belang van de (value) 
belief systems is zeer bruikbaar om actoren te analyseren en de besluitvorming als 
proces te duiden. In gevoelige besluitvorming als de herbestemming van kerkgebouwen 
zijn deze gedeelde basiswaarden tussen actoren naar verwachting zeer bepalend voor het 
slagen van de plannen voor herbestemming. De gedeelde belief systems liggen naar 
verwachting ten grondslag aan een vertrouwen tussen de actoren over de besluitvorming 
over de ‘symbolische’ kerkgebouwen. Het ACF gaat uit van meerdere factoren die van 
invloed zijn op het besluitvormingsproces en ziet individuele (micro) eigenschappen van 
de actor (belief system) als doorslaggevend voor het sluiten van een coalitie en het 
bereiken van consensus. In gevoelige besluitvormingsprocessen als de herbestemming 
van kerkgebouwen hebben deze ‘persoonlijke’ factoren naar verwachting veel invloed. 
Consensus over gevoelige zaken wordt eerder bereikt tussen actoren die elkaar 

vertrouwen en dat is erg persoonlijk. 
Echter, het ACF is erg op beleidsvorming gericht. Het framework zal dus in de context 
van dit onderzoek worden geplaatst. Het toepassen van dit framework op casussen als de 
(gevoelige) herbestemming van kerken zal nieuwe wetenschappelijke inzichten opleveren. 
Tot wat voor uitkomsten leidt dit framework als het wordt toegepast buiten de wereld 
van de bestuurs-en beleidskunde?  
 
Het ACF en de vertaling naar het scriptieonderzoek  
Het ACF komt uit de politicologische en beleidswetenschappelijke hoek. Het beleid en de 
veranderingen in beleid van de overheidsinstanties kunnen ermee verklaard worden. 
Echter, voor deze scriptie is dat niet zo relevant. Toch biedt het ACF een goede structuur 
om conflicten tussen actoren te onderzoeken. Kritiek op het toepassen van het ACF in 
deze scriptie wordt later behandeld in dit hoofdstuk drie, bladzijde 24. Op de volgende 
bladzijde is het schema te zien dat is afgeleid van Sabatier (Sabatier en Weible 2007).  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

20 

Figuur 3.1: Schematisch overzicht Interactieve Actor Analyse  

 
 
Bron: Sabatier en Weible 2007: 191  
 
 

De theorie wordt in dit stuk geanalyseerd aan de hand van de door Sabatier zelf 
opgestelde ‘foundation stones; (1) a macro level assumption that most policymaking 
occurs among specialists within a policy subsystem but that their behavior is affected by 
factors in the broader political en socioeconomic system. (2) a micro level ‘model of the 
individual’ that is drawn heavily from social psychology; and (3) a meso-level conviction 
that the best way to deal with the multiplicity of actors in a subsystem is to aggregate 
them into ‘‘advocacy coalitions’’ (Sabatier & Weible 2007: 191-192).  
In figuur 3.1 is te zien dat het macro niveau het niveau is van, onder andere, de 
constitutionele regels, core-values van instellingen en bedrijven en de economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen. De actor heeft zelf nauwelijks invloed op deze factoren. 
Het microniveau kenmerkt zich door zaken die zich binnen de coalitie afspelen. Het gaat 
hier om de clinch tussen persoonlijke waarden, interesses, normen, communicatieve 
eigenschappen en individuele kwaliteiten van actoren in de coalitie. De coalitie is 
gefundeerd op de ‘policy core beliefs’ zoals net al is aangegeven. Dit zijn basisassumpties 

en overtuigingen die actoren in de coalitie binden. Hoe er tot beslissingen gekomen wordt 
binnen deze coalitie, wordt onderzocht op dit niveau.  
 
Er moet een tactisch tussenniveau gevonden worden tussen institutie en individu: het 
mesoniveau. Hier worden de institutionele condities van het macro geconfronteerd met 
de persoonlijke overtuigingen en opvattingen van de coalities (het microniveau).  
Met name de eigenschappen op het microniveau zijn interessant voor onderzoek naar 
herbestemming van kerkgebouwen. Hier focust de scriptie zich dan ook op. De aanname 

is dat het microniveau doorslaggevend is voor het wel of niet slagen van het 
herbestemmen van het kerkgebouw. De stelling is dan ook dat bij een vlot lopend 
besluitvormingsproces van herbestemming van kerkgebouwen sprake is van 
overeenkomstige belief systems van actoren. Er is sprake van een coalitie (om naar 
Sabatier te verwijzen) als er consensus is tussen actoren over wat er met het 
kerkgebouw moet gebeuren.  
Niet het gehele theorerische model van Sabatier wordt dus uitgewerkt in deze scriptie. 
Enkele gedeelten worden uitgekozen als focus, en andere aspecten worden juist 
weggelaten. Voor de vertaling van de theorie naar de scriptie is een conceptueel model 
opgesteld (zie figuur 3.2, op de volgende bladzijde).  
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Figuur 3.2: Conceptueel model vanuit de onderzoekseenheid, de actor 
 

 
 
Het schema laat zien dat binnen de arena van de besluitvorming voor de herbestemming 
van de kerk actoren vertegenwoordigd zijn in coalities. De actoren hebben elkaar nodig 
voor het nemen van een besluit of het bereiken van een doel. De onderzoekseenheden 
zijn de actoren in het besluitvormingsproces van het herbestemde kerkgebouw.  
Bovenstaand is een schema uitgewerkt waarin te zien is hoe per onderzoekseenheid de 

belief systems bijdragen aan conflicten. Het is van belang op te merken dat de belief 
systems bestaan uit (1) Policy Core Beliefs, waar de actoren het allemaal over eens zijn 
en ze binden in de coalitie (ingekleurd in schema), en (2) Individual Belief Systems, 
waarin eigen overtuigingen en waarden van de actoren gelden en juist voor verschillen 
zorgen tussen actoren (omlijnd in schema) (Sabatier 1988). Het is realistisch om op te 
merken dat binnen de coalities ook spanningen en conflicten spelen. Deze worden dan 
(hypothetisch) veroorzaakt door verschillen in de Individual Belief Systems (Sabatier 

1988).  
 
Het conceptueel model gaat uit van meerdere coalities, maar dit hoeft in werkelijkheid (in 
de casussen) niet zo te zijn. Dit gaat empirisch onderzocht worden. Het conceptuele 
model wordt nogmaals kort besproken in hoofdstuk vier: ‘Methoden’. 
Met dit conceptuele model kan de vraag beantwoord worden of het klopt dat de belief 
systems van verschillende actoren bij herbestemde kerkgebouwen grote gelijkenissen 

vertoont en bij actoren van gesloopte kerkgebouwen juist niet. 
 
Waarom wordt er gefocust op de belief systems en conflicten?  
De core belief systems die de actoren binden zijn, zoals al eerder is aangegeven, erg 
belangrijk voor vertrouwen tussen actoren in gevoelige besluitvormingsprocessen als de 
herbestemming van kerkgebouwen, zo is de verwachting. Sabatier legt in zijn teksten 
over het ACF nadrukkelijk de aandacht op de microwaarden/belief systems als bepalende 
factor voor het tot stand komen van consensus of juist conflicten. Conflicten (kunnen) 

wijzen op een discrepantie tussen de belief systems van de actoren, dit is de reden 
waarom juist conflicten interessant zijn om te onderzoeken. Het macroniveau wordt ook 
onderzocht maar meer globaal beschreven. Voorbeelden van dit macroniveau zijn de in 
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hoofdstuk twee besproken ontkerkelijking en reorganisatie binnen het katholieke 
kerkstelsel.  
De importantie van de belief systems in de planning en besluitvorming kan worden 
ondersteund door de gedachte dat informele contacten tussen actoren doorslaggevend 
kunnen zijn. Het zijn immers deze momenten dat de actoren elkaar persoonlijk leren 
kennen. Als de waarden en overtuigingen die de actoren persoonlijk met zich meedragen 
overeenkomen, dan draagt dit bij/is dit bepalend voor het tot stand komen van 
consensus, zo is de stelling in deze scriptie. 
Maar wat is een belief system precies, hoe kan daar naar gekeken worden? En welke 
definitie van een belief system wordt er gevolgd in deze scriptie? 
 
3.3: Verdieping: Wat is een belief system precies? 

Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines is er geschreven over belief systems. 
Elke wetenschappelijke invalshoek belicht de belief systems op een andere manier en 
stelt andere vragen. Als eerst wordt er met behulp van een quick scan bekeken vanuit 
welke wetenschappelijke invalshoeken er over belief systems is geschreven. Vervolgens 
wordt de invalshoek uitgediept die het meeste waarde heeft voor deze scriptie.  

Psychologie 
Vanuit de psychologie heeft onder andere Ajzen hier over geschreven. De definitie van 

beliefs komt voort uit ‘the theory of the reasoned action’, die gedrag kan verklaren. 
Hierin stelt Ajzen dat het gedrag van een individu voortkomt uit diens schatting van hoe 
de mensen om hem of haar heen van diens gedrag beoordelen. ‘‘The person's perception 
that most people who are important to him or her think he should or should not perform 
the behavior in question" (Ajzen and Fishbein, 1975). Attitudes en normen wegen niet 
voor ieder persoon even zwaar bij het tot stand komen van het gedrag. Met name de 
inschatting van de normen is van belang. Dit gebeurt naar aanleiding van het inschatten 
van de ‘beliefs’ van anderen.  

Politicologie 
In de tijd voor het ACF (Advocacy Coalition Framework) van Sabatier waren er andere, 
elkaar tegensprekende theorieën over wat belief systems nou eigenlijk waren en wat 
voor rol ze zouden hebben in de politiek. ‘The literature on political belief systems is a 
mine field of conflicting theories and evidence (Sabatier & Jenkins-Smith 1993: 30). Zo is 

daar de theorie van Putnam (1976), die spreekt over de cognitieve en normatieve 
oriëntatie van politieke elites. Maar ook worden Axelrod’s (1976) onderzoeken naar 
complexiteit van de causale aannames (die leidend zijn voor de belief systems) door de 
elites genoemd als inspiratie van het ACF. Zo ook het onderscheid dat Lakatos (1971) 
maakt tussen ‘core’ beliefs en andere elementen van wetenschappelijke overtuigingen. 
Converse (1964) gaat hier verder op in met zijn stelling dat de core beliefs robuuster en 
beter bestand zouden zijn tegen verandering dan specifieke beliefs. Sabatier (1988) 
komt met het ACF tot de conclusie dat bepaalde coalities in politieke subsystemen zich 

vormen naar de waarden en overtuigingen die worden gedeeld door de actoren in dat 
systeem. Deze waarden en overtuigingen worden ook wel het ‘policy belief system’ 
genoemd (Sabatier en Jenkins-Smith 1988). Vervolgens onderscheid Sabatier 
verschillende beliefs. De policy core beliefs zijn het belangrijkst. Dit zijn de overtuigingen, 
waarden en normen die binnen de coalities onomstreden zijn. Het zijn de basisbeginselen, 
het is de kern die de partijen bindt. Daarnaast zijn er ook nog (meer flexibele) beliefs, 
die kunnen verschillen per actor binnen de coalitie.  

Pedagogiek 
Binnen de pedagogiek ligt de nadruk op het overbrengen van de belief systems. De 
stelling van Woods is dat kinderen belief systems krijgen aangeleerd van docenten en 
ouders. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust (Woods 1996). Hier ligt een bakermat 
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van de belief systems die later de keuzes en opvattingen van de volgroeide kinderen 
hebben. De opvoeding met deze beliefs is in grote mate bepaald door de belief systems 
van volwassenen. Op deze manier blijven belief systems in stand. Woods gaat vooral in 
op de (praktische) rol van de docent in dit geheel.  

Sociologie 
De sociologische invalshoek benadert belief systems op een andere manier. De kern van 
deze benadering zit hem in het begrijpen wat de rol van belief systems is in de 
maatschappij. Veelal wordt hier de ‘gap’ tussen belief systems van politieke elite en 
‘masses’, de grote maatschappelijke massa (Friedman 2006; Barton & Parsons 1977). Er 
bestaat spanning tussen de belief systems van de politieke elite, die veelal zijn 
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en theorieën, en de belief systems die een rol 

spelen in de maatschappij, die veelal zijn gebaseerd op praktijkervaringen en 
berichtgeving vanuit de massamedia. Hoe de belief systems van de ‘masses’ de 
maatschappij precies beïnvloeden is een invlashoek van het sociologisch onderzoek naar 
belief systems.  

Definities van belief systems 
De vier beschreven invalshoeken zijn gelimiteerd, er zijn nog meer invalshoeken. 
Bijvoorbeeld de antropologische, de sociaal culturele invalshoek of de communicatieve 

benadering. Resumerend kan gesteld worden dat de psychologische invalshoek 
onderzoekt wat met name de rol van de belief systems is bij het tot stand komen van het 
uiteindelijke gedrag van het individu. De politicologische invalshoek richt zich 
voornamelijk op de rol van belief systems bij het totstandkomen van politieke 
verhoudingen, het nemen van besluiten en het vormen van coalities. De pedagogische 
invalshoek bekijkt hoe de belief systems worden overgedragen en worden aangeleerd. 
De sociologische benadering onderzoekt de rol van belief systems in de maatschappij.  
De politieke invalshoek is voor deze scriptie het meest relevant aangezien de 
besluitvorming en het bereiken van overeenstemming binnen een coalitie worden 
onderzocht. Toch kan ook de psychologische literatuur bijdragen aan de scriptie. Het kan 
verklaren hoe de individuen tot het coalitiegedrag komen door te kijken naar de belief 
systems van de actoren. Nu duidelijk is dat belief systems vanuit verschillende inzichten 
bekeken kan worden kan er naar een definitie worden gezocht.  

Naar een definitie van belief systems binnen de psychologische/politicologische 
wetenschap  
Sabatier en Weible (2006) geven een definitie van wat ze verstaan onder een belief 
system: ‘normative beliefs and the tendency for actors to relate to the world through a 
set of perceptual filters composed of preexisting beliefs that are difficult to alter’ 
(Sabatier en Weible 2006: 194). Er moet worden opgemerkt dat dit geen strakke 
definitie is. Sabatier en Weible geven aan dat de belief systems moeilijk te veranderen 
zijn, en dat ze gebaseerd zijn op verschillende individuele percepties. Deze percepties 

zijn tot stand gekomen door het verifiëren van al bestaande overtuigingen, waartoe men 
is gekomen door de wereld te bekijken vanuit verschillende ‘lenzen’ of ‘filters’. In dit licht 
zijn de beliefs erg complex en veranderen ze niet gemakkelijk.  

Politicoloog Sartori is van mening dat voor elk vakgebied, arena of elke zoals hij noemt 
‘sea’ een apart belief system geldt. Zijn defintie van een belief system: ‘It can be simply 
defined as the system of symbolic orientations to be found in each individual. 
Correlatively, a political belief system consists of the set of beliefs according to which 
individuals navigate and orient themselves in the sea of politics’ (Sartori 1969: 63). Ook 
deze definitie is niet helder. Wat Sartori precies bedoelt met ‘symbolic orientations’ is 
volstrekt onduidelijk. Wat men uit deze definitie wel kan afleiden is dat er niet één belief 
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system bestaat (enkel het politieke): ook in andere velden en vakgebieden zijn er belief 
systems actief.  

In de psychologie is een definitie te vinden in het werk van Deborah Larson die verwijst 
naar Rokeach en George: ‘‘Milton Rokeach (1968, pp. 123-24) defines a belief system as 
‘the total universe of a person’s beliefs about the psychological world, the social world 
and the self.’ The operational code belief system is a set of beliefs about the political 
world, including philosophical beliefs about the nature of politics and instrumental beliefs 
about the best way to achieve one's goals (George, 1969). George abstracted and 
synthesized writings to analyse the beliefs of other leaders, such as Henry Kissinger’’ 
(Larson 1994: 18). Deze definitie uit de psychologie laat zien dat het belief system niet 
alleen draait om hoe het individu de wereld ziet, maar ook wat zijn of haar rol daarin is. 

De definitie van George (1969) wordt gevolgd in deze scriptie. Het geeft aan dat het 
politieke belief system ook wordt beïnvloed door filosofische overwegingen en (meer 
incrementele) overtuigingen over hoe een probleem opgelost kan worden vanuit een rol 
of positie. De operationalisatie van hoe de belief systems kunnen worden opgespoord is 
erg bruikbaar.  

Hoe belief systems uiteindelijk worden geoperationaliseerd wordt besproken in hoofdstuk 
vier: Methoden. Er wordt dan gekeken hoe in andere studies naar besluitvorming belief 

systems ‘meetbaar’ zijn gemaakt en welke operationalisatie het beste past bij deze studie. 

Het gevolgde ACF in deze scriptie en de verdieping in de belief systems kan niet 
gepasseerd gaan zonder een kritische kijk. Wat zijn tekortkomingen van het ACF voor 
deze scriptie? 
 
3.4: Kritische benadering van de theorie 
De theoretische grondslag van deze scriptie, die sterk steunt op de theorie rond het ACF 
van Sabatier (1988), is geschreven vanuit een politieke invalshoek en beschrijft hoe 
besluitvorming in deze arena verloopt. De werkelijkheid die in deze scriptie wordt 
onderzocht is echter structureel anders. Hier gaat het om besluitvorming tussen 
verschillende partijen in een arena waar politiek wel aanwezig is, maar deze arena is 
fundamenteel anders dan van waarvoor het ACF is geschreven. De verschillen tussen het 
institutioneel ingebedde politieke domein en het holistische spectrum van herbestemming 
van kerkgebouwen maken de link tussen het politiek-bestuurlijke ACF en de ‘vrije’ 
werkelijkheid van herbestemming van kerkgebouwen lastig. Dit leidt tot de vraag of 
besluitvorming in de politiek wel vergelijkbaar is met de besluitvorming tussen 
verschillende partijen met betrekking tot herbestemming van kerken. In hoeverre 
ondersteunt het ACF het onderzoek naar herbestemming van kerken? Het ACF is immers 
voor politicologische analyse bedoeld in een politieke arena.  
De stelling in deze scriptie is dat het ACF goed gebruikt kan worden als theoretisch 
framework, ook al zijn er fundamentele verschillen tussen het te onderzoeken veld 

waarvoor het ACF bedoeld is en waarvoor deze wordt gebruikt in de scriptie. 
Een belangrijk verschil tussen hoe het ACF wordt gebruikt in deze scriptie en hoe het is 
bedoeld, is de arena waarbinnen de coalties opereren. In het ACF van Sabatier is er een 
competitie tussen coalities om beleidsvorming te beïnvloeden. Bepaalde partijen zijn 
gecommitteerd aan elkaar vanwege overeenkomende belief systems en 
gemeenschappelijk optreden in het verleden en strijden tegen een andere coalitie. In 
deze studie naar besluitvorming van partijen over de herbestemming van kerkgebouwen, 
is dit minder aan de orde. Er is wel competitie tussen (hypothetisch) aan de ene kant 
projectontwikkelaars en kerkbesturen en aan de andere kant overige partijen, maar deze 
partijen zijn enkel voor één keer aan elkaar gebonden en beslissen maar over één zaak: 
de toekomst van het kerkgebouw. Partijen in het politieke spectrum, die onderhandelen 
over het te voeren beleid zijn een langere periode met elkaar in een beslissing- en 
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onderhandelingsarena. Dit is een cruciaal verschil dat aangeeft hoe het ACF is bedoeld en 
hoe het wordt gebruikt in deze scriptie.  
 
De redenering is dat vanuit de theorie van het ACF, in deze scriptie wordt ingezoomd op 
de coalitie. Binnen deze coalitie(s) wordt er vervolgens ingezoomd op de belief systems. 
Coalitievorming beperkt zich niet enkel tot de politieke arena. Ook in het bedrijfsleven 
bestaan er bijvoorbeeld coalities. Deze coalities hebben allemaal andere belief systems 
en deze kunnen worden onderzocht. Hoe de coalities en het coalitiegedrag leiden tot 
leerprocessen binnen de politiek wordt niet onderzocht (terwijl dit wel een belangrijk 
punt is in de studie van Sabatier: 1988). Het sterk inzoomen op een onderdeel van het 
ACF maakt het mogelijk de theorie toe te passen binnen een andere arena dan enkel de 
politieke. 

 
Een ander belangrijk punt is de vraag welke partijen nu wel en niet bij de coalitie horen. 
Coalities zijn immers niet altijd zo uitgesproken zoals in de Tweede Kamer. De definitie 
van een coalitie volgens Sabatier is; een samenwerking tussen private en publieke 
partijen die als advocaten optreden van een bepaalde set van ‘basic values, causal 
assumptions and problem perceptions’, [deze coalities] show a non-trivial degree of 
coordinated action over time’ (Sabatier, 1988). 

In de empirische verwerking van deze scriptie moet erop gelet worden of partijen in een 
bepaalde afgebakende tijdsperiode gezamenlijk gecoördineerde actie ondernemen, die 
ten grondslag liggen aan een overeenstemming van overtuigingen en opvattingen van 
het probleem en hoe dit op te lossen. Als een partij zich inzet voor dit gemeenschappelijk 
optreden dan behoort hij tot deze coalitie. Dit kan pas worden vastgesteld na empirische 
studie. 
 
3.5: Conclusie en hypothese 
Uit de in hoofdstuk twee besproken ‘problematieken’ die vaak voorkomen in de 
besluitvorming omtrent herbestemming van kerkgebouwen kwam naar voren dat er 
sprake was van coalitievorming tussen aan de ene kant projectontwikkelaars en 
kerkbesturen en aan de andere kant belangenorganisaties en bijvoorbeeld bewoners.  
Binnen deze coalities zou, volgens de theorie, sprake moeten zijn van een 
overeenkomstig ‘belief system’. Dit zijn opvattingen en meningen over de besluitvorming 
omtrent de herbestemming, over hoe er bijvoorbeeld tegen het kerkgebouw wordt 

aangekeken en hoe de nieuwe bestemming in het planproces uitgewerkt zou moeten 
worden. Niet iedereen binnen de coalitie denkt precies hetzelfde maar er is wel degelijk 
overeenstemming over enkele ‘core beliefs’. Het is zaak deze op te sporen. 
In deze scriptie wordt onderzocht of er sprake is van coalities. Als dit zo is, is er dan ook 
sprake van een overeenkomstig belief system? En wat kan er dan gezegd worden over 
het besluitvormingsproces? In deze scriptie wordt de volgende redenering getoetst: als 
er sprake is van een coalitievorming (naar definitie van Sabatier 1988: 144)  tussen 
actoren dan hebben deze actoren een overeenkomstig belief system. Dit belief system 
binnen de coalitie draagt bij aan de totstandkoming van een besluit over de 
herbestemming van het kerkgebouw. Deze redenering is gebaseerd op de theorie van 
Sabatier (1988) en de problematieken die zijn besproken in hoofdstuk twee en leidt tot 
de volgende hypothese: 
 
‘In gevoelige besluitvorming, zoals de herbestemming van kerken, dragen overeen-
komstige belief systems tussen actoren bij aan de totstandkoming van een besluit over 
deze herbestemming van kerkgebouwen.’ 
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Hoofdstuk 4: Methoden om interactie van coalities en 

conflicten te onderzoeken 
 
4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt besproken welke methoden en technieken er worden gebruikt om 
de theorie van het ACF te toetsen. Bovenal zijn de methoden en technieken bedoeld om 
de opgestelde hypothese te toetsen. Als eerste worden het conceptuele model en het 
onderzoeksdesign besproken. Vervolgens wordt er inhoudelijk gekeken naar het niveau 
van het ‘belief system’. Hoe is dit ‘gemeten’ in andere studies? Wat kan daarvan geleerd 
worden?  
Daarna wordt ingegaan op de vraag welke methode er in deze studie wordt gebruikt om 

de belief systems te meten en waarom. Vervolgens wordt in gegaan op de methoden en 
technieken die gebruikt worden om het besluitvormingsproces post-hoc te achterhalen. 
Bij de bespreking van de methoden en technieken worden de vragen opgeworpen wat ze 
precies inhouden en waarom deze methoden zijn uitgekozen. Tot slot wordt de vraag 
beantwoord hoe de methode praktisch wordt uitgevoerd. 
 
4.2: Het conceptueel model 
In het conceptueel model worden de kernbegrippen uit de theorie met elkaar in verband 

gebracht. In het vorige hoofdstuk is het conceptuele model al geïntroduceerd. 
De spanningen tussen de verschillende belief systems van de actoren en de coalities 
worden als oorzaak gezien (hypothetisch) voor conflicten. Dit is schematisch 
weergegeven in figuur 4.1. 
 
Figuur 4.1: Conceptueel model vanuit de onderzoekseenheid, de actor 

 
 
Dit opgestelde conceptuele model is gebaseerd op het ACF van Sabatier (1988). Dit ACF 
is breder dan dat het in deze scriptie wordt toegepast. Er wordt zoals eerder is 
aangegeven gefocusd op belief systems van actoren binnen coalities. Daarnaast worden 
ook de conflicten tussen en binnen deze coalities onderzocht. Het bovenstaande model is 
een versimpelde weergave van de werkelijkheid in een sterk vereenvoudigde vorm die 



 
 

 

27 

slechts enkele aspecten van de werkelijkheid vertegenwoordigt om zo voorspellingen 
over de werkelijkheid te kunnen toetsen (Swanborn 2005, 43). 
 
4.3: Het onderzoeksdesign  
Er is gekozen voor een casusonderzoek omdat op deze manier de werkelijkheid kan 
worden getoetst aan de theorie. Er wordt nogmaals gekeken of de belief systems 
bepalend zijn voor de totstandkoming van conflicten. Door twee casussen te selecteren 
waarin de herbestemming al is uitgevoerd kan ex post worden onderzocht of de belief 
systems van de actoren overeenkomsten vertonen. Maar waarom wordt er voor een 
casusonderzoek gekozen?  
Robert Yin haalt twee essentiële punten aan van casusonderzoek: ‘A case study is an 
empirical enquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life 

context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not 
clearly evident’ (Yin 2003: 13). Het eerste punt dat Robert Yin hier naar voren brengt is 
dat een ‘contemporary phenomenon’, een bepaalde wetenschappelijke theorie in verband 
wordt gebracht met het werkelijke dagelijks leven. Klopt de wetenschappelijke theorie? 
De case study is op deze manier een deductieve bezigheid. Maar een case-study is 
volgens Yin voornamelijk een goed idee wanneer de grenzen tussen het te meten 
fenomeen en de context niet duidelijk zijn. De te onderzoeken conflicten zijn in deze het 

fenomeen. Maar wat is de invloed van deze conflicten op de context, en wat is de invloed 
van de context op de conflicten? Om dit te onderzoeken moet er een diepgaand, grondig 
onderzoek worden gedaan. Een casusonderzoek is hiervoor een geschikte methode, zo 
stelt Yin (2003). Het grondig uitpluizen van het fenomeen ‘conflict’ en de relatie met de 
context is dan ook een doel van dit onderzoek.  
Maar kan dit onderzoek dan niet gedaan worden met ander onderzoeksmodel, dat meer 
op de kwantiteit gericht is, of juist een cross-sectionele of longitunale insteek heeft? 
Misschien wel, maar casusonderzoek is de beste optie. Ten eerste zijn er te weinig data 
beschikbaar om een scriptie te schrijven, puur gebaseerd op kwantitatief onderzoek. Het 
zelf genereren van de data is een optie, maar dit is tijdrovend. Hierdoor is het ook 
onmogelijk een longitunaal onderzoek te doen. Bovenal gaat een puur kwantitatieve 
benadering niet diep in op de precieze relatie tussen de conflicten en de context. De 
verhalen van de actoren achter de conflicten kunnen dan niet gehoord worden, terwijl 
deze belangrijke informatie bevatten voor het verklaren van de conflicten en hoe hiermee 
is omgegaan.  

Bryman (2008) spreekt over een ‘critical case’ wanneer er een hypothese wordt getoetst 
aan de hand van casusonderzoek. ‘Here the researcher has a well-developed theory, and 
a case is chosen on the grounds that it will allow a better understanding of the 
circumstances in which the hypothesis will and will not hold’ (Bryman 2008: 55).  
Om de theorie te toetsen aan de casussen zijn er bepaalde methoden en technieken. 
Deze methoden en technieken worden in dit hoofdstuk besproken.  
 
De draad wordt weer opgepakt bij de definitie van belief systems. In hoofdstuk drie: 
‘Theorie’, is al besproken dat vanuit verschillende invalshoeken naar belief systems 
gekeken kan worden. De definitie die gevolgd gaat worden is in dit hoofdstuk vastgesteld, 
namelijk die van George (1969): ‘The operational code belief system is a set of beliefs 
about the political world, including philosophical beliefs about the nature of politics and 
instrumental beliefs about the best way to achieve one's goals (George, 1969: 332)’.  
Hoe kunnen deze ‘belief systems’ geoperationaliseerd en gemeten worden? Hoe is dit in 
andere studies gedaan?  
 
4.4: Hoe kunnen belief systems gemeten worden?  
Om deze vraag te beantwoorden zijn er vier studies nadrukkelijk bekeken. Een 
bespreking van deze studies is te vinden in bijlage 3. Dit zijn studies die de belief 
systems operationaliseren aan de hand van Sabatier’s ACF (1988). Bij het analyseren 
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van deze vier studies is met name aandacht besteed aan de vraag welke elementen 
gebruikt kunnen worden voor deze scriptie, als het gaat om het operationaliseren van 
belief systems. Wat zijn de conclusies van deze literatuuranalyse? 
 
Lessen uit andere studies over belief systems  
De studie van Weible uit 2006 stelt vijf kernvragen die beantwoord moeten worden om 
een beeld te krijgen van de coalitie. Dit zijn vragen die helpen bij het doorgronden van 
de coalitie (Weible 2006). Deze vragen zijn;  

1. Who are the stakeholders to include in the analysis?  
2. What are the stakeholders’ interests and beliefs?  
3. Who controls critical resources?  

4. With whom do stakeholders form coalitions?  
5. What strategies and venues do stakeholders use to achieve their objectives? (Weible 
2006: 96)  

Deze vragen zijn praktisch bruikbaar om de casus interviews te structureren. Alle vijf 
vragen, met uitzondering van vraag drie (omdat deze niet over interactie gaat maar over 
macht en institutionele verhoudingen) liggen ten grondslag aan de opgestelde 
interviewvragen (zie bijlage 2) Daarnaast is de werkwijze waarop Weible de belief 

systems van de stakeholders onderzoekt bruikbaar. Weible (2006) laat zien dat 
interviews noodzakelijk zijn om de belief systems in kaart te krijgen. Het selecteren van 
‘gevoelige’ stellingen en het vervolgens laten uitspreken van de stakeholders of ze het er 
wel of niet mee eens zijn, is een techniek die in deze scriptie wordt overgenomen. 
Vervolgens kan de informatie uit deze ‘enquête’ kwantitatief worden verwerkt, waardoor 
de informatie uit de interviews  statististisch kan worden verwerkt. De stakeholders 
kunnen zo ingedeeld worden in verschillende belief sytems. De interviews maken het 
mogelijk dit te interpreteren. Er kunnen bepaalde stellingen nadrukkelijk 
tegenovergesteld beantwoord worden (de stellingen moeten wel zo zijn opgesteld dat er 
differentiatie is in de antwoorden tussen de stakeholders), waardoor er bepaalde 
kernwaarden van de belief systems kunnen worden blootgelegd. Weible (2008) schrijft 
dat het belangrijk is dat de stellingen een breed spectrum van de ‘policy arena’ moeten 
bereiken omdat alleen op deze manier een goed beeld van de belief systems ontstaat. 
Ook de kwantitatieve verwerking van de gegevens is een les die getrokken kan worden 

uit deze studie van Weible (2006).  

De studie van Fenger en Klok (2001) is bruikbaar voor deze scriptie omdat in deze studie 
nadrukkelijk naar voren wordt gebracht dat niet alleen belief systems bepalend zijn voor 
interactie en samenwerking tussen partijen. Ook (machts)posities en bepaalde cruciale 
posities die actoren kunnen innemen en waardoor er moet worden samengewerkt met 
een partij, kunnen verklaren waarom partijen een coalitie vormen. Soms hebben partijen 
elkaar immers nodig, ongeacht gelijke of ongelijke belief systems. Deze invalshoek van 

Fenger en Klok is niet puur interactief maar kent ook institutionele trekken. In deze 
scriptie wordt de interactieve benadering als uitgangspunt genomen, waardoor 
machtsposities, rollen die actoren innemen en institutionele verhoudingen in mindere 
mate een rol spelen. De interactieve benadering vergroot nu eenmaal andere zaken uit 
en stelt andere vragen. Desalniettemin moet in ogenschouw worden genomen dat macht 
en institutionele verhoudingen wel degelijk een rol spelen bij coalitievorming en 
besluitvorming. Hiervoor is het werkt van Fenger en Klok bruikbaar (Fener en Kolk 
2001). 

Tot slot is er de studie van Lubell (2003). Hierin staat een voor deze scriptie bruikbare 
uiteenzetting om belief systems gestructureerd te analyseren. Lubell onderscheidt drie 
abstractieniveaus van belief systems, afgeleid van Ostrom (1999): ‘(1) Beliefs about the 
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problem characteristics, problem severity, problem dispersion and scientific knowledge, 
(2) Beliefs about institutional conflict resolution, fairness and local governance, and (3) 
Beliefs about other stakeholders, trust, allies, and public entrepreneurs’ (Lubell 2003: 
311).  

De studie van Lubell benadrukt dat niet alleen de belief systems op zich kunnen worden 
onderzocht om besluitvorming te onderzoeken. De belief systems opereren in een 
context van ‘wat mogelijk is’ voor actoren en zijn institutioneel ingekaderd. 
 
In de interviews met actoren in de casussen uit deze scriptie, zal nadrukkelijk gevraagd 
worden naar de grenzen van de mogelijkheden die actoren hebben om een probleem op 
te lossen. Hoe worden in deze scriptie de belief systems onderzocht? 

 
4.5: Dataverzamelingsmethode om belief systems te onderzoeken 
Om de theorie te toetsen aan de casussen zijn er bepaalde methoden en technieken. In 
deze scriptie worden er semi-gestructureerde interviews afgenomen en wordt de Qsort-
method gebruikt. Deze technieken worden in deze paragraaf toegelicht. De Qsort method 
is geschikt om een beeld te krijgen van de belief systems van de actoren. Fenger en Klok 
(2001) geven in een studie over de rol van beliefs in coalitiegedrag aan dat; ‘a test of the 
hypothesis would also call for ways to measure the similarity of beliefs [independent] of 

the actual coalition behavior. Qmethodology –a method for the study of subjecitivity- is 
one of the tools that might be helpful’ (Fenger en Klok 2001: 169). De semi-
gestructureerde interviews vormen een methode om het besluitvormingsproces te 
achterhalen vanuit de perceptie van de actor. Daarnaast helpen de interviews ook bij het 
plaatsen van de Qsort-method in een context. Hier wordt later dieper op ingegaan. Als 
eerst wordt de Qsort-method besproken. 
Wat is dit precies, hoe draagt het bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag, hoe 
wordt deze methode uitgevoerd en wat is de betekenis van de resultaten uit de Qsort?  
 
De Qsort method geïntroduceerd  
De Qmethod is uitgevonden door William Stephenson (1935). Bij de Qmethod gaat het er 
om dat individuen (Psample), de stakeholders of anders gezegd, de onderzoekseenheden 
in de casussen, stellingen sorteren (Qsample) op een normaal verdeelde schaal van 
‘meest mee eens’ naar ‘minst mee eens’. De stellingen gaan over vooraf geselecteerde 

topics. In figuur 4.2 is te zien dat in het midden de meeste stellingen worden gelegd. In 
het midden mogen acht stellingen worden weggelegd, bij de scores -1 en +1 zes. Onder 
de scores -2 en +2 mogen vier stellingen worden geplaatst en op de uitersten -3 en +3. 
 
 
Figuur 4.2: Opet van de Qsort, hoeveelheid stellingen per kolom 
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Doordat ieder persoon de stellingen anders sorteert, kan er gekeken worden welke 
stelling en welke individuen er met elkaar verband vertonen. Door analyse van de Qsorts 
en factoranalyse kan de onderzoeker op deze manier aan informatie komen over de 
subjectiviteit van respondenten. ‘Qmethodology applies inverted factor analysis to reveal 
rationales, narratives, or perspectives about a particular topic…Contrary to survey and 
interviews, it bypasses the researcher because the patterns that are revealed by the 
analysis are produced by the respondents and not by the analysing researcher’ (Breukers 
& Wolsink 2010: 4). Breukers en Wolsink raken hier een wezenlijk punt. In conventionele, 
sociaalwetenschappelijke onderzoeken extraheert de onderzoeker topics uit interviews, 
en vervolgens gaat de onderzoeker op zoek naar verbanden. Nu worden deze verbanden 
door de Psample (selectie van Qsorters) zelf gegeven doordat ze de stellingen sorteren.  
De Qsort method is primair een methode om de subjectiviteit van individuen te 

onderzoeken. ‘Commonly (and incompletely) known as the ‘Q-sorting technique’, Q 
methodology encompasses a distinctive set of psychometric and operational principles 
that, when conjoined with specialized statistical applications of correlation and factor-
analytical techniques, provides researchers a systematic and rigorously quantitative 
means for examining human subjectivity’ (McKeown & Thomas 1988: 7). De 
Qmethodologie kan de subjectiviteit van een individu via een bepaalde opzet van 
technieken en operationalisaties achterhalen. Maar wat betekent deze subjectiviteit 

precies? In het boek ‘Qmethodology’ van McKeown & Thomas (1988) staat: ‘Subjectivity, 
in the lexicon of Q methodology, means nothing more than a person’s communication of 
his or her point of view’ (McKeown & Thomas 1988: 12). In beginsel wordt de 
subjectiviteit gemeten over hoe het individu hier zelf over communiceert.  
De Qmethod geeft structureel andere antwoorden dan normaal gesproken uit analyse van 
interviews komen. De input van de stakeholders (ze selecteren stellingen) en de 
verwerking hiervan (factoranalyse), komen clusters van bepaalde stellingen die bepalend 
zijn voor het belief system. Dit resulteert in een aantal ideaaltypische, niet echt 
bestaande ‘personen’ met verschillende wereldbeelden. Deze wereldbeelden vormen een 
samenhang of cluster van stellingen. Vervolgens kan gekeken worden welke actoren 
passen bij deze wereldbeelden. Dit is anders dan sociaalwetenschappelijke onderzoeken 
waar de onderzoeker deze patronen probeert te analyseren aan de hand van diepte-
interviews met actoren. 
 
Waarom de Qsort method: bijdrage aan het beantwoorden van de hoofdvraag  

De Qsort method is uitermate geschikt om een beeld te krijgen van de belief systems van 
de actoren (Fenger en Klok: 2001). Zoals als eerder is aangegeven is de hypothese dat 
structurele verschillen in de belief systems tussen actoren leiden tot conflicten in de 
gevoelige besluitvorming rondom de herbestemming van kerken. Om de belief systems 
te meten is een methode vereist die inzicht geeft in de subjectiviteit van de actoren. De 
Qmethod heeft als oorsprong om op zoek te gaan naar verschillen in subjectiviteit tussen 
individuen. Daarnaast is de Qmethod een speelse manier om een beeld te krijgen van de 
subjectiviteit van de ondervraagden. Wellicht wil een respondent in een interview geen 
antwoord geven op gevoelige kwesties omtrent de herbestemming van kerkgebouwen, 
maar is de Qmethod een speelse manier om deze informatie wel los te krijgen. Tot slot is 
er uit eigen literatuuronderzoek gebleken dat binnen de wetenschap naar ruimtelijke 
ordening nauwelijks Qsort is toegepast. Er is wel Qsort toegepast op verkeer en 
vervoersstudies (Cools et al 2009; Rajé 2007), plaatsing van windturbines (Breukers & 
Wolsink 2010), plaatsing van afvalverwerkingsinstallaties (Wolsink 2004) en 
communicatie en participatie in milieugerelateerde besluitvorming (Webler et al, 2001; 
2003; Johnson & Chess 2006; Cheng & Mattor 2006). De keuze voor Qmethod in deze 
scriptie draagt bij aan een introductie en verkenning van de Qsort method in de 
planologische wetenschap.  
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Theoretische overwegingen en aandachtspunten  
Voor het afnemen van de Qsort is het van essentieel belang dat de complete reikwijdte 
van relevante issues en thema’s gerepresenteerd worden met stellingen (McKeown & 
Thomas: 1988). In dit geval betekent dit dat alle issues, stellingen en thema’s met 
betrekking tot de herbestemming van het kerkgebouw moeten worden vertegenwoordigd 
op de kaartjes die gesorteerd worden door actoren. Om een beeld te krijgen van issues 
en themas die er spelen in de besluitvorming worden er gesprekken gevoerd met experts 
op het gebied van herbestemming van kerkgebouwen. In deze interviews zal worden 
gevraagd naar de stellingen. Deze drie experts die zijn geinterviewd hebben allen 
praktijkervaringen op het gebied van herbestemming van kerkgebouwen en de 
besluitvorming die hiermee gemoeid is. Deze experts hebben naar verwachting een goed 
overzicht (uit de praktijk) van relevante issues en thema’s. De achterliggende logica van 

het belang van een goede spreiding van alle mogelijke issues en stellingen is dat de 
kaartjes in relatie met elkaar worden gelegd (meest mee eens tot het minst mee eens). 
Dit betekent dat de waarde van het antwoord niet absoluut is maar relatief. Het afdekken 
van het gehele gebied is van belang omdat het indelen van het kaartje alleen op 
(relatieve) waarde kan worden geschat als het geheel aan topics is afgedekt.  
Daarnaast is het voor de Qmethod van belang dat genoeg actoren de stellingen sorteren 
(McKeown & Thomas: 1988). Dit hangt samen met de selectie van de casussen. De 

verhouding tussen de Qsample (aantal stellingen) en de Psample (aantal personen) is in 
deze scriptie gesteld op P=16 en Q=32. De P en Q mogen niet te dicht bij elkaar liggen 
(McKeown & Thomas 1988).  
De selectie van de Psample moet op een dergelijke manier vormgegeven worden dat 
binnen het afgebakende onderzoekskader (in dit geval de besluitvorming rond de 
herbestemming van twee kerken), zo veel mogelijke verschillende wereldbeelden worden 
opgenomen. Dit resulteert (naar verwachting) in een spreiding van de in te vullen Qsort.  
 
Methodologische opzet en structuur  
Nu duidelijk is dat er nauwkeurig gehandeld moet worden bij het maken van de Qset en 
de Pset, komt de vraag naar voren op wat voor manier deze ingericht moeten worden. In 
de scriptie wordt de opzet van McKeown en Thomas (1988) en Stenner et al (2008) 
gevolgd. Als eerst wordt er ingegaan op de Qset; de stellingen.  
McKeown en Thomas (1988) maken in hun boekje over de Qmethodology onderscheid 
tussen drie niveaus. Deze geven een leidraad om een spreiding aan te brengen in de 

mogelijke wereldbeelden en daaruit resulterende stellingen (zie figuur 4.3): (1,2) 
Direction, (A,B) Dimensions en (a,b,c,d) Issues (McKeown & Thomas 1988: 14). 
Direction geeft een pro- of con- aan voor het domein waarin onderzoek wordt gedaan. 
Voor deze studie is dat voor of tegen herbestemming van kerkgebouwen. De (A,B) 
Dimensions geven onderzoeksvelden aan waarbinnen issues vallen. Het zijn brillen 
waarmee naar de werkelijkheid kan worden gekeken. Denk aan bijvoorbeeld, economisch, 
moreel, civiel, etc. Tot slot geven (a,b,c,d) de issues aan wat gevoelige kwesties zijn 
binnen het onderzoeksdomein. Het is zaak om voor alle combinaties stellingen te 
bedenken.  
 
Schema 4.3: Structuur van de stellingen  

 
(1) Pro herbestemming    (2)Anti herbestemming 
 
(A) Overtuigingen over planproces           (B) Morele/religieuze overtuigingen 
                                                                                                   
(a) Financieel/Economisch    (b) Juridisch    (c) Organisatie    (d) Politiek/Maatschappelijk 
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Voor de uitvoering van dit model moet gedacht worden aan een stelling voor bijvoorbeeld 
1Aa, 1Ba, 2Ad etc. De verhoudingen tussen de stellingen en de mogelijkheden moet in 
een redelijke balans zijn.  Later in dit hoofdstuk wordt nadrukkelijk ingegaan op de 
praktische uitwerking van de stellingen. 
 
De codering van de stellingen (zie schema 4.3 en bijlage 2), zorgt voor een ruime 
spreiding van issues over de stellingen. Op deze manier kan bijvoorbeeld onderzocht 
worden of financiële aspecten voor de respondent belangrijker zijn dan maatschappelijke. 
De dimensies komen voort uit de problematieken die zijn besproken in hoofdstuk twee. 
Deze problematieken zijn onder te verdelen in twee delen. Aan de ene kant is er sprake 
van religieuze en morele overtuiging over wat een kerkgebouw precies betekent, wat 
acceptabele nieuwe bestemmingen zijn?, etc. Aan de andere zijn er opvattingen over hoe 

het planproces moet worden ingericht. Moet er sprake zijn van een open of een gesloten 
plansysteem? Is er een actieve of een passieve rol voor de overheid weggelegd? etc. De 
respondenten zullen binnen deze twee ‘assen’ een positie vinden (zie figuur 4.4). Naar 
verwachting liggen deze posities van actoren die tot een coalitie behoren dicht bij elkaar. 
 
 
Figuur 4.4: Schematische uiteenzetting van de dimensies als structuur voor de stellingen  
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Uitvoering van de Qsort  
Het afnemen van de Qsort gaat gepaard met het afnemen van een interview. In dit 
interview komen vragen naar voren die het mogelijk maken om het afgewikkelde 
besluitvormingsproces te reconstrueren. Het interview zal starten met een aantal 
algemene vragen over het besluitvormingsproces omtrent de herbestemming van kerken. 
In het midden van de bijbehorende interviews krijgt de geïnterviewde een aantal kaartjes 
met stellingen er op. De actor moet de kaartjes op volgorde leggen van waar hij of zij het 
meest tot het minst mee eens is. Op deze manier kan onderzocht worden welke waarden 
er in het belief system van de actor belangrijk zijn. De issues en stellingen op de kaartjes 
komen terug als topics in de interviews, waardoor de keuze van de kaartjes beter in een 
context geplaatst kan worden.  
 

Verwerking van de Qsort  
De resultaten van de Qsorts worden vastgelegd door de kaartjes met de stellingen om te 
draaien en (gecodeerd) over te nemen. Daarnaast wordt er nog een foto gemaakt van de 
sort (voor de zekerheid). Vervolgens worden de gegevens verwerkt met sofware speciaal 
geschreven voor de Qmethodology (PQmethod software; Schmolck, 2002). Daarna wordt 
er met een PCA (Principale Componenten Analyse) gezocht naar verbanden tussen 
stellingen en worden er een aantal ‘ideaaltypische’ wereldbeelden naar voren gebracht. 

Daarna vindt rotatie plaats om verschillen tussen de factoren te vergroten. Vervolgens 
wordt er gekeken welke actoren bij welke wereldbeelden passen.  
 
Discussie over de Qsort  
De Qmethod is niet gevrijwaard van kritiek. Zo zijn er een aantal methodologische 
discussiepunten. Een belangrijk punt in de kritiek op de Qsort wordt behandeld in het 
boek Qmethodology van McKeown en Thomas (1988). ‘An objection has been raised, for 
example that the magnitude of the sorting task lies behind the cognitive ability of most 
people to perform adequately’ (McKeown en Thomas 1988: 34). De kern van deze kritiek 
is dat niet iedere persoon de kunde heeft om cognitief stellingen van elkaar te 
onderscheiden en in te delen. Deze kritiek snijdt echter weinig hout aangezien de 
stellingen op een dergelijke manier moeten worden gesteld zodat ze door iedereen 
begrepen worden. Dan kan ieder mens deze stellingen indelen. Ieder mens heeft 
namelijk een eigen perceptie en kan deze kenbaar maken, zo is althans de stelling in 
deze scriptie. Dan is er de kritiek op de ‘geforceerd normaal verdeelde indeling’ van de 

Qsample. Is het wel zo eerlijk dat er van te voren wordt gesteld hoeveel kaartjes men 
‘maximaal’ op een bepaalde plaats mag leggen? Beperk je een persoon op die manier 
niet in zijn of haar vrijheid bij het weergeven van diens perceptie? McKeown en Thomas 
reageren daar als volgt op: ‘Subjects retain complete freedom in placing the items. This 
is not unimportant, especially when compared to conventional ranking methods in which 
items are scored serially and contextual definition is thereby constrained. Although the 
range and the number of items permitted for each interval is predetermined the subject 
alone determines the meaning of the continuum. He or she controls the specific rank and 
thus the contextual significance of each item. The prescribed distribution, therefore, is 
not an index of meaning, as in a scale; the index is entirely statistical so that, if all 
Qsorts conform, their means and standard deviations are the same’ (McKeown & Thomas 
1988: 34). De kern van deze onderbouwing is dat de normaal verdeelde schaal nodig is 
om een goede vergelijking mogelijk te maken. Daarnaast is de indeling niet geforceerd, 
deze maakt de persoon immers zelf, in afweging met de andere stellingen. Een goede 
spreiding aan stellingen is wel essentieel om deze vrijheid te geven. Brown (1971, 1985) 
en Cottle en McKeown (1980) hebben aangetoond dat de gestandaardiseerde vorm van 
de ‘Qshape’ methodologisch is en de statistiek niet beïnvloed (McKeown & Thomas 1988: 
34). 
Nu duidelijk is wat de Qsort-method is en hoe en waarom deze wordt gebruikt in deze 
scriptie, kan er worden gekeken naar de andere techniek, de semi-gestructureerde 
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interviews. De interviews zijn nodig om de gesorteerde kaartjes van de geïnterviewde in 
een context te kunnen plaatsen. Waarom worden de kaartjes op die manier gesorteerd? 
Daarnaast kan door middel van interviews een beeld worden gevormd van het 
besluitvormingsproces en kan gevraagd worden naar conflicten en coalitievorming.  
 
Interviews met experts  
Om de stellingen te vervaardigen moet er eerst een duidelijk beeld ontstaan van wat 
voor issues en factoren er spelen in het veld van herbestemming van kerkgebouwen. 
Hiervoor worden er interviews met experts afgenomen. De expertinterviews liggen dus 
ten grondslag aan de opgestelde stellingen. In totaal zijn er drie expertinterviews 
afgenomen. De transcripties van deze interviews zijn uitgewerkt in bijlage 1. Alle drie 
deze experts werken vanuit hun professie in de arena waarbinnen de besluitvorming van 

herbestemming van kerken plaatsvindt. Zo is er met een adviseur gesproken die 
onderhandelt voor kopers en verkopers van kerkgebouwen, een directeur van een 
discussieplatform over de toekomst van bijzondere gebouwen en een expert die op 
freelancebasis schrijft over het behoud van religieus erfgoed en het bijbehorende 
besluitvormingsproces. 
Deze interviews dragen bij aan de poging om de casusonderzoeken in een bredere 
context te plaatsen. Op deze manier kan beter worden ingeschat of de casussen op 

zichzelf staan of een representatief beeld geven van besluitvorming rondom 
herbestemming van kerken. Van de experts mag immers verwacht worden dat ze 
overview hebben. Tot slot worden de interviews met de experts gebruikt voor de 
casusselectie.  
 
4.6: Dataverzamelingsmethode om de geschiedenis van het besluitvormings-
proces te onderzoeken 
 
Interviews met actoren (semi-gestructureerd)  
De actoren die betrokken zijn bij de besluitvorming over de herbestemming van de 
kerkgebouwen in de casusonderzoeken, worden geïnterviewd. Het interview bestaat uit 
vaste vragen, die zijn ondergebracht onder topics. Uit de interviews moet blijken hoe de 
besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het interview is uitermate geschikt als methode, 
omdat actoren op deze manier vanuit de eigen perceptie kunnen aangeven hoe de 
besluitvorming is verlopen. Daarnaast kan op deze manier goed worden onderzocht hoe 

het individuele micro-niveau er uit ziet en wat voor invloed dit heeft gehad op de 
besluitvorming. Er is gekozen voor een semi-gestructureerd interview omdat de twee 
verschillende casussen dan beter vergelijkbaar zijn. Bepaalde topics worden immers in 
beide casussen besproken. ‘If you are doing a multiple-case study research, you are 
likely to find that you will need some structure in order to ensure cross-case 
comparability’ (Bryman 2008: 440). Daarnaast zijn de interviews gekoppeld aan de 
Qmethod. Om de rangschikking beter te interpreteren komen gestructureerd deze topics 
terug in het interview. 
 
Selectie van actoren die geinterviewd worden 
De methode die wordt gebruikt om actoren te vinden die actief hebben geparticipeerd in 
het besluitvormingsproces wordt ook wel de sneeuwbal-methode of ‘snowball sampling’ 
genoemd (Bryman 2008: 184). Een klein groepje respondenten wordt benaderd en 
hieraan wordt gevraagd andere respondenten aan te bevelen. Deze aanbevolen 
respondenten kunnen vervolgens worden geinterviewd. Ook aan deze respondenten 
kunnen weer nieuwe namen worden gevraagd. Op deze manier wordt het aantal 
geinterviewde personen steeds groter.  
Het begin van deze ‘sneeuwbal’ bevindt zich in deze scriptie bij experts die zijn 
geinterviewd. Deze hebben contacten en weten al enkele personen die een actieve rol 
hebben gespeeld in het besluitvormingsproces. Het verzamelen van nieuwe namen om te 
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interviewen is in deze scriptie gestopt toen er alleen nog maar namen van actoren 
opdoken die al geinterviewd waren, er was sprake van verzadiging. 
 
