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En toen verrees een nieuwe kerk
Vlaanderen worstelt met zijn religieus patrimonium. Kerken
lopen leeg, de gebouwen blijven verweesd achter. En toch
verrijst volgend jaar een nieuwe, katholieke kerk in Herentals.
Met dank aan een vrouw.
Sarah Vankersschaever
foto’s Dieter Telemans
beelden toekomstige kerk TEd'A arquitectes
Vrijdag 12 november 2021 om 3.25 uur

Zo zal de nieuwe kerk in Herentals eruitzien: allesbehalve klassiek.

Maria Verstappen. rr
Ze heeft een naam als een klok. Maria Josepha Henrietta Philomena
Verstappen-Le Paige
. Je zou er spontaan ‘Amen’ achteraan willen gooien en het geruststellende
is dat ze dat waarschijnlijk fijn gevonden zou hebben. Maria Verstappen,
weduwe van de Herentalse advocaat Hubert Le Paige (1874-1951), overleed
kinderloos op 30 juli 1976. Er is weinig over haar geweten, behalve dat ze
een vrome dame van stand was. Zo liet ze in 1937 een noodkerk bouwen
tegenover hun kasteel Le Paige in de Nederrij: een kerk die de religieus
ontheemde inwoners van Herentals aan een thuis moest helpen, in
afwachting van een ambitieuzer godshuis. De kerk was gemaakt voor de
tijdelijkheid, maar vandaag staat ze er nog altijd.
Daar komt verandering in. Want Maria Verstappen heeft postuum de
touwtjes strak in handen via een mystiek legaat: na haar dood schonk ze

haar hele vermogen en het domein Le Paige – inclusief kasteel, noodkerk en
omringende gronden – aan de Kerkfabriek O.-L.-Vrouw. Er hing één
bindende voorwaarde vast aan de ontsluiting van haar erfenis: een nieuwe
kerk. Het kasteel moest daarvoor omgevormd worden of desnoods gesloopt.
Maar het gebouw werd kort na haar dood beschermd als monument, dus
die piste liep dood. De nieuwe kerk bleef uit.

Sinds 8 januari 1979, drie aarzelende jaren na haar dood, is het legaat in
handen van de kerkfabriek. Sindsdien bleef het stil. Tot nu.

Vanuit het niets
In de weide staat het gras enkelhoog gebukt onder de dauw. Hedwig Truyts
is ons voorgegaan met de vaste tred van iemand met een doel. Vanuit het
niets houdt ze halt in het niets. ‘Hier komt de kerk.’ Truyts maakt als
projectbegeleider deel uit van het Team Vlaams Bouwmeester. Het team
werd in 2018 gecontacteerd door de Kerkfabriek O.-L.-Vrouw, die het
mystiek legaat toen al bijna een halve eeuw meedroeg. Een godsgeschenk
met een moeilijk te negeren gewicht. Moesten ze het legaat alsnog afwijzen?
Of toch, in de schaduw van een krimpende geloofsgemeenschap, een nieuwe
kerk bouwen? De stad Herentals werd erbij betrokken. Het dekenaat
Zuiderkempen. Veel neuzen, veel richtingen.

In de tuin van het kasteel Le Paige staat ook een ‘groene kathedraal’, maar
die is niet gewijd.
‘We hebben veel en lang gepraat’, zegt Truyts. ‘Het mooie is dat die
gesprekken niet gewoon hebben geleid tot een beslissing, maar tot een visie.
Ja, er komt een kerk, maar door de ontsluiting van het mystiek legaat komt
letterlijk ruimte vrij voor meer natuur. Het park Le Paige krijgt een
uitbreiding, aansluitend bij de nieuwe kerk. De vallei van de Nete zal op
deze plek verrijkt worden zonder aantasting van haar identiteit. Op de
plaats van de parking verderop – een betonwoestijn – komt op langere
termijn een duurzame woonontwikkeling, de noodkerk wordt tot op
anderhalve meter hoogte gesloopt en binnen de contouren komt een
buurtmoestuin waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De nieuwe kerk
wordt opgetrokken uit het granulaat van de oude.’

Twaalf kruisjes
Een nieuwe kerk bouw je niet ondoordacht. Een internationale
architectuurwedstrijd werd opgezet. De voorwaarden lagen dit keer niet in
handen van Maria Verstappen, wel van het canoniek recht: om als kerk
erkend en dus ingewijd te kunnen worden, moet het gebouw aan een aantal
vereisten voldoen. Norbert Wauters, deken van de regio Zuiderkempen,
somt er enkele op: ‘Er moet een vast altaar zijn, een voorgangersstoel, een
lezenaar, een tabernakel en in het gebouw moeten ook twaalf kruisjes
aanwezig zijn, naar de twaalf apostelen. Een religieus gebouw draagt veel
symboliek in zich. Dat hoeft niet klassiek te zijn, maar de sacraliteit moet
wel op een tastbare manier vorm krijgen.’

De noodkerk wordt afgebroken.

