
Tussen sloop en behoud:
het verhaal van de Waterstaatskerk
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"Na de morgen-godsdienstoefening van 14 juli
1839 in de oude kerk te Hengelo, waarin ds. Mol
de sluitingsrede houdt naar aanleiding van 2 Pe
trus 3:11-15, werd deze kerk gesloten. In de mid
dagdienst wijdt ds. Van Hoogstraten de nieuwe
kerk in met een leerrede over Psalm11O:2a"Dient

de Heere met vreugd". De oude kerkwas in 1545
gebouwd en had aanvankelijk gediend tot kapel
van het huis Hengelo". Een kantenknipsel,geplakt
in een notulenboek van de Ned.HeN.Gemeente

van Hengelo, vermeldt dit over het begin van de
zogenaamde Waterstaatskerkals kerkgebouw.
Het plan is om op 14 maart 1991 - 150 jaar (en
acht maanden) later - dit kerkgebouw te herope
nen als Cultureel Centrum. Daarbij mogen wij niet
uit het oog verliezen dat al in 1968 voor het eerst
gesproken werd over een eventuele sluiting en dat
de laatste kerkdienst er plaats vond op 28 maart
1976. De geschiedenis van de eigenlijke kerk
krijgt in het volgende nauwelijks aandacht; er zal
meer worden ingegaan op de jaren voorafgaande
aan de ingebruikstelling en op de gebeurtenissen
rond en na de sluiting in 1976.
In de zeventiende en achttiende eeuw kerkten,

zoals hieNoor vermeld, de protestantse Henge
loërs in het kerkje dat ook wel als kapel van het
Huis Hengelo is vermeld en de bezitters van dit
huis hadden het recht de predikant te benoemen.
Het kerkje was maar een klein gebouwtje. waarin
nauwelijks meer dan 300 mensen de diensten
konden bijwonen. Het kerkje lag op het voorste
deel van c;1ebegraafplaatsaan de Bornsestraaten
wel aan de rechterkant. Geziende bevolkingsgroei
en de veNallen staat van het gebouw had de ker
keraad uit een behoefte aan een grotere en betere
ruimte zich in 1785 al eens tot de Ridderschapen

Steden van Overijssel gericht met een verzoek om
steun. Dit verzoek sorteerde geen effect. De daar
op volgende slechte tijden maakten dat pas in
1819 weer een bede om hulp werd verstuurd, nu
gericht aan koning Willem I. Waarom de koning?
In 1816 had deze, nadat er eerder departementen
van Hervormde en Roomse Eredienst waren inge
steld, een Algemeen Reglement voor de organisa
tie van de Hervormde Kerk uitgevaardigd. Daar
mee had hij zichzelf in feite het opperbestuur van
deze kerk toegeëigend. Hierop volgde in 1824
een Koninklijk Besluit dat geen nieuwe kerken ge
bouwd noch bestaande herbouwd of gewijzigd
mochten worden zonder voorafgaande koninklijke
goedkeuring. De uitvoering van dit besluit werd
opgedragen aan de ministers van Justitie, Binnen
landse Zaken, Openbare Werken en Waterstaat.
De bevoegde ambtenaren zetelden niet bij Justitie
noch bij de afdeling Binnenlandse Zaken, maar die
van de afdeling Waterstaat werden belast zo niet
met de gehele uitvoering dan toch met de leiding
en het opzicht over de kerkelijke bouwactiviteiten.
In de wandel noemde men ze waterstaatsinge
nieurs. Hun bouwwerken kregen de naam "Water
staatskerken", gebouwd in de zogenaamde water
staatsstijl. Kenmerken eNan zijn een tempelachtig
zuilenfront, witgepleisterde interieurs met boog
ramen en een veelhoekig torentje op het kerkdak.
Onze waterstaatskerk kreeg haar kortstondige
predicaat "monument", omdat zij zich van het

gangbare type onderscheidde door de situer!ng
van het zuilenfront aan één der lange zijden: een
gegeven dat in ons land zeer zeldzaam is.
Voor de Hengelose kerkvoogdij was dit voorschrift
(het Kon. Besluit van 1824. red.) aanleiding, nadat
de banden met het Huis Hengelo verbroken
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waren.zich in 1830 tot de minister van Hervormde

E.redienstte richten. In dat jaar bedroeg het aantal
gemeenteleden 1141 en voor "deze talrijke scha
re. uitmuntend door prijstelling op het bijwonen
Van de openbare Godsdienst" strekt "een gebouw
tot vergaderplaats waarin slechts driehonderd
mensen behoorlijk geplaatst kunnen worden".
Kerkvoogden hadden zich gewend tot de heer
Plomp. stadsarchitect van Kampen. om een kos
tenbegroting te maken. De Hervormde Gemeente
kon niet voldoende geld opbrengen om de bouw
te bekostigen. maar "de gemeente van Hengelo
onderscheidt zich zowel door betoonde liefde
voor Vorst en Vaderland als door buitengewone
Godsdienstige gezindheid, en derhalve gezegd
mag worden een Koninklijk gunstbewijs. gelijk zij
vraagt bij dezen, alleszins waardig te zijn". Dit
leidde ertoe, na een brief in 1836 aan de Hoofd

ingenieur van Waterstaat over de plannen en de
begroting. dat in 1837 goedkeuring voor de aan
besteding werd gegeven: totale kosten daarvan
FI. 10.200.--. De kerk zou gebouwd worden door
Gerardus Heerink, timmerman te Oldenzaal. Wie

uiteindelijk de tekeningen heeft gemaakt is niet
duidelijk: óf de stadsarchitect van Kampen óf één
van de waterstaatsingenieurs.
Zoals we gezien hebben werd de kerk in 1839 in
gebruik genomen tijdens een feestelijke dienst
onder leiding van de Lochemse predikant ds. J.

van Hoogstraten. die van 1830 tot 1833 in Hen
gelo had gestaan.
In 1844 kreeg de kerk een nieuw orgel. dat in
1903 door een ander werd vervangen. Verbou
wing vond plaats in 1903, een gedeeltelijke en
weinig geslaagde restauratie volgde in 1930. Be
paalde gedeelten van die weinig geslaagde po
gingen tot verfraaiing. zoals glas in lood ramen,
zijn nu weer verdwenen. Over de eigenlijke. in
nerlijke aspecten van het kerkelijke leven, zoals
dat zich in het gebouw afspeelde, gaat het niet in
het nu volgende. Wat de toekomst van het ge
bouw in het laatste kwart van deze eeuw zou
kunnen zijn kwam al aan de orde in 1968. De
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rijksoverheid had in dat jaar voor Hengelo een
ontwerp-monumentenlijst vastgesteld en bij de
bespreking ervan in de gemeenteraad pleitten B &...

W voor plaatsing van de Nederlands Hervormde
kerk op die lijst. De tegenstanders van dit voorstel.
waaronder de protestants christelijke fractie. de
den een beroep op het gezond verstand. De
voorstanders, die het uiteindelijk zouden verlie
zen, noemden het een aanfluiting als het gebouw
niet tot monument zou worden verklaard. In die

zelfde tijd had de kerkVoogdij voor alle zekerheid
alvast een sloopvergunning bij het ministerie van
C.R.M. aangevraagd; niet om de kerk terstond te
slopen, maar om vrijheid van handelen te hebben.
Deze vergunning werd verleend. De kerkvoogdij
beschouwde toen al de kerk als een mogelijk blok
aan het been. Het besluit om de kerk te sluiten

dateert echter eerst uit het najaarvan 1975. Na de
kerkdienst van 28 maart 1976 gingen de deuren
van de kerk tot nader order dicht. Financiële zor

gen, afnemend kerkbezoek en spreiding van het
kerkvolk over de nieuwbouwwijken maakten
voorzieningen elders gewenst. Uiteindelijk werd
"De Hoeksteen" gebouwd en daarin werden de
klokken van de Grote Kerk opgeborgen. De vraag
over de toekomst van het gebouw aan de Delde
nerstraat was meer dan tien jaar onderwerp van
gesprek tussen kerkvoogdij en gemeentebestuur.
Soms speelde de rijksoverheid, soms nog een an
dere belanghebbende een rol bij dit overleg. Het
drama speelde zich af in vijf bedrijven en werd
gadegeslagen en pas op het laatst meegespeeld
door de burgers van Hengelo. georganiseerd in
comite's en stichtingen of als enkelingen.
Het eerste bedrijf bestaat uit overleg tussen kerk
voogdij en gemeentebestuur nog voor de sluiting
van de kerk. In maart 1976 wordt het voor korre

tijd onderbroken door een ingediend bouwplan
tot bouw van een kantorenflat. Maar dat plan
wordt na een week weer ingetrokken en het
overleg zet zich voort. De kerkvoorgdij vraagt 
net als in 1968 " weer een sloopvergunning aan.
E.indevan het eerste bedrijf is de voolopige plaat-
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verwervingssubsidie van ongeveer 80 Ofo

(=FL.800.000.--) zal verlenen. In juli komt het be
richt dat het Rijk dit niet zal doen. in september
volgt de mededeling dat de kerk definitief op de
monumentenlijst staat en ook de in 1976 ge
vraagde sloopvergunning wordt niet verleend.
Gemeenteraad en kerkvoogdij komen in het ge
weer tegen de monument-verklaring, de kerk
voogdij bovendien tegen de sloopweigering. StU
denten van de A.K.1.uit Enschede organiseren in
april van het volgende jaar een tentoonstelling
over de Waterstaatskerk. De Stichting Oald Hen
gel volgt tijdens de zomermaanden hun voorbeeld
en verbindt er een handtekeningenaktie aan: een
open brief van de schilder Riemko Holrrop ligt ter
tekening en het aantal adhesiebetuigingen groeit
met de dag.
Derde bedrijf in /981 en 1982. Het besluit, waarbij
de kerk van de monumentenlijst wordt geschrapt.
dateert van 13oktober 1981. De Bond Heemschut

spreekt van het "jo-jo-monument" in Hengelo en
de weg is weer vrij voor alles. In diezelfde tijd is
een nieuw kantorenflat-plan onthuld, nu met be
houd van de voorgevel van de kerk. Ook een nieu
we stichting meldt zich aan. namelijk die "tot het
behoud Nederlands Hervormde Kerk". Wie voor

dit goede doel geld wil geven. kan daar terecht.
Verder zakt het doek - tot het volgende bedrijf.
Vierde bedrijf: 1985. waarin de "Stichting Monu
ment en Wonen" opkomt. Deze lanceert een plan
tot aankoop van de kerk. bouw van de muziek
school achter de kerk en aanvullende woning
bouw. De financiering van dit plan moet gevonden
worden in de zogenaamde terugploegregeling.
op grond waarvan voor bestrijding van de werke
loosheid bestemde gelden gebruikt kunnen wor
den voor bouwactiviteiten. Als stap in de goede

Plartegrond
zitplaatsen

Dwarsdoorsnede.

sing van de kerk op de monumentenlijst: dit ge
beurt op verzoek van de Bond Heemschut.
Vanuit de burgerij meldt zich een breed samenge-
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st.e1dcomité met de heer A.W.K. van Kooten als
initiatiefnemenr. Doel is een onderzoek naar de

mogelijkheid het gebouw te gebruiken voor so
ciale culturele doeleinden. In de tussentijd vraagt
de burgemeester. wie het behoud van de kerk
zeer te harte gaat, een deskundig oordeel over het
monumentale aspect van de kerk. In een brief van
7 februari 1977 schrijft prof.dr.C.A. van Swighem,
hoogleraar architectuur aan de Vrije Universiteit.
hem zijn conclusie:"De N.H.- kerk aan de Delde
nerstraat valt onder de categorie van bescher
mingswaardige monumenten".
Het tweede bedrijf speelt in 1978. De gemeente
raad besluit op 10 januari van dat jaar de kerk aan
te kopen. Echter op voorwaarde dat het Rijk een
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richting valt te vermelden dat de gemeenteraad
op 26 mei 1985 besluit de kerk te kopen. Gebruik
makend van de speciale regeling zal dan de hand
aan de ploeg geslagen worden. Voordat deze
goede voornemens echter tot concrete plannen
leiden zullen nog drie jaren voorbij gaan. Eenvan
de redenen daarvan is. dat de terug te ploegen
gelden niet gebruikt mogen worden voor wo
ningbouw. Zonder dat is het plan financieël niet
haalbaar. Onder de bedrijven door wordt de
bouwkundige staat van het gebouw er niet beter
op: de nieuwe eigenaar zorgt voor enig onder
houd.