Reconstructie van het besluitvormingsproces  
Het reconstrueren van het besluitvormingsproces en de rol van de belief systems  
daarbinnen, kan niet alleen worden toegelicht door enkel te zeggen dat er interviews 
worden gehouden. Voor het reconstrueren van het besluitvormingsproces wordt ook 
literatuur gebruikt. Het gaat hier om wetenschappelijke literatuur die handvatten geeft 
om besluitvormingsprocessen ex post te achterhalen en te analyseren. ‘To analyse 
decision making, the researcher needs to make a reconstruction of the study object... 
Rather it is a process where observations are made to conform to sets of assumptions’ 
(Teisman 2000: 938). Voor de reconstructie van het besluitvormingsproces moet een 

bepaald denkkader worden geschapen. Dit denkkader is gebaseerd op een aantal 
aannames. Een dergelijk denkkader wordt een ‘model’ genoemd: ‘models help us to 
understand decision making in distinctive yet partial ways (Morgan 1997: 4). Een 
dergelijk model belicht het besluitvormingsproces slechts deels. 
Belangrijk is dat het niet om een volledig publiek besluitvormingsproces gaat maar om 
een beslissing die moet worden genomen tussen private partijen (en wellicht een 
overheidsdienst). Het model waarmee het besluitvormingsproces wordt gereconstrueerd 

wordt ook wel het rondenmodel genoemd, zie figuur 4.6. De theorie achter dit model 
wordt zeer kort besproken. Het rondenmodel wordt in deze scriptie gebruikt als methode 
om het besluitvormingsproces te achterhalen en te analyseren. Dit model is aanvankelijk 
bedoeld om beleidsbeslissingen te duiden. 
 
Waar komt het rondenmodel vandaan? 
Het rondenmodel is een samenvoeging van het fasenmodel en het stromenmodel. Dit zijn 
modellen om besluitvormingsprocessen te analayseren. Beide modellen zijn gebaseerd op 
andere aannames en leiden tot andere informatie. Teisman onderscheidt deze modellen 
kort en bondig: ‘The phase model provides insight into the subsequent stages a focal 
actor goes through. The stream model focuses on links between problems, solutions and 
politics. Finally, the rounds model provides insight into the interaction between actors’ 
(Teisman 2000: 945).  
In deze scriptie wordt er niet ingegaan op het fasenmodel en het stromenmodel. Ook de 
verschillen tussen deze modellen en het rondenmodel worden niet besproken. De focus 

ligt op het rondenmodel en hoe dit model gebruikt kan worden voor het analyseren van 
het besluitvormingsproces. Voor een overzicht van de modellen kunnen verschillende 
publicaties worden gelezen (Teisman 1995, 2000, De Vries, Van Dam en Berveling 1998). 
 
Wat houdt het rondenmodel precies in? 
Het besluitvormingsproces wordt gezien als een aaneenschakeling van rondes. Deze 
rondes kunnen als fasen in het besluitvormingsproces worden gezien. In elke ronde is er 
interactie tussen verschillende actoren. Deze interactie leidt tot verschillende definities 
van het probleem en oplossing in elke fase. Ook de spelregels tussen de actoren kan per 
ronde verschillend zijn. Per ronde kunnen actoren verdwijnen of kunnen er juist nieuwe 
actoren op het toneel verschijnen (Teisman 2000).  
Een belangrijke aanname in het rondenmodel is dat het besluitvormingsproces niet in 
dienst staat van één enkel besluit. Een besluitvormingsproces is opgebouwd uit 
aaneengeschakelde losse besluiten, genomen door verschillende partijen: ‘Decision 
making was redefined as an intertwined ‘clew’ of a series of decisions taken by various 
parties, leading to a new analytical model’ (Teisman 2000: 939).  
De deelbeslissingen die actoren nemen en de interactie die plaatsvindt met andere 
actoren worden als stromen gezien. Binnen het model is er geen sprake van een 
hierarchische structuur tussen partijen. Een belangrijke aanname is dan ook dat partijen 
opereren in een pluricentrisch geheel en elkaar nodig hebben om bepaalde informatie te 
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verzamelen en beslissingen te nemen (De Vries, Van Dam en Berveling 1998). Dit is af te 
lezen aan figuur 4.5, waar verschillende zwarte stippen staan voor beslissingen. De 
zwarte en witte lijntjes tussen de stippen verbeelden de interactie tussen de partijen die 
nodig is om een deelbeslissing te nemen. De witte vlakken staan voor convenanten 
tussen verschillende actoren, deelbeslissingen die zijn vastgelegd in geschrift.  
 
Figuur 4.5: Schematische uiteenzetting van het rondenmodel  

 Bron: Teisman 2000: 939 
 
Waarom is vooor het rondenmodel gekozen om het besluitvormingsproces te analyseren? 
Zoals net al is aangegeven staat interactie tussen actoren in het rondenmodel centraal. 
In deze scriptie wordt de interactie benadering als uitgangspunt genomen. Het proces dat 
vooraf gaat aan een besluit over de toekomst van een kerkgebouw kenmerkt zich naar 
verwachting door verschillende actoren die in verschillende fases van het besluit-
vormingsproces ten tonele komen om invloed uit te oefenen op het besluit. Er is geen 

sprake van een vaste structuur waarbinnen deze besluiten worden genomen. Hiermee 
wordt bedoeld dat de partijen, de deelbeslissingen, de interactie, de richtlijnen, de 
spelregels en de fases die worden doorlopen in het besluitvormingsproces naar 
verwachting per kerkgebouw telkens anders zijn. Het rondenmodel geeft handvatten om 
deze complexe, dynamische en onvoorspelbare besluitvormingsprocessen te analyseren. 
Maar wat zijn deze handvatten? Welke structuur wordt gebruikt om het 
besluitvormingsproces te analyseren? 
 
Hoe wordt het rondenmodel gebruikt om het besluitvormingsproces te analyseren? 
Teisman geeft drie verschillende thema’s aan die van belang zijn om te onderzoeken voor 
het rondenmodel: ‘The first theme looks at the issue of actors, problems and solutions, 
the second one deals with policy adoption as a yardstick, event or result and a third one 
deals with criteria for the evaluation of decision making’ (Teisman 2000: 938).  
Het eerste thema, de problemen en oplossingen van de actoren is van belang omdat 
problemen in het besluitvormingsproces vaak worden veroorzaakt doordat partijen elkaar 
nodig hebben voor een besluit, maar verschillen van mening over wat het probleem 
precies is en hoe het op te lossen.  
Het tweede thema, de policy adoption is van belang om te onderzoeken omdat het de 
voortgang van het besluitvormingsproces bepaalt. De verschillende opvattingen en 
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meningen over ‘wat het probleem precies is’ moeten bij elkaar worden gebracht; er moet 
overeenstemming worden bereikt. Deze ‘adoption’ van actoren leidt tot een 
deelbeslissing tussen verschillende partijen en brengt het besluitvormingsproces een 
ronde verder. 
Het derde thema, criteria voor de evalutie van besluiten is van belang om te onderzoeken 
omdat het van belang is om te kijken of de doelen die de partijen die hebben 
geparticipeerd aan het besluitvormingsproces hebben gesteld overeenkomen met de 
effecten van het besluit dat is genomen. 
Naar deze drie thema’s wordt gevraagd in de casus-interviews. Bij de analyse van het 
besluitvormingsproces worden de verschillende gevonden ‘ronden’, de drie bovenstaande 
thema’s komen daarin voor. 
 

Problemen omtrent datavergaring en onderzoek  
Het grootste probleem is de onzekerheid of de actoren bereid zijn uitspraken te doen 
over politieke of moreel gevoelige kwesties. Zeker in gevoelige besluitvorming zoals de 
herbestemming van kerken. De Qsort oogt redelijk onschuldig, de geïnterviewde hoeft 
alleen de stelling te sorteren. Misschien wil een respondent eigenlijk (mondeling) geen 
uitspraak doen over een bepaalde stelling. Door stellingen op kaartjes te sorteren kan er 
toch aan data worden gekomen over de gevoelige stelling. 

 
Dataverwerking 
Voor de dataverwerking wordt het programma Atlas-Ti (versie 2009) gebruikt. Dit is 
software om een overzicht te krijgen van de opgenomen audiobestanden van interviews. 
Bepaalde stukken geluidopnamen kunnen gecodeerd worden zodat er een overzicht 
ontstaat en de antwoorden op interviewvragen gemakkelijker vergeleken kunnen worden. 
In de bijlage van deze scriptie is een CD te vinden met deze audiobestanden. Deze CD is 
alleen bijgevoegd in de uitgave van deze scriptie die is bestemd voor wetenschappelijk 
beoordeling. Vanwege privacyoverwegingen zijn in de overige uitgaven geen CDs 
bijgevoegd.  
 
4.7: Resumerende conclusie 
In dit hoofdstuk is besproken welke methoden en technieken er gebruikt gaan worden 
om de hoofdvraag te beantwoorden. Dit is uiteengezet in het schema op de volgende 
bladzijde. Om te beginnnen zijn er de interviews met de experts. Hierin wordt gevraagd 

naar relevante topics en issues die spelen in de arena van de besluitvorming over de 
herbestemming van kerkgebouwen. De experts werken allemaal in deze arena en horen 
van alle kanten in de arena argumenten. Vandaar dat deze interviews de problematiek 
weer kunnen geven. Daarnaast scheppen de interviews met de experts een beeld van de 
context waarbinnen de casussen zich afspelen (gestippeld om de casusblokken heen in 
schema 4.6, op de volgende bladzijde).  
Uit de expertinterviews worden de stellingen afgeleid. De respondenten moeten naar 
methode van de Qsort deze stellingen sorteren (oranje vlak op schema 4.6). Op deze 
manier kan worden gekeken of er overeenkomsten zijn tussen de belief systems van 
respondenten en of deze toevallig in dezelfde coalitie zaten tijdens het 
besluitvormingsproces. Deze methode is uitgekozen omdat dit de subjectiviteit van de 
respondenten in de casussen meetbaar maakt. Ook kan deze methode helpen bij het 
vergaren van antwoorden op lastige vragen. Lastige vragen over gevoelige besluit-
vormingsprocessen kunnen onbeantwoord blijven in een interview maar door de 
stellingen te laten sorteren komt er toch informatie los.  
 
Tot slot is er (in het groene vlak op schema 4.6) een semi-gestructureerd interview met 
de respondenten uit de casussen. Deze interviews brengen het besluitvormingsproces in 
beeld vanuit de visie van de respondent. Daarnaast wordt er specifiek gevraagd naar 
conflicten en coalities tussen actoren.  
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De opbouw van methoden die in deze scriptie wordt gevolgd geeft een gestructureerde 
aanpak om belief systems die achter coalities schuil gaan te meten en te bekijken wat de 
invloed daarvan is op het besluitvormingsproces en in het bijzonder conflicten tussen 
actoren. Door dit samenspel en afstemming van deze methoden en technieken kan de 
hypothese worden beantwoord en in een context worden geplaatst. Maar de casussen 
zijn tot nu toe nog niet besproken. Welke casussen worden onderzocht en waarom juist 
deze?  

 
Figuur 4.6: Relaties tussen toegepaste methoden en technieken in dit onderzoek 
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In het besluitvormingsproces moeten 
relatief gezien veel actoren meedoen  
 
De twee kerkgebouwen moeten in een 
vergelijkbaar gebied staan (marktwerking)  
 
De actoren moeten (naar verwachting) 
bereid zijn interviews te geven over hoe het 
afgeronde besluitvormingsproces is 
verlopen  
 

Samenwerken en coalitievorming moet een 
belangrijke rol spelen in de casussen  
 
De kerkgebouwen moeten qua grootte en 
geloofsovertuiging vergelijkbaar zijn  

Het moet om één of twee 
kerkgebouwen (casussen) gaan 
 
De ene casus moet zich onderscheiden 
door een gemakkelijk/vloeiend 
verlopen besluitvormingsproces tussen 
de actoren  
 
De andere casus moet zich 
onderscheiden door een stroef 
besluitvormingsproces tussen de 

actoren  
 
Het kerkgebouw moet in een stedelijk 
gebied staan  
 
De besluitvorming met betrekking tot 
herbestemming moet afgesloten zijn 
(ex-post) 

 

Hoofdstuk 5: Onderzoeksgebieden 
 
5.1: Introductie  
In dit hoofdstuk worden de twee casussen geïntroduceerd. Als eerst wordt bondig 

besproken hoe er tot deze twee casussen is gekomen. Vervolgens wordt de Pius X en 
daarna de Pniëlkerk besproken. Deze bespreking is bewust zeer kort en bondig gehouden 
omdat de focus van deze scriptie niet op de gebouwen ligt maar op de 
besluitvormingsprocessen over de toekomst van deze gebouwen. In de korte introductie 
van de gebouwen wordt aangegeven hoe het gebouw er uit ziet, in wat voor omgeving 
het gebouw staat en welke actoren een rol hebben gespeeld in het besluitvormingsproces. 
In beide besprekingen van de casussen wordt er afgesloten met een schematisch 
overzicht van het afgewikkelde besluitvormingsproces. 

 
5.2: Casusselectie 
In de interviews met de experts is gevraagd naar interessante casussen om conflicten te 
onderzoeken in besluitvormingsprocessen over de herbestemming van kerkgebouwen. De 
casussen moesten wel aan een aantal voorwaarden voldoen ten behoeve van de 
onderzoekbaarheid. Deze eisen die aan de experts zijn voorgelegd staan uiteengezet in 
figuur 5.1.  
 
Figuur 5.1: Eisen die aan de experts zijn voorgelegd bij de aanbeveling van casussen 

 
De experts geven in interviews aan dat de Pniëlkerk in Bos en Lommer vaak wordt 
aangehaald als een voorbeeld van een geslaagd herbestemmingsproces. De Pius X wordt 
juist vaak als voorbeeld genoemd van hoe een besluitvormingsproces uit de hand kan 
lopen. Het is interessant om te bekijken of er in beide gevallen sprake is van 
coalitievorming en of achter deze coalities bepaalde belief systems schuil gaan. Volgens 

de hypothese moet er bij de Pniëlkerk sprake zijn van overeenkomstige belief systems 
tussen de actoren. Dit was immers (volgens de experts) een vloeiend besluitvormings-
proces. Bij de Pius X moet er hypothetisch gezien sprake zijn van verschillende belief 
systems tussen partijen, die voor spanningen zorgen tussen actoren. Het kan ook zijn dat 
de conflicten niet bepaald worden door spanningen tussen de belief systems maar door 
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institutionele verhoudingen, macht, geld of andere zaken. Dit moet in ogenschouw 
genomen worden tijdens de analyse. 
 
 
5.3: Casus 1, Pius X, Amsterdam Slotervaart 
 
Figuur 5.2: Pius X Amsterdam Slotervaart, exterieur en interieur 

Bron: Toekomstkerkgebouwen.nl (Guido Hoogewoud) 

 
 
Gebouw 
De Pius X in Amsterdam Slotervaart was een Rooms Katholieke kerk, gebouwd in 1961. 
In 2008 is deze kerk gesloopt. De architect van het gebouw is Jan van der Laan, een 
broer van de bekendere architect Hans van der Laan.  

‘De kerk was een grote rechthoekige, vlak afgedekte zaalkerk met een forse, links naast 
het koor geplaatste toren (zie figuur 5.2). De zijgevels waren voorzien van grote, 
doorlopende raampartijen. Het geheel greep stilistisch enigszins terug op de Bossche 
school, de stroming die vlak na de oorlog onder invloed van de broer van de architect, de 
Benedictijner monnik Dom Hans van der Laan, tot stand kwam’ (Reliwiki 2010). 
Het gebouw is ontworpen naar gedachtengoed van de ‘Le Nombre Plastique’ ofwel ‘Het 
Plastisch Getal’ (Van de Laan 1960). Het gaat hier om architectuur die is gebaseerd op 
het herhalen van vastgestelde verhoudingen, grootheden en lengtes.  

Het interieur van de kerk kenmerkte zich door de typische inrichting uit de 
wederopbouwperiode. Delen van het interieur zijn overgebracht naar de Verrijzeniskerk 
in Slotervaart (bijvoorbeeld de bollampen en een schilderij van Paus Pius). De 
kerkgemeenschap kerkt nu dan ook in deze Verrijzeniskerk, die aan de Louis 
Bouwmeesterstraat staat. 
 
Ligging en Omgeving 
Op figuur 5.3, op de volgende bladzijde, is een kaart afgebeeld waar vroeger de Pius X 
stond. Momenteel ligt het gebied braak. Woningcorporatie de Alliantie zal hier volgens 
recente plannen een buurtcentrum bouwen. 
 
De Pius X lag in de Jacob Geelbuurt. Dit is momenteel een herstructureringsgebied.  
Ten westen en ten oosten van de kerk bevinden zich sociale huurwoningen, allen in bezit 
van de Alliantie. Recht voor de kerk ligt een plein. De middenstrook van de Jacob 

Geelbuurt is aanvankelijk bedoeld als as van scholencomplexen en maatschappelijke 
functies, waaronder de kerk. Ten zuiden van de Pius X staan de Huizingaschool en de 
Huibersschool, ten noorden ligt het voormalig Islamitisch College Amsterdam (deze 
school gaat sluiten). In de buurt van de kerk wonen vandaag de dag voornamelijk 
allochtone gezinnen. Dit verklaart voor een groot deel de geringe animo voor de 
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kerkdiensten. Een korte periode heeft ook een Pools katholiek kerkgenootschap gebruik 
gemaakt van de Pius X. Deze mensen kwamen meestal niet uit de Jacob Geelbuurt.  

 
Figuur 5.3: Kaart ligging Pius X (Aangegeven met blauwe markering) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bron: Google Maps 

 
 

Actoren 
Tot de betrokken actoren behoren partijen die een rol hebben gehad in de besluitvorming 
bij de sloop ofwel poging tot herbestemming van de Pius X.  
Tot deze actoren behoren vanzelfsprekend de koper en de verkoper van de kerk, de 
verstrekker van de vergunning; de gemeente en belangenorganisaties die zich hebben 
ingezet voor het behoud van de kerk. Een overzicht is te zien in figuur 5.4, op de 
volgende bladzijde. 
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Figuur 5.4: Overzicht Actoren van de Pius X in Slotervaart 

 
Rooms Katholieke Kerk 
Bestuur Parochie 
Bouwzaken Bisdom Haarlem 

 
Gemeente/Stadsdeel  
Gemeenteraadslid Stadsdeel Slotervaart (SLT, Stichting Leefbare Tuinstad)1 
Bureau Monumenten en Archeologie 
 
Belangenorganisaties 
Agora Europa 

Taskforce Toekomst Kerkgebouwen 
Bond Heemschut 
Amstelodamum 
 
Ontwikkelaar 
Woningcorporatie de Alliantie 
 

Buurt/ Bewonersvereniging  
ProWest 
Huizingaschool 
 
 
Korte bespreking besluitvormingsproces Pius X 
Onderstaand is in een tijdlijn uiteengezet waarin wordt weergegeven hoe het 
besluitvormingsproces is verlopen (figuur 5.5). Dit om een globaal beeld te geven van 
het proces en de interactie tussen de partijen. Precieze tijden en jaartallen zijn niet 
aangegeven, de casusinterviews die aan het schema ten grondslag liggen vermelden dit 
niet eenduidig. De exacte tijden zijn eigenlijk ook niet zo relevant. Als gebeurtenissen 
snel achter elkaar hebben plaatsgevonden is dat te zien aan het dicht bij elkaar staan 
van de lijnen in het schema. 
In hoofdstuk zes: ‘Bevindingen’ wordt aangegeven wat voor conflicten in het besluit-
vormingsproces hebben plaatsgevonden.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

                                                
1 Het SLT is alleen geinterviewd per e-mail. SLT is niet opgenomen in de Qsort. 
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5.4: Casus 2, Pniëlkerk, Amsterdam Bos en Lommer 
 
Figuur 5.6: Pniëlkerk Amsterdam Bos en Lommer, exterieur en interieur 
 

 
 
Bron: BMA Amsterdam/Mozaïekpodium.nl 

 
 
Gebouw 

In tegenstelling met de Pius X staat de Pniëlkerk in Bos en Lommer er nog. De kerk is 
gebouwd in 1954 en is ontworpen door architect Boeyinga (figuur 5.6). Op 30 augustus 
2005 begon het kerkgebouw aan haar tweede leven: in het kerkgebouw kwam een 
cultuurpodium en een huisartsenpraktijk. Voor die tijd kerkte een gereformeerd 
kerkgenootschap in het gebouw. 
‘De Pniëlkerk is in de wederopbouwtijd gebouwd met minimale middelen en schaarse 
materialen en is qua uiterlijk een vreemde eend in het oeuvre van architect Boeyinga. 
Het witte gebouw valt op vanwege zijn moskeeachtige toren en de in betontegels gezette 

glazen bouwstenen die als oosters mozaïek de gevels bekleden’ (Campen 2005: 1). In de 
volksmond wordt de Pniëlkerk ook wel ‘het theelichtje’ genoemd.  
Het cultuurpodium is opgericht door initiatiefnemer en buurtbewoner die werkzaam is 
binnen Matrix Partners. Het doel van dit initiatief was om de integratie in de wijk te 
bevorderen met behulp van kunst en cultuur (Podium Mozaïek 2010).   
De huisartsenpraktijk is in de vorm van een ‘HOED’ (Huisartsen Onder Een Dak) in het 
gebouw geïmplementeerd.  

 
Ligging en Omgeving 
Het gebouw ligt aan de Bos en Lommerweg in het gelijknamige stadsdeel Bos en Lommer. 
Dit is een van de belangrijkste verkeersaders in Amsterdam West. In de plinten van de 
bebouwing rondom de Bos en Lommerweg zitten voornamelijk winkels. Het gebouw 
neemt een centrale plaats in de wijk in en veel buurtbewoners herkennen het gebouw en 
hebben er een band mee, zo komt naar voren uit de afgenomen interviews. Aan de 

achterkant van het gebouw bevinden zich voornamelijk maar niet uitsluitend sociale 
huurwoningen. Het bezit van deze woningen is verspreid over een aantal 
woningcorporaties. Op figuur 5.7 (zie volgende bladzijde) is een kaart met de ligging van 
de Pniëlkerk te zien. 
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Figuur 5.7: Kaart ligging Pniëlkerk (Aangegeven met blauwe markering) 

 

 
 
Bron: Google Maps 

 
Actoren 
Tot de betrokken actoren behoren partijen die een rol hebben gehad in de besluitvorming 
bij de sloop ofwel poging tot herbestemming van de Pniëlkerk. Hoe tot deze selectie is 
gekomen is besproken in het hoofdstuk 4: ‘Methoden’.  
De actoren die gesproken zijn in deze casus vervullen overeekomstige functies in 
vergelijking met de vorige casus. Zo zijn twee personen gesproken van de verkopende 
partij van de kerk, een persoon van de partij die die de kerk heeft gekocht en een 
persoon die actief was binnen het stadsdeel. Een overzicht is te zien in figuur 5.8. 
 
 
Figuur 5.8: Overzicht actoren van de Pniëlkerk in Bos en Lommer 

 
Gereformeerd Kerkgenootschap 
Secretaris 
Buurtoudste 
 
Gemeente/Stadsdeel Oud West 
Stadsdeelvoorzitter  

 
Ontwikkelaar 
Kristal Projectontwikkeling/Stadgenoot 
 
Bewonersvereniging/Buurtinitiatief Bos en Lommer 
Stichting Podium Mozaïek 
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Hoofdstuk 6: Bevindingen over het besluitvormings-

proces, conflicten en coalitievorming 
 
6.1: Introductie  

In de interviews met de respondenten uit de casussen is gevraagd naar conflicten en 
coalitievorming tijdens het besluitvormingsproces over de herbestemming van de 
kerkgebouwen. In dit hoofdstuk worden deze besluitvormingsprocessen besproken en is 
er speciale aandacht voor de manier waarop de conflicten zijn ontstaan en opgelost. Dit 
hoofdstuk maakt het mogelijk de verhoudingen tussen deze verschillende belief systems 
van de actoren, later in deze scriptie, te duiden en in een context te plaatsen.  
De volgende vragen worden gesteld; wat voor coalities waren er tijdens het 

besluitvormingsproces? Wat waren de conflicten binnen –en tussen- deze coalities en hoe 
hebben deze het besluitvormingsproces beïnvloed?  
Dan wordt in het volgende hoofdstuk (zeven) gekeken of er binnen deze gevonden 
coalities ook daadwerkelijk sprake is van overeenkomstige belief systems. Wordt er 
binnen de coalitie hetzelfde nagedacht over herbestemming van kerkgebouwen en de 
inrichting van het besluitvormingsproces? 
Als eerst wordt er ingegaan op de Pius X, hierna wordt het besluitvormingsproces van de 
Pniëlkerk besproken. Tot slot worden concluderend de verschillen en overeenkomsten 

besproken tussen de twee kerken. Om het besluitvormingsproces te analyseren wordt 
(zoals verteld in hoofdstuk vier: ‘Methoden’), het theoretische rondenmodel gebruikt 
(Teisman 2000). Bij het analyseren van de besluitvormingsprocessen worden er naar 
voorbeeld van Teisman (2000) verschillende ronden onderscheiden. Binnen deze ronden 
wordt gekeken naar interactie tussen partijen, coalitievorming en probleemdefinities.   
Het zwarte, onduidelijke besluitvormingsproces wordt met een zaklantaarn belicht zodat 
de interactie tussen de partijen duidelijk wordt. Het is onmogelijk de gehele 

besluitvormingsprocessen aan het licht te brengen. Slechts enkele zaken van het 
besluitvormingsproces worden vooralsnog uitgelicht: de coalitievorming, de 
samenwerking en de conflicten tussen de partijen.  
 
De verschillende partijen die geïnterviewd zijn, geven aan dat ze met andere partijen 
juist veel of weinig contact hadden. Waarom hadden deze partijen contact met elkaar? 
Wat dit puur institutioneel? Was er sprake van afhankelijkheid? Was het strategie om een 

uiteindelijk een doel te bereiken? 
 