Ted’A Arquitectes uit Mallorca en Gafpa bureau voor architectuur en
stedenbouw uit Gent sloegen de handen in elkaar en leverden het winnende
ontwerp af. Wauters herinnert zich de dag van de finale jurering nog goed.
‘We zijn om negen uur ’s ochtends gestart en zijn zonder onderbreking tot
zeven uur ’s avonds doorgegaan. De voormalige bouwmeester Leo Van
Broeck heeft op het einde een duwtje moeten geven om ons allemaal over de
streep te trekken: “Dit gebouw zal goed zijn voor de kerk”, zei hij. “Als
trekpleister, als antwoord op de toekomst en als gemeenschapsproject”. Ik
heb hem geantwoord: “Gelooft u dat echt?”. Hij geloofde het. We zijn
gevolgd.’

‘Instagramwaardig’
Hedwig Truyts herinnert zich de jurering ook. ‘Het was de eerste keer dat ik
in zo’n context “Instagramwaardig” als argument hoorde. “Het gebouw zal
Instagramwaardig zijn”. Dat lijkt te vloeken met zoiets sereen en sacraal als
een kerk, maar het gaat erover dat mensen zich aangetrokken voelen tot een
plek, in hun hoop daar iets bijzonders te ervaren of te vinden.’
Wauters omschrijft het zo: ‘We hopen dat ook mensen die niet spontaan een
kerk binnenwandelen, hier geraakt worden door sacraliteit. Nu er geen
katholieke geloofsgemeenschap meer is, is het belangrijk dat we als kerk
inzetten op de individuele beleving. Tussen de projectvoorstellen zat
bijvoorbeeld een ontwerp waar je met wel tweehonderd mensen kon
plaatsnemen. Dat is, helaas, geen hedendaags of toekomstgericht beeld van
het katholieke geloof.’

Het gebouw is allesbehalve klassiek. Het wordt opgetrokken uit beton, is
een perfect vierkant en rust op drie zuilen (‘de heilige drievuldigheid’). De
nieuwe kerk komt op de plaats van de Herentalse vesten. De historische
heuvel wordt opnieuw in aarde aangebracht. Daarrond wordt een bekisting
geplaatst en opgevuld met beton en granulaat van de oude kerk. Finaal
wordt de grond weggegraven waardoor de kerk als het ware wordt
uitgespaard uit een vierkant volume.
In een van de zuilen is een kapel ondergebracht – een voorwaarde van de
kerkfabriek om in het ontwerp mee te gaan – die afgesloten en verwarmd
kan worden. Het Onze-Lieve-Vrouwbeeld uit de oude kerk zal er een plek in
krijgen. Wauters: ‘De twaalf kruisjes zullen als uitsparingen in het
grondplan verwerkt zitten en wanneer het regent, wordt het water op het
dak opgevangen en afgeleid naar de kruisjes. Voor de voeten van Maria zal
zo een plas hemelwater ontstaan waarop mensen drijfkaarsjes kunnen
achterlaten – om dat te doen, moet je dus knielen. Het is een uitnodiging tot
reflectie en nederigheid.’

‘Nu er geen katholieke geloofsgemeenschap meer is, is
het belangrijk dat we als kerk inzetten op de individuele
beleving’Norbert Wauters Deken regio Zuiderkempen
Rondom de kerk wordt aanplanting voorzien: als passant moet je het
gebouw ontdekken, maar evengoed zal het zich in die natuur ook
terugtrekken. Truyts: ‘De leden van de kerkfabriek vroegen zich terecht af
wie er binnen een halve eeuw nog voor de kerk zal zorgen als zij het zelf niet
meer kunnen? Daarom is het een ontwerp dat door de natuur kan worden
opgenomen: het vraagt weinig onderhoud, het mag doorheen de tijd als
monument gaan leven.’

Respectvol einde
De bouwaanvraag wordt binnenkort ingediend, de neuzen staan in dezelfde
richting, de hoop is om eind 2022 met de werken te starten. ‘Ik geloof er
heel erg in’, zegt Norbert Wauters. Het voelt een beetje als een geboorte te
midden van een overvloed aan begrafenissen. Zowat de helft van de kerken
in Vlaanderen werd gebouwd in de periode 1801-1960. Een groot deel is aan
renovatie of herbestemming toe want het zijn er veel – te veel, steeds meer.
‘Een nieuwe kerk bouwen is heel bijzonder in een eeuw waarin je
hoofdzakelijk samenzit om kerken aan de eredienst te onttrekken’, zegt de
deken. Of dat laatste hem lastig valt? ‘Zoiets is altijd moeilijk, het is elke
keer opnieuw afscheid nemen. Maar we kunnen niet anders, we moeten
onze historische verantwoordelijkheid nemen en voor elke kerk een
respectvol einde verzorgen, ofwel via herbestemming ofwel via sloop.’
Een denkoefening waarbij het Team Vlaams Bouwmeester vaak wordt
betrokken. ‘Je kunt je wel inbeelden dat we grote ogen trokken toen de
kerkfabriek ons vroeg om een nieuwe kerk in Herentals te helpen bouwen’,
zegt Hedwig Truyts. ‘Want tegelijkertijd werken we aan kerkelijke herbestemmingsdossiers, zoals de Sint-Jozefskerk in Lommel die een lokaal
ontmoetingscentrum wordt. Maria Verstappen heeft het allemaal goed
geregeld, denk ik dan. Hoewel ik vermoed dat als ze mee aan de tekentafel
had gezeten, het een andere kerk zou zijn. Maar elke tijd heeft zijn gebouw
en dit wordt een kerk van nu.’
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