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Kampen in Maliskamp lijnrecht tegenover
elkaar over kerk
MALISKAMP - De wijkraad Maliskamp is er op uit de Vereniging tot Behoud van de
Bernadettekerk buitenspel te zetten, aldus voorzitter Theo Rasenberg en secretaris Hans
Krosse van de vereniging.
Beiden verdenken wijkraadvoorzitter Govert Weinberg bovendien van belangenverstrengeling
in de vastgelopen discussie over de al acht jaar leegstaande kerk.
Rasenberg en Krosse wijzen erop dat Weinberg ook voorzitter is van de Raad van Toezicht
van het schoolbestuur Signum, dat met het kerkbestuur praat over toekomstige huisvesting in
de Bernadettekerk. Onzin, reageert Weinberg. "De Raad van Toezicht bemoeit zich daar
helemaal niet mee. Dat doet de directie. En voor de huisvesting van zijn kantoor heeft Signum
ook andere opties."
Volgens de vereniging laten wijkraad en gemeente hun oren te veel hangen naar
projectontwikkelaars. De gemeente moet volgens de vereniging met een totaalplan komen
voor kerkterrein, Ons Trefpunt en ook het terrein van het Bernadetteklooster. Want door een
in 1934 vastgelegde erfdienstbaarheid hebben omwonenden van het hele terrein daar
zeggenschap over. Dus als de zusters ooit weggaan, dan ontstaat eenzelfde discussie als nu.
De VBB oppert dat het klooster dan mooi kan worden omgevormd tot zorgvoorziening voor
ouderen. De zusters
houden zich daar nog niet
zo mee bezig. "Wij
wachten de
ontwikkelingen rustig af.
De zusters van de
congregatie trekken zich
terug in Maliskamp en
blijven hier nog lang
wonen", zegt Ad
Kluijtmans, econoom van
het klooster.
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Opkomst en neergang van 'Bernadette'
door Wim Hagemans. woensdag 17 september 2008 | 03:38 | Laatst bijgewerkt op: woensdag
17 september 2008 | 09:02
De Bernadettekerk in Maliskamp staat er
sinds 2000 troosteloos bij. Er is nog geen
zicht op herbestemming. foto Sandra
Peerenboom
MALISKAMP - De klok van de kerk in
Maliskamp staat stil. Veel ruiten zijn kapot.
De ramen zijn van binnen dichtgetimmerd
om nattigheid en duiven buiten de kerk te
houden, die sinds 2000 alleen nog voor
opslag wordt gebruikt. Hoe zonnig zag de
toekomst er driekwart eeuw geleden uit?
Paus Pius XI sprak op 8 december 1933
persoonlijk zijn zegen uit over de bouw van
de kerk in Maliskamp. De paus had
Bernadette net heiligverklaard, en
bouwpastoor C. Schoenmakers was bij hem
op audiëntie als 'de pastoorstichter van de eerste H. Bernadettekerk in Nederland'.
De bouw naar ontwerp van de Tilburgse architect J. van der Valk ging 2 oktober 1934 van
start. De Bernadettekerk werd 2 september 1935 gewijd. Het was de derde parochiekerk in
Rosmalen, naast de oude Lambertuskerk en de in 1910 opgerichte Annakerk in Hintham.
Het merendeel van de 960 parochianen woonde ten noorden van de Rijksweg, nu
Graafsebaan. Het dorp Maliskamp stelde nog niet veel voor maar dat veranderde snel. Er
kwam een parochiekerkhof. En in 1936 stichtten de zusters van het Allerheiligste Hart van
Jezus een klooster, dat vanaf 1937 een meisjesschool bestierde waar later ook jongens op
mochten. De kerk werd verfraaid met geschilderde taferelen uit het leven van Bernadette, en
een Lourdesgrot.
Er kwam een jongensschool, en (in 1951) het parochiehuis Ons Trefpunt. In 1963 werd dit
overgedragen aan de Stichting Jeugdbelangen. In 1977 kocht de gemeente Rosmalen Ons
Trefpunt om er een wijkcentrum van te maken. Vanaf de jaren zestig groeide Maliskamp
sterk. "De gemeente kocht grond van de kerk om de Lijsterbeslaan aan te kunnen leggen als
ontsluiting van de wijk", weet Henk van Eijkelenburg, directeur van het bouwbedrijf dat zich
na de oorlog in Maliskamp vestigde en er woningen bouwde.
