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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Kerken Kijken Utrecht (KKU) 2011. Het 29ste seizoen van KKU is
op 24 juni met enthousiasme van start gegaan en op Open Monumentendag succesvol
afgesloten.
Nieuw in dit jaar was een nauwere samenwerking met Museum Catharijne Convent (MCC ).
Het jaarthema werd een gezamenlijk programma dat inhield dat er in elke KKU-‐kerk een
kunstwerk werd gekozen dat ‘gekoppeld’ kon worden aan een kunstwerk in het MCC. Voor
bezoekers was het mogelijk om extra informatie te verkrijgen om vervolgens naar het MCC
te gaan om daar het gekoppelde kunstwerk te bekijken. Om een en ander aantrekkelijker te
maken konden bezoekers korting krijgen op de entree van het MCC en ook een kopje koffie
was voor de halve prijs.
Daarnaast was het voor de KKU-‐gidsen mogelijk om de maandelijkse MCC-‐lunchlezingen
gratis bij te wonen. Het doet ons genoegen om te laten weten dat de nieuwe samenwerking
met het MCC geslaagd is geweest hetgeen ertoe geleid heeft dat deze samenwerking ook in
2012 wordt voortgezet.
In dit verslagjaar hebben zich twee wijzigingen in het bestuur voorgedaan. In het vorig
jaarverslag is melding gemaakt van het vacant zijn van de posities van penningmeester en
van vertegenwoordiger van Kerk in de City. Nu kunnen wij melden dat beide posten weer
zijn ingevuld. Jos Osterhaus (ook gids in de Pieterskerk ) is aangetreden als penningmeester
en Conny van Lier als vertegenwoordiger van Kerk in de City. Er is echter binnenkort weer
een nieuwe vacature door het aanstaande vertrek van een van de bestuursleden die tot taak
heeft: het contact met de vrijwillige gidsen. Het betreft hier Wim Hijman. Hij verlaat het
bestuur maar kan gelukkig nog wel worden ingezet als gids in de zomermaanden.
Met de hulp van een achttal sponsoren hebben we het KKU-‐programma weten te
financieren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het rond krijgen van de begroting
moeizamer was dan voorheen. Een en ander betekent dat bepaalde programmaonderdelen
mogelijkerwijs moeten worden uitgesteld, dan wel stopgezet. Zo zijn wij al een tijd bezig met
het uitwerken van plannen om het aanbieden van informatie in de KKU-‐kerken op panelen
mogelijk te maken en er wordt gewerkt aan een vernieuwing van onze brochure in zes talen.
Ook de website verdient onze aandacht. Maar hoe het ook zij, onze ‘core business’: de
kerken open in de zomermaanden zullen we uiteraard blijven voortzetten.
Tot slot de bezoekersaantallen. U leest elders in dit verslag dat bijna 47.000 bezoekers de
kerken hebben bezocht. Het verbaast mij iedere keer opnieuw hoe binnen de korte tijd dat
de kerken open zijn (tien weken), er zoveel bezoekers willen komen. Veel musea zullen hier
jaloers op zijn. Eens te meer het bewijs dat Kerken Kijken Utrecht LEEFT!

Ik wens u veel leesplezier,
Ad Mook
Voorzitter
 
 

Organisatie
KKU draagt in de maanden juni, juli, augustus en september zorg voor de toegankelijkheid
van het kerkelijk cultureel erfgoed van Utrecht voor de inwoners van Utrecht en haar
toeristen. Bezoekers kunnen gratis de monumentale binnenstadskerken van Utrecht
bekijken. Ze worden daarbij rondgeleid door vrijwillige gidsen die per kerk een team vormen.
KKU heeft inmiddels ruim 200 vrijwillige gidsen die in de zomer actief zijn. Deze openstelling
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van de kerken dateert van begin jaren ‘80 (van de vorige eeuw) toen veel kerken
grootschalig zijn gerestaureerd.
Bij KKU ligt de nadruk op de architectuur, de kunsthistorische aspecten van het kerkgebouw,
het interieur en de voorwerpen die er zijn aan te treffen. KKU houdt zich niet bezig met de
religieuze kant van de kerken, dat is het werk van de kerkbesturen en de kerkbeheerders.

Bestuur KKU
KKU wordt geleid door een bestuur van acht leden en een uitvoerend projectcoördinator.
Het bestuur heeft de taken van de bestuursleden expliciet beschreven en verdeeld. Voor de
volledigheid volgen hieronder de namen van de bestuursleden:

Voorzitter Ad Mook
Secretaris Guda Irrgang
Penningmeester Jos Osterhaus
Bestuurslid Vrijwillige gidsen I Aart de Veer
Bestuurslid Vrijwillige gidsen II Wim Hijman (tot 1 november 2011)
Bestuurslid namens de Gem. Utrecht Henk Jansen
Bestuursleden namens Kerk in de City Conny van Lier, Chris van Deventer
Projectcoördinator Uitvoering KKU Caroline Spierings

Het bestuur heeft ter voorbereiding op het nieuwe seizoen negen keer vergaderd, te weten:
in 2010 op 15-‐9, 29-‐9 en 16-‐11 en in 2011 op 12-‐1, 10-‐2, 11-‐3, 12-‐4, 10-‐5 en 9-‐6. Na de
zomer is vergaderd op 5-‐9 en 13-‐10, terwijl nog één vergadering (op 24-‐11) gepland is.

Samenwerking met Museum Catharijne Convent
Al eerder met Museum Catharijne Convent gelegde contacten hebben in het verslagjaar
geleid tot een duurzame samenwerking tussen KKU en MCC. Namens MCC neemt Douwe
Wigersma deel aan de bestuursvergaderingen van KKU.
De samenwerking moet leiden tot groeiende belangstelling van gidsen en kerkbezoekers
enerzijds en museumbezoekers anderzijds voor elkaars gebouwen, projecten en
tentoonstellingen.
Het zomerthema 2011 ‘Kunst in Kerk en Convent’ stond geheel in het licht van de nieuwe
samenwerking (zie bij Thema). Verder ontving het MCC de gidsen ter introductie voor een
lezing en rondleiding (zie bij Gidsenprogramma) en nodigt hen inmiddels standaard uit voor
gratis lunchlezingen.

Opening KKU-seizoen
Op vrijdag 24 juni 2011 vond de opening plaats van het 29e seizoen van KKU in de St.
Willibrorduskerk. Deze werd verricht door de burgemeester van Utrecht, de heer Aleid
Wolfsen.
Vooraf waren er toespraken door bestuursleden Ad Mook, Chris van Deventer en Aart de
Veer, met o.a. een toelichting op het jaarthema ‘Kunst in Kerk en Convent’. Oud-‐bestuurslid
Hans Baars kwam met een verrassing: een bijzonder boekje over de Jacobikerk, dat aan alle
aanwezigen (en later in de zomer aan de niet-‐aanwezige gidsen) werd uitgereikt.
Na de opening werd onder klokgelui en aangevoerd door enkele wereldlijke en kerkelijke
autoriteiten gezamenlijk gewandeld naar het Catharijne Convent, alwaar de aftrap voor
Kerkennacht werd gegeven. Enkele KKU-‐gidsen gaven toelichting op het zomerthema (zie
onder).
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De opening werd bezocht door een groot aantal gidsen, bestuursleden, vertegenwoordigers
van de subsidiegever, sponsoren en de kerkgenootschappen.

Thema ‘Kunst in Kerk en Convent’
Dit jaar heeft het KKU programma in het teken gestaan van het thema ‘Kunst in Kerk en
Convent’. In alle elf kerken van KKU en de Dom is één bijzonder kunstwerk – schilderij, beeld,
gebrandschilderd raam – uitgekozen en beschreven. Zowel kunsthistorische als religieuze
aspecten zijn daarbij belicht.
Bezoekers werden speciaal op deze werken geattendeerd. In Museum Catharijne Convent
waren twaalf inhoudelijk verwante kunstwerken – tegenhangers – uitgekozen, die
museumbezoekers aan de hand van een plattegrond konden bezichtigen. Bezoekers van de
kerken werden door middel van een aanbieding in de zomerfolder gestimuleerd ook het
museum te bezoeken (met een kortingsregeling). De indruk bestaat dat deze samenwerking
zowel bij KKU als in het museum tot hogere bezoekersaantallen geleid heeft.
Het thema is inhoudelijk voorbereid door een werkgroep bestaande uit Micha Leeflang,
Tanja Kootte en Douwe Wigersma (MCC) en Chris van Deventer en Aart de Veer (KKU).
Maarten Buruma, Ruben de Heer en Henk Irrgang zorgden voor de foto’s in de brochure.

Een overzicht van de gekozen kunstwerken is:

Kerk Kunstwerk Tegenhanger in Museum
Catharijne Convent

Nicolaikerk Icoon van St.Nicolaas door
Greetje van Beusichem, 2004

Beeldje van St. Nicolaas, ca.
1920

St Augustinuskerk Schilderij Verrijzenis van
Christus van Ottmar Ellinger
(1666-‐1732)

Altaar van het r.k.
Maagdenhuis in Amsterdam,
Abraham v.d. Hart, ca. 1785

St.Catharinakathedraal Kruiswegstaties van F.W.
Mengelberg, ca. 1900

Eerste van veertien
kruiswegstaties: Ecce Homo,
Westfalen, ca. 1530

St.Willibrorduskerk Muurschildering van
Christoffel door Chr. Lindsen
(1840-‐1898)

Houten beeld van
Christoffel, H.Douwerman,
ca. 1525

Pieterskerk Reliëf met de engel en de
vrouwen bij het lege graf van
Christus (Romaans), ca. 1170

Opstanding van Christus,
altaardetail,
Middelrijn/Westfalen ca.
1410

Domkerk Beeldengroep Het Heilig Graf
door Gerrit Splintersz c.s.,
1501-‐1507

Stenen vrouwenkopje door
Utrechtse meester, 1500-‐
1525

Janskerk Verwijzingen naar reliëf van
Joh de Doper (nu in de
Nicolaïkerk) en schilderij van
het koor door Saenredam
(Centraal Museum)

Hoofd van Johannes de
Doper, Frankrijk of
Duitsland, ca. 1430

St.Gertrudiskathedraal Presentatie uit de reliekschat Nap van Oldulphus, kurken
nap met leren foedraal, 15e

eeuw
Jacobikerk Verborgen schildering van de

Gregoriusmis
Schilderij van de
Gregoriusmis door de



~ 7 ~

(middeleeuws),
overschilderd met Bijbeltekst

Meester van de Levensbron,
ca. 1510

Doopsgezinde kerk Drieluik Bruiloft te Kana door
Annemarie van der Wilt,
2007

Reliëf Bruilof te Kana door J.
Verhulst, 1600-‐1625

Lutherse kerk (Reproductie van) Schilderij
‘Droom van keurvorst
Frederik de Wijze’, J.B.
Muyckens 1643

Reliëf van de Kruisafneming,
Zuid-‐Nederland, ca. 1545

Geertekerk Glas-‐in-‐loodraam Mozes
ontvangt de Tien Geboden,
door Johan Dijkstra, ca. 1950

Schilderij Mozes met de
tafelen der wet door
Maerten de Vos, 1574-‐1575

U treft op de volgende pagina’s een afdruk van onze seizoensfolder 2011 aan, met ruime
aandacht voor het thema ‘Kunst in Kerk en Convent’.
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Openingstijden van de kerken
Niet alle kerken waren gedurende het gehele seizoen open. Zo waren bijvoorbeeld de
Geertekerk en de Lutherse kerk aan het eind van het seizoen gesloten in verband met het
Festival Oude Muziek. Door een tekort aan gidsen waren enkele kerken ook een vaste dag
per week gesloten (Doopsgezinde kerk: dinsdag; Geertekerk woensdag; Nicolaïkerk vrijdag). 
Traditiegetrouw eindigde het KKU-‐seizoen op Open Monumentendag, dit jaar op zaterdag
10 september.

Teams van gidsen
Elke deelnemende kerk heeft een vast team van gidsen, geleid door één of meerdere
teamleiders. De bestuursleden Wim Hijman en Aart de Veer onderhouden namens het
bestuur de contacten met deze teams en organiseren tweemaal per jaar een
teamleidersbijeenkomst.

In 2011 waren de volgende kerken en teamleiders bij KKU betrokken:

Kerk Teamleider(s)
St Augustinuskerk Corry Otker-‐van der Gun en Heinz Spijksma
St Catharinakathedraal Mieke Kapteijn en Loek van Lon
Doopsgezinde kerk Truus Akkerman en Mariet Peddemors
Geertekerk Hanneke Duits-‐Masselink en Wim van Vugt
Ste Gertrudiskathedraal Jan van Hees
Jacobikerk Biem Lap en Jules Langenberg
Janskerk Yvonne Ast en Peter van de Coolwijk
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Lutherse kerk Ben van Spanje
Nicolaikerk Marja Branderhorst
Pieterskerk Gea Rodermond en Nel van de Ridder
St Willibrorduskerk Jaap Oosterhoff

Bijzonderheden uit de diverse kerken gedurende het seizoen
 
Overlijden
Drie gidsen van KKU zijn ons dit seizoen (of eind 2010) ontvallen.
Gerla Aerts overleed op 68-‐jarige leeftijd op 29 september 2010. Zij heeft zestien jaar
gegidst, de langste tijd daarvan in de Janskerk.
Frans ten Brink overleed op 67-‐jarige leeftijd op 10 januari 2011. Hij heeft drie jaar in de
Lutherse kerk gegidst.
Coby de Rijk overleed op 72-‐jarige leeftijd begin september 2011. Zij heeft jarenlang gegidst
in de Pieterskerk en St Gertrudiskathedraal.
Zij hebben een waardevolle bijdrage aan KKU geleverd en wij houden hun gedachtenis in
ere.

Janskerk
Tengevolge van de inspectie van en reparaties aan de vloer van de kerk kon KKU pas op 12
juli beginnen, twee weken na de meeste kerken.
Het gidsenteam bestond dit jaar uit dertien personen, inclusief de nog steeds erg
enthousiaste nieuweling. Met wat passen en meten konden er steeds drie gidsen in de kerk
zijn, op Open Monumentendag zelfs zes.
Dit jaar waren er gelukkig enkel rustige en belangstellende bezoekers.
Mark van Kuilenburg – vaste organist in de Janskerk – is ernstig ziek en kon dit jaar zijn
gebruikelijke recital op Open Monumentendag niet ten gehore brengen.
Aan het eind van het seizoen boden de kosters Steur en Van den Berg het team het welhaast
traditionele glas aan.

Catharinakathedraal
In de St. Catharinakathedraal is het teamleiderschap van Wim Hijman overgenomen door
Mieke Kapteyn en Loek van Lon. Er zijn twee nieuwe gidsen ingepast en ingewerkt. De
samenwerking verliep voorspoedig.

Geertekerk
Van de 55 mogelijke dagen is de Geertekerk ‘slechts’ 28 maal open geweest. Hiervoor
bestonden verschillende oorzaken, met name het gebrek aan gidsen speelde een rol.
Voor het beklimmen van de toren werd weer op zaterdag een extra gids ingezet; drie gidsen
zijn hiervoor geïnstrueerd.
Met de gehele ploeg gidsen werd een seizoensopeningsavond gehouden, waarop Paul
Fournier de kennis van de gidsen bijspijkerde aan de hand van de restauratie van de kerk in
de jaren vijftig.
Na het seizoen werd de traditionele evaluatie gehouden, waarin RGU-‐kerkenraadsvoorzitter
Arthur Modderkolk iets over de verbouwingsplannen voor de kerk vertelde.
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Aanmelding van nieuwe gidsen
Voor het seizoen 2011 hebben zich dertien nieuwe gidsen aangemeld, zeven gidsen naar
aanleiding van de oproep op de website van KKU, één gids naar aanleiding van de
vacaturemelding bij de vrijwilligerscentrale en de andere vier gidsen naar aanleiding van een
interview in het AD.
Voordat de nieuwe gidsen ingedeeld worden heeft er een kennismakingsgesprek
plaatsgevonden. Enerzijds om te zien wie men is, maar ook om de motivatie te horen en met
welke achtergrond iemand gaat gidsen.
In 2011 hebben de gesprekken plaats gevonden in de Pieterskerk. De gesprekken zijn
gevoerd door het bestuurslid die de gidsen in zijn takenpakket heeft (Wim Hijman) en de
gidsencoördinator (Gea Rodermond).
De inhoud van de gesprekken bestaat uit twee onderdelen, het bestuurslid vertelt iets over
het ontstaan van het project KKU, welke kerken er meedoen en wat KKU te bieden heeft
(gidsentraining, studiemateriaal, excursies en lezingen) en de gidsencoördinator vertelt iets
over het gidsenwerk.
In de Domkerk hebben de nieuwe gidsen een training gevolgd, waarna men is ingedeeld in
een kerk waarvoor men een voorkeur had, of men is ingedeeld in een kerk die behoefte had
aan nieuwe gidsen. Het gidsentotaal komt hiermee op ruim 200!
Van dit inwerkprogramma is een werkdocument gemaat, zodat bij vervanging de
werkzaamheden direct overgenomen kunnen worden. Voor 2012 zal deze procedure
opnieuw gevolgd worden.

Gidsenprogramma
Tijdens de drie zomermaanden zijn onze gidsen druk met hun bezoekers in de kerken. Maar
buiten het KKU-‐seizoen worden er activiteiten voor de gidsen zelf georganiseerd.

Het winterseizoen 2010-‐2011 begon op 9 december 2010 met een middag in het Catharijne
Convent. Na een lezing van Micha Leeflang, in het bijzonder over restauratie van
kunstwerken, was er een rondleiding door het museum met aandacht voor de Utrechtzalen
(waarin de maquettes van Utrechtse kerken te bewonderen zijn) en enkele belangrijke
onderdelen van het museum, nl. de Schatkamer, de Refter en de kloostergangen.

Op 28 januari 2011 was er een ‘Rietvelddag’ in en om het Centraal Museum. Onderdelen
waren: een rondleiding door de tentoonstelling Rietvelds Universum, een bezoek aan het
Rietveld Schröderhuis en een fietstocht langs Rietveldhuizen (o.l.v. kenner Jaap Oosterhoff).
De dag werd afgesloten met een borrel in het Louis Hartlooper Complex.

Tenslotte was er op 2 april 2011 een lezing in de Geertekerk, verzorgd door architect Leo
Wevers van bureau Vlaardingerbroek en Wevers Restauratiearchitecten. Het onderwerp was
‘de herbouw van het Schip van de Dom’.
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Op 22 oktober 2011 heeft de jaarlijkse excursie plaats gevonden. Ditmaal is er een bezoek
gebracht aan Kampen. Na een stadswandeling onder leiding van gidsen van de plaatselijke
VVV heeft men de Bovenkerk, Buitenkerk en de Annakapel bezocht. Ca. tachtig gidsen
hebben deelgenomen aan deze jaarlijkse excursie. Hieronder een beeld van de rondleiding in
de Bovenkerk.

De afsluiting van het seizoen, tevens opening van het winterseizoen, is op vrijdag 4
november in de St. Augustinuskerk.

Website ( www.kerkenkijken.nl)

De website wordt beheerd door Wim Hijman, bestuurslid KKU. Hij zorgt voor de plaatsing
van diverse onderdelen, zoals het beheren van de openbare agenda, de nieuwsvoorziening
en de informatie. Tevens verzorgt hij de inkomende elektronische post en de verwerking
ervan.
De website is een goed hulpmiddel gebleken om de openingstijden van de kerken te
vermelden, zodat bezoekers niet voor een gesloten deur komen te staan. Ook de informatie
ten behoeve van de gidsen zoals mededelingen voor de opening-‐ en sluitingsbijeenkomst,
excursie enz. worden op de website geplaatst. In dit verslagjaar is de website aangepast met
Street View, zodat de kerken ook van buitenaf te bewonderen zijn.
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In veel verschillende bladen zijn artikelen verschenen over Kerken Kijken. Achtereenvolgens
zijn weergegeven:
-‐ Gidsen doen Jacobikerk eer aan, Onze Vechtstreek 15 september
-‐ Via kerk naar museum, AD/UN 13 juli
-‐ Kunst in Kerk en Convent, orgaan van MCC: Catharijne 2011 nr. 2, blz. 10
-‐ Cultuurhistorisch project 'KKU', Christelijk Weekblad 26 augustus, blz. 2
-‐ Kerken Kijken in Utrecht, rubriek Voorkeur in Cultureel Supplement NRC-‐Handelsblad, 21
juli
-‐ 29-‐ste editie Kerken Kijken, Kerk in de Stad 10 juni, blz. 4
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Kinderen in de kerk
Ook dit jaar waren er weer zoekplaten in de kerken aanwezig. Voor enkele kerken is een
nieuwe versie vervaardigd (Rixt v.d. Voorde en Flip Remmers).
Aan de hand van tekeningen konden kinderen op zoek gaan naar bijzondere afbeeldingen in
de verschillende kerken.
Op de voorkant van de zoekplaat staat een tekening (kleurplaat) van Dick Bruna,
voorstellende Nijntje met Kerk.

Panelenproject
In het verslagjaar is een begin gemaakt met de voorbereiding van het ‘panelenproject’, dat
bedoeld is om voor de twaalf binnenstadskerken (elf KKU-‐kerken en de Dom) tweetalige
informatiepanelen te vervaardigen. Hierop moet vergelijkbare tekstuele en beeldende
informatie komen over de gebouwen en hun cultuurhistorische waarde. Vorm en aantal
panelen kan aan de per kerk beschikbare ruimte worden aangepast. In het KKU-‐seizoen (en
naar wens daarbuiten) worden de panelen op een goed zichtbare plaats in de kerk opgesteld
c.q. opgehangen.
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Financiën
 
KKU kon in het seizoen 2011 beschikken over € 31.750,00. Dit bedrag is de KKU toegezegd
door de Gemeente Utrecht en daarnaast ook door meerdere sponsoren. Met dit bedrag
heeft KKU de activiteiten van het seizoen en het gidsenprogramma kunnen financieren.
Hieronder treft u een overzicht van de sponsoren.

Sponsoren 2011 Begroting Ontvangen
Gemeente Utrecht 24.000,00 24.000,00
Duitsche Orde 1.500,00 1.500,00
Van Hoogevest Architecten 1.000,00 1.000,00
Elise Marthilde Fonds 1.000,00 1.000,00
Protestantse Kerk Nederland 1.000,00 1.000,00
Carel Nengerman Fonds 750,00 750,00
Rabobank Utrecht 500,00 500,00
SIOC 1.000,00 2.000,00

Totaal 30.750,00 31.750,00

Onderstaand vind u de voorlopige uitgaven van het afgelopen seizoen

Uitgaven Begroting Uitgaven
Organisatie 11.500,00 11.500,00
Drukwerk 6.000,00 7.000,00
Excursie gidsen 4.000,00 4.000,00
Programmakosten 4.000,00 6.000,00
Reiskosten gidsen 1.500,00 1.500,00
Opening en sluiting seizoen 1.500,00 600,00
Web kosten 400,00 400,00
Bankkosten 200,00 200,00
Onvoorzien 1.650,00 300,00
Totaal 30.750,00 31.500,00

Buren, 20 oktober 2011.

Jos Osterhaus, penningmeester KKU.
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Slotwoord
Terugkijkend op het seizoen 2011 kunnen we zeggen dat Kerken Kijken Utrecht weer een
geslaagd seizoen achter de rug heeft. Heel veel mensen hebben zich hiervoor ingezet en
hebben dit mogelijk gemaakt.
Onze dank gaat dit jaar dan ook uit naar:

• alle vrijwillige gidsen en hun teamleiders;
• alle kerk-‐ en parochiebestuurders, beheerders en kosters en andere betrokkenen

van de
deelnemende kerken;

• de gemeente Utrecht voor haar onmisbare financiële en inhoudelijke bijdragen;
• onze trouwe sponsoren (cultuurfondsen, bedrijven, banken, stichtingen, enz.)

voor hun eveneens onmisbare bijdragen;
• de Sint-‐Willibrorduskerk voor de gastvrijheid bij de opening van het seizoen;
• de Sint-‐Augustinuskerk voor de gastvrijheid bij de afsluiting van het seizoen;
• allen die hielpen om brochures, posters en vouwbladen bij hotels, bibliotheken,

kerken, VVV's etc. in hun buurt of woonplaats te verspreiden;
• Museum Catharijne Convent met wie wij een uitstekende samenwerking konden

opbouwen.

Allen hartelijk dank !
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Samenstelling: Aart de Veer, met bijdragen van diverse andere bestuursleden
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30 oktober 2011




