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De beschrijving van de Immanuëlkerk die u in
dit artikel vindt, vormde een casus voor mijn
afstudeeronderzoek. In dit onderzoek wordt
een model gepresenteerd voor het beschrijven
van de beleving van de kerkruimte van wederopbouwkerken. Dit model vat ik samen in de
inleiding van dit artikel.
Een beschrijving van de historische achtergrond van wederopbouwkerken, de motivatie
voor het model, de literatuurlijst die hoort bij
de verwijzingen in dit artikel en een beschrijving van andere casussen zijn te vinden in het
oorspronkelijke afstudeerverslag.1
Gerdien van der Graaff - Duijst, sept. 2014
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Inleiding
In dit artikel zal de beleving van de kerkruimte
van de Immanuëlkerk te Delft van architect Eschauzier beschreven worden. Alleen de beleving
in de kerkruimte zal beschreven worden. De
nevenruimten en het exterieur worden buiten
beschouwing gelaten. Volgens Van den Broek
is de inwendige ruimtelijke vorm ook het meest
bepalend voor de kerkarchitectuur: ‘In haar
krijgt het liturgisch gebeuren zijn architectonische vorm. Naar buiten is de architectuur minder uitbeelding dan wel getuigenis daarvan naar
de wereld en dat is uiteraard van minder betekenis dan het gebeuren zelf.’1
De beleving van de ruimte zal worden beschreven vanuit de optiek van de kerkganger
- de gebruiker - en binnen de context van een
religieuze ruimte. In deze context zal de beschrijving vanuit twee invalshoeken worden gedaan: de zintuigelijke ervaring en het wezen van
de kerk. De zintuigelijke ervaring zal worden
beschreven aan de hand van een vijftal aspecten
die Eschauzier volgens Van der Werf2 zag als
belangrijke aandachtspunten bij het ontwerpen
van protestantse kerkruimten: licht, materiaal,
akoestiek, kleur en klimaat. Deze aspecten zijn
concreet, controleerbaar en zonder voorkennis
te beschrijven. Het vijftal geeft geen sluitende
omschrijving van alle zintuigelijke ervaringen,
maar geeft wel aan welke aspecten in een protestantse kerkruimte domineren. Het wezen van
de kerkruimte zal worden beschreven vanuit de
identiteitsbeschrijving die Van den Broek gegeven heeft van het kerkgebouw. Van den Broek
schrijft over ‘het wezen’ van de kerkruimte in

een viertal punten: de inwendige ruimtelijke
vorm, de totaliteit van het liturgisch centrum,
de relatie van het liturgisch centrum tot de gemeente en tot slot, de sfeer.3 Bij de ‘inwendige
ruimtelijke vorm’ gaat Van den Broek onder andere in op de relatie van de liturgie en de plattegrond en de oriëntatie van de inrichting.4
De opbouw van de beschrijvingen is als volgt.
Ter ondersteuning zal de beschrijving beginnen met de situering van het gebouw in de bebouwde omgeving door de route van buiten naar
binnen te beschrijven. Ook zal de opzet van de
plattegrond beschreven worden.
Hierna worden de eerste drie aspecten van
Van de Broek besproken. Daarop volgt een bespreking van de vijf aspecten van Eschauzier om
te besluiten met het vierde en laatste aspect van
Van den Broek.
Om recht te doen aan de ware betekenis van
een kerkgebouw zal men zich bij de beleving
van de kerkruimte onbevooroordeeld en ontvankelijk moeten opstellen. Om met Lukken
te spreken: ‘Men respecteert kerkgebouwen pas
echt in hun intrinsieke betekenisvormgeving,
wanneer men recht doet aan het eigen point de
vue van het kerkgebouw, aan zijn intrinsieke oriëntering waarin al deze betekenissen in onderling verband staan, telkens weer op eigen wijze,
met al hun spanningsvelden, uiteindelijk gericht
op de ritueel-liturgische performance zelf.’5
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Immanuëlkerk
F. A. Eschauzier, 1960
Situering
In 1945 besloot de landelijke overheid de Technische Hogeschool Delft als eerste Hogeschool
voorrang te geven voor de bouw van nieuwe faculteitsgebouwen, omdat Nederland in de wederopbouwperiode dringend behoefte had aan
geschoolde ingenieurs.1 De campus werd in de
nog onbebouwde Wippolder gerealiseerd. Er
werd besloten ook de rest van de Wippolder
te bebouwen. Ten noordoosten van de campus
werden in de jaren vijftig en zestig nieuwe woonwijken gebouwd.2 De Immanuëlkerk ligt aan de
Schoemakerstraat. Deze straat, vernoemd naar
een Delftse professor die in het verzet actief was,
vormt de oostelijke grens van het universiteitsterrein. Gelegen in de bocht van de straat en aan
de kop van een woningblok vormt de kerk een
belangrijk markeringspunt in de wijk. De kerk
vormde samen met de Katholieke Vredeskerk
en de Hervormde Maranthakerk - die in 2001
door brand verwoest werd - een kerkendriehoek
in de wijk.3 De Immanuëlkerk werd in januari 2012 het eigendom van de Gereformeerde
Kerk Vrijgemaakt. In het gebouw viert ook de
van oorsprong Gereformeerde wijkgemeente
nog steeds haar erediensten. De wijkgemeente
krimpt ten gevolge van vergrijzing en is daarom
opzoek naar een kleinere kerkruimte. De Vrijgemaakte gemeente was echter, na gestage groei,
op zoek naar een grotere kerkruimte.

Plattegrond
Het realiseren van een kerkgebouw voor ruim
zeshonderd gelovigen op een beperkt en grillig
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gevormd bouwterrein was een grote uitdaging.
De hoofdarchitect van de kerk, Fons van den
Berg van architectenbureau F.A. Eschauzier,
moest creatief met de ruimte omgaan. Hij nam
de kerkzaal als uitgangspunt in het ontwerp en
tekende daar, tegen de rooilijn aan, de andere
zalen omheen. Op de plattegrond is te zien dat
de hal gevormd wordt door de ruimte die overbleef. De ingang van de kerkzaal bevindt zich
aan de noordkant. De bankenrijen zijn verdeeld
in drie grote vakken en twee kleinere aan weerzijde van de preekstoel. De preekstoel staat niet
op de middenlijn, maar is enigszins naar links
verschoven. Daarachter bevindt zich een aparte
avondmaalsruimte. De nevenruimten van het
kerkgebouw bevinden zich voornamelijk tegen
de rechte, noordelijke rooilijn aan. Helemaal
westelijk bevindt zich de entree naar de kosterswoning op de eerste verdieping. Daaronder is
op de plattegrond een fietsenstalling te zien die
via een garderobe uitkomt in de hal. Rechts van
de kosterswoning bevindt zich een grote zaal
met een podium voor toneelvoorstellingen, die
echter ook geschikt is voor recepties en het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst. Daarnaast
bevindt vinden zich, aan de binnentuin, twee
kleine vergaderzaaltjes. In de noordoosthoek
leidt een trap naar nog een zaal, die tegenwoordig als kindercrèche wordt gebruikt.
Wezen van de ruimte

Ruimtelijke vorm en liturgisch centrum
Kerkgangers betreden de kerk nadat ze onder
het Chi-Rho-teken zijn doorgegaan. De balk
waarvan het Chi-Rho-teken - de eerste twee
Griekse letters van het woord ‘Christus’ - deel
beleving beschrijven
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Ruimtelijke vorm

Liturgisch centrum

uitmaakt, werd als kunstgreep toegepast om de
geringe entreepartij te benadrukken. Het was
de architect niet gelukt op het kleine kavel een
vanzelfsprekende entree te ontwerpen. Het teken is niet zomaar gekozen, maar symboliseert
dat de ontmoeting met Christus niet alleen
aan de kerk is voorbehouden.4 Hiermee wordt
de kloof tussen maatschappij en kerk gedicht.
De route van de entree naar de kerkzaal wordt
door de vormen van het gebouw begeleidt. Het
begint met de rondingen van de gevel die zich
naar de entree toebuigen als gebaar van welkom.
Eenmaal binnengekomen, wordt het straatgeluid overstemt door het geluid in de entreehal.
Het geluid van elkaar begroetende kerkgangers
in de lage hal met hardstenen vloer is overweldigend. Door een gebogen wand van glas die
in zijn geheel opengeschoven kan worden, ziet
men de kerkzaal al. Wil men nog naar het toilet
of naar de kindercrèche dan zal men eerst zijn
route moeten vervolgen. Ook de dominee en de
kerkenraad zullen zich naar het einde van de hal
moeten begeven. Daar aangekomen versmalt de
hal zich in een kleine doorgang met zicht op de
binnentuin waar vroeger een boom stond. Via
deze route wordt de weg steeds meer privé. Na
de toiletten, vergaderruimten en de trap naar
de crèche volgt de consistorie met daarachter
de predikantenkamer die via een klein deurtje
uitkomt in de kerkzaal. Via de consistorie betreden dominee en kerkenraad de kerkzaal. De
kerkganger kan ook direct vanuit de drukke entreehal de kerkruimte binnen stappen. Het geluid uit de hal sterft weg en men staat in een
ruimte met een akoestiek van een geheel andere
orde. Ook het geluid van de eigen voetstappen
verandert wanneer men vanuit de stenen hal de
houten vloer betreedt. De hoogte van de ruimte
maakt dat het geluid nauwelijks vergelijkbaar is
met het geluid van alledag. Het is een zacht en
rond geluid dankzij de afgeronde hoeken van de
zaal. Op het eerste gezicht lijkt de ruimtelijke
vorm eenvoudig: een grote, hoge, bijna vierkante
ruimte met symmetrische indeling. Een nadere
kennismaking leert dat op subtiele wijze allerlei
ruimtelijke variaties zijn aangebracht waardoor
van symmetrie geen sprake is. Zo is er een lichte

helling in de vloer aangebracht en zijn de drie
zitvakken met banken niet gelijkvormig. In de
bankenrijen in het middelste vak is een kniklijn aangebracht die is georiënteerd op de kansel. De banken rechts van de knik zijn enkele
graden verdraaid. Ook de grote ramen bevinden
zich niet gespiegeld ten op zichte van elkaar. Al
deze kleine verschuivingen zorgen ervoor dat
de ruimtelijke beleving nergens in de ruimte
hetzelfde is. De Immanuëlkerk is niet overtuigend een lengte- of dwarskerk, maar heeft - de
avondmaalsruimte buiten beschouwing gelaten - een vierkant grondoppervlak. De ruimte
heeft daarmee de voordelen van beide ruimtevormen. De gelovigen scharen zich, dankzij de
korte bankenrij aan weerszijden van de kansel
rond het woord en tegelijk moeten de kerkgangers als pelgrims een weg afleggen terwijl hun
blik op de avondmaalstafel gericht is. De meest
opvallende ruimtelijke vorm is de aparte avondmaalsruimte die is verlaagd en door kolommen
wordt afgezonderd van de kerkruimte, waardoor
de ruimte een intiem karakter krijgt. De hoeken van de wanden zijn afgerond waardoor ze
de gemeente, het Woord en de sacramenten als
het ware in één greep omvangen.5 Bankenrijen
langs de zijwanden versterken het omarmende
effect van de ruimte. Het orgel bevindt zich op
een galerij boven de entree waar tevens ruimte
is voor een kerkkoor. In de loop van de tijd is er
een aantal aanpassingen gedaan aan de inrichting. Zo zijn de kleine bankenrijen aan weerszijden van de preekstoel verwijderd waardoor het
effect van scharing rond het Woord verdwenen
is. Ook achterin is een aantal bankenrijen weggehaald. De meest ingrijpende ruimtelijke ingreep betreft de toevoeging van een podium in
de jaren negentig met daarop nieuwe liturgische
objecten als een doopvont en lezenaarstafel. Het
podium van twee treden hoog werd geplaatst
naar aanleiding van een veranderde visie op de
eredienst. Er was behoefte ontstaan om naast
de dominee ook gemeenteleden een rol te laten
vervullen tijdens de eredienst en daarvoor was
onder andere een lezenaar nodig. De verhoging
biedt een podium voor deze liturgische activiteiten, maar heeft tegelijkertijd grote afbreuk ge-
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Licht

Materiaal

daan aan het sobere karakter van het liturgisch
centrum. Oorspronkelijk bestond het liturgisch
centrum slechts uit een preekstoel en een koperen doopvont. Het doopvont werd vervangen
door een houten exemplaar en kreeg een nieuwe
plek op het podium niet meer links, maar rechts
van de preekstoel. De preekstoel bleef en hangt
nog steeds aan een van de kolommen. De zorgvuldige dosering van elementen is echter verdwenen. Daarvoor in de plaats staat er nu allerlei meubilair op het podium dat niet direct een
functie vervuld tijdens de eredienst. Zitelementen, bloemenstandaards, geluidsboxen en een
wirwar aan snoeren maken de ruimte rommelig.
Daarnaast werpt het podium een blokkade op
tussen de avondmaalstafel en de gemeente.
In de beginjaren zaten er soms wel achthonderd mensen in de kerkzaal. Er werden dan voor
de banken ook nog stoelen gezet, zodat de afstand tussen kansel en gemeente heel klein was.
In de loop van de tijd nam het ledenaantal van
de kerk af en zijn naast de stoelen ook enkele
bankenrijen weggehaald. Met de komst van een
nieuwe gemeente is er het een en ander veranderd. Liturgische elementen worden anders gebruikt. De Vrijgemaakte predikant betreedt niet
meer de preekstoel maar spreekt de gemeente
toe vanachter de lezenaarstafel. De afstand tussen de preekstoel en de gemeente was hem te
groot en de preekstoel werkte voor hem belemmerend. Graag maakt hij van het hele podium
gebruik om de gemeente te onderwijzen. Ook
de avondmaalsruimte wordt anders gebruikt,
omdat de gemeente het avondmaal niet meer altijd zittend aan tafel viert. De helft van de keren
lopen de gemeenteleden in processie langs de
zijwanden naar de avondmaaltafel. Het brood
wordt aan de linkerhoek van de tafel uitgedeeld,
de wijn aan het andere uiteinde van de tafel uitgereikt. Zo ervaren de gemeenteleden, al lopend,
het avondmaal nog steeds in een apart gestelde
ruimte.
Zintuigelijke ervaring

Licht
De kerkruimte is vrij donker, omdat de weinige
ramen die er zijn, gevuld zijn met glas-in-lood.

Tijdens de eredienst is kunstlicht noodzakelijk.
In de zaal hangen vier grote kroonluchters en
daarnaast zorgen wandlampen met een soortelijke vormgeving voor de rest van de verlichting.
Met de komst van het podium zijn boven het
liturgisch centrum extra lampen gehangen. Aan
weerszijde in de ruimte bevindt zich een groot
glas-in-loodvenster. Het westelijke glas-inloodraam was er al bij oplevering en is van de
hand van G. van ‘t Net. Voor het glas-in-lood in
het tweede raam was pas jaren later voldoende
budget. De twee ramen zijn verticaal in drieën
gedeeld en worden doorkruist door een diagonale stijl. Het oostelijke raam beeldt de Bruiloft
te Kana af, het westelijke de storm op zee met
Jezus en zijn discipelen in de boot. Naast twee
grote ramen komt er ook daglicht binnen via
een aantal kleine, vierkante ramen op ooghoogte
voorin bij de avondmaalstafel en op de galerij.
De zes ramen voorin zijn in de jaren negentig
voorzien van gekleurd glas. Het contrast tussen
de grote en kleine ramen levert een bepaalde
spanning op van het lichtspel, omdat het licht
niet gelijkmatig over de ruimte verdeeld wordt.
De kleuren van het glas zorgen ervoor dat de
ruimte op elk moment van de dag anders is.
Zonnige dagen kleuren de ochtendienst rood en
voorzien de late middagdienst van een blauwe
gloed.