Na het vertrek van (de derde) pastoor, B. Eras, in 1982 werd de pastorie verhuurd. Met de
ontkerkelijking werd het steeds moeilijker de zielzorg te organiseren en kerken open te
houden. In 1996 kwam er een fusie tussen de Bernadetteparochie en de in 1961 opgerichte
Laurentiusparochie. In 2000 werd 'de Bernadette' aan de eredienst onttrokken.
De informatie over de geschiedenis van de parochie is voor een groot deel ontleend aan het
gedenkboekje dat de parochie bij het sluiten van de kerk uitgaf.
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Strijd om kerk verdeelt Maliskamp
door Wim Hagemans.
woensdag 17 september 2008 | 02:54 |
Laatst bijgewerkt op: woensdag 17 september
2008 | 09:01
Precies 99 meter breed en 348 meter lang is de
strook grond in het hart van Maliskamp die de
gemoederen in het dorp al zo'n acht jaar
bezighoudt.
Notaris J. van de Mortel verkocht die in 1934
aan de Bernadetteparochie onder voorwaarde
dat er niets anders dan 'een katholieke kerk
met daarbij behoorende sacristie en pastorie,
scholen, patronaten, parochiehuizen,
kerkhoven, klooster en kosterswoning'
mochten komen. Dit werd als
erfdienstbaarheid vastgelegd, en het zijn de ongeveer 80 huidige eigenaars van het heersend
erf rondom die (toekomstige) eigenaars van dat lijdend erf aan de voorwaarde kunnen houden.
Wellicht wilde Van de Mortel uitsluiten dat de kerk de goedkope grond als dure bouwgrond
zou doorverkopen. Hoe dan ook, het kerkbestuur zal gedacht hebben: hiermee kunnen wíj wel
uit de voeten. En dat was ook zo, tientallen jaren. Behalve een kerk kwam er op het terrein
voorlopig niets anders dan een pastorie, een kerkhof, een (Bernadette-)klooster en een
parochiehuis (Ons Trefpunt).
Maar wat destijds geen probleem leek, is het nu wel, en niet zo'n beetje ook. Kerkbestuur en
bisdom willen kerk en grond zo duur mogelijk aan een projectontwikkelaar verkopen om met
de opbrengst andere kerken open te kunnen houden. Maar welke projectontwikkelaar wil voor
veel geld grond waarop geen woningen of kantoren mogen komen? En dus is er nu, acht jaar
na sluiting van de Bernadettekerk, nóg geen zicht op herbestemming. Integendeel, de
standpunten zijn verhard.
Met de erfdienstbaarheid als stok achter de deur eisen omwonenden erkenning van het belang
en de emotionele waarde die de kerk voor veel Maliskampers heeft. Hun Vereniging tot
Behoud van de Bernadettekerk (VBB) wil tenminste een deel van de kerk openbaar
toegankelijk houden, en er verder wijkgebonden, maatschappelijke functies. Precies zoals
notaris Van de Mortel destijds heeft bedoeld, vindt de vereniging. Alleen mag de katholieke
signatuur er nu wel af. Terugkeer van de onlangs uit Maliskamp verdwenen supermarkt zou
ook welkom zijn.
Dat het kerkbestuur in 2002 naar de rechter stapte in een vergeefse poging de
erfdienstbaarheid opgeheven te krijgen, zette veel kwaad bloed in Maliskamp. Maar inmiddels
is er met parochiebestuur en bisdom wel overeenstemming over een aantal uitgangspunten,
ook al wijst het parochiebestuur sloop van de kerk niet bij voorbaat af. "Over het behoud van
het kerkhof, en iets van een gedachteniskapel zijn we het eens. Ook zien we wel het financieel
belang van het kerkbestuur. Er moet dus een economische drager zijn", aldus secretaris Hans
Krosse van de VBB.
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Piet Hein Peters, tegenwoordig vice-voorzitter van het parochiebestuur, hoopt samen met
bisdom en gemeente tot een plan te komen waar ook omwonenden zich in vinden. "Want alle
rechthebbenden op de erfdienstbaarheid moeten medewerking verlenen." Volgens Peters
wordt deze maand gesproken met verschillende ontwikkelaars. "Als er een plan is dat wij
goed vinden, gaan we kijken of de vereniging het ook iets vindt."
Terwijl voorzitter Theo Rasenberg en secretaris Krosse nu goed overleg zeggen te hebben met
parochiebestuur en bisdom, zijn ze razend op de wijkraad Maliskamp en diens nieuwe
voorzitter Govert Weinberg. Rasenberg zat de wijkraad tot eind vorig jaar zelf voor. Volgens
hen bedient de wijkraad zich van 'trucs en machinaties' om de vereniging buitenspel te zