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reportage

Hoe Petrus Vught bijeenbrengt Samenwerking 
behoedde kerk voor de sloopkogel
DOOR  LUUK VAN DEN EINDEN

Ooit sloot de Sint-Petruskerk in Vught als onveilige bouwval zijn deuren, nu trekt het 
gebouw als ontmoetingscentrum DePetrus duizenden bezoekers. Een bont gezelschap 
van partijen bundelde de krachten om de kerk voor de gemeenschap te behouden.

Zeven organisaties delen het kerkgebouw dat is getransformeerd tot ontmoetingscentrum. | Foto's: Jeroen Pulles - Pulles & Pulles Fotografie

Eind 2005 zag de toekomst van de 
Sint-Petruskerk in het Brabantse Vught 
er somber uit. Het parochiebestuur 
had de kerkdeuren gesloten nadat er 
kalk uit het plafond naar beneden was 
gekomen. Er bleken flinke scheuren 
in de gewelven te zitten. Hoewel de 
Petruskerk een monumentenstatus 
had, was sloop niet ondenkbaar: een 
leegstaand gebouw vervalt tenslotte 
snel.
Vught dreigde een van haar meest 
beeldbepalende gebouwen te ver-
liezen, maar dat was buiten de 
gemeenschap gerekend. Plaatselijke 
cultuurinstellingen, lokale onder-
nemers en de parochie sloegen de 
handen ineen om hun Petruskerk voor 
de sloopkogel te behoeden. “We wilden 
het kerkgebouw en zijn functie als ont-
moetingsplek behouden. De gemeen-
schap levend houden, stond ons 
vanaf het begin voor ogen”, zegt Henk 
Smeets, oud-voorzitter van het Vughts 
Museum en een van de aanjagers van 
het behoud van de kerk.

MULTIFUNCTIONEEL
Inmiddels is wel duidelijk dat Smeets 
en zijn medestanders geslaagd zijn 
in hun opzet. In zestien jaar tijd is 
de bouwvallige Sint-Petruskerk 
getransformeerd tot DePetrus, een 
ontmoetingscentrum voor heel Vught. 
Zeven organisaties delen het kerk-
gebouw, waaronder het museum, de 
bibliotheek en verschillende sociale 
instellingen. Ook op een doodgewone 
woensdagmiddag middenin corona-
tijd maken de Vughtenaren veelvuldig 
gebruik van DePetrus: kinderen snuf-
felen door de boeken in de bibliotheek-
kasten, in het Leescafé lezen mensen 
de krant met een kop koffie erbij en in 
een zijbeuk leggen twee gepensioneer-
den een biljartje.
Tegelijkertijd zijn de sporen van de 
voormalige functie van DePetrus als 
katholieke kerk goed behouden geble-
ven. De pilaren en de glas-in-lood-
ramen zijn prominent aanwezig. De 
talrijke religieuze schilderijen die Char-
les Grips eind negentiende eeuw voor 
de kerk maakte, zijn ook nog altijd te 
bezichtigen.
In het portaal van de kerk is de Maria-
kapel te vinden, waar menig Vughte-
naar wel eens een kaarsje opsteekt. Sporen van de voormalige functie van de Petrus, zoals deze kruiswegstaties, zijn nog altijd te zien. | Foto: Henk Smeets
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Ook de bibliotheek heeft een plek gekregen in DePetrus. 

Het beheer van de kapel gebeurt 
namens de parochie. “De kapel voor-
ziet in een behoefte”, vertelt Martien 
Mesch, pastoor van de Edith Steinpa-
rochie in Vught. “Daar worden giganti-
sche hoeveelheden kaarsen gebrand. 
Ik zie de Mariakapel in DePetrus als 
een soort veldkapelletje; het biedt een 
lijntje met het geloof.”
De geschiedenis van DePetrus is lang 
en bewogen, legt Smeets uit: het her-
bestemmingsproces stuitte verschil-
lende keren op forse obstakels. De 
eerste hindernis die de mede door hem 
opgerichte behoudsstichting moest 
overwinnen, was de argwanende hou-
ding van bisschop Antoon Hurkmans, 
toenmalig bisschop van Den Bosch. 
“Herbestemde kerkgebouwen zag de 
bisschop als een aanklacht van ont-
kerkelijking; zijn voorkeur ging uit naar 
sloop”, zegt Smeets. “Hij had slechte 
ervaringen met de Sint-Josephkerk in 
Den Bosch, die tot evenementenloca-
tie verbouwd was. Kerken als horeca-
gelegenheid, dat was zijn schrikbeeld.”
De stichting ging voor een sociaal-cul-
turele bestemming en dat bleek bis-
schop Hurkmans aan te spreken. “Hij 
gaf ons toestemming om een poging 
tot herbestemming te doen: ‘Een 
uiterst belangrijk experiment’, noemde 
hij het project.”
De parochie begon al voor de sluiting 
van de kerk in 2005 een restauratietra-
ject. “De parochie heeft veel voorbe-
reidingen voor de restauratie gedaan, 
zoals de plannen maken, de con-
structie berekenen en vergunningen 
aanvragen”, vertelt voormalig paro-
chiebestuurder Wim van den Bouw-
huijsen. “In de eerste jaren speelde de 
parochie een grote rol in het traject.”
Naar schatting zou de restauratie 
van de Petruskerk twee miljoen euro 
kosten. Het geld is opgebracht door de 
provincie Noord-Brabant, de gemeente 
Vught en de landelijke overheid. De 
toenmalige CDA-fractie in de Tweede 
Kamer wist gedaan te krijgen dat een 
deel van het begrotingsoverschot naar 
het behoud van kerkgebouwen ging, 
waaronder ook de Petruskerk.
De bisschop gaf zijn zegen en het groot-
ste deel van het restauratiegeld was 
bijeen, maar daarmee is het verhaal 
van de herbestemming nog niet ten 
einde. Woonwijze, de woningcorpora-
tie die de restauratie en invulling van 
de kerk zou overnemen, trok zich na 
enkele jaren terug na onenigheid met 
de gemeente over de verantwoordelijk-
heid voor de Petruskerk.
“Wij dachten dat het experiment 
daarmee mislukt was”, herinnert 