6.2: Het besluitvormingsproces van de Pius X in ronden 
 
Ronde 1, probleemdefinitie bij het Bisdom en de parochie 
Het besluitvormingsproces wordt gestart als het Bisdom te horen krijgt dat het 
kerkgebouw brandgevaarlijk is. Dit is dan ook de directe aanleiding om te besluiten dat 
het gebouw gesloopt moet worden. De sloop is volgens het Bisdom onvermijdelijk 

wegens het onrendabel krijgen van van de exploitatie bij herbestemming. Daarnaast is er 
een economische drijfveer. De opbrengst die wordt gegenereerd zal worden gebruikt 
voor de bouw van een nieuwe kerk in samenwerking met verzorgingstehuis Tabitha 
(Bisdom Haarlem 2010). Dit verzorginstehuis zal volgens de eerste ideeen gekoppeld 
worden aan het kerkgebouw. Tabitha heeft een religieuze achtergrond en is een bekende 
van het Bisdom. Opvallend in deze fase is de probleemdefinitie van het Bisdom, die wordt 
beheerst door financiele redenen en argumenten omtrent de veiligheid en wordt direct 
gekoppeld aan de oplossing: sloop van het kerkgebouw.  
In de periode waarin dit standpunt wordt ingenomen hebben het parochiebestuur en het 
Bisdom veel contact met elkaar. De parochie is leidend op lokaal niveau, terwijl het 
Bisdom op een centraal niveau een veto heeft over beslissingen die worden genomen 
over het gebouw.  
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Beide partijen sturen aan op sloop. Het Bisdom voorziet een samenvoeging van parochies 
en de parochie weet dat haar omvang te klein is om het gebouw te kunnen onderhouden.  
Onder de parochianen is er instemming over de sloop van het gebouw. Zij begrijpen de 
nijpende situatie waarbinnen het kerkbestel zich bevindt (Parochiebestuur 2010). Om de 
nieuwe kerk te bouwen is er contact gezocht met ambtenaren van het stadsdeel. Er is 
een commissie opgericht om een ‘uitruil’ mogelijk te maken. De Pius X wordt gesloopt: 
op deze plek mag de Alliantie bouwen. Er mag een nieuwe kerk met daar aan gekoppeld 
een verzorgingstehuis gebouwd worden op een vrijkomend terrein dat de Alliantie 
beschikbaar stelt, zo is het plan van de gemeente en het Bisdom (Bisdom Haarlem 2010). 
Met de Alliantie is op dit moment nog geen contact gezocht. Ook de rol van de parochie 
is beperkt, deze wordt enkel geïnformeerd door het Bisdom. 
 

Ronde 2, interactie en coalitievorming met de Alliantie 
Als de commissie die binnen het stadsdeel de plannen verder heeft uitgewerkt voor deze 
zojuist besproken ‘uitruil’, duurt het niet lang meer voor dat er contact wordt gezocht 
met de Alliantie. De Alliantie staat positief tegenover de verkoop met voorwaarde tot 
sloop van de Pius X. De Jacob Geelbuurt is een gebied dat in de toekomst op de schop 
moet. Het terrein van de voormalige kerk is de nieuwe locatie voor de Huizingaschool, 
hier wordt later dieper op ingegaan.  

Het stadsdeel trekt zich terug en de Alliantie en het Bisdom onderhandelen over de prijs 
van het kerkgebouw en de ontwikkelingsgrond. Zowel het Bisdom en de Alliantie hebben 
in deze situatie belang om het kerkgebouw te slopen. Deze belangen zijn met name 
financieel gekleurd. Voor de Alliantie omdat herbestemming van het gebouw niet 
rendabel is (wordt pas berekend na de aankoop). Voor het Bisdom omdat op deze manier 
middelen en ruimte geschapen kan worden om het nieuwbouwproject te realiseren en 
andere kerkgebouwen te onderhouden.  
Uiteindelijk haakt het verzorgingstehuis Tabitha in het besluitvormingsproces af omdat de 
stichting onder curatele staat en de nieuwbouw boekhoud-technisch niet mogelijk is 
(Bisdom Haarlem 2010). De plannen voor een nieuw kerkgebouw blijven bestaan. Deze 
ronde wordt dan ook afgerond met de verkoop van het kerkgebouw door het Bisdom aan 
de Alliantie, onder de voorwaarde dat het kerkgebouw binnen een jaar gesloopt moet 
worden (Parochiebestuur 2010).   
 
Ronde 3, interactie tussen belangenorganisaties en coalitievorming 

Als Pro-West via haar netwerk te horen krijgt dat de Pius X is verkocht met voorwaarde 
tot sloop dan wordt er contact gezocht met partners die strijden voor het behoud van 
kerkgebouwen. Op dit moment heeft het kerkbestuur of het Bisdom eigenlijk geen rol 
meer, het kerkgebouw is immers verkocht. Het contact wordt gezocht met organisaties 
die op regionale of landelijke schaal opereren. Het Cuypersgenootschap, Bond 
Heemschut, Taskforce Toekomst Kerkgebouwen, Agora en Amstelodamum horen daarbij 
(Prowest 2010). Dit netwerk bestond al voorafgaand aan dit besluitvormingsproces. Elke 
organisatie heeft haar eigen expertise  maar allen zetten zich in voor het behoud van de 
Pius X.. De Stichting Agora pleit in het kader van de campagne Nieuw Leven voor Oude 
Gebouwen in Amsterdam voor constructieve oplossingen voor hergebruik van het 
kerkgebouw.  
De landelijke Stichting Task Force Toekomst Kerkgebouwen zet zich onafhankelijk van de 
andere organisaties in voor het behoud van de Pius X. Ze bepleit het belang van politieke 
inzet voor het behoud en overleg met omwonenden over de toekomst. De Stichting 
richtte zich in augustus 2007 tot B&W van Amsterdam met een formeel verzoek tot meer 
inzet voor het behoud van leegkomende kerkgebouwen in de gemeente, waaronder de 
Pius X. Daarnaast heeft de Stichting de situatie landelijk onder de aandacht gebracht als 
voorbeeld van de geringe inzet voor het behoud van kerkgebouwen met hun 
maatschappelijke functies in Wederopbouwwijken. 
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Tussen de samenwerkende organisaties worden een aantal ontmoetingen georganiseerd 
waarin de aanpak en de rollen worden verdeeld. Agora en TKK (Task Force Toekomst 
Kerkgebouwen) hebben een actieve rol binnen dit samenwerkingsverband. Met name 
(landelijke) publiciteit wordt gezocht. Ook wordt er een brief gestuurd naar het Bisdom, 
maar een reactie op korte termijn komt er van het Bisdom niet (Prowest 2010). Er wordt 
ook contact gezocht met de Alliantie, de koper van de kerk. Deze geeft aan de kerk niet 
per se te hoeven slopen maar dat deze nou eenmaal is gekocht met voorwaarde tot sloop 
(Agora 2010). De Alliantie geeft aan alternatieven te overwegen, als deze worden 
voorgelegd. Als reactie verkent de Stichting Agora Europa ideeën uit de buurt voor de 
herbestemming, met steun van de lokale afdeling van de Bond Heemschut en de lokale 
organisatie Pro-West. Een serieuze optie lijkt de interesse van   de Huizingaschool . Deze 
is gelegen nabij de Pius X en is ernstig aan vervanging toe. De Huizingaschool zou in het 

Pius X gebouw kunnen samen met een nieuw buurtcentrum. Architectenbureau Van Stigt 
maakt op verzoek van Agora een globale haalbaarheidsstudie van de mogelijkheden voor 
herbestemming. Die een maatschappelijke herbestemming blijkt volgens een eerste 
berekening ook heel rendabel, mits er sprake is van een bescheiden aankoopsom Tussen 
Bisdom en De Alliantie was op dat moment echter al sprake van een voorlopige 
overeenkomst; het definitieve koopcontract dateert van 14 dec. 2007, de aankoopsom 
bedroeg 1,4 miljoen euro. (TFTK 2010)Als blijkt dat het kerkgebouw verkocht is met 

voorwaarde tot sloop, richten de belangenorganisaties zich ook tot de gemeente, om de 
inzet voor behoud en herbestemming een kans te geven. Het plan is om in te spreken bij 
de gemeenteraad, dit inspreken wordt voorbereid door Bond Heemschut, Amstelodamum 
en Agora. 
 
Ronde 4: De rol van Bureau Monumenten Amsterdam (BMA), de Huizingaschool en 
inspreken bij de stadsdeelraad 
Binnen deze ronde spelen een aantal zaken en is er interactie tussen verschillende 
partijen. De dynamiek in deze ronde is hoog. Er vallen drie hoofdzaken van elkaar te 
onderscheiden, ze zijn weergegeven in de onderstaande kopjes. 
 
De rol van de Huizingaschool 
De Huizingaschool is door beide coalities bezocht. De coalitie van de belangen-
organisaties probeerde de school voor zich te winnen en probeerde de school te doen 
bewegen om mee te doen aan de inspraak bij het stadsdeel. De school vormde een 

belangrijke mogelijkheid voor de belangenorganisaties om een alternatief te bieden en op 
deze manier sloop te voorkomen; de school zou, samen met een buurtcentrum in het 
Pius X gebouw komen.  
Het enige wat de Huizingaschool zelf wilde was en, is nog steeds, zo snel mogelijk een 
nieuw gebouw. De school is ernstig aan vervanging toe in verband met hygiëne en 
veiligheid. Beide coalities probeerden de school voor zich te winnen om de gemeente te 
beïnvloeden. De Huizingaschool werd op deze manier een speelbal tussen twee coalities.  
De school heeft aan de coalitie van de belangenorganisaties beloofd om in te spreken op 
de stadsdeelraad en mee te werken aan de plannen om sloop te voorkomen en een 
alternatief te genereren voor herbestemming.  
Op de inspreekgelegenheid spreekt de Huizingaschool zich (tegen de verwachting van de 
belangenorganisaties) uit voor het slopen van het kerkgebouw. In de tussentijd heeft de 
Huizingaschool van de Alliantie te horen gekregen dat het gebouw verkocht is met 
voorwaarde tot sloop en dat een nieuwe school er het snelst staat door sloop-nieuwbouw 
toe te passen. Daarnaast ziet de Huizingaschool geen klaslokalen ingetekend in het 
alternatieve plan van de samenwerkende belangenorganisaties. De Huizingaschool voelde 
zich als een speelbal tussen twee partijen: ‘ik voelde me door beide partijen uit elkaar 
getrokken...en ik had natuurlijk zelf een belang voor de school, dat gevoel had ik het 
sterkst op de avond van de inspraak, ook naar meneer Kalk toe voelde ik me heel 
schuldig’ (Huizingaschool 2010). Agora geeft te kennen verbaasd te zijn door de inspraak 
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van de Huizingaschool: ‘en ineens was de school tegen het behoud van de kerk. Dat 
heeft me echt teleurgesteld en verbaasd, ik dacht dat we een afspraak hadden’ (Agora 
2010).  
 
Inspreken bij de stadsdeelraad door belangenorganisaties 
Verschillende belangenorganisaties besluiten om te gaan inspreken bij de stadsdeelraad. 
De insteek van deze inspraak is dat de grote cultuurhistorische, architectonische en 
stedenbouwkundige waarde van het kerkgebouw over het voetlicht moet worden 
gebracht (Bond Heemschut 2010). Na research en het voorbereiden van het betoog 
wordt er uiteindelijk ingesproken. Daarnaast zijn er buurtbewoners die pleiten voor het 
behoud van het gebouw en is er een baptistengemeente en zorginstelling die interesse 
tonen voor overname of gebruik van de Pius X (verslag deelraadsvergadering 20 febr. 

2008). Ook de Alliantie en het Bisdom krijgen spreektijd; zij bepleiten de sloop. 
Na het inspreken heeft met name Bond Heemschut al vrij snel een slecht gevoel 
aangezien de PvdA voor sloop was. De PvdA heeft namelijk een zeer sterke positie en 
stemt als één blok: ‘al vrij snel was duidelijk dat als de PvdA iets wil, dat dat dan ook 
gebeurt in Slotervaart’ (Bond Heemschut 2010). 
Het inspreken ging gepaard met de motie die het SLT indiende. De insprekende partijen 
ondersteunden daarmee de motie en vroegen aan de raadsleden de motie te steunen, dit 

gebeurde niet. Het Cuypersgenootschap heeft als reactie een monumentenstatus-
aanvraag ingediend. Deze zaak wordt vervolgens in samenwerking met de andere 
belangenorganisaties voorbereid.  
 
BMA en discussie over de waarde van het gebouw 
Het BMA heeft een lijst opgesteld met 100 bijzondere gebouwen die in aanmerking 
komen om in een nota te komen (Parool 2008). Gebouwen die in de nota komen worden 
beschermd en per definitie niet gesloopt. Uit deze lijst van 100 moest een 
selectieprocedure worden gemaakt om monumenten voor te dragen (Bureau Parkstad 
2003). De Pius X is door deze selectie van de lijst verdwenen (BMA 2010). Het gebouw is 
wel waardevol bevonden, maar in de context van alle gebouwen in Nieuw West nét niet 
waardevol genoeg om te zeggen dat het nooit gesloopt mag worden. 
Aangezien de gemeente weet dat er plannen zijn om de Pius X te slopen en er weerstand 
is van belangenorganisaties wordt er in 2008 een advies gevraagd aan het BMA. De 
kernvraag is wat de waarde van de Pius X is. In het advies aan het stadsdeel schrijft het 

BMA dat de Pius X cultuurhistorisch en stedenbouwkundig waardevol is en dat het een 
monumentenstatus moet krijgen (BMA 2010).  
Als reactie op dit voor iedereen te lezen advies schrijft het Bisdom een brief naar het 
stadsdeel. Hierin worden de argumenten die het BMA naar voren brengt om het 
kerkgebouw een monumentenstatus te geven van tafel geveegd. Enkele weken later 
levert de Alliantie bij het stadsdeel een sloopaanvraag in. 
 
Ronde 5: Besluit binnen de gemeenteraad  
Deze sloopaanvraag wordt binnen korte tijd (enkele weken) door het stadsdeel 
afgegeven. De rechtzaak die nog volgt wordt dan door het Cuypersgenootschap, Bond 
Heemschut en Amstelodamum doorgezet. In deze rechtszitting spreekt de advocaat van 
de samenwerkende belangenorganisaties zich uit tegen de advocaten van de Alliantie, 
het stadsdeel en het Bisdom. De advocaat van de samenwerkende belangenorganisaties 
stipt met name bestuursrechterlijke fouten en dwalingen aan. Al vrij snel wordt duidelijk 
dat de samenwerkende organisaties geen kans hebben om de zaak te winnen. De 
advocaten van het Bisdom, de Alliantie en het stadsdeel ‘opereren als één front, we 
werden van tafel geveegd, we waren kansloos’ (Amstelodamum 2010). De uitspraak is 
dan ook dat er geen argumenten waren om de sloopvergunning niet af te geven. Een 
sloopvergunning is een niet-gebonden beslissing, wat wil zeggen dat een 
overheidsinstantie de vergunning moet afgeven mits er aan alle criteria is voldaan. De 
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Alliantie voldeed aan als deze criteria zodat het het gerechtvaardigd was om de 
sloopvergunning af te geven. 
 
Ronde 6: evaluatie van het proces 
Een kernmerkende eigenschap van dit besluitvormingsproces is dat het stadsdeel al 
contact heeft gehad met de Alliantie en het Bisdom als de protesten van de 
belangenorganisaties de raad bereiken. Sterker nog, de gemeente heeft in een eerder 
stadium al plannen gemaakt met het Bisdom en de Alliantie over de vrijkomende grond. 
Het besluitvormingsproces was daarmee voor de belangenorganisaties al in een te ver 
stadium om de beslissing om te draaien. Daarnaast is er geen alternatief dat economisch 
rendabel is, zo is de stelling van het stadsdeel en het Bisdom. Het stadsdeel ziet dan ook 
geen mogelijkheid om financieel bij te springen voor een eventuele herbestemming. De 

sloopvergunning wordt daarom snel afgegeven. De samenwerkende organisaties zijn te 
laat in het besluitvormingsproces betrokken geraakt, het besluit was eigenlijk al 
genomen (Prowest 2010). Ook vanuit het Bisdom wordt erkend dat de timing van de 
partijen in het besluitvormingsproces niet altijd even gelukkig is geweest: ‘De Pius X is 
een hele lastige casus, dat komt in feite doordat het proces een ongeleid projectiel is. Dat 
komt door de timing van de partijen die betrokken zijn geweest in het 
besluitvormingsproces’. Ook de Alliantie geeft aan dat de belangenorganisaties te laat 

waren om invloed uit te oefenen op het besluit: ‘De weerstand kwam eigenlijk als een 
duveltje uit een doosje, toen hadden wij het gebouw eigenlijk al gekocht. Wat het 
Cuypersgenootschap zelf ook zegt, ze waren te laat’ (De Alliantie 2010). 
Over de achtergrond en het conflict tussen aan de ene kant de Alliantie en aan de andere 
kant de belangenorganisaties wordt achteraf door de TFTK reflecterend gesteld;‘De hele 
lobby om te kijken of er nog iets mogelijk was om iets aan dat besluit te veranderen 
heeft het niet gered door de druk die er vanuit de rooms-katholieke kerk en vanuit de 
Alliantie is uitgeoefend om die sloop door te zetten, en dat is heel frustrerend’ (TFTK 
2010). 
 
Alle partijen in het besluitvormingsproces hebben aangegeven dat als het proces 
overnieuw gedaan zou worden, ze de interactie met andere partijen niet zouden 
veranderen. Dit is opmerkelijk te noemen in een proces waarvan alle partijen in de 
interviews aangeven niet geheel gelukkig te zijn met het verloop van het proces. In het 
besluitvormingsproces hebben zich enkele conflicten voorgedaan. Deze conflicten worden 

uitgelicht: wat waren de achtergronden van deze conflicten?   
 
6.3: Conflicten in het besluitvormingsproces tussen de coalities: Pius X 
Onderstaand worden enkele conflicten uitgelicht en kort besproken. Niet alle conflicten 
uit het besluitvormingsproces kunnen worden besproken, er is een selectie gemaakt. De 
meest bepalende conflicten voor het verlopen van het besluitvormingsproces worden 
uitgelicht.  

 
Conflicten tussen kerkbestuur+Alliantie en belangengroepen 
Dit is het centrale conflict waar de spanning vandaan komt tussen de twee coalities. De 
belangengroepen willen de kerk behoeden voor sloop terwijl het Bisdom het kerkgebouw 
enkel wil verkopen met voorwaarde tot sloop.  
Dit is het centrale conflict waar de spanning vandaan komt tussen de twee coalities. De 
belangengroepen willen de kerk behoeden voor sloop terwijl het Bisdom het kerkgebouw 
enkel wil verkopen met voorwaarde tot sloop. Beide coalities hebben intern veel contact 
met elkaar maar extern maar beperkt. Al snel wordt contact gezocht met het stadsdeel. 
Deze moet uiteindelijk een vergunning afgegeven. Het contact tussen de coalities 
verloopt veelal indirect via het stadsdeel of de media.  
Beide coalities verstaan en begrijpen elkaar niet. De coalities doen weinig moeite om in 
gesprek te gaan, ook al zijn er wel pogingen. Het kerkbestuur begrijpt helemaal niets van 
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de eventuele monumentwaardigheid van het gebouw en de plotselinge bemoeienis van 
belangengroepen die veelal niet eens in de buurt wonen. De herbestemming van de kerk 
is, volgens de parochie, geen redelijk alternatief omdat dit minder geld oplevert dan 
sloop. Deze belangengroepen begrijpen op hun beurt werkelijk niets van de voorwaarde 
tot sloop die in het verkoopcontract is opgenomen. De aanvraag tot monument wordt 
ingediend door de belangengroepen als het kerkgebouw al is verkocht door het Bisdom 
aan de Alliantie. De belangengroepen richten zich dan voornamelijk tot het stadsdeel 
maar ook tot de Alliantie.  
 

 
 
Tussen de belangengroepen en het stadsdeel 
De samenwerkende belangenorganisaties richten zich al vrij snel tot de gemeente als ze 
beseffen dat het gebouw al is verkocht met voorwaarde tot sloop. Het niet verlenen van 
de sloopvergunning door het stadsdeel is dan de insteek. Ook de aanvraag van de 
monumentenstatus wordt geregeld.  
Het stadsdeel heeft echter al plannen voor het gebied en ziet er weinig in om de in hun 
ogen ‘onrendabele’ alternatieven mee te financieren. De herstructureringsplannen 
(samen gemaakt met onder andere de Alliantie) kunnen geen monument gebruiken (BMA 
2010). Daarnaast beschikt het stadsdeel op dat moment nog niet over een 
monumentenverordening. In het informele circuit en binnen de partijpolitiek van het 
stadsdeel is al besloten dat de meerderheid achter het verlenen van de sloopvergunning 
staat (Prowest 2010). Zo stemmen de partijen ‘en bloque’ voor het verlenen van de 

sloopvergunning. De inspraak van de belangengroepen is in dit licht zinloos gebleken.  
 
Tussen de Alliantie en het kerkbestuur 
Tussen de kopende corporatie en de verkopende kerkeigenaar zijn nauwelijks conflicten 
geweest. Alleen de vraagprijs is reden tot onderhandeling geweest. Van de rente van het 
geld dat de verkoop heeft opgeleverd wordt nu het onderhoud van de Verrijzeniskerk 
betaald (Parochiebestuur 2010).  
 
Tussen BMA en de Gemeente 
Bureau Monumenten Amsterdam moet een advies geven over de monumentwaardigheid 
van de Pius X ten gevolge van de attentie die de belangenorganisaties vragen. De dienst 
heeft het kerkgebouw al een tijdje op een lijst staan in ‘categorie twee’, wat wil zeggen 
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een bijzonder gebouw inzage stedenbouw. Het BMA adviseert het stadsdeel dan ook om 
het gebouw een monumentenstatus te geven. Bouwzaken Bisdom Haarlem reageert op 
dit publiek toegankelijke advies. Volgens het Bisdom is de kerk helemaal geen monument 
en staan er in het advies fouten. Het stadsdeel geeft uiteindelijk een sloopvergunning af. 
Het stadsdeel heeft al planvorming in de Jacob Geelbuurt en heeft tevens geen 
geïnstitutionaliseerde verordening op stadsdeelniveau om monumenten aan te wijzen.  
 
6.4: Het besluitvormingsproces van de Pniëlkerk in ronden 
In het besluitvormingsproces over de toekomst van de Pniëlkerk is er minder sprake 
geweest van conflicten en tegenover elkaar staande coalities. Toch is het 
besluitvormingsproces niet zonder horten of stoten gegaan. De verhoudingen tussen de 
partijen waren in dit besluitvormingsproces gemoedelijker. Het is lastig om actoren in te 

delen in coalities. Toch is er uit de interviews af te leiden wat de verhoudingen waren 
tussen de partijen gedurende het besluitvormingsproces. Het is opvallend dat zowel 
binnen het kerkbestuur als binnen stichting Mozaïek er informele contacten zijn met de 
gemeente. 
 
Ronde 1: Kerkbestuur en de Algemene Kerkenraad Amsterdam 
De lokale kerkgemeenschap van de Pniëlkerk besluit om te vetrekken uit de Pniëlkerk. 

Het kerkgebouw heeft onderhoud (verwarming, orgel etc.) nodig en de kerkgemeenschap 
is te klein om zorg te dragen voor het kerkgebouw (Secretaris kerkgemeente 2010). In 
onderling overleg wordt besloten om contact te zoeken met de Algemene Kerkenraad (AK) 
om de kerk te verkopen. De afwikkeling van de verkoop van het kerkgebouw wordt 
overgelaten aan de AK, zo is het besluit.  
In dit overkoepelende orgaan zit meer know-how over het verkopen van vastgoed. De 
input van de lokale kerkgemeenschap in de raad is het stellen van eisen en het naar 
voren brengen van nieuwe functies die geprefereerd worden. Na interne discussie binnen 
de lokale kerkgemeenschap is de conclusie dat het kerkgebouw herbestemd moet worden 
voor de buurt (Buurtoudste 2010). Een puur commerciele functie is ongewenst, net als 
een de transformatie naar een islamitische functie. De AK zal met deze eisen rekening 
houden bij de verkoop van het kerkgebouw. Het kerkgebouw wordt in de verkoop gezet, 
er mogen biedingen gedaan worden. 
 
Ronde 2: Stichting Mozaïek en het betrekken van het stadsdeel  

In 2000 wordt door Matrix partners Podium Mozaiek opgericht. Dit is een non-profit 
platform om door middel van kunst en cultuur integratie in de wijk te bevorderen voor 
jong en oud. Voor het initiatief is echter wel een locatie nodig: een theater. 
Wanneer stichting Mozaïek op zoek gaat naar een gebouw en haar netwerk gebruikt 
(scholen, instellingen, organisaties, stadsdeel etc.) komt ze er achter dat de Pniëlkerk 
leeg komt en ent ze haar plannen op dit gebouw. Al vrij snel wordt er contact gezocht 
met het stadsdeel. Het stadsdeel geeft te kennen zich graag in te spannen voor deze 
nieuwe functie in de Pniëlkerk. Het stadsdeel ziet het belang van het behoud van het 
gebouw en het podium. Daarnaast kan het podium een bijzondere bijdrage leveren aan 
de intergratie binnen de wijk (Stadsdeelvoorzitter 2010).  
Het stadsdeel gaat op zoek naar zo veel mogelijk subsidies voor het culturele podium om 
zo de exploitatie rond te krijgen. Samen zoeken het stadsdeel en podium Mozaïek ook 
naar een partner om het gebouw te verbouwen. De rol van het stadsdeel is het 
ondersteunen en op weg helpen van het initiatief (Stadsdeelvoorzitter 2010).  
 
 
Ronde 3: Verkoop van het kerkgebouw en samenwerking met Kristal 
Deze partner is snel gevonden: de woningcorporatie Stadgenoot. Stadgenoot heeft bezit 
in de wijk en wil het initiatief graag steunen. Stadgenoot speelt de opdracht door aan 
Kristal projectontwikkeling. Dit is een projectontwikkelingspartner van de corporatie.    
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De partijen werken intensief samen om de plannen voor het cultuurpodium uit te werken. 
Een architect wordt in de arm genomen en de financiele constructie wordt met name 
door middel van subsidies die de gemeente heeft helpen zoeken uitgewerkt. Ook wordt 
er contact gezocht met het kerkgenootschap en het stadsdeel om de invulling van het 
plan af te stemmen. HOED (Huisartsen Onder Een Dak) doet haar intrede in het 
planproces om de haalbaarheid te garanderen. De huisartsenpraktijken aan huis in de 
wijk liepen terug wegens sterke vergrijzing en het wegblijven van nieuwe huisartsen. Met 
HOED kon dit worden opgevangen omdat deze regeling de werkomstandigheden voor 
huisartsen verbetert. Tevens maakte dit het plan financieel haalbaar en was de 
exploitatie minder risicovol omdat het gebruik nu op twee activiteiten steunt (Matrix 
Partners 2010). Stadgenoot heeft de behoefte aan een HOED aan Kristal doorgespeeld, 
die daar dankbaar gebruik van maakt. 

 
Via de Algemene Kerkenraad komen er uiteindelijk twee alternatieven op tafel. Het 
eerste alternatief is het plan om van de Pniëlkerk een cultuurpodium te maken. Het 
tweede alternatief was de verkoop van de kerk aan een pinkstergemeenschap. In 
vergaderingen van de kerkgemeenschap is besloten om te kiezen voor het cultuurpodium. 
De Pniëlkerk wordt op deze manier voor de buurt herbestemd en het tweede alternatief 
was financieel gezien minder sterk onderbouwd (Secreataris kerkgemeente 2010). 

Daarnaast is de Pinkstergemeenschap in kwestie een landelijke club, waardoor de kerk 
haar buurtfunctie zou verliezen en parkeerproblematiek rondom de kerk zou ontstaan. 
Dat de buurtfunctie belangrijk was benadrukt de buurtoudste van de kerkgemeenschap; 
‘wij waren altijd een buurtkerk geweest, een wijkkerk, als het plan van het cultuurpodium 
zou doorgaan, zou de kerk haar buurtfunctie behouden, dat vonden wij een hele serieuze 
optie’ (Secretaris kerkgemeente 2010). De kerk wordt uiteindelijk verkocht aan 
Stadgenoot, deze partij heeft het formele eigendom. De opdracht voor de verbouwing 
wordt doorgegeven aan projectontwikkelingsbureau Mozaiek.  
 
Ronde 4: Planuitwerking, onderhandelen onder tijdsdruk 
Als het kerkgebouw is gekocht door Kristal en Mozaiek worden er snel aanvragen gedaan 
voor verbouwing. Een belangrijk punt is dat de aangevraagde subsidies inmiddels zijn 
toegekend maar dat aan deze subsidies een deadline is verbonden. Dit betekent dat het 
project gerealiseerd moet worden anders wordt de subsidie ingetrokken;‘wat naar mijn 
idee ontzettend de doorslag heeft gegeven in de samenwerking was dat mozaiek heel erg 

proactief is geweest in het werven van subsidies, en daar  [de subsidies] zaten heel veel 
deadlines aan. En we moesten gewoon verder, dat wisten alle partijen. Dat heeft het 
proces heel erg versneld en geholpen om snel compromissen te sluiten’ (Kristal 2010). 
De subsidies werkten daarmee als druk op de ketel en hebben een positief effect gehad 
op het besluitvormingsproces. De partijen waren het immers op hoofdlijnen eens en 
wisten dat ze kostbare tijd verspeelden met conflicten over kleine zaken. 
Een voorbeeld van deze tijdsdruk is het feit dat de door de huisartsen gewilde apotheek 
in het gebouw geschrapt moest worden uit het plan. Deze apotheek zou volgens de 
eerste plannen in een aanbouw gerealiseerd worden. Bij nader inzien was er te weinig 
ruimte voor deze uitbouw én had de uitbouw een negatieve invloed op het exterieur van 
het gebouw. Na korte onderhandelingen verdween de apotheek uit de plannen.  
In deze fase van het planproces is er overleg geweest met monumentenzorg. De 
kernvraag was wat wel, en wat niet veranderd mocht worden om het karakter van het 
gebouw te waarborgen. Volgens Bureau Monumentenzorg mocht er geen nieuwe entree 
worden gemaakt aan de kopse kant van het gebouw. Dit plan werd dan ook geschrapt. 
Op advies van BMA wordt er ook contact gezocht met het Cuypersgenootschap. De 
gesprekken met het Cuypersgenootschap leveren niets op, hier wordt later op 
teruggekomen. Uiteindelijk is het plan met een positief welstandadvies vastgelegd en kon 
er met de verbouwing worden begonnen.  
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Ronde 4: Het transformatieproces en het Cuypersgenootschap 
Toen de verbouwing al enkele weken aan de gang was viel er een brief op de mat bij 
Kristal. In deze brief stond dat het Cuypergenootschap een aanvraag had ingediend bij 
de Rijksgebouwdienst om de Pniëlkerk te voorzien van een monumentenstatus. In de 
tussentijd mocht er niets meer aan het gebouw gebeuren. De kern van het bezwaar dat 
het Cuypersgenootschap maakt is dat de nieuwe theatervloer die in het kerkgebouw 
moet worden ingebracht niet door mag gaan. Deze theatervloer doet dermate afbreuk 
aan het interieur van het kerkgebouw dat dit onderdeel uit het plan moet worden 
geschrapt.  
Deze brief komt voor de ontwikkelende partijen onverwachts omdat er in een eerder 
stadium al contact is gezocht met het Cuypersgenootschap: ‘We zijn nog in gesprek 
geweest met het Cuypersgenootschap. Ze waren natuurlijk geen participant maar wel 

belanghebbende. We vonden het toch belangrijk om ze te overtuigen en om te kijken of 
we ze op enige wijze tegemoet konden komen’ (Kristal 2010).  
Blijkbaar zijn de gesprekken voor het Cuypersgenootschap niet genoeg geweest om ze te 
weerhouden van een monumentenstatusaanvraag.  
De uitspraak is dat de Pniëlkerk geen monumentenstatus krijgt en dat er met de 
verbouwing kan worden doorgegaan. Het Cuypersgenootschap legt zich bij deze 
beslissing neer. In de zomer van 2005 wordt Podium Mozaiek geopend. 

 
Ronde 5: evaluatie van het proces 
Alle partijen geven in de interviews aan dat áls het besluitvormingsproces nog een keer 
overgedaan zou moeten worden, ze hetzelfde zouden handelen. Toch zijn er 
leermomenten. Zo geeft Matrix Partners aan de volgende keer zélf een monumenten-
status aanvraag te doen: ‘natuurlijk, er zijn altijd zaken die anders kunnen. Door elke 
ervaring wordt je wat wijzer. Je kan zelf bij rijksdienst voor monumenten een verzoek 
indienen voor herbestemming. Als dat wordt toegewezen en daarna komt nog iemand, 
dan heeft die geen kans’ (Matrix Partners 2010).  
Binnen de kerkgemeenschap bestaat tevredenheid over de herbestemming. Ook het 
stadsdeel is positief over het besluitvormingsproces. Kristal is vooral blij verrast door de 
goede samenwerking tussen de partijen, in het bijzonder met het stadsdeel: ‘Als het 
stadsdeel echt gaat roepen van dit is onacceptabel, of we gaan de normen precies 
toepassen dan was het niet gelukt. De gemeente heeft altijd goed met ons 
samengewerkt’ (Kristal 2010).  

En zoals al eerder is aangegeven ziet Kristal ook de tijdsdruk binnen het 
besluitvormingsproces als bepalende factor voor het slagen van herbestemming. 
De stadsdeelvoorzitter ziet de inzet en de lobby die Matrix Partners hebben getoont als 
doorslaggevend voor het proces; ‘Matrix Partners, dat zijn enorm goede netwerkers, ze 
hebben heel veel mensen bij elkaar gebracht om het te realiseren’. (Stadsdeelvoorzitter 
2010). Ook uit de andere interviews blijkt dat Matrix met haar inzet en communicatieve 
vaardigheden veel deuren geopend heeft voor het doen slagen van de herbestemming.  
 
6.5: Conflicten in het besluitvormingsproces tussen de coalities: Pniëlkerk 
Enkele conflicten worden uitgelicht en kort besproken. De conflicten zijn afgeleid uit de 
interviews met de respondenten uit de casus.  
 
Schrappen van de Apotheek  
In het oorspronkelijke plan werd er een deel aangebouwd bij het bestaande gebouw. 
Deze aanbouw was nodig om een apotheek te realiseren. De huisartsen wensten graag 
een apotheek bij de praktijken. De aanbouw zou van een dergelijk formaat zijn dat het 
gebouw zou worden aangetast en dat de architectonische waarde zou dalen. Hierdoor 
werd tussen podium Mozaïek, Kristal en VHN (Vereniging Huisartsen Nederland) besloten 
dat een apotheek geen optie was. Dit werd dan ook geschrapt uit het plan.  
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Interne discussie binnen de kerkgemeenschap over toekomstige functie 
Eigenlijk valt deze ‘gezonde’ interne discussie niet te verstaan als een conflict. Toch is het 
nodig deze discussie te benoemen. In deze discussie werden binnen de kerkgemeenschap 
ideeën uitgewisseld over acceptabele toekomstige nieuwe functies. Een puur commerciële 
of islamitische functie werd door sommigen (niet iedereen) beschouwd als onwenselijk. 
Dit standpunt is dan ook geventileerd naar de AK die het gebouw uiteindelijk zou 
verkopen.  
 
Cuypersgenootschap en de vertraging van de ombouw 
Toen de verbouwing al enkele maanden was begonnen heeft het Cuypersgenootschap 
een monumentenaanvraag ingediend. Deze aanvraag leidde tot het drie maanden stil 
liggen van de verbouwing. Insteek van deze actie van het Cuypersgenootschap was dat 

de voormalige vloer van het kerkgebouw niet mocht verdwijnen zoals wel in de plannen 
stond beschreven. De vloer moest volgens Kristal en Mozaïek verdwijnen omdat een 
theatervloer noodzakelijk was voor de nieuwe functie.  
Volgens Bureau Monumentenzorg mocht er geen nieuwe entree worden gemaakt aan de 
kopse kant van het gebouw. Dit plan werd dan ook geschrapt.  
De uitspraak was dat er mocht worden doorgegaan met het ombouwen alleen dat er 
geen nieuwe entree mocht worden gemaakt.  

 
De tijd als tegenstander 
In de interviews geven respondenten aan dat het tempo van het besluitvormingsproces 
een belangrijke rol heeft gespeeld in het bereiken van een goede herbestemming. De 
subsidies (ook Europese) die het stadsdeel aan het begin van het proces heeft 
aangevraagd zijn redelijk snel toegekend. Op deze subsidies zit een looptijd. Hierdoor 
was het nodig binnen een bepaalde tijdsperiode de herbestemming te voltooien. Dit 
wisten alle partijen. Deze kennis vergrootte de urgentie om er ‘samen uit te komen’.  
Daarnaast geeft podium Mozaïek aan dat inhoud van de nieuwe functie en de 
mogelijkheden van het fysieke gebouw tijdens het proces welbewust naar elkaar zijn 
toegepraat. De keuze van Mozaïek om voor dit gebouw te gaan en haar plannen daar op 
af te stemmen hebben de herbestemming goed gedaan. 
 
6.6: Concluderend; belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de Pius 
X en de Pniëlkerk 

De belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de besluitvormingsprocessen van 
de Pius X en de Pniëlkerk worden uiteengezet. Als eerst worden de verschillen besproken, 
daarna de overeenkomsten. Door de overeenkomsten en verschillen te bespreken 
ontstaat er een overzicht van beide besluitvormingsprocessen.  
 
Verschillen 
Een groot verschil tussen de besluitvormingsprocessen is de insteek van de verkopende 
partij van het gebouw. Bij de Pius X is de insteek altijd geweest dat het gebouw bij 
verkoop moest worden gesloopt. Bij de Pniëlkerk is de insteek het behoud van het 
gebouw voor de buurt geweest. Voor de Pniëlkerk zijn vooral maatschappelijke 
argumenten gezocht om het gebouw te behouden, het zou een belangrijke functie in de 
buurt vervullen. Het slopen van de Pius X werd voornamelijk gedreven door 
veiligheidsoverwegingen en financiële argumenten. Het standpunt dat werd ingenomen 
aan het begin van het besluitvormingsproces is in beide gevallen zeer bepalend voor het 
besluitvormingsproces geweest. Voor de Pius X geldt dat het voor andere partijen heel 
lastig was om verandering te brengen in de positie van ‘moeten slopen’ die in het begin 
al was ingenomen door de verkopende partij.  
Als er naar interactie tussen de partijen wordt gekeken dan is er een contrast tussen 
beide besluitvormingsprocessen. Bij de Pniëlkerk is er sprake geweest van een 
samenwerkende omgangsvorm tussen verschillende actoren om de herbestemming te 
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verwezenlijken. Tevens werd deze samenwerking gestimuleerd door een tijdsdruk die 
werd veroorzaakt door de aangevraagde subsidies. Het besluitvormingsproces van de 
Pius X werd gekenmerkt door spanningen tussen actoren. Ook was er sprake van indirect 
contact tussen actoren via de media of de gemeente. Er was hier sprake van intensieve 
samenwerking binnen de coalities, met name die van de samenwerkende 
belangengroepen. Een bepalend begrip is hier vertrouwen geweest. Bij de Pniëlkerk was 
er sprake van onderling vertrouwen tussen de actoren, bij de Pius X was er sprake van 
wantrouwen tussen de te onderscheidde coalities. 
De rol van de gemeente of de stadsdelen was ook verschillend. Bij de Pniëlkerk was er 
sprake van een corporatieve, ondersteunende en faciliterende overheid. Het stadsdeel 
zette zich in voor de herbestemming en ging op zoek naar subsidies om de exploitatie 
rond te krijgen. Daarnaast was het stadsdeel flexibel in het verlenen van vergunningen 

voor het kappen van bomen (dit was nodig voor de bouw) en de verbouwing. In het 
geval van de Pius X is er sprake van een passieve rol van het stadsdeel. Het stadsdeel 
liet hier zaken op zich af komen en heeft zich niet ingezet voor behoud van het gebouw. 
Op de stadsdeelraad is gesproken maar daar is weinig mee gedaan.  
In het geval van de Pius X is het grootste deel van het besluitvormingsproces langs het 
lokale, parochiale niveau heen gegaan. De meeste beslissingen zijn dan ook op het 
niveau van het Bisdom genomen. Dit heeft te maken met de hiërarchische opbouw van 

het rooms-katholieke kerkstelsel. In het geval van de Pniëlkerk is de afhandeling van de 
verkoop door het kerkgenootschap ook afgestoten naar een hoger niveau; de Algemene 
Kerkenraad. Toch zijn het Bisdom Haarlem en de Algemene Kerkenraad Amsterdam niet 
vergelijkbaar, het schaalniveau is namelijk anders. Daarnaast hebben beide instanties 
andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het Bisdom trekt veel 
verantwoordelijkheden naar zichzelf toe, terwijl de AK open staat voor benadering vanuit 
lagere schaalniveaus. Dit verschil bepaalt de verhoudingen binnen en tussen partijen die 
gemoeid zijn met de besluitvorming over de toekomst van de kerkgebouwen. 
Een ander belangrijk verschil is de transparantie in het besluitvormingsproces. In het 
geval van de Pniëlkerk is er altijd contact geweest tussen meerdere partijen bij de 
verkoop van de kerk. Het stadsdeel, podium Mozaïek, de kerkgemeenschap en Kristal 
projectontwikkeling stonden constant in onderling contact met elkaar en wisten wanneer 
de kerk verkocht zou worden en wat de verdere planning met het gebouw was. In het 
geval van de Pius X is de verkoop van de kerk langs veel partijen heen gegaan. De 
gemeente en zelfs de parochie zijn nauwelijks ingelicht over de ontwikkelingen rond de 

verkoop van het kerkgebouw tussen het Bisdom en de Alliantie. Hierdoor was het voor 
andere partijen lastig om invloed uit te oefenen op dit besluitvormingsproces.  
Tot slot is er een verschil waarneembaar in de manier waarop de partijen tegen het 
kerkgebouw aankeken. In het geval van de Pius X was er grote discussie over de waarde 
van het gebouw. Volgens de verkopende partij was het gebouw helemaal niet waardevol 
en was er geen reden het gebouw te bewaren. Belangenorganisaties en BMA vonden het 
gebouw juist wél bijzonder. In het geval van de Pniëlkerk was er grote overeenstemming 
tussen de partijen dat het gebouw zeer bijzonder was en dat het met respect herbestemd 
moest worden.  
 
Overeenkomsten 
In beide gevallen is er sprake geweest van het aanvragen van een monumentstatus door 
het Cuypersgenootschap. In beide gevallen heeft dit het besluitvormingsproces 
gefrustreerd en vertraagd. In het geval van de Pius X betekende dit het wachten op het 
afgeven van een sloopvergunning en in het geval van de Pniëlkerk het maandenlang stil 
liggen van verbouwingswerkzaamheden en frustratie bij de ontwikkelende partijen. In 
beide gevallen is het uiteindelijke doel van het Cuypersgenootschap  niet bereikt, de 
monumentenstatus  is in beide gevallen niet afgegeven.  
Tot slot is er in beide casussen sprake geweest van de wens van de verkopende partij om 
geen  ‘niet passende’ nieuwe functies in het gebouw onder te brengen. Zowel bij de 
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Figuur 6.1: Schamatische weergave besluitvormingsproces  Pius X 

herbestemming van de Pniëlkerk als bij het besluitvormingsproces over de Pius X is 
aangegeven dat een moskee of een islamitische functie ongewenst zou zijn. Voor zowel 
de hervormd-gereformeerde gemeente als de rooms-katholieke gemeenschap is dit een 
religieuze gevoeligheid. 
Voor een schematisch overzicht van de besluitvormingsprocessen kan naar figuur 6.1 en 
6.2 bekeken worden. De schema’s geven een sterk versimpele weergave van de 
besluitvormingsprocessen, niet alle interactie tussen de actoren is weergegeven. De 
betrokken actoren zijn terug te vinden als de horizontale lijnen in het schema. De zwarte 
verbindingen stellen essentiële momenten van interactie tussen de actoren voor.  
 

 

 
 
 
Ronde 1: Parochie en Bisdom laten aan het stadsdeel weten uit de kerk te willen en een 
nieuwe te bouwen, samen met Tabitha. Het stadsdeel contacteerd de Alliantie.  
Ronde 2: Tabitha haakt af in besluitvormingsproces, Bisdom verkoop het kerkgebouw 
aan de Alliantie. Ronde 3: Belangenorganisaties zoeken contact met elkaar en benaderen 
Huizingaschool. De Alliantie doet dit ook.  
Ronde 4: Belangenorganisaties spreken in op de gemeenteraad. Bma geeft advies over 
Pius X. Bisdom reageerd op dit advies.  
Ronde 5: Stadsdeel geeft sloopvergunning af aan de Alliantie. Deze sloopt de Pius X. 
 
 
Figuur 6.2: Schematische weergave besluitvormingsproces Pius X 

 
 
Ronde 1: Lokaal kerkbestuur laat weten aan de AK het gebouw te willen verkopen.  
Ronde 2: Podium Mozaiek maakt haar initiatief kenbaar en klopt aan bij het stadsdeel 
voor een gebouw.  
Ronde 3: Stadsdeel brengt Kristal op het podium, Mozaiek en Kristal werken plan uit en 
zoeken contact met AK. AK verkoopt na overleg met lokaal kerkbestuur het kerkgebouw. 
Stadsdeel geeft vergunningen af.  

Ronde 4: Cuypersgenootschap vraagt monumentenstatus aan, bouw ligt stil.  

 

 

 

Parochie 

Bisdom Haarlem 
Tabitha 

Stadsdeel 
De Alliantie 

Prowest 
Agora 

Bond Heemschut 
Amstelodamum 

Taskforce TK 
Huizingaschool 

Cuypersgenootschap 

Lokaal kerkbestuur 
Algemene 

Kerkenraad 
 

Podium Mozaiek 
Stadsdeel  

Kristal ontwikkeling 
 



 
 

 

59 

Hoofdstuk 7: Bevindingen over de belief systems binnen 

en tussen de coalities 
 
7.1: Introductie  

Het sorteren van de kaartjes met stellingen heeft geresulteerd in een overzicht 
waarvanuit valt af te leiden hoe elke actor de herbestemming en het besluitvormings-
proces ziet. Voorgaand is de hypothese geponeerd dat de belief systems binnen de 
coalities overeenkomstig zouden worden weggelegd. Bepaalde opvattingen en 
denkbeelden binden de actoren binnen de coalitie, zo is de theorie.  
De belief systems moeten gezien worden als clusters van stellingen die een samenhang 
vertonen. Met het softwareprogramma van Peter Schmlock uit 2002 worden deze clusters, 

ook wel factoren genoemd, gevonden (Schmlock: 2002). Deze factoren kunnen gezien 
worden als een ‘ideaaltype’. Dit is een door het softwareprogramma berekend 
ideaaltypisch belief system dat is gebaseerd op de sorts. Wolsink en Breukers stellen; 
‘the factors that result from a Q analysis represent the common parts of individual 
narratives and can be considered as ideal types’(Wolsink & Breukers 2010: 5).  
Vervolgens wordt er een analyse gedraaid waarmee gekeken wordt hoe de actoren 
scoren op deze belief systems. Sommige actoren scoren op een bepaalde factor hoog: 
deze actoren hebben overeenkomstige denkbeelden over herbestemming van 

kerkgebouwen en de inrichting van het besluitvormingsproces. Hierna wordt gekeken 
welke stellingen bepalend zijn voor deze belief systems. Bepaalde stellingen kennen in dit 
belief system bijvoorbeeld een erg positieve rangschikking. Door de sterkte en richting 
van deze bepalende stellingen te analyseren wordt er een beeld gevormd van wat het 
belief system precies inhoud. Ook de interviews die zijn gehouden om de Qsorts in een 
context te plaatsen zijn hier bruikbaar. Is dit belief system voor of tegen herbestemming? 
Worden vooral maatschappelijke argumenten als positief gezien? Zijn financiële stellingen 

bepalend voor dit belief system? 
 
7.2: Resultaten: vier belief systems naar de herbestemming van kerkgebouwen 
en de inrichting van dit besluitvormingsproces 
De vier gevonden factoren bevatten meer dan de helft van de informatie gegenereerd uit 
de Qsorts (72 % verklaarde variantie). In de onderstaande tabel staat uitgewerkt in 
welke mate de actoren passen bij de factoren. Met andere woorden: welke actoren horen 

er bij welk belief system en hoe sterk is deze relatie? De dikgedrukte scores zijn door de 
computer automatisch ‘geflagged’2. Dit wil zeggen dat de computer zelf berekent welke 
actoren er bij welke factoren horen. Zoals is af te lezen uit tabel 7.1 (zie volgende 
bladzijde), zijn niet alle actoren onder een factor of ‘belief system’ in te delen. Voor deze 
actoren geldt dat de hoogste score bij de factor cursief is gedrukt. De gevonden belief 
systems zullen achtereenvolgens worden besproken. Er wordt ingegaan op bepalende 
stelling voor het belief system, achtergronden van deze belief systems en de 
samenstelling van actoren die bij het belief system horen. 

 
  

                                                

2 Het automatische ‘pre-flagging algorithm’ is gemaakt om alleen ‘pure’ casussen te 
selecteren, naar de formule: Flag a; 

als  (1) a2 > h2/2 (factor 'verklaart' meer dan de helft van de algemene variantie)  
en (2) a > 1.96 / SQRT(nitems)  (loading 'significant bij p>.05').  
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Tabel 7.1: Scores van actoren op de factoren 
 

Actor Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

ProWest 0.4845 -0.3099 0.5540 0.0336 

Parochiebestuur -0.0771 0.7184 0.1169 -0.4742 

Kristal projectontwikkeling 0.1279 0.4117 0.3383 0.6170 

Bouwzaken Bisdom Haarlem 0.0601 0.8677 0.0213 0.0965 

Amstelodamum 0.2305 0.1421 0.1193 0.8078 

Huizingaschool 0.5691 0.0290 0.4684 0.2829 

Taskforce Toekomst Kerkgebouwen 0.2878 -0.2818 0.6607 0.4781 

Secretaris kerkgemeente 0.5010 0.5639 -0.2094 0.4545 

Bureau Monumenten Amsterdam 0.5261 0.2393 0.3459 0.5340 

Agora Europa 0.2317 0.0439 0.6954 0.4495 

Buurtoudste kerkgemeente 0.7334 0.2872 0.2257 0.1949 

Stadsdeelvoorzitter Bos & Lommer 0.2729 0.3147 0.2179 0.5762 

Bond Heemschut 0.3253 -0.0204 0.4626 0.6212 

De Alliante  -0.4474 0.6714 0.4070 0.0959 

Podium Mozaïek 0.6535 0.3552 0.2737 0.2554 

 
 
Factor één: Kerkgebouw als maatschappelijk vastgoed 
Het maatschappelijke non-profit perspectief met een open planproces (18 % verklaarde 

variantie) 
 
In dit gevonden belief system worden maatschappelijk getinte stellingen die voor 
herbestemming pleiten positief weggelegd [11, 21, 30]. Financiële en juridische 
stellingen worden vooral in het midden van het spectrum neergelegd. Dit belief system is 
pro-herbestemming en ziet het kerkgebouw als een gebouw dat voor de maatschappij 
herbestemd moet worden [11, 21]. Het allerbelangrijkst in dit belief system is dat de 
koper van de kerk liefde voor het gebouw moet hebben [32]. De actoren die aan dit 
belief system gekoppeld worden komen zelf ook uit de non-profit hoek. Dit verklaart voor 
een groot deel de maatschappelijke invalshoek en het ontbreken van doorslaggevende 
financiële argumenten. Stellingen die pleiten voor sloop worden door de actoren negatief 
weggelegd. Stelling [5] maar ook [28] die directe sloop impliceren worden negatief 
beoordeeld. Het kopen en slopen door een projectontwikkelaar zonder overleg met 
andere partijen [8] is de stelling die het meest negatief wordt beoordeeld. Het belief 
system pleit voor een open planproces waarbij maatschappelijke actoren leidend zijn. Dit 

valt af te leiden uit het negatief wegleggen van stelling [23] en het positief reageren op 
stellingen [11, 21, 30]. De overheid moet zich volgens dit belief system actief inzetten 
voor herbestemming [30] en corporatie tussen verschillende partijen is het uitgangspunt. 
De visie die valt af te leiden uit deze factor is een positieve: herbestemming is zeker 
mogelijk. De partijen moeten gemeenschappelijk liefde voor het gebouw hebben [32] en 
samenwerkend proberen de herbestemming te voltooien. Religieuze belangen en 
kwesties spelen geen belangrijke rol in dit belief system, het belief system focust zich op 
een open inrichting van het planproces. Zie tabel 7.2, op de volgende bladzijde, voor een 
overzicht van de bepalende stellingen. 
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Tabel 7.2: Scores van stellingen op factor 1 [            ] 

 

Nummer 
stelling Stelling Z-score 

32 De koper van een kerk moet liefde voor het gebouw hebben                                       2.041 

21 
Een kerkgebouw dient een maatschappelijk belang en moet dus voor de 
maatschappij herbestemd worden                                    

1.743 

30 Ik pleit voor een veel actievere overheid om de maatschappij                                  1.384 

29 
Herbestemming van kerkgebouwen komt voor bewoners pas aan het licht als 
de beslissing al genomen is                                   

1.067 

11 
Bij herbestemming van kerken moet in het besluitvormingsproces het 
uitgangspunt altijd een maatschappelijke functie zijn                                   

1.005 

28 
Er zijn zoveel gevoeligheden bij de herbestemming van een kerkgebouw dat 
sloop het beste is                                   

-1.087 

18 
Vanuit mijn positie mag een kerk nooit gebruikt worden voor andere 
geloofsovertuigingen bijvoorbeeld de islamitische                                   

-1.159 

3 
Ik ben voor het massaal toekennen van een monumentenstatus aan 
kerkpanden om sloop te voorkomen    

-1.364 

8 Herbestemming van kerken is onbespreekbaar             -1.340 

10 
Kerkbesturen moeten bij verkoop van kerken afzien van juridische eisen 
(bijvoorbeeld kettingbeding) omdat dit sloop in de hand werkt                                   

-1.457 

23 
Niemand moet zich bemoeien met de herbestemming of sloop van een 
kerkgebouw het is een zaak van het kerkbestuur en haar gemeenschap                                  

-1.477 

5 
Als het kerkbestuur het kerkpand verkoopt aan een projectontwikkelaar en 
deze sloopt het, dan is dat maar zo 

-1.652 

 
 
Factor Twee: Kerkgebouw als commercieel vastgoed 
Verkopende en kopende partijen, financiële argumenten in een blackbox (18 % 
verklaarde variantie) 
 
Bij dit gevonden belief system horen het parochiebestuur, het Bisdom Haarlem en de 
Alliantie. Alle partijen komen uit de casus van de Pius X. Er moet worden opgemerkt dat 
deze actoren hypothetisch gezien van te voren in een coalitie zouden zitten en hetzelfde 
belief system zouden hebben. Deze hypothese is bevestigd: er is sprake van een 
overeenkomstig belief system. De actoren hebben vergelijkbare ideeën en opvattingen 
wat betreft de herbestemming van kerkgebouwen en de inrichting van het 
besluitvormingsproces wat daaraan vooraf gaat.  

Een opvallende bepalende stelling is [5], de opvatting dat bij verkoop door de eigenaar 
met sloop tot gevolg, het voor de actor niet uitmaakt. Deze stelling is in het vorige belief 
system als meest negatieve stelling uit de analyse gekomen. In dit belief system is dit 
juist de stelling die meestal een positieve score krijgt.  
Als er naar de positieve stellingen gekeken wordt dan impliceert het een 
besluitvormingsproces met zo min mogelijk betrokken partijen, waarin het gebouw wordt 
gezien als commercieel vastgoed in een ontransparant proces (black box). Zo mag de 

politiek zich er niet mee bemoeien [7] en hebben de buurtbewoners ook weinig te zeggen 
over de herbestemming van kerken omdat ze zich jarenlang niet hebben ingezet voor het 
behoud van het gebouw [24]. In dit licht staat dit belief system haaks op de voorgaand 
besproken visie, dat juist een open en transparant besluitvormingsproces bepleit. Het 
recht van de kerkeigenaar is een bepalend fenomeen voor de inrichting van 
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besluitvormingsproces zoals in deze visie naar buiten komt [15]. Formeel gezien is de 
kerkeigenaar ook degene die bepaalt over de toekomst van de kerk en in deze visie 
wordt dit recht als leidend gezien in het besluitvormingstraject. 
Herbestemming is bespreekbaar [8], al ligt het initiatief daarvoor bij de verkopende partij. 
Financiële argumenten zijn bepalend voor de visie [31, 17]. Aan een kerk mag geld 
verdiend worden. Het massaal toekennen van een monumentenstatus wordt niet 
toegejuichd in deze visie [3].  Opvallend is het ontbreken van religieuze stellingen (zie 
tabel 7.4) in de uiterste en bepalende stellingen voor het belief system. Religieuze 
gevoeligheden spelen klaarblijkelijk geen bepalende rol in vergelijking met stellingen 
over de inrichting van het besluitvormingsproces. Bemoeienis van andere partijen maar 
ook juridische en financiële argumenten zijn bepalender voor dit belief system. Uit de 
sorts en de uit de interview gegeven motivatie blijkt dat het kerkgebouw niet per definitie 

speciaal is en dat het moet worden bekeken als verhandelbaar vastgoed. Zie tabel 7.3 
voor een overzicht van de invloedrijke stellingen. 
 
Tabel 7.3: Scores van stellingen op factor 2 [            ] 
 

Nummer 
stelling 

Stelling Z-score 

5 
Als het kerkbestuur het kerkpand verkoopt aan een projectontwikkelaar 
en deze sloopt het, dan is dat maar zo 1.877 

24 

Buurtbewoners denken dat ze iets te zeggen hebben over het 
kerkgebouw, terwijl ze zich jarenlang niet hebben ingezet voor het 
behouden en onderhouden van het kerkgebouw                                   1.762 

15 
Eigenaars zijn de eerste die iets mogen zeggen over de herbestemming 
van kerkgebouwen                                   1.342 

17 Partijen moeten elkaar winst en ondernemersvrijheid gunnen                                     1.310 

7 
De politiek moet zich niet bemoeien met religieuze zaken en 
herbestemming van kerken  1.068 

3 
Ik ben voor het massaal toekennen van een monumentenstatus aan 
kerkpanden om sloop te voorkomen    -1.634 

25 
Buurtbewoners van de kerk hebben net zo veel te zeggen over de 
herbestemming als de kerkeigenaar zelf                                 -1.762 

31 
Aan een kerk mag geen geld verdient worden, het is geen 
investeringsobject                                   -1.812 

8 Herbestemming van kerken is onbespreekbaar             -1.908 
 
 
Factor Drie: De open besluitvormingsarena   
Partijen betrekken met een actieve overheid in een open planproces (15 % verklaarde 
variantie) 
 
Beide actoren die dit belief system ondersteunen komen uit de casus van de Pius X. 
Zowel Agora Europa als TFTK (Task Force Toekomst Kerkgebouwen) hebben zich actief 
ingezet voor het behoud van de Pius X. Men kan aan de positie van stelling [22] zien dat 
beide partijen non-profit organisaties zijn. Binnen de coalitie van de samenwerkende 

belangenorganisaties namen deze partijen een leidende rol. Er moet worden opgemerkt 
dat ProWest (met een score van 0.5540) ook onder deze gevonden factor geschaard kan 
worden, ook al heeft de computer deze actor niet automatisch bij deze factor 
geselecteerd. 
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Binnen dit belief system is de opvatting dat de overheid zich actiever moet inzetten voor 
het behoud van kerken [30] zeer sterk. Ook buurtbewoners mogen zich in het 
besluitvormingsproces mengen [25]. Binnen deze visie hebben buurtbewoners net zo 
veel te zeggen over herbestemming als de kerkeigenaar zelf. Formeel gezien is dit niet zo. 
Opvallend is de aanwezigheid van de stelling [12] in de lijst dat de actoren het als een 
verantwoordelijkheid zien om zo veel mogelijk belanghebbenden in het 
besluitvormingsproces te betrekken. Binnen de voorgaande belief systems speelde deze 
stelling geen bepalende rol. In vergelijking met de andere gevonden belief systems is dit 
belief system opgebouwd met de opvatting dat het kerkgebouw niet uitsluitend een zaak 
is van de kopende en verkopende partijen [23]. Buurtbewoners en lokale politiek moeten 
zich inmengen. Een overeenkomst met het eerste belief system is de opvatting dat een 
kerkgebouw een maatschappelijk belang dient [21]. Dat verantwoordt de bemoeienis van 

politiek en burgers. Waar het eerste belief system geen uitspraken doet over religieuze 
gevoeligheden, doet deze stelling dat wel [18, 28]. Zowel Agora Europa als TFTK zijn van 
mening dat religieuze kwesties bespreekbaar moeten worden gemaakt om 
herbestemming mogelijk te maken. Zie tabel 7.4 voor een overzicht van de bepalende 
stellingen voor dit belief system. 
 
Tabel 7.4: Scores van stellingen op factor 3 [            ] 
 

Nummer 
stelling 

Stelling Z-score 

30 
Ik pleit voor een veel actievere overheid om de maatschappij te behoeden 
voor verlies van religieus erfgoed                        2.010 

25 
Buurtbewoners van de kerk hebben net zo veel te zeggen over de 
herbestemming als de kerkeigenaar zelf                                 1.698 

12 
Het is een verantwoordelijkheid van mij om zo veel mogelijk 
belanghebbenden bij het besluitvormingsproces te betrekken                                    1.340 

21 
Een kerkgebouw dient een maatschappelijk belang en moet dus voor de 
maatschappij herbestemd worden                                    1.028 

28 
Er zijn zoveel gevoeligheden bij de herbestemming van een kerkgebouw dat 
sloop het beste is                                   -1.028 

22 Herbestemming van kerken moet vanuit mijn positie winstgevend zijn                                   -1.075 

18 
Vanuit mijn positie mag een kerk nooit gebruikt worden voor andere 
geloofsovertuigingen bijvoorbeeld de islamitische                                   -1.340 

5 
Als het kerkbestuur het kerkpand verkoopt aan een projectontwikkelaar en 
deze sloopt het, dan is dat maar zo -1.652 

23 
Niemand moet zich bemoeien met de herbestemming of sloop van een 
kerkgebouw het is een zaak van het kerkbestuur en haar gemeenschap                                  -1.652 

8 Herbestemming van kerken is onbespreekbaar             -1.698 
  
 
Factor Vier: Gematigde visie 
Herbestemming als uitgangspunt, actieve overheid in een open planproces (21 % 
verklaarde variantie) 
 
Net als het vorige belief system wordt er in deze samenstelling van stellingen gepleit 
voor een veel actieve overheid om de maatschappij te behoeden voor sloop van religieus 
erfgoed [30]. Ook in dit belief system beschouwt de actor zichzelf als een belangrijk 
persoon om anderen in het besluitvormingsproces te betrekken [12]. Er zijn grote 
overeenkomsten tussen factor drie en deze factor. Ook de negatieve stellingen [8, 18, 28] 
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vinden een plek in de uitersten van het gevonden belief system. Waar zitten de 
verschillen?  
Deze verschillen zitten vooral in het middelste spectrum van de geordende stellingen en 
zijn niet af te lezen uit tabel 7.5. Als er wordt gekeken naar de uitersten, dan valt op dat 
in dit belief system de gevoelige religieuze kwesties zo vroeg mogelijk in het 
besluitvormingsproces naar voren moeten worden gebracht [20]. En dat er wordt gesteld 
dat [15] eigenaars als eerst uitspraken mogen doen over de toekomst van het 
kerkgebouw. Belief system drie ziet burgers en de overheid als gelijkwaardige partijen; 
hier is een verschil waarneembaar. Belief system vier heeft als uitgangspunt 
herbestemming maar is gematigder over de bemoeienis van derden (met uitzondering 
van de overheid) en het toewijzen van een monumentenstatus aan een kerkgebouw in 
vergelijking met belief system drie. De rol van bewoners is relatief gezien klein en de 

overheid is de partij die zich moet inmengen in het besluitvormingsproces.  
De partijen die bij dit belief system passen zijn heel divers. Onder andere Bond 
Heemschut, Amstelodamum, de stadsdeelvoorzitter die actief was in Bos & Lommer en 
Kristal projectontwikkeling worden gekoppeld aan dit belief system. Dit belief system 
komt niet voort uit een opvatting die is gekoppeld aan posities, rollen die mensen 
innemen of taken die mensen uitvoeren. Het bereik van dit belief system is divers, 
mensen met verschillende achtergronden en professies worden gekoppeld aan dit belief 

system. Dit verklaart ook de hoge verklaarde variantie van 21 procent. Dit belief system 
gaat uit van een gematigde, kritische visie over de inrichting van het 
besluitvormingsproces en de afweging van religieuze belangen. Zie tabel 7.5 voor een 
overzicht van de invloedrijke stellingen voor dit belief system. 
 
Tabel 7.5: Scores van stellingen op factor 4 [            ] 

 

Nummer 
stelling 

Stelling Z-score 

30 Ik pleit voor een veel actievere overheid om de maatschappij                                  2.312 

12 
Het is een verantwoordelijkheid van mij om zo veel mogelijk 
belanghebbenden bij het besluitvormingsproces te betrekken                                    1.680 

20 
Religieuze gevoeligheden moeten zo vroeg mogelijk in het 
herbestemmingsproces naar voren worden gebracht                                   1.407 

15 
Eigenaars zijn de eerste die iets mogen zeggen over de herbestemming van 
kerkgebouwen                                   1.180 

2 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt moeten alle kerkgebouwen bewaard 
blijven, ze vormen een centrale rol in het stads- of dorpsgezicht -1.047 

7 
De politiek moet zich niet bemoeien met religieuze zaken en herbestemming 
van kerken  -1.070 

1 
In mijn overtuiging is sloop het beste omdat dit het meeste  dit het meeste 
financieel oplevert -1.425 

28 
Er zijn zoveel gevoeligheden bij de herbestemming van een kerkgebouw dat 
sloop het beste is                                   -1.506 

18 
Vanuit mijn positie mag een kerk nooit gebruikt worden voor andere 
geloofsovertuigingen bijvoorbeeld de islamitische                                   -1.680 

8 Herbestemming van kerken is onbespreekbaar             -1.909 
 
 
7.3: Overzicht richting van alle stellingen binnen de gevonden belief systems 
Er zijn vier verschillende belief systems gevonden. Er kan gekeken worden wat de 
richtingen zijn van de stellingen per factor en hoe sterk deze richting is. Een voorbeeld 
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van een stelling die bijvoorbeeld positief beantwoord wordt in factor twee en negatief 
wordt beantwoord in de andere factoren is stelling vijf. Als een stelling geen richting kent 
binnen de factor, dan is dit af te lezen als nul.  Dit is te zien in tabel 7.6. De tabel geeft 
een overzicht welke stellingen verschillend zijn ingevuld per gevonden factor. Op deze 
manier kan worden gekeken welke stellingen sterk differentieren en welke niet. De tabel 
zorgt ervoor dat de vergelijking tussen de belief systems, zoals dit wordt gedaan in dit 
hoofdstuk inzichtelijker wordt. 
 

 
Tabel 7.6: Score per stelling op de gevonden factoren 

 

       Stellingen 
Fact. 

1 
Fact. 

2 
Fact. 

3 
Fact. 

4 

1 
In mijn overtuiging is sloop het beste omdat dit 
financieel het meeste oplevert -1 0 -1 -2 

2 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt moeten alle 
kerkgebouwen bewaard blijven, ze vormen een 
centrale rol in het stads- of dorpsgezicht 0 -1 -1 -2 

3 

Ik ben voor het massaal toekennen van een 
monumentenstatus aan kerkpanden om sloop te 
voorkomen    -2 -2 1 0 

4 

Een kerkgebouw is zo speciaal dat bij verkoop juridisch 
moet worden vastgelegd wat er met het gebouw in de 
komende 50 jaar gaat gebeuren. 1 0 0 0 

5 

Als het kerkbestuur het kerkpand verkoopt aan een 
projectontwikkelaar en deze sloopt het, dan is dat maar 
zo -3 3 -3 -1 

6 
Religieuze belangen en financiële belangen zitten elkaar 
niet in de weg bij herbestemming van kerken 0 1 1 0 

7 
De politiek moet zich niet bemoeien met religieuze 
zaken en herbestemming van kerken  -1 2 -1 -2 

8 Herbestemming van kerken is onbespreekbaar             -2 -3 -3 -3 

9 

Projectontwikkelaars en kerkbesturen hebben de 
neiging om samen, zonder andere stakeholders bij het 
besluitvormingsproces te betrekken, te beslissen over 
de toekomst van het kerkgebouw 0 0 2 0 

10 

Kerkbesturen moeten bij verkoop van kerken afzien van 
juridische eisen (bijvoorbeeld kettingbeding) omdat dit 
sloop in de hand werkt                                   -2 -2 -1 1 

11 

Bij herbestemming van kerken moet in het 
besluitvormingsproces het uitgangspunt altijd een 
maatschappelijke functie zijn                                   2 1 0 1 

12 

Het is een verantwoordelijkheid van mij om zo veel 
mogelijk belanghebbenden bij het 
besluitvormingsproces te betrekken                                    1 2 2 3 

13 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt moeten alle 
kerkgebouwen bewaard blijven                                   1 -1 0 -1 

14 

Problematiek in de besluitvorming bij herbestemming 
van kerkgebouwen komt vooral door bouwtechnische 
onzekerheden                                   -1 1 1 -1 
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15 
Eigenaars zijn de eerste die iets mogen zeggen over de 
herbestemming van kerkgebouwen                                   1 2 0 2 

16 
Leegstand van kerken is helemaal niet erg, er is geen 
probleem                                   -1 -2 -1 -1 

17 
Partijen moeten elkaar winst en ondernemersvrijheid 
gunnen                                     1 2 0 0 

18 

Vanuit mijn positie mag een kerk nooit gebruikt worden 
voor andere geloofsovertuigingen, bijvoorbeeld de 
islamitische                                   -2 -1 -2 -3 

19 

Financiele belangen zijn ondergeschikt aan 
maatschappelijke belangen bij de herbestemming van 
kerken                                0 -1 2 0 

20 

Religieuze gevoeligheden moeten zo vroeg mogelijk in 
het herbestemmingsproces naar voren worden 
gebracht                                   1 1 0 2 

21 
Een kerkgebouw dient een maatschappelijk belang en 
moet dus voor de maatschappij herbestemd worden                                    3 -1 2 1 

22 
Herbestemming van kerken moet vanuit mijn positie 
winstgevend zijn                                   0 1 -2 0 

23 

Niemand moet zich bemoeien met de herbestemming 
of sloop van een kerkgebouw, het is een zaak van het 
kerkbestuur en haar gemeenschap                                  -3 0 -3 -1 

24 

Buurtbewoners denken dat ze iets te zeggen hebben 
over het kerkgebouw, terwijl ze zich jarenlang niet 
hebben ingezet voor het behouden en onderhouden 
van het kerkgebouw                                   0 3 0 1 

25 
Buurtbewoners van de kerk hebben net zo veel te 
zeggen over de herbestemming als de kerkeigenaar zelf                                 0 -2 3 2 

26 
Het is het recht van de kerkeigenaar te beslissen of een 
kerkgebouw gesloopt wordt                                   -1 1 -1 -1 

27 

Voor het kerkbestuur is het lastig om naar buiten te 
brengen dat sloop van het kerkgebouw het beste is 
omdat dit geld hard nodig is voor de kerkgemeenschap                                  2 0 0 0 

28 
Er zijn zoveel gevoeligheden bij de herbestemming van 
een kerkgebouw dat sloop het beste is                                   -1 -1 -2 -2 

29 

Herbestemming van kerkgebouwen komt voor 
bewoners pas aan het licht als de beslissing al genomen 
is                                   2 0 0 1 

30 
Ik pleit voor een veel actievere overheid in de 
maatschappij                                  2 0 3 3 

31 
Aan een kerk mag geen geld verdiend worden, het is 
geen investeringsobject                                   0 -3 0 1 

32 
De koper van een kerk moet liefde voor het gebouw 
hebben                                       3 0 0 2 
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7.4: Conclusie 
Uit de Qsorts zijn vier factoren gekomen. Deze factoren worden belief systems genoemd. 
Ze representeren een bepaalde visie op het besluitvormingsproces met betrekking tot de 
herbestemming van een kerkgebouw.  
De bevinding waar het meeste aandacht naar uitgaat, is het feit dat de rooms-katholieke 
geïnterviewden en de woningcorporatie de Alliantie gekoppeld worden aan één belief 
system (beide uit de casus Pius X). De hypothetisch gestelde coalitie (verkopers en 
kopers van kerken handelen binnen een coalitie), hebben daadwerkelijk een 
overeenkomstige visie met betrekking tot sloop van kerkgebouwen.  
deze visie stelt dat de toekomst van het kerkgebouw een zaak van het kerkbestuur is en 
dat politiek en buurtbewoners zich afzijdig moeten houden. Er wordt cynisch tegen het 
verlenen van een monumentenstatus aangekeken, het beperkt de vrijheid van de 

kerkbezitter. Dit belief system heeft institutioneel gezien veel macht. Kerkeigenaars en 
potentie kopers van een kerk kunnen elkaar immers in een vrije markt opzoeken.  
De andere drie belief systems worden vertegenwoordigd door belangenorganisaties, 
lokale politici, maatschappelijke instellingen maar bijvoorbeeld ook het gereformeerde 
kerkgenootschap. Uit deze belief systems komt naar voren dat herbestemming van 
kerkgebouwen het uitgangspunt moet zijn. Het kerkgebouw dient een maatschappelijke 
functie en de overheid moet zich actief inzetten voor het behoud van kerkgebouwen. De 

drie overige belief systems verschillen in hun ideeën over hoe de herbestemming 
volbracht dient te worden. Het eerste belief system richt zich vooral op een 
maatschappelijke nieuwe functie, bereikt in een open planproces. Het derde gevonden 
belief system wordt gekoppeld aan TKK en Agora Europa, twee belangenorganisaties die 
erg actief zijn geweest voor het behoud van de Pius X. Dit belief system onderscheidt 
zich door te pleiten voor een actieve rol van de overheid en een betrokken buurt die zich 
inmengt in het besluitvormingsproces. Het belief system stelt dat het als een 
verantwoordelijkheid wordt gezien om zoveel mogelijk partijen bij het proces te 
betrekken. Discussie en gesprek over religieuze kwesties tussen verschillende actoren 
moet niet uit de weg worden gegaan en moet zelfs worden opgezocht.  
Tot slot is er het vierde belief system. Dit belief system staat voor een gematigde visie 
waarin herbestemming van het kerkgebouw centraal staat. Het juridisch eigendom van 
de kerkeigenaar wordt erkend. De overheid moet zich actiever inzetten voor het behoud 
van kerkgebouwen. En eventuele nieuwe functies mogen niet zomaar worden uitgesloten. 
Deze factor representeert voor een groot deel (21% verklaarde variantie) de ingevulde 

sorts van de respondenten. Een overzicht van de gevonden belief systems is te zien in 
figuur 7.7, op de volgende bladzijde. 
 
Als er terug wordt gegrepen naar de dimensies die zijn opgesteld voor het maken van de 
stellingen dan valt op dat met name stellingen over de inriching van het 
besluitvormingsproces vaker in de uiterste regionen worden weggelegd in vergelijking 
met stellingen over religieuze en morele kwesties. Met name stellingen over de openheid 
van het planproces en de rol van de overheid binnen de inrichting van het planproces zijn 
zaken waar de meeste respondenten zich nadrukkelijk over uitlaten. Binnen de 
onderzochte casussen hebben de respondenten een uitgesproken mening over de 
stellingen die gaan over de inrichting van het planproces. De respondenten worden door 
deze stellingen meer geprikkeld om ze op de uiterste plaatsen te sorteren in vergelijking 
met de stellingen die over morele en religieuze kwesties gaan. 
De conflicten die zijn gevonden tussen de partijen en zijn besproken in hoofdstuk zes 
gaan dan ook vaker over de inrichting van het planproces dan over religiueze en morele 
zaken. Dit is een voorbeeld van een verband tussen de gevonden conflicten en de belief 
systems, het volgende hoofdstuk gaat dieper in op deze verbanden. 
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Figuur 7.7: Overzicht inhoud gevonden belief systems 

 

• Kerkgebouw als maatschappelijk object 

• Kerkgebouw herbestemmen voor de 
maatschappij 

• Non-profit perspectief 

Kerkgebouw als 
maatschappelijk vastgoed 

 

 

 

 

 

 

• Kerkeigenaar besist over toekomst kerkgebouw 

• Gesloten besluitvormingproces 

• Kerkgebouw als verhandelbaar vastgoed 

• Financiele argumenten bepalend voor deze visie 

Kerkgebouw als commercieel 
vastgoed 

 

• Actieve rol overheid 

• Verantwoordelijkheid om andere actoren te 
betrekken in het besluitvormingsproces 

• Buurtbewoners actieve rol in besluitvorming 
Open planproces 

 

De open besluitvormingsarena 

• Actieve rol overheid 

• Formele recht kerkeigenaar erkent 

• Open besluitvormingsproces 

• Religieuze gevoeligheden vroeg in het 
besluitvormingsproces betrekken 

Gematigde visie 
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Hoofdstuk 8: Relaties tussen coalitievorming, de 

verhouding tussen de belief systems en het 

besluitvormingsproces 
 
8.1: Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit hoofdstuk zes en zeven met elkaar in 
verband gebracht. In hoofdstuk zes is naar voren gekomen hoe het besluitvormings-
proces is verlopen, welke conflicten hebben gespeeld en wat voor coalities er hebben 
bestaan. In hoofdstuk zeven is naar voren gekomen welke actoren overeenkomstige 
visies hebben op de inrichting van een besluitvormingsproces en daarmee gepaard 
gaande religieuze en morele gevoeligheden. Tussen deze bevindingen bestaan verbanden. 

In dit hoofdstuk worden deze verbanden behandeld. Wat is de invloed van de belief 
systems op het verlopen besluitvormingsproces? Zijn de conflicten tussen actoren te 
verklaren door de verschillen tussen de belief systems en waarom? In welke mate 
hebben de belief systems het verloop van het besluitvormingsproces beinvloed? 
 
8.2: Relaties tussen het besluitvormingsproces en de gevonden belief systems 
Het is lastig om exact vast te stellen wat de invloed is van de belief systems op het 
verloop van het besluitvormingsproces. Zoals eerder is aangegeven zorgt de interactieve 
invalshoek die is ingenomen in deze scriptie ervoor dat verschillende zaken onderbelicht 
zijn gebleven. Onder andere institutionele verhoudingen , macht, organisastievormen, 
bestuurlijke- juridische procedures en politieke verhoudingen zijn onderbelicht gebleven. 
Al deze zaken hebben wel degelijk invloed op het ontstaan en de evolutie van conflicten, 
niet enkel de verhoudingen tussen belief systems bepalen dit.  
Toch kunnen de verhoudingen tussen de belief systems het onstaan en het verloop van 
conflicten voor een deel verklaren. Maar er moet worden erkend dat dit maar een klein 
gedeelte is van de achtergronden en condities die aan de basis liggen van deze conflicten. 
De focus ligt in deze scriptie op de conflicten die zich hebben afgespeeld in het 
besluitvormingsproces over de toekomst van kerkgebouwen. Enkele conflicten worden 
uitgelicht. De invloed van de belief systems op deze conflicten worden kort besproken.    
 
8.3: Verschillende visies op het kerkgebouw, wat is het precies voor een 
gebouw? 

Het belangrijkste punt wat de meest gevonden conflicten in het besluitvormingsproces 
voor de toekomst van een kerkgebouw is hoe er door de verschillende partijen tegen het 
kerkgebouw wordt aangekeken. Hier ligt de kern van conflicten en coalitievorming zoals 
deze zijn gevonden in de casus van de Pius X. In dit geval, dat sloop tot gevolg heeft 
gehad, is de verhouding tussen de  belief systems van actoren tegengesteld. De twee 
coalities die zijn gevonden hebben beide een structureel andere visie op wat een 
kerkgebouw precies is en wat voor waarde het heeft. Hier ligt een relatie met bepaalde 
conflicten, die zich niet hebben voorgedaan in de casus van de Pniëlkerk, waar er tussen 
de visies grotere overeenstemming was. De verschillende visies worden onderstaand 
uitgewerkt. 
 
Het kerkgebouw als maatschappelijk goed 
Stakeholders die pleiten voor het behoud van de kerk zien het kerkgebouw als een 
maatschappelijk goed. Het kerkgebouw neemt een centrale plaats in voor het 
stadsgezicht en de stedenbouw. Daarnaast heeft het kerkgebouw een buurtfunctie. 
Buurtbewoners hebben binding met het kerkgebouw. Ze hebben herinneringen, (ook al 
zijn deze buurtbewoners misschien nooit in het kerkgebouw geweest), gebruiken het als 
herkenningspunt en vinden het jammer als het gebouw gesloopt wordt. Kerkgebouwen 
hebben soms ook een cultuurhistorische waarde voor de maatschappij. Aan een 
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kerkgebouw kan gezien worden hoe er in de tijd dat het gebouw is neergezet werd 
nagedacht over de maatschappij, bouwstijlen en wonen in een buurt. 
Het geloof belijden is in deze visie een sociaal maatschappelijke activiteit, die plaatsvindt 
in het kerkgebouw. Kortom: het kerkgebouw als stenen massa heeft een 
maatschappelijke waarde. 
Het feit dat het kerkgebouw een maatschappelijk goed is wordt gebruikt om de 
inmenging in het besluitvormingsproces te legitimeren.  
 
Het kerkgebouw als privaat bezit 
De verkoper en koper van het kerkgebouw zien het kerkgebouw helemaal niet als een 
maatschappelijk goed. Het gebouw wordt hier als privaat bezit beschouwd. Het gebouw is 
geen maatschappelijk eigendom maar bezit van een club gelovigen. Deze hebben het 

recht om te bepalen wat er met het gebouw in de toekomst gaat gebeuren. Het gebouw 
is vrij te verhandelen vastgoed.  
De rol van het Bisdom is in de casus van de Pius X cruciaal. Het Bisdom stelt dat een 
kerkgebouw niet ‘per definitie’ speciaal is en bewaard moet blijven. Het Bisdom heeft 
immers meerdere kerkgebouwen in haar bezit en beoordeelt de waarde van het 
kerkgebouw in vergelijking met de andere kerkgebouwen in haar portfolio. Het is een 
weloverwogen keuze om bepaalde gebouwen te selecteren om af te stoten, 

belangenorganisaties zien dit anders in de casus van de Pius X. 
Het ontbreken van financiele steun uit de buurt of vanuit de politiek om het kerkgebouw 
in stand te houden, gebruiken kerkbezitters als argument om te laten zien dat het 
kerkgebouw geen brede maatschappelijke functie heeft. Er is immers te weinig 
(financieel) draagvlak vanuit de maatschappij om het kerkgebouw te behouden. Het 
eigendom en het recht om te beslissen over de toekomst van het gebouw wordt als 
legitimatie gebruikt om andere partijen buiten het besluitvormingsproces te houden.  
 
In het geval van de Pniëlkerk delen de stakeholders de visie dat het kerkgebouw een 
buurtfunctie heeft. Het kerkgebouw moet dan ook voor de buurt herbestemd worden. Het 
is opvallend dat er in deze casus dan ook veel minder conflicten hebben gespeeld. De 
visie hoe het kerkgebouw wordt gezien bepaald de insteek in het besluitvormingsproces 
en de mogelijkheden voor herbestemming.  
 
8.4: Financiele belagen in de belief systems als achtergrond van conflicten 

In de casus van de Pius X is naar voren gekomen dat financiele belangen binnen de belief 
systems van zowel de koper als de verkoper van de kerk bepalend zijn voor het 
besluitvormingsproces over de toekomst van het kerkgebouw.  
Omdat het Bisdom op een regionale schaal opereert en meerdere kerkgebouwen in haar 
bezit heeft is het nodig om kerkgebouwen af te stoten om financiele middelen los te 
krijgen. Met deze financiele middelen kunnen de andere kerkgebouwen in stand worden 
gehouden.  
Sloop van kerkgebouwen levert in veel gevallen de meeste middelen op. Als een 
kerkgebouw afgestoten wordt kan het in het licht van de financiën vaak het best gesloopt 
worden. Op sloop-nieuwbouw ontwikkeling zit vaak een grotere marge dan op 
herbestemming van bestaande kerkgebouwen.  
Het aansturen door de verkopende partij op sloop heeft een financiele achtergrond. De 
gegenereerde financiele middelen zijn hard nodig om de levensvatbaarheid van het 
kerkelijk bestel in stand te houden. 
De belangenorganisaties die in deze casus voor herbestemming van het kerkgebouw 
hebben gepleit hebben dit financiele argument onderschat.  Het voorgestelde alternatieve 
plan met de Huizingaschool in het oud-kerkgebouw is nooit een financieel aantrekkelijke 
optie geweest voor zowel de kerkverkopers als de kerkkoper. Terwijl juist de financiele 
middelen een belangrijk argument is geweest om de Pius X te slopen.  



 
 

 

71 

In het geval van de Pniëlkerk in Bos en Lommer geldt dat financiele argumenten nooit 
een belangrijke rol hebben gespeeld in het besluitvormingsproces over de toekomst van 
het gebouw. De buurtfunctie van het kerkgebouw is hier hoger ingeschaald dan het 
financiele belang om aan het kerkgebouw te ‘verdienen’.  
Overeenstemming in de belief systems over de rol van financiele zaken in het geval van 
de Pniëlkerk tegenover tegenstelling in de belief systems in het geval van de Pius X. Hier 
ligt een verbinding met de insteek die de verkopende partijen hadden in het 
besluitvormingsproces. In het geval van de Pius X was de insteek sloop, in het geval van 
de Pniëlkerk was de insteek een maatschappelijke functie. 
 
8.5: Religieuze kwesties en conflicten 
Een belangrijk punt dat speelt in de besluitvormingsprocessen is de onduidelijkheid over 

de nieuwe functie die er bestaat áls besloten wordt het kerkgebouw een nieuwe functie te 
geven. Puur commerciele functies of een islamtisch gerelateerde functie wordt in beide 
casussen als een niet te accepteren nieuwe functie gezien. Om deze onduidelijkheid uit 
de weg te gaan is slopen van het kerkgebouw doeltreffend. Het voorkomt een gevoelige 
discussie over wat wel en wat niet een acceptabele nieuwe functie is.  
In zowel de casus van de Pius X als de casus van de Pniëlkerk wordt de religieuze 
gevoeligheid omtrent een nieuwe bestemming  uitgesproken. 

Belangenorganisaties weten wel dat dit een gevoeligheid is die speelt en stellen in het 
geval van de Pius X casus een maatschappelijk acceptabel alternatief op om sloop te 
voorkomen. In dit licht zijn religieuze gevoeligheden niet direct bepalend voor conflicten 
in de casussen die onderzocht zijn. Ze kunnen voor kerkverkopers wel indirect een rol 
spelen om af te zien van herbestemming.  
De religieuze achtergrond die verkopers van kerkgebouwen hebben zijn overigens 
verbonden met het eerste besproken kopje 8.3: verschillende visies op het kerkgebouw.  
  
8.6: De rol van overheid 
In de verschillende gevonden belief systems wordt de rol van de overheid verschillend 
gezien. Opvallend is dat vrijwel alle partijen graag een actieve overheid zien die zich 
inzet voor het behoud van kerkgebouwen. Alleen de verkopende partij (Bisdom en 
Parochie) en de kopende partij (de Alliantie) in de casus van de Pius X vinden een actieve 
overheid niet gewenst.  
Het stadsdeel heeft in het geval van de Pniëlkerk een belangrijke rol gespeeld voor het 

slagen van het herbestemmingsproces. Het stadsdeel heeft zich ondersteunend opgesteld 
en heeft veel subsidies in de wacht gesleept waardoor het plan financieel haalbaar is 
geworden.  
In het geval van de Pius X heeft de overheid een passieve rol gespeeld. Beide coalities 
richtten zich tot het stadsdeel voor een uitspraak. Dit komt mede doordat de tegenstand 
voor sloop pas tot stand kwam ná de verkoop van het kerkgebouw. Maar ook is deze 
interactie te verklaren door wat Fenger en Kolk (2001) interdependentie noemen 
(besproken in hoofdstuk 4.4). Beide partijen hebben het stadsdeel nodig om doelen te 
bereiken. Het Bisdom wil een sloopvergunning van het stadsdeel en de samenwerkende 
belangenorganisaties hebben het stadsdeel nodig om het tot monument te verklaren of 
de sloopvergunning te weigeren.  
Het niet afgeven van een sloopvergunning of het toekennen van een monumentenstatus 
wordt door belangenorganisaties als een legitiem middel gezien om sloop te voorkomen. 
De toekomst van kerkgebouwen is volgens kerkbezitters geen zaak van de overheid. De 
inmenging in het besluitvormingsproces wordt niet begrepen, financiele steun uit de 
collectieve sector blijft namelijk achterwegen. De ongewenste inmenging van partijen als 
belangenorganisaties en lokale politiek beweegt de verkopers van kerkgebouwen om het 
besluitvormingsproces gesloten te houden. De inmenging kan er namelijk voor zorgen 
(door middel van het toekennen van een monumentenstatus of door politieke druk) dat 
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de kerkeigenaar geen vrij keuze meer heeft om te beslissen over de toekomst van het 
kerkgebouw, terwijl dit wel haar juridisch recht is.  
 
8.7: Kritische benadering en generaliseerbaarheid van de bevindingen 
De vragen in welke mate de belief systems invloed hebben gehad op het 
besluitvormingsproces en of de conflicten te verklaren zijn door de verschillen tussen de 
belief systems moeten terughoudend beantwoord worden. Het is onduidelijk in welke 
mate de belief systems invloed hebben gehad op het besluitvormingsproces. Deze vraag 
blijft onbeantwoord. 
Of de gevonden conflicten te verklaren zijn door de verschillen tussen de belief systems 
is eveneens lastig vast te stellen uit de informatie die is gegenereerd voor deze scriptie.  
Een verklaring is immers het vaststellen van een oorzaak-gevolg relatie die niet kan 

worden vastgesteld door het toegepaste onderzoeksdesign in deze scriptie (Swanborn 
2005). Toch hebben de verhoudingen tussen de belief systems invloed op het onstaan en 
het verloop van deze conflicten. Deze relaties zijn dan ook bovenstaand uiteengezet. 
Maar wat is nu precies de waarde van deze bevindingen? 
 
Als eerst moet worden erkend dat de gestelde relaties tussen aan de ene kant de 
gevonden conflicten en aan de andere kant de opgespoorde belief systems een uiterst 

normatieve bezigheid is. Naar alle waarschijnlijkheid schetst niet iedereen de zelfde 
relaties, dit is probleem waar veel sociaal-wetenschappelijke onderzoeken mee kampen 
(Swanborn 2005). In deze scriptie zijn de gevonden relaties gebaseerd op de interviews 
met de experts, het verdiepen in veel voorkomende problematieken (Hoofdstuk twee) en 
de interviews in de casussen.  
 
Daarnaast is de problematiek die in de casussen is gevonden van een dergelijk specifieke 
aard dat de bevindingen niet gegeneraliseerd mogen worden.  De conclusies die in deze 
scriptie getrokken worden hebben enkel betrekking op de casussen Pius X en de 
Pniëlkerk.  
Dit komt door de drie door Swanborn opgestelde generalisatieproblemen (Swanborn 
2005). Het eerste generalisatieprobleem is die van de doelgroepen (Swanborn 2005: 
244). Het aantal geinterviewde personen is in deze scriptie 16. Al deze 16 personen 
geven vanuit de eigen perceptie informatie over het verlopen besluitvormingsproces. Het 
is onwaarschijnlijk dat deze 16 verschillende personen een perfecte representatie vormen 

van stakeholders die in heel de wereld bij besluitvorming over de toekomst van 
kerkgebouwen betrokken zijn. De informatie die uit de interviews naar voren is gekomen 
mag niet breder getrokken worden naar andere casussen, het aantal geïnterviewden is 
daarvoor te klein.  
Het tweede generalisatieprobleem is die van de gelijkwaardige omstandigheden 
(Swanborn 2005: 245). De casussen van de Pius X en de Pniëlkerk zijn van een dermate 
specifieke aard dat het lastig is de informatie die naar voren is gekomen uit de interviews 
te laten gelden voor andere casussen. Om wat voorbeelden te noemen is in andere 
casussen de lokale poltieke situatie anders, het gebouw of de buurt.  
Het derde generalisatieprobleem is die van het tijdstip (Swanborn 2005: 248). De sloop 
van de Pius X is namelijk nog niet zo lang geleden volbracht, waardoor de 
geinterviewden misschien wat extremer reageren op vragen in vergelijking met oudere 
gevallen. Daarnaast werd er misschien, in vergelijkbare onderzoeken in de jaren ’70 
geheel anders nagedacht over herbestemming van kerkgebouwen. Momenteel staat 
herbestemming en sloop van kerkgebouwen in de belangstelling en wordt het erkend als 
probleem (Jelsma 2008), waardoor het tijdstip een probleem vormt voor generalisatie. 
Herhaling van dit onderzoek op langere termijn kan deze problematiek rondom 
generalisatie verhelpen. 
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Toch kunnen met de bevindingen uit dit onderzoek verwachtingen worden uiteengezet als 
er nader onderzoek wordt verricht. De aanbevelingen die gedaan worden in deze scriptie 
zijn voor een gedeelte op dit verwachtingspatroon gebaseerd. 
In dit onderzoek is nadrukkelijk gekeken naar conflicten en belief systems. In 
besluitvorming over de toekomst van kerkgebouwen die de oorspronkelijke functie gaan 
verliezen, zijn naar verwachting ook conflicten en belief systems aanwezig. De kans is 
groot dat de in hoofdstuk twee genoemde problematieken, die zijn afgeleid uit de expert 
interviews, voorkomen in deze casussen. In deze scriptie zijn de problematieken namelijk 
ook voorgekomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze problematieken niet 
aanwezig zijn in andere casussen, de experts geven dit immers aan.  
Bij deze problematieken moet gedacht worden aan financiele belangen om kerkgebouwen 
te slopen, politieke terughoudendheid met betrekking tot ‘kerkzaken’, de juridische regels 

bij het toekennen van een monumentenstatus, religieuze gevoeligheden bij 
herbestemming van kerkgebouwen, hervormingen binnen organisatie van kerken etc.  
Deze problematieken bestaan nu eenmaal vandaag de dag en hebben invloed op de 
interactie tussen partijen die beslissen over de toekomst van kerkgebouwen. De theorie 
in deze scriptie en de toegepaste methoden maken het mogelijk dit proces van interactie 
tussen partijen inzichtelijk te maken. 
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Hoofdstuk 9: Conclusies 
 
Introductie 
In de conclusie wordt de inhoud van deze scriptie naar thematische indeling behandeld. 

Maar eerst zal er worden ingegaan op beperkingen die aan dit onderzoek verbonden zijn. 
Het gevolgde onderzoeksdesign laat immers maar een klein stukje van de gevonden 
werkelijkheid zien. Het wetenschappelijke karakter van dit onderzoek vereist een 
terughoudendheid in het trekken van conlusies.  
De conclusies in dit onderzoek zijn onder onafhankelijke omstandigheden geschreven. De 
enige opdrachtgever is de Universiteit van Amsterdam. De conclusies zijn objectief maar 
met een wetenschappelijk kritische blik geschreven. De centrale vraag in deze scriptie is: 
 

‘Welke specifieke conflicten spelen er in het besluitvormingsproces rondom de 
herbestemming van kerkgebouwen en hoe wordt er met deze conflicten omgegaan in dit 
besluitvormingsproces?’ 
 
Kanttekeningen en onderzoeksbeperkingen 
De twee casussen die zijn onderzocht voor dit onderzoek leiden tot een beperkt beeld 
van de werkelijkheid. De conclusies die in deze scriptie worden getrokken zijn dan ook 
enkel gebaseerd op deze casussen en zijn niet generaliseerbaar naar andere 
kerkgebouwen die leeg staan of komen te staan.  
Daarnaast is dit onderzoek gericht op het besluitvormingsproces dat gemoeid gaat met 
de toekomst van het kerkgebouw. In het bijzonder is er aandacht geschonken aan 
interactie en conflicten tussen de partijen in dit besluitvormingsproces. Deze focus 
resulteert automatisch in het onderbelicht geraken van andere thema’s zoals macht, 
institutionele verhoudingen, communicatieve aspecten, politiek-bestuurlijke procedures 

etc. Kortom: de conclusies in deze scriptie beschrijven maar een klein gedeelte van het 
besluitvormingsproces. 
Deze scriptie kan en wil geen waardeoordeel vellen over het slopen van kerkgebouwen. 
De sloop van een kerkgebouw is niet direct een reden om een besluitvormingsproces 
‘mislukt’ te noemen.  
De invloed van de opgestelde stellingen voor de Qsort verdient ook een kanttekening. In 
hoofdstuk vier: ‘methoden’ is aangegeven dat het van groot belang is dat het hele 
domein van topics en issues die spelen in het besluitvormingsproces bedekt wordt door 

de stellingen en dat elk mogelijk denkbeeld over het besluitvormingsproces gevangen 
wordt in een stelling. Of dit is gelukt blijft altijd een vraag. Door middel van de expert-
interviews, die in het midden van de besluitvormingsarena staan, is dit nagestreefd. Ook 
is er na het invullen van de sorts aan de respondenten gevraagd of er nog topics misten. 
Uit de reacties kon geen eenduidig missend topic worden afgeleid.  
De beoordeling van de coalities in hoofdstuk zes: ‘bevinding over de coalities’, zijn uiterst 
normatief. Het indelen van partijen in coalities is een normatieve bezigheid. Anderzijds is 
deze indeling afgeleid uit de interviews met de respondenten uit de casussen. Er is 
gevraagd met welke partijen het meeste contact was, hoe dit contact was, waarom er 
met deze partijen het meeste contact was, of er contact is gezocht met andere partijen 
etc. De indeling komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is gebaseerd op interviews.  
 
 
De toekomst van het kerkgebouw: besluitvorming in een blackbox 

Voor de casus Pius X geldt dat het belief system dat de kopende en verkopende partijen 
vertegenwoordigen zo min mogelijk andere partijen bij het proces willen betrekken. De 
overheid, buurtbewoners en belangenorganisaties moeten zich niet bemoeien met de 
toekomst van het kerkgebouw, het is immers niet hun eigendom.  
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Het in de praktijk gebrachte besluitvormingsproces laat dat ook zien. Overige partijen 
krijgen pas weet van de sloop van de kerk als het gebouw al is verkocht. Het gevolg is 
dat er op dat moment felle tegenstand komt tegen het al genomen besluit, met een 
monumentenaanvraag tot gevolg. 
De hypothese is in deze casus van de Pius X bevestigd: kerkeigenaren en kopers van het 
kerkgebouw trekken samen op en sluiten overige partijen zo veel mogelijk buiten. Een 
overeenkomstig belief system bindt deze partijen. Ze denken hetzelfde na over 
herbestemming van kerkgebouwen en de inrichting van het besluitvormingsproces.  
 
Coalities en belief systems en de invloed op het besluitvormingsproces  
Als er naar de andere casus, de Pniëlkerk wordt gekeken, kan men niet spreken van 
tegengestelde belief systems tussen partijen. Opvallend is dan ook dat hier geen sprake 

is geweest van coalities die tegenover elkaar staan en bijbehorende conflicten. De 
verkopende partij (de lokale kerkgemeenschap) ziet het kerkgebouw als een gebouw dat 
een maatschappelijke functie heeft en daarom voor de buurt moet worden herbestemd. 
Financiële belangen spelen hier minder een rol dan bij de Pius X.  
De belief systems van deze partijen vertonen meer gelijkenis dan die van de partijen 
betrokken bij de Pius X. Concluderend valt te zeggen dat voor deze casussen de 
verhoudingen tussen de belief systems in grote mate de conflicten tussen de partijen 

verklaren. Wanneer de belief systems van alle actoren in het besluitvormingsproces 
gelijkenissen vertonen, dan is er sprake van minder coalitievorming en van minder 
conflicten. 
 
Gevonden belief systems 
Naar aanleiding van de ingevulde belief systems zijn vier verschillende belief systems 
gevonden. Het eerste belief system ‘Kerkgebouwen als maatschappelijk vastgoed’, ziet 
het kerkgebouw als een maatschappelijk object. Het gebouw moet dan ook voor de 
maatschappij herbestemd worden. Financiële, religieuze en juridische stellingen zijn niet 
bepalend binnen dit belief system. Dit belief system wordt gekoppeld aan stakeholders 
met een non-profit achtergrond.  
Het tweede gevonden belief system ‘Kerkgebouwen als commercieel vastgoed’ is een 
sterk afwijkend belief system in vergelijking met de andere vier. Het kerkgebouw wordt 
hier gezien als vrij te verkopen privaat vastgoedbezit. Andere partijen (overheid, 
buurtbewoners, belangenorganisaties) moeten zich zo min mogelijk bemoeien met 

besluitvorming over de toekomst van het kerkgebouw. Financiele en juridische belangen 
zijn zeer bepalend voor dit belief system. Religieuze belangen spelen geen belangrijke rol. 
Alle katholieke partijen en de corporatie de Alliantie worden aan dit belief system 
gekoppeld. 
Het derde gevonden belief system ‘de open besluitvormingsarena’ bepleit voornamelijk 
een veel actievere overheid om sloop van kerkgebouwen te beperken. Met name inspraak 
van buurtbewoners is een bepalend topic in dit belief system. Daarnaast zien deze 
partijen zich als belangrijke persoon om andere partijen bij het besluitvormingsproces te 
betrekken. Van de samenwerkende belangenorganisaties worden de organisaties die zich 
het actiefst hebben ingezet voor het behoud van de kerk gekoppeld aan dit belief system.  
Het laatste gevonden belief system ‘Gematigde visie’ lijkt op het derde belief system. Dit 
belief system is echter gematigder. Zo wordt het juridische eigendom van de kerkbezitter 
erkend, de rol van de buurtbewoners is ook beperkter. Verschillende partijen worden aan 
dit belief system gekoppeld; projectontwikkelaar Kristal, Stadsdeel Bos en Lommer en 
belangenorganisaties. 
 
De rol van vertrouwen 
Het verband tussen de gevonden coalities en de belief systems van de actoren verklaren 
voor een gedeelte de getoonde interactie tussen de partijen. In het geval van de Pius X 
spreken de coalities een andere taal en doen weinig moeite elkaar te verstaan. Er is geen 
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vertrouwen tussen de partijen om in een open dialoog de problematiek te bespreken. De 
actoren benaderden elkaar zelden in een open dialoog en hadden vooral contact via de 
media of via het stadsdeel. Een rechtszitting is al snel het gevolg. Dit komt ook door de 
timing van de samenwerkende organisaties toen zij zich in het besluitvormingsproces 
mengden. De kerk was toen al verkocht en er viel voor de belangenorganisaties niets 
meer te halen bij het Bisdom. 
De tegengestelde belief systems maken het ontbreken van vertrouwen begrijpelijker, 
beide partijen dachten zó anders over het kerkgebouw dat consensus moeilijk te 
bewerkstelligen was. 
De interactie tussen de partijen bij de Pniëlkerk verliep een stuk gemoedelijker. De belief 
systems tonen hier ook een sterkere samenhang. De actoren begrijpen elkaar dan ook 
beter. De stakeholders bij de Pniëlkerk hebben onderling veel contact gehad en er was 

veel overleg. Deze transparantie vergrootte het vertrouwen tussen de partijen. 
Vertrouwen kan ontstaan door directe communicatie tussen partijen die verschillende 
belangen en tegengestelde belief sytems hebben.  
 
Hoe de verkoper van het gebouw ziet 
Een belangrijk verschil tussen de Pniëlkerk en de Pius X is dat in het geval van de 
Pniëlkerk de verkopende partij de rol de een kerkgebouw vervult structureel anders ziet 

dan de verkopende partij van de Pius X die zag. Het gereformeerde kerkbestuur ziet het 
gebouw een buurtfunctie vervullen en vindt dan ook dat het gebouw herbestemd moet 
worden met een buurtfunctie. In het geval van de Pius X werd het kerkgebouw gezien als 
vastgoed van het Bisdom Haarlem. Deze besliste dus ook over de toekomst van het 
kerkgebouw. Het Bisdom zag geen reden om het kerkgebouw te bewaren en was gebaat 
bij de financiële opbrengsten. Problematiek en gevoelige discussies over nieuwe functies 
waren niet aan de orde omdat het gebouw werd verkocht met voorwaarde tot sloop. De 
insteek van de verkopende partij is essentieel voor het verloop van het 
besluitvormingsproces. De verkopende partij heeft immers de sterkste positie om te 
beslissen over de toekomst van de kerk. Grootschalig bezit van kerkgebouwen leidt 
immers tot een grote, ook maatschappelijke verantwoordelijkheid. De verkopende partij 
moet zich daarom welbewust afvragen wat de waarde is van het religieuze erfgoed. Hier 
speelt de vraag of het kerkgebouw een collectieve waarde is of dat het enkel toebehoort 
aan een groep gelovigen. Het toekennen van deze waarde is een uiterst subjectieve 
bezigheid. Om conflicten later in het besluitvormingsproces te voorkomen is het zinvol in 

gesprek te gaan met bijvoorbeeld belangenorganisaties en buurtbewoners.  
 
Een actieve of een passieve overheid? 
In het geval van de Pniëlkerk was er sprake van een meewerkende, actieve overheid. Het 
stadsdeel schiep de juiste condities en ging faciliterend te werk voor de kopende en 
verkopende partijen van de kerk. Hierdoor versnelde het besluitvormingsproces en was 
er meer draagvlak voor het bereiken van een herbestemming voor het kerkgebouw.  
In het geval van de Pius X was het stadsdeel passief. Slotervaart liet zich benaderen door 
zowel de voor- als tegenstanders van het behoud van de Pius X en heeft zich er met één 
besluit vanaf gemaakt. De inzet van de overheid kan cruciaal zijn voor het bereiken van 
een herbestemming voor een kerkgebouw en het behouden van religieus erfgoed. 
 
De rol van de monumentenstatusaanvraag 
In beide casussen is er sprake van een aanvraag tot monument. In beide gevallen 
probeert het Cuypersgenootschap op te komen voor de belangen van het religieus 
erfgoed, met name de architectuur. De aanvraag wordt als laatste redmiddel gezien om 
invloed uit te oefenen en inspraak te krijgen binnen het besluitvormingsproces. De 
aanvraag tot monumtenstatus frustreert in beide gevallen het besluitvormingsproces. Als 
de monumentenstatus wordt toegekend dan verkleint dit de mogelijkheden voor 
herbestemming. Er moet dan immers rekening worden gehouden met eisen voor het 
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behoud van het karakter van het gebouw. Voor een vitale toekomst van het kerkgebouw 
is een monumentenstatus dan ook geen goede ontwikkeling. Er zijn andere instrumenten 
om het gebouw voor sloop te behoeden. De aanvragen vergroten alleen maar het 
wantrouwen tussen verkopende partijen en de belangenorganisaties. 
 
Concluderende opmerkingen voor het vakgebied 
Deze scriptie toont aan dat er op constructieve wijze onderzoek kan worden gedaan naar 
coalitievorming in gevoelige besluitvormingsprocessen. In de planologie komen veel van 
dit soort gevoelige besluitvormingsprocessen voor. De bijdrage van de Qsort method en 
het analyseren van de historie van een dergelijk besluitvormingsproces maken het 
mogelijk conflicten te duiden.  
Voor een mediator, een policy-broker of procesmanager kan informatie over de belief 

systems die actoren hebben van belang zijn om conflicten te sturen of (indien gewenst) 
te stimuleren of voorkomen. Deze studie laat zien dat zelfs in zeer gevoelige 
besluitvorming deze informatie los te krijgen is. Met deze informatie kunnen 
professionals hun voordeel doen, het maakt de ongrijpbare opvattingen en gedachtes 
van stakeholders tastbaarder. Als stakeholders de opvattingen en overtuigingen van 
elkaar in één overzicht kunnen vatten draagt dit bij aan overzicht waarom partijen zich 
op een bepaalde manier opstellen en is wederzijds begrip dichterbij. Veelal wordt de 

discussie over een bepaald besluit of thema te nauw genomen. Het ontvlechten van een 
belief system zorgt ervoor dat de ideeën en opvattingen van actoren in een breder 
perspectief geplaatst worden. Het gaat ineens niet meer over één besluit maar over een 
besluit dat is ingekaderd in een breder geheel van overtuigingen en denkbeelden. Dit 
verbreedt de discussie en kan de actoren duidelijk maken waarom de opponent een 
andere mening heeft.  
Samenwerking, coalitievorming tussen partijen en het meten van belief systems is een 
thema waar in de planologie meer onderzoek naar gedaan mag worden. 
Overeenkomstige of sterk afwijkende belief systems kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan het beantwoorden van de vraag waarom besluitprocessen verlopen zoals ze 
verlopen.  
Voor wetenschappers en onderzoekers is de gevolgde route van deze scriptie bruikbaar 
om conflicten te kunnen duiden en het verloop van besluitvormingsprocessen te vatten. 
De rol van belief systems in ruimtelijke besluiten en het toepassen van de Qmethod is in 
de Planologie nog ondervertegenwoordigd. Deze scriptie draagt daar een klein beetje aan 

bij. 
 
Overzicht conclusies over de Pius X en de Pniëlkerk: 
 

 Het verloop en het ontstaan van conflicten in besluitvorming over de toekomst van 
kerkgebouwen wordt beinvloed door de verhouding van de belief systems tussen actoren. 
Er bestaan meer conflicten als er sprake is van tegengestelde belief systems. 

 De verhouding tussen belief systems van actoren heeft invloed op het soepel of stroef 
verlopen van het besluitvormingsproces en de kans op herbestemming of sloop van het 
kerkgebouw. 

 De positie die de verkopende partij inneemt heeft grote invloed op het verloop van het 
besluitvormingsproces. Als de verkopende partij, zoals bij de Pius X, aanstuurt op sloop 
dan is het heel lastig voor andere partijen om hier verandering in aan te brengen. 

 In het geval van de Pius X is er sprake van coalitievorming in het besluitvormingsproces 
over de toekomst van kerkgebouwen waarbij de verkopende partijen en de kopende 
partijen samen optrekken. Deze partijen delen een overeenkomstig belief system; 

 Belangrijke opvattingen binnen deze coalitie zijn financiele motieven, het uitensluiten van 
overige partijen en de grote waarde die wordt toegekend aan het formele recht om te 
beslissen over de toekomst van het kerkgebouw. 
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 De opgestelde hypothese is bevestigd. In een stroef besluitvormingsproces is er sprake 
van tegenover elkaar staande coalities met tegengestelde belief sytems en conflicten. In 
het vloeiende besluitvormingsproces is er sprake van overeenkomstige belief systems 
tussen actoren en is er minder sprake van conflicten. 

 De coalitie die pleit voor behoud van de kerkgebouwen hebben een ander belief system. 
Deze pleiten voor een actieve overheid, een transparant en open proces en vinden dat 
het kerkgebouw een maatschappelijke functie heeft. 

 Een actieve overheid vergroot de mogelijkheden voor herbestemming en verkleint de 
kans op sloop.  

 Het aanvragen van een monumentenstatus frustreert het besluitvormingsproces voor een 
eventuele nieuwe functie en verkleint de mogelijkheden het gebouw ‘om te bouwen’ voor 
een nieuwe gepaste functie. 

 Religieuze kwesties vormen geen directe aanleiding voor het mislukken van 
herbestemming.  

 Directe communicatie tussen verschillende partijen heeft een positief effect op het 
vertrouwen in het besluitvormingsproces. Vertrouwen is belangrijk om tussen 
verschillende partijen consensus te bereiken over de toekomst van het kerkgebouw.   

 Financiele argumenten kunnen zeer bepalend voor verkopers van kerkgebouwen om aan 
te sturen tot sloop.  

 Het toegepaste onderzoeksdesign leidt ertoe dat conflicten in gevoelige 
besluitvormingsprocessen geduid kunnen worden. De interactie tussen de partijen wordt 
blootgelegd en kan begrepen worden door de achterliggende opvattingen van de actoren 
te vatten.  
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Hoofdstuk 10: Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden er aanbevelingen gedaan aan partijen en professionals die 
gemoeid zijn met een besluitvormingsproces over de toekomst van een kerkgebouw die 
haar functie heeft of gaat verliezen. De aanbevelingen zijn gebaseerd op bevindingen uit 

deze scriptie.  
 

 De overheid moet zich actief inzetten voor het behoud van religieus erfgoed. Het bestand 
aan kerkgebouwen dat gesloopt dreigt te worden (1500) is zo groot dat het van 
maatschappelijk belang is dit te beschermen. Een nieuwe functie in deze kerkgebouwen 
is de beste optie om ze in stand te houden. 

 Een pro-actieve werkhouding van de gemeente voorkomt verrassingen zoals een 
sloopaanvraag die ineens binnen kan komen. Wees als gemeente deze aanvraag voor, ga 

in gesprek met kerkbezitters en spreek over de problemen die ze hebben. 
 De verkopende partij van het kerkgebouw moet contact zoeken met andere partijen 

alvorens een partner te vinden om het kerkgebouw te kopen. Belangenorganisaties horen 
nu eenmaal bij de realiteit van de dag en komen er anders gedurende het 
besluitvormingsproces achter. Een open besluitvormingsproces in plaats van een 
blackbox zorgt voor meer transparantie en meer begrip van andere partijen over de 
beslissing die uiteindelijk genomen wordt. Het formele recht van de eigenaar om te 
beslissen over de toekomst van het kerkgebouw blijft bestaan. 

 Het samenvoegen van rooms-katholieke parochies in clusters (of regio’s) is een geschikt 
moment om samen met belangenorganisaties een dialoog aan te gaan over welke 
kerkgebouwen in de regio gesloopt kunnen worden en welke absoluut niet. Het Bisdom 
kan aangeven welke kerkgebouwen leeg komen te staan, welke financieel gezien 
aantrekkelijk zijn om te slopen en hoe het draagvlak is voor sloop is vanuit de achterban. 
De belangenorganisaties kunnen aangeven welke kerken bewaard moeten blijven vanuit 

hun perspectief. Samenwerking tussen deze partijen in dit stadium van het 
afstotingsproces kan spanning wegnemen. 
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 Partijen die participeren of die willen participeren in het besluitvormingsproces over de 
toekomst van de kerk moeten direct contact met elkaar zoeken. Geen indirect contact via 
de gemeente of via de media. Sta open voor andere meningen, zie het niet als een 
bedreiging.  

 Wees zeer voorzichtig met het aanvragen van een monumentenstatus voor een 
kerkgebouw. Het kan frustrerend zijn voor het besluitvormingsproces en het stimuleert 
argwaan tussen belangenorganisaties en verkopers of kopers van het kerkgebouw. Een 
monumentenstatus kan de mogelijkheden voor herbestemming verkleinen. 

 Denk als verkoper van een kerkgebouw goed na over welke positie wordt ingenomen als 
het besluitvormingsproces wordt gestart. Deze positie is bepalend voor het verdere 
verloop van het besluitvormingsproces. Sluit niet te vroeg mogelijkheden uit, stuur niet 
te gemakkelijk aan tot sloop.  

 Voorkom dat elke verkoop van een kerkgebouw een ad-hoc beslissing is. Zowel de 
gemeente (of provincie) als grootschalig religieus vastgoedbezitters moeten werken 
vanuit een vastgesteld (strategisch) beleid. Maak deze beleidsstukken openbaar en sta 
open voor inspraak. 

 In dit nieuw opgestelde beleid moet beschreven staan welke kerken per definitie moeten 
blijven bestaan, welke gesloopt kunnen worden en en welke in aanmerking komen voor 
herbestemming en waarom. Daarnaast moet er een draaiboek in zijn opgenomen waarin 

staat welke kernbeslissingen genomen moeten worden en wat de spelregels zijn tussen 
de partijen. 

 Partijen kunnen sterk afwijkende ideeën en opvattingen over herbestemming van 
kerkgebouwen en het besluitvormingsproces hebben. Voor partijen is het daarom soms 
lastig elkaar te begrijpen. Andere meningen en opvattingen moeten met respect 
behandeld worden. Samenwerken voor een nieuwe passende functie hoeft niet 
uitgesloten te worden door sterk verschillende ideeën en overtuigingen. 
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Samenvatting 
 
Introductie 
In dit hoofdstuk worden de antwoorden op de deelvragen kort samengevat. De 

samenvatting leidt tot een reductie van informatie en voor een vollediger beeld kan 
verdieping in de scriptie zelf worden gezocht. 
 
Deelvraag 1: Wat zijn de gevolgen van ontkerkelijking in Nederland en wat zijn 
voorkomende problematieken in besluitvormingsprocessen over de toekomst 
van kerkgebouwen? 
In Nederland komen de komende decennia 1500 kerkgebouwen leeg te staan. Dat is de 
opgave. Deze kerkgebouwen komen leeg te staan door een teruggang in kerkbezoek. 

Steeds minder mensen komen naar een kerkgebouw om daar het geloof te belijden. Ook 
zijn steeds minder mensen gelovig. Deze trend zal zich ook in de toekomst voortzetten 
(SCP, 2006). 
De ontkerkelijking zorgt voor een toenemende financiële druk op het religieus vastgoed. 
Steeds minder mensen moeten een voortdurend verouderend vastgoedbestand 
onderhouden. Daarnaast is er een sterke vergrijzing in pastors, priesters en dominees 
om de kerkgebouwen te voorzien van kerkdiensten. Dit leidt tot het afstoten van 
kerkgebouwen.  
De afstoting van kerkgebouwen roept de vraag op wat er met deze gebouwen moet 
gebeuren. De kerkeigenaar beslist daarover (mits het kerkgebouw een 
monumentenstatus heeft of op een andere manier is beschermd). 
Sloop van kerkgebouwen is financieel aantrekkelijk omdat sloop-nieuwbouw veelal een 
groter winstmarge genereert en een lager risicoprofiel heeft. Daarnaast speelt er een 
religieuze discussie wat een acceptabele ‘passende’ nieuwe functie is voor het 

kerkgebouw.  
Dit kan kerkeigenaren bewegen om aan te sturen op sloop. In dit geval worden andere 
stakeholders buiten het besluitvormingsproces gehouden en wordt enkel contact gezocht 
met een eventuele koper van het kerkgebouw. Partijen die het kerkgebouw willen 
behouden strijden dan tegen de koper en verkoper van het kerkgebouw. Kortom; er is 
sprake van coalitievorming.  
Overige problematieken zijn de beperkte mogelijkheden voor de lokale politiek om een 
sloopvergunning niet af te geven. Er moeten dan goede argumenten worden gevonden 

waarom het gebouw niet gesloopt mag worden, terwijl politieke partijen geen vingers 
willen branden aan gevoelige zaken. De scheiding kerk-staat weerhoudt de politiek van al 
te veel bemoeienis.   
 
Deelvraag 2: Welke theoretische benadering kan de problematiek van 
coalitievorming tussen actoren bij herbestemmingsprocessen verklaren en wat 
houdt deze theoretische benadering in? 
Het Advocacy Coalition Framework (ACF) van Paul Sabatier uit 1988 biedt 
aanknopingspunten om coalitievorming te onderzoeken (Sabatier 1988). In het model 
van Sabatier staat interactie tussen de partijen centraal. Het ACF is oorspronkelijk 
bedoeld om beleidsveranderingen te duiden. De beleidsvorming kan het best worden 
bekeken in ‘policy subsystems’ in een tijdsspanne van tien jaar (Sabatier 1988). Deze 
subsystems zijn domeinen in het politieke spectrum dat zich bezig houdt met een 
afgebakend beleidsprobleem waar een oplossing voor gevonden moet worden. 

Bij het nemen van besluiten in deze subsystems is er sprake van verschillende coalities 
die een eigen ‘belief system’ hebben. De functie van deze belief systems is het binden 
van actoren. De actoren hebben dezelfde opvattingen, oplossingsrichtingen, ideeën en 
gedachten over wat het probleem is en hoe dit op te lossen.  
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Voor deze scriptie is deze benadering geschikt omdat het uitgangspunt de interactie 
tussen de partijen is. Daarnaast kan er gespeurd worden binnen de coalities. Waarom 
werken deze partijen samen? Is er sprake van een overeenkomstige visie hoe een 
kerkgebouw wordt gezien en hoe het besluitvormingsproces moet worden ingericht? Of 
werken de partijen samen maar is er geen sprake van een overeenkomend belief system? 
Verklaren de verschillende belief systems tussen actoren de conflicten in het 
besluitvormingsproces? 
Hypothetisch wordt in deze scriptie gesteld dat de belief systems bijdragen aan de 
interne verhoudingen tussen de partijen binnen de coalitie. De hypothese: 
 
‘In gevoelige besluitvorming, zoals de herbestemming van kerken, dragen 
overeenkomstige belief systems tussen actoren bij aan de totstandkoming van een 

besluit over de herbestemming van kerkgebouwen’ 
 
Deze hypothese gaat aan de werkelijkheid worden getoetst door twee casussen te 
onderzoeken. Hiervoor zijn verschillende methoden en technieken nodig. 
 
Deelvraag 3: Hoe kan de theoretische benadering (ACF) meetbaar worden 
gemaakt, welke methoden en technieken worden toegepast om coalitievorming 

en conflicten te onderzoeken? 
Om inzicht te krijgen in de geschiedenis worden er interviews gehouden met actoren die 
een actieve rol hebben gehad in het besluitvormingsproces in de casussen. In de 
interviews wordt gevraagd met welke partijen de actor heeft samengewerkt en welke 
partijen zijn tegengewerkt. Waarom juist deze partijen? Op deze manier ontstaat een 
beeld van coalities en in welke context deze coalities opereerden. Ook zal er specifiek 
naar conflicten worden gevraagd. Hoe zijn deze ontstaan en hoe zijn ze beslecht? De 
interviews zijn semi-gestructureerd opgebouwd naar voorbeeld van Bryman (2009).  
Om een beeld te krijgen van de belief systems die de actoren hebben (en die 
hypothetisch overeenkomen binnen de coalities), wordt gebruik gemaakt van de Qsort 
method. Dit is een methode waardoor de subjectiviteit van de actor meetbaar wordt 
gemaakt en kwantitatief verwerkt kan worden. De geïnterviewde moet kaartjes met 
daarop stellingen op een normaal verdeelde manier sorteren, van ‘meest mee eens’ naar 
‘minst mee eens’. Door middel van een vergelijking van de sorts van de actoren ontstaat 
een beeld van hun visie op de herbestemming van kerkgebouwen en de inrichting van 

het besluitvormingsproces. Door de Qsort is de hypothese toetsbaar aan de werkelijkheid 
gemaakt.  
De stellingen zijn gebaseerd op expertinterviews. Drie experts kennen van verschillende 
stakeholders de invalshoeken en weten wat er speelt in de besluitvormingsarena. Deze 
expertinterviews maken het ook mogelijk de casussen in een context te plaatsen én 
staan aan de basis van hoofdstuk één. Voor een overzicht van de toegepaste methoden, 
zie bladzijde 38. 
 
Deelvraag 4: Welke onderzoeksgebieden worden als casus genomen en waarom? 
De voormalige rooms-katholieke Pius X kerk in Amsterdam Slotervaart en de Pniëlkerk in 
Amsterdam Bos en Lommer worden als casus genomen in deze scriptie. Deze casussen 
zijn aanbevolen door de experts die zijn geïnterviewd. Deze experts hebben enkele 
casussen aanbevolen, kijkende naar een aantal opgestelde eisen (zie bladzijde 36 voor 
een overzicht van deze eisen).  
Door de keuze voor de Pius X en de Pniëlkerk gaat dit onderzoek over twee kerken die 
een andere geloofsachtergrond hebben en in een relatief vergelijkbaar gebied staan. 
Daarnaast zijn de kerkgebouwen maar zeven jaar na elkaar gebouwd (1954 en 1961). 
Tot slot wordt de Pniëlkerk door de experts aangekaart als een voorbeeld van een 
succesvolle herbestemming, terwijl de Pius X als voorbeeld wordt gezien van hoe een 
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besluitvormingsproces voor de toekomst van een kerkgebouw uit de hand kan lopen en 
uiteindelijk heeft geleid tot sloop. 
 
Deelvraag 5: Welke coalities vallen er binnen deze casussen te onderscheiden 
en wat voor rol hebben conflicten binnen en tussen de coalities gespeeld in de 
besluitvormingsprocessen van deze casussen? 
Voor de Pius X geldt dat er twee coalities te onderscheiden zijn die lijnrecht tegenover 
elkaar hebben gestaan. Aan de ene kant het parochiebestuur, het bisdom en de Alliantie. 
Aan de andere kant samenwerkende belangenorganisaties: ProWest, het 
Cuypersgenootschap, Amstelodamum, Agora Europa en Taskforce Toekomst 
Kerkgebouwen. De interactie richt zich voornamelijk binnen de coalitie. Tussen de 
coalities is vrijwel geen contact. Áls er contact is, dan gaat dat veelal via de pers of via 

diensten van het stadsdeel. Er bestaat spanning tussen de coalities. Er bestaan pogingen 
om in dialoog te treden, maar dit zijn er zeer weinig. Beide coalities volgen een strategie 
om het doel te bereiken. De samenwerkende organisaties zoeken strategisch de media 
op en bereiden juridische stappen voor, terwijl de verkopende en kopende partijen van 
het kerkgebouw voorsorteren op een zo snel mogelijk slopen van het gebouw.  
De samenwerkende organisaties richten zich voornamelijk tot de gemeente. Dit doen ze 
om sloop te voorkomen, omdat het gebouw al is verkocht wanneer deze coalitie zich met 

het besluitvormingsproces gaat bemoeien. Op het moment dat deze belangenorganisaties 
zich gaan mengen in de discussie is het besluit eigenlijk al genomen. Zij zijn dus te laat 
om nog invloed uit te oefenen. De aandacht van de belangenorganisaties leidt wel tot het 
aanwijzen van monumenten in stadsdeel Slotervaart en landelijk media-aandacht voor 
het behoud van kerkgebouwen. 
In de casus van de Pniëlkerk is er minder sprake van coalities waartussen conflicten 
bestaan. Partijen hebben onderling contacten en er bestaat geen hoog oplopende 
spanning tussen verschillende coalities. Podium Mozaïek opereert als een spin in een web 
en weet de gemeente te bewegen tot het zoeken naar subsidies en heeft veel contact 
met Krisal projectontwikkeling en het kerkgenootschap. Beslissingen worden tussen de 
partijen in onderling overleg en met af en toe getouwtrek genomen. Het 
besluitvormingsproces wordt gekenmerkt door een transparant en samenwerkend 
karakter.  
Tijdsdruk heeft een belangrijke rol gespeeld in dit besluitvormingsproces. De (Europese) 
subsidies die waren binnengehaald hadden een beperkte looptijd. Het project moest dus 

binnen een bepaalde tijd gerealiseerd worden om de subsidies te kunnen behouden. 
Alleen dan was de exploitatie mogelijk. Partijen hadden dus belang bij een snel 
besluitvormingsproces. 
Conflicten ontstaan wanneer het Cuypersgenootschap een monumentenstatusaanvraag 
doet. Deze aanvraag is niet van te voren gecommuniceerd. Door deze aanvraag heeft de 
verbouwing stil gelegen maar is uiteindelijk wel volbracht.  
 
Deelvraag 6: Welke belief systems hebben de actoren in de casussen en wat zijn 
de verhoudingen tussen deze belief systems? 
Er zijn vier verschillende belief systems gevonden. Dit wil zeggen dat er door de 
computer vier samenstellingen van stellingen zijn geformeerd. Aan de hand daarvan 
wordt gekeken welke geïnterviewden het beste passen bij de verschillende belief systems. 
Het tweede belief system onderscheidt zich sterk van andere belief systems. De twee 
katholieke partijen én de kopende partij de Alliantie, behoren tot dit belief system. 
Hiermee is de hypothese bevestigd. Deze partijen behoren tot één coalitie én hebben een 
gemeenschappelijke visie op herbestemming van kerkgebouwen en het besluitvormings-
proces dat daarmee gemoeid gaat. De visie benadrukt dat de overheid en burgers zich zo 
min mogelijk moeten bemoeien met de verkoop van kerkgebouwen. Het formele recht 
van de kerkeigenaar om te beslissen over toekomst van het gebouw, wordt benadrukt. 
Het gebouw wordt als vastgoed gezien, dat verkocht mag worden om geld te verdienen.  
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De andere drie belief systems stellen dat de overheid juist wél een actieve rol moet 
spelen bij afstoten van religieus erfgoed door bezitters. Een kerk dient volgens deze 
belief systems een maatschappelijk doel en moet dus ook voor de maatschappij 
herbestemd worden. Het besluitvormingsproces moet zich voltrekken in een open en 
transparant systeem. Het eerste belief system stelt dat met name non-profitinstellingen 
herbestemming mogelijk moeten maken, en benadrukt de maatschappelijke functie die 
het gebouw heeft. Opvallend is dat actoren die gekoppeld worden aan dit eerste belief 
sytem een non-profit achtergrond hebben.  
Het derde en het vierde gevonden belief system ook hebben overeenkomsten. Zo zien 
beide partijen een grote rol om andere partijen bij het besluitvormingsproces te 
betrekken en pleiten ze voor een veel actievere overheid. Een verschil is dat het derde 
belief system ook pleit voor een actievere buurt. Het vierde belief system erkent, meer 

dan het derde belief system, het recht van de kerkeigenaar om als eerst te beslissen over 
de toekomst van het kerkgebouw. Bij het derde belief system horen Taskforce Toekomst 
Kerkgebouwen, Agora Europa en ProWest. Dit zijn de initiatiefnemers die een coalitie 
hebben proberen op te zetten om voor het behoud van de Pius X te pleiten. In dit licht is 
de hypothese ook bevestigd. Bij het vierde ‘gematigdere’ belief system horen onder 
andere Bond Heemschut, Amstelodamum, de stadsdeelvoorzitter die actief was in Bos & 
Lommer en Kristal projectontwikkeling.  

Het enige sterk afwijkende belief system is het belief system dat gesteund wordt door de 
kopers en verkopers van de Pius X. De belief systems in deze casus zijn zó afwijkend dat 
de kans op sloop en conflicten groter is. Maar er moet worden opgemerkt dat deze 
scriptie geen waardeoordeel kan en wil geven over het slopen van kerkgebouwen. De 
sloop van een kerkgebouw is niet direct een reden om een besluitvormingsproces 
‘mislukt’ te noemen.  
 
Deelvraag 7: Welke relaties bestaan er tussen aan de ene kant bevindingen over 
de verhoudingen tussen die belief systems van de actoren en aan de andere 
kant de bevindingen over het verloop van het besluitvormingsproces? 
Het is lastig om exact vast te stellen wat precies de invloed van de belief systems is op 
het besluitvormingsproces. Toch kunnen een aantal bevindingen worden vastgesteld. Ten 
eerste dat in het geval dat de belief sytems sterk afwijkend zijn en zijn verdeeld over 
coalities, de kans op conflicten groter is. Dit is duidelijk te zien in de casus van de Pius X. 
In het geval van de Pniëlkerk, waar sprake was van minder tegenover elkaar staande 

belief systems, waren ook minder conflicten waarneembaar.  
Ten tweede is de opvatting over wat een kerkgebouw eigenlijk precies is doorslaggevend. 
Hier ligt de kern van veel conflicten over de toekomst van het kerkgebouw. Aan de ene 
kant wordt het kerkgebouw gezien als maatschappelijk object, waar de maatschappij 
over mag beslissen. Aan de andere kant kan een kerkgebouw gezien worden als een 
privaat object, waar de eigenaar over beslist.  
De verhouding tussen belief systems heeft invloed op het ontstaan en het verlopen van 
conflicten. Daarnaast is de hypothese bevestigd. Kopende en verkopende partijen in 
stroeve besluitvormingsprocessen hebben een gemeenschappelijk belief system. In 
soepele besluitvormingsprocessen is er sprake van overeenkomstige belief systems 
tussen actoren. 
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Intervieuws3 
 
Pius X Slotervaart; 

 Bestuur Parochie. 01-06-2010. Verrijzeniskerk Amsterdam. 
 Bouwzaken Bisdom Haarlem. 04-06-2010. Haarlem. 
 Gemeenteraadslid Stadsdeel Slotervaart, partij Stichting Leefbare Tuinstad. 06-07-2010. 

Per e-mail afgenomen interview. 
 Bureau Monumenten en Archeologie. 10-06-2010. Bureau Monumenten en Archeologie, 

Amsterdam. 
 Agora Europa. 15-07-2010. Agora Europa, Amsterdam. 
 Taskforce Toekomst Kerkgebouwen. 09-07-2010. Woonadres geinterviewde. 
 Bond Heemschut. 03-06-2010. Bond Heemschut, Amsterdam.  

 Amstelodamum. 08-07-2010. Woonadres geinterviewde. 
 Woningcorporatie de Alliantie. 30-06-2010. De Alliantie, Amsterdam. 
 ProWest. 26-05-2010. Woonadres geinterviewde. 
 Huizingaschool. 08-06-2010. Huizingaschool, Amsterdam. 

 
Pniëlkerk Bos en Lommer; 

 Secretaris kerkgemeente. 10-06-2010. Podium Mozaiek, Amsterdam. 

 Buurtoudste kerkgemeente. 15-06-2010. Podium Mozaiek, Amsterdam. 
 Stadsdeelvoorzitter. 16-06-2010. Woonadres geinterviewde. 
 Kristal Projectontwikkeling. 04-06-2010. Kristal, Amsterdam.  
 Matrix Partners/Stichting Podium Mozaïek. 06-07-2010. Matrix Partners, Amsterdam. 

 
 
 
 

 

                                                
3 De audiobestanden van de interviews zijn af te luisteren vanaf de bijgevoegde 
CD in het bijlagenboekje. Deze CD is alleen toegevoegd bij de versie voor de 
wetenschappelijke beoordeling. 