Het vijfde en slotbedrijf speelt in 1988: in de twee
de helft van dat jaar raakt de Waterstaatskerk
problematiek in een stroomversnelling. Het ge
meentelijk apparaat laat in de eerste maanden
weten de laatste hand te leggen aan grote plan
nen. Bij de publicatie ervan blijken die te gaan in
de richting van een kerk. uitwendig schijnbaaron
geschonden. maar inwendig volgepropt met ka
mers en kantoren van de muziekschool. de kunst
iaal en de kunstuitleen. Eenfraaieaula isachterdit

alles geprojecteerd. Zoiets is voor velen redenop
de achterste benen te gaan staan: een aantal in
stellingen richt zich tot het gemeentebestuur en
waarschuwt tegen dergelijke heilloze plannen. Zo
gaat men toch niet om met een "beschermings
waardig monument". De stichting "'t Neutje"
komt op het laatste ogenblik met een alternatiefen
financieel gelijkwaardig plan. waarbij de aula in en
de muziekschool achter de kerk is gesitueerd.
Dan gaat de gemeenteraad vergaderen. In haar
vergadering van 26 juni 1988 vraagt zij nadere
vergelijking van de gemeentelijke plannen met
die van "'t Neutje". De vergadering van 22 sep
tember dreigt te eindigen in een politieke patstel
ling tussen voor- en tegenstanders. Gevraagd
wordt dan aan een tweetal particulieren om te
onderzoeken of er bij de burgerij voldoende be
reidheid bestaat om. indien noodzakelijk, finan
cieel bij te dragen tot een monument-waardige
verbouwing van de kerk; antwoord graag binnen 4
weken. In deze korte spanne tijds wordt aan toe
zeggingen een bedrag van meer dan FL.60.000,-
bereikt. In de vergadering van 25 oktober geeft de
gemeenteraad - op grond van deze nieuwe feiten
- toestemming aan het college de zaak verder te
onderzoeken. Op 18december 1988 gaat de raad
in principe akkoord met het bijgestelde 'Neutje'
plan. De uitwerking van de plannen wordt ter
hand genomen door een particuliere stichting, aan
wie het economische eigendom van de kerk zal
worden overgedragen. Sindsdien heeft de Stich
ting Cultureel Centrum Hengelo zich bezig ge
houden met de voorbereiding van de restauratie
en nieuwe inrichting. met de heer H.C. Methorst
als architect.

Begin mei 1990 beginnen de werkzaamheden op.
aan en in de kerk en het wachten is nu op de 14e
maart 1991. Het is te hopen dat daarna de vroege-
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re Nederlands Hervormde Kerk aan de Deldener
straat. ook wel Waterstaatskerkgenoemd. als cul
tureel Centrum in Hengelo een functie gaat vervuI
len in overeenstemming met haar eerbiedwaar
dige ouderdom en gerestaureerde monumentale
staat. Inoktober 1988 iseen oproep tot de Henge
lose gemeenschap gericht om zich bereid te ver
klaren. indien nodig. een bedrag te storten voor
het behoud van het interieur van de Waterstaats

kerk. Velen. waaronder talrijke donateurs van Oald
Hengel. reageerden positief. Voor de gemeente
raad van Hengelo was dit reden de plannen voor
de restauratie van de kerk in oude staat goed te
keuren. Gelukkig bleek het mogelijk de financie
ring zo te gerelen dat op hen die positief reageer
den geen beroep meer behoeft te worden gedaan.
Wij danken hen allen van harte. Zij hebben eraan
meegewerkt dat de Waterstaatskerk op 14 maart
a.s. in oude luister als Cultureel Centrum wordt

heropend.
Er zijn enkele verfraaiingen van het interieur die
niet onder die financiering vallen. Zo is de klok in
ere hersteld en krijgt het uurwerk in de kerk zelf
een opstelling. Voor de kosten hiervan worden
nog gelden ingezameld. Wie eraan wil bijdragen
kan zijn gift storten op rekening 11095452 I .

Stichting Cultureel Centrum Hengelo.
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