Materiaal
Eschauzier had een voorliefde voor hout. Dat
blijkt wel uit de houten banken, die verankert
zijn in de vloer. Ook de vloer en de preekstoel
zijn van hout. De banken glanzen van een dikke
laklaag en contrasteren daarmee met de kale
houten vloer. Toch is niet hout het materiaal dat
de ruimte domineert, maar baksteen. De donkerbruine, hoge, bakstenen wanden omgeven de
ruimte in een doorgaande, vloeiende beweging.
Zowel binnen als buiten is dezelfde steensoort
gebruikt. De verlaagde avondmaalsruimte onderbreekt de zuidelijke bakstenenwand met een
wit geverfde, betonnen latei die het gewicht van
de wand afdraagt op kolommen. De avondmaalsruimte is niet alleen door de ruimtelijke
vorm apart gezet, maar ook door een ander materiaalgebruik. Het meest opvallende materiaal
beleving beschrijven
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Akoestiek

Kleur

in de ruimte is de meterslange avondmaalstafel van gepolijste, groene steen die slechts door
twee poten wordt gedragen. De van oorsprong
wit gepleisterde achterwand en stenen vloer
doen denken aan de materialisering van traditionele protestantse kerkgebouwen. De kerkzaal
wordt overspannen door een kruisverband van
vakwerkliggers en het plafond is bedekt met
plaatmateriaal. De kroonluchters en wandlampen zijn gemaakt van staal en glas.

Akoestiek
Jan van der Zwart is sinds de opening van de
Immanuëlkerk organist. Inmiddels heeft hij dus
al ruim vijftig jaar speeltijd achter de rug. Volgens hem is de kerk vooral een ‘spreekkerk’ en
geen ‘zangkerk’.6 Dit wordt weersproken door
de heer Kooijker die stelt dat deze kerk juist een
positieve uitzondering vormt binnen de Gereformeerde wederopbouwkerken. In andere kerken werd de akoestiek doorgaans helemaal niet
afgestemd op de gemeentezang maar slechts op
de spraak.7
In de eerste tien jaar sprak de dominee zonder versterking.8 Dat kon doordat er boven de
kansel een houten klankbord is aangebracht die
het stemgeluid helder versterkt. In de muur zijn
voegen open gelaten en gevuld met absorberend
materiaal.9 Dit zorgt voor een niet al te lange
nagalmtijd. Ook is de afstand tussen de dominee en de gemeente klein gehouden wat ook
zorgt voor een goede verstaanbaarheid. 10
De ruimte is akoestisch ook geschikt gemaakt voor de gemeentezang. Uiteraard speelt
de hoogte hierin een belangrijke rol. De bakstenen wanden hebben gunstige akoestische
eigenschappen. Het orgel is hoog in de ruimte
geplaatst waardoor het geluid zich via het pla6

Van der Zwart, in een gesprek met de auteur, 10 juni
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fond goed kan verspreiden.11
Volgens organist Van der Zwart is er aan de
zangkwaliteit van de ruimte minder aandacht
besteed. Hij ervaart dat het zingen moeizaam
gaat. Dat komt doordat het orgel niet op een
goede plek staat.12 Het orgel had volgens Van
der Zwart beter midden in de ruimte kunnen
staan waardoor er sprake was geweest van een
evenwichtige spreiding en kaatsing van het geluid. Daarnaast neemt de baksteen mogelijk al
te veel geluid op.

Kleur
Een veel gehoorde reactie van kerkgangers is,
dat de ruimte door de bakstenen somber is. Veel
kerkgangers geven des gevraagd aan dat ze de
muren liever witgepleisterd zouden zien. Het is
vooral bruin, in allerlei gradaties, dat de ruimte
kleurt. De glanzende, eikenhouten banken en
kansel verspreiden een warme gloed, terwijl het
doffe baksteen vooral grijzige kou uitstraalt. Er is
in de afgelopen jaar geprobeerd met kleur meer
warmte in de ruimte te brengen. Zo heeft het
later geplaatste tweede glas-in-lood raam meer
warme kleuren, is de witte wand van achter de
avondmaalstafel geel geverfd en is gekleurd glas
aangebracht in de vierkante ramen boven de
tafel. Het originele kleurenpalet heeft een heel
ander karakter en kenmerkt zich door rustige,
zachte pasteltinten die de natuurlijke kleuren
van hout en baksteen aanvullen. Het zijn tevens verzachte weergaven van kleuren die het
Nederlandse landschap domineren, namelijk:
hemelsblauw, grasgroen en zandkleurig. Het
plafond en de avondmaalstafel zijn mintgroen,
de lampen en de kozijnen van de glazenwand
zijn lichtblauw en de grof gestucte balustrade
van de galerij en de wand van het avondmaal
zijn zandkleurig. Deze kleuren contrasteren met
de nieuw toegevoegde kleuren die hun warmte
ontlenen aan hun helderheid en hoge intensiteit
en daarmee een bepaalde hardheid hebben. Het
zorgvuldig gedoseerde palet van Eschauzier van
ingetogen kleuren is in de loop van de tijd aan11 H. Kooijker, akoestisch ingenieur, telefoongesprek op 16
juli 2012
12 Van der Zwart, in een gesprek met de auteur, 10 juni
2012
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Klimaat

Sfeer

gevuld met uitbundige, warme kleuren met een
veel harder karakter. Daarmee is enerzijds de soberheid en ingetogenheid van het kleurgebruik
verdwenen en heeft de ruimte anderzijds meer
warmte gekregen. Vooral het geel van de avondmaalswand en het rood uit het glas-in-lood zijn
bepalend geworden voor de sfeer.

Klimaat
Het zintuigelijke voelen had volgens Eschauzier
niet alleen te maken met materiaalgebruik en
kleur maar ook met gevoelstemperatuur en comfort.13 Het resulteerde in geïntegreerde oplossingen zoals een voetverwarming die in de banken verwerkt is. Lange buizen, waar warmwater
door heen stroomt, dienen als voetenbankje en
verwarmen gelijktijdig. Later zijn ventilatoren
aan het plafond toegevoegd, waarmee de lucht
wordt gecirculeerd. Zo is het klimaatcomfort in
de Immanuëlkerk met eenvoudige middelen geregeld. Toch doet de eenvoud geen afbreuk aan
het comfort. De ruimte voelt, mede dankzij het
warme hout van de banken, behaaglijk aan.
Sfeer
De kerkruimte van Eschauzier ademt ingetogenheid. Wanden omsluiten de eenvoudige
ruimtelijke vorm in één vloeiende beweging.
De kerkganger ervaart de beslotenheid ervan
die versterkt wordt door de donkere baksteen
en het ontbreken van zicht op de buitenwereld.
De eenvoud van de ingetogen vorm is echter
niet eenvoudig. Overal zijn subtiele veranderingen van de hoofdvorm te vinden die er voor
zorgen dat de beleving van de ruimte nergens
hetzelfde is. Ook het kleurenpalet is ingetogen,
in aard en aantal. Meer uitbundige kleuren werden pas later toegevoegd. De aard van het mintgroen, lichtblauw en zandkleurige is zacht en
bescheiden. Samen met het ongeverfde, bruine
hout en bakstenen vormen ze een harmonieus
geheel. Het levendige hout laat de ruimte ademen. Hoewel men uit de vorm, het materiaal
en kleur de sfeer kan proeven, is het vooral het
oorspronkelijke liturgische centrum dat als beste
de ingetogenheid weergeeft. De inrichting van
de banken richt de blik vanzelfsprekend naar

voren, waar het liturgisch centrum omkaderd
wordt door de latei en kolommen van de avondmaalsruimte. Men ziet slechts een preekstoel
en een doopvont op de grond staan. Daarachter
bevindt zich de meterslange avondmaalstafel.
Elk element getuigt van vakmanschap en ontleent zijn karakter aan een unieke vormentaal en
materiaalgebruik die de functie ervan versterkt.
Het hout van de preekstoel met het klankbord
zorgen voor een heldere akoestiek. De zwaarlijvige stenen avondmaalstafel oogt waardig, maar
zweeft tegelijk doordat slechts twee poten het
gewicht dragen. Daarmee krijgt de viering van
het avondmaal zowel een serieus als verrassend
feestelijk karakter. Het doopvont bestaat uit een
stalen voet met daarop een glanzende, koperen
schaal waarin het water kan schitteren. Ook de
banken met voetverwarming en de lampen kenmerken zich door een zorgvuldige vormgeving
en degelijke materialen.
Met een minimum aan middelen is de sfeer
van de ruimte gerealiseerd. Toch is deze allesbeheersende soberheid niet karig, maar is de eenvoud juist een kwaliteit die de ruimte een kalme
waardigheid geeft.

13 Van der Werf 2002, p. 98

beleving beschrijven
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