
MEERSTEMMIG KERKGEBOUW  

 

Een samenwerking 

Meerstemmig Kerkgebouw is het resultaat van een intense samenwerking van Men(S)tis vzw en Yot 

vzw. Ze hebben tijdens de duur van Brugge Triënnale 2018 het Project Agora gerealiseerd in de 

Brugse Heilige-Magdalenakerk.  

De kerk is van de mensen 

In het Project zelf, alsook in het boek, nemen de auteurs een kritisch standpunt in tegen de huidige 

trend om het debat over de toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen bijna geruisloos over te 

laten aan kleine groepen van experten. Het debat vernauwt zo die toekomst tot herbestemming en 

multifunctioneel gebruik. De auteurs verbreden die benadering en grijpen terug naar de hoeksteen: 

het kerkgebouw zelf. Niet vanuit een theoretische, maar vanuit een zeer praktische en geëngageerde 

optiek maken zij het kerkgebouw tot het hoofdpersonage.  

Casestudy 

Via de exemplarische werkwijze ― de Heilige-Magdalenakerk als casestudy en het Project Agora als 

concrete realisatie ― vertrekken de auteurs van de oorspronkelijke, meerstemmige geest van het 

gebouw. Nu iedereen weet heeft van de ‘kerkelijke’ leegloop, in het bijzonder van de 

parochiekerken, betekent dat geenszins dat het kerkgebouw zelf zijn eigen aura zou hebben 

verloren.  

Herstemmen 

De auteurs tonen aan dat er zich nieuwe mogelijkheden aandienen om het meerstemmig wezen van 

het unieke gebouw te herontdekken. Dat proces noemen ze herstemmen en niet herbestemmen. Op 

het niveau van de woorden lijkt dit een klein detail. Op het niveau van de organisatie en de realisatie 

vormt het een wereld van verschil. In Meerstemmig kerkgebouw passeren de verschillende 

componenten van dat proces van herstemmen de revue. Dat gebeurt niet alleen met en in woorden, 

maar simultaan ook in beelden.  

Kerkgebouw is unieke zone van zin 

Het kerkgebouw als personage werkt naar buiten en naar binnen als een krachtig architectuurbeeld. 

Het combineert op een wonderlijke manier zijn publieke werking met zijn spirituele uitstraling. In de 

samenleving heeft het altijd een unieke zone van zin gecreëerd. Er is geen enkele reden om te stellen 

dat het gebouw als unieke en publieke zone van zin geen toekomst meer zou hebben. Het tegendeel 

is het geval. Dat blijkt uit Meerstemmig kerkgebouw. 

 

Bestel jouw exemplaar 

Het boek kost 20 euro, excl. verzendkosten (6 euro), met je 

aankoop steun je bovendien de werking van YOT. Bestel jouw 

exemplaar via sam@yot.be. Vermeld hierbij zeker ook het aantal 

exemplaren en je adresgegevens (indien je voor verzending kiest). 
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