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De Chassékerk in de Baarsjes staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Desondanks wil de 
eigenaar, bisdom Haarlem, de kerk en het aangrenzende parochiehuis slopen. De stadsdeelraad 
heeft echter het laatste woord en die lijkt de voorkeur te geven aan restauratie en herbestemming. 
Waarom wil het bisdom Haarlem dat mooie gebouw niet voor de toekomst bewaren?  
Is het een geldkwestie, en levert sloop en nieuwbouw simpelweg meer geld op? Of is er eer in het 
spel en probeert het bisdom het afbrokkelen van zijn gemeentelijke machtspositie te maskeren door 
zijn eens zo fiere, maar nu verpauperde tempels en symbolen af te breken? En hoe zit dat met de 
andere katholieke kerken in Amsterdam? 

Al jaren staat de Chassékerk in de Baarsjes leeg. Krakers dansten in 2003 op het altaar en dronken 
bier in de kerkbanken. Toch straalt het gebedshuis uit de jaren dertig van de vorige eeuw nog steeds 
een serene ernst uit. Pastor Igno Osterhaus beaamt dat: ,,Ik zit er regelmatig in mijn eentje, en dan 
voel ik dat ook.” 

Maar als het aan de kerk ligt is die ernstige uitstraling binnenkort definitief verleden tijd. Onder andere 
in samenwerking met woningcorporatie Ymere ontwikkelde de kerk een plan waarbij de kerk gesloopt 
wordt en tientallen woningen, bedrijfsruimtes en een parkeergarage de leegte vullen.  
De Fatih Moskee aan de Rozengracht was vroeger een katholieke kerk. De kruizen op de torens zijn 
vervangen door halve manen en nu schalt er het Allah-Akbar. Is dit een doemscenario voor de 
katholieke kerk? Pastor Osterhaus: ,,Eerlijk gezegd vind ik een moskee nog niet het ergste dat er voor 
in de plaats kan komen. Voordat de Fatih-moskee zijn intrek nam in het gebouw aan de Rozengracht 
was er een tapijthal gevestigd. Of in de Joseph-kerk in Bos en Lommer. Daar zit nu een klimmuur. Dát 
vind ik erg.” 

Er zijn meer kerken in Amsterdam die een nieuwe bestemming kregen, zoals de Posthoornkerk op de 
Haarlemmerstraat, de Gerardus Majellakerk in de Indische buurt en de Vondelkerk in Zuid. De 
verbouwplannen kwamen destijds van de tekentafel van Amsterdams grootste herbestemmer, 
architect André van Stigt. Wat was het eisenpakket van de kerk en op welke manier heeft hij daar toen 
rekening mee gehouden? 

Van Stigt: ,,De kerk stelde toen expliciet dat er geen erediensten meer in gehouden mochten worden. 
Met name bij de Majellakerk lag het voor de hand dat de kerk ingericht zou worden als islamitisch 
gebedshuis, omdat de kerk de vorm heeft van een moskee en er in de buurt veel moslims wonen. Het 
bisdom was ook beducht voor de activiteiten die in de Vondelkerk in Zuid ontplooid zouden worden na 
een geruchtmakende zoen van schrijver Gerard Reve aan minister Marga Klompé in de Vondelkerk.” 

Hoewel de Chassékerk in de Baarsjes werd ontworpen in de tijd van de architectuurstroming van de 
Amsterdamse School, vindt pastor Osterhaus niet dat het gebedshuis een belangrijke architectonische 
waarde heeft: ,,Die waarde is in ieder geval niet zodanig dat het behoud rechtvaardigt. Je moet weten 
dat de Chassékerk destijds heel snel en goedkoop is opgezet. Wij hebben dan ook nooit achter het 
voornemen gestaan om de kerk op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Met de plannen van 
de kerk, waarbij sloop en nieuwbouw plaatsvindt, kan het project zichzelf financieel bedruipen. Bij de 
plannen van het stadsdeel moet er belastinggeld ingepompt worden. Daarbij, en dat mag ook wel 
eens gezegd worden, als de behoudsplannen van het stadsdeel doorgaan, ligt straks een groot 
gedeelte van de woningen die in de kerk gebouwd worden op het noorden.” 

Volgens André van Stigt kijkt het bisdom, en veel andere partijen, teveel naar de opbrengst van het 
project. Van Stigt: ,,De Chassékerk was altijd het sociale brandpunt van de buurt. Dat moet zo blijven. 
Ontwikkelaars moeten eens beseffen dat stadsvernieuwing meer is dan het bouwen van woningen 
alleen, maar vooral ook het werken aan een stevige sociale structuur in een wijk. Ik vind dan ook dat 
een woningcorporatie als Ymere niet de juiste partner is om dergelijke projecten mee te ontwikkelen. 
Corporaties zijn toch steeds meer ordinaire projectontwikkelaars die met een rekenmachine kijken 



hoeveel een project kost en wat het oplevert. In Amsterdam is juist behoefte aan duurzaam beheer en 
in het bijzonder met het soort belangrijke plekken in de stad als de Chassékerk. Een organisatie waar 
je dat veel beter aan kan overlaten is Stadsherstel, die wil er niet op verdienen.”  
Als de Chassékerk dan toch behouden blijft, wil het bisdom het gebouw zodanig verbouwen dat deze 
niet meer als kerk te herkennen is. Pastor Osterhaus: ,,De kerk moet dan ontkerkelijkt worden, zoals 
wij dat noemen. Dat is niet alleen de wens van onze parochie, dat is landelijk beleid van de kerk.” 

Architect Van Stigt kan deze houding van de kerk niet erg waarderen. Van Stigt: ,,De kerk zou trots 
moeten zijn op de prachtige gebouwen die ze eens hebben neergezet en nu met opgeheven hoofd het 
stokje doorgeven aan andere gebruikers. In plaats daarvan gaan ze over tot dit soort pesterijtjes. 
Daarbij, de Chassékerk onherkenbaar verbouwen is strijdig met de monumentenstatus van het 
gebouw.”  

Donderdag 8 februari konden belanghebbenden zich laten inlichten over de verschillende 
ontwerpvarianten (drie van het stadsdeel en twee van de kerk). De stadsdeelraad beslist 27 maart of 
de Chassékerk behouden blijft of dat de sloophamer de fysieke herinnering aan de katholieke glorie in 
de buurt voorgoed tegen de vlakte slaat.  
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