Smeets zich. Dat was echter buiten de 
Vughtenaren gerekend: zeven lokale 
ondernemers werden gezamenlijk 
erfpachthouder van het kerkgebouw. 
Daarmee was de rol van de parochie 
grotendeels uitgespeeld. 
Het overlijden van de directrice van 
de bibliotheek en de daarop volgende 
terugtrekking van die partij uit het plan 
dreigde DePetrus alsnog in gevaar te 
brengen. Inmiddels had het gemeen-
tebestuur DePetrus echter omarmd: 
dat zorgde ervoor dat de bibliotheek 
van Den Bosch een locatie in DePetrus 
opende. “Dat bleek de gouden greep”, 
vertelt Smeets. “Zij waren erg creatief 
en hadden een belangrijk aandeel in de 
uiteindelijke vormgeving.”

ONTMOETING
Intussen was de restauratie begon-
nen. “De vraag was: waren wij in staat 
om ontmoeting hier vorm te geven 
en de wensen van alle bewoners te 
incorporeren?” zegt Smeets. Die opzet 
lijkt geslaagd te zijn. “Ontmoeting 
realiseren is meer dan gelukt. Het 
Leescafé wordt bijvoorbeeld door heel 
het gebouw als ontmoetingscentrum 
gebruikt. In de proefwerkweken zit het 
hier vol studerende scholieren. Dat 
hadden we niet verwacht, dat ook de 
jonge generatie DePetrus als ontmoe-
tingsruimte zou gebruiken.”
De bezoekersaantallen zijn dan ook 
torenhoog: voor corona trok het kerk-

gebouw meer dan 200.000 bezoekers 
per jaar. “Dat is een verdubbeling van 
wat de bewoners voor DePetrus samen 
hadden.”
De samenwerking van de bewoners is 
terug te zien in de inrichting van DePe-
trus. In plaats van dat iedere bewoner 
zijn eigen hoek van de voormalige kerk 
heeft, delen ze één grote ruimte: zo is 
de collectie van het Vughts Museum 
door de hele kerk verspreid. Het mid-
denschip kan leeg worden gemaakt 
voor grootschalige bijeenkomsten 
omdat de vitrines en boekenkasten op 
rails staan.
De samenwerking van de bewoners 
is steeds intensiever geworden sinds 
ze het gebouw in gebruik namen. Zo 
programmeren ze samen tentoonstel-
lingen, lezingen en evenementen. “We 
zitten niet aan elkaar vast, maar waar 
het kan, komen we bij elkaar. Als we 
bezig zijn met thema’s, overleggen we 
om elkaar te versterken”, zegt Smeets. 
“Natuurlijk botst het ook wel eens, dan 
proberen we er samen uit te komen. In 
de open ruimte moet je altijd rekening 
met elkaar houden: daarom doen we 
alles in overleg.”
Pastoor Mesch beziet de huidige invul-
ling van de voormalige Petruskerk met 
grote tevredenheid. De transformatie 
tot DePetrus heeft hij omarmd. “Ik vind 
het fijn dat het kerkgebouw door veel 
mensen gebruikt wordt. Toen het nog 
een kerk was, zat het gebouw nooit 

vol, maar nu wel. Ik heb geen heim-
wee naar het verleden: de situatie is 
nu gewoon anders. Ik ben blij dat de 
Petruskerk een zinvolle functie voor de 
gemeenschap heeft gekregen.” b

Dit artikel kwam tot stand met medewer-
king van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Zie cultureelerfgoed.nl

In het portaal van de kerk is een Mariakapel te vinden.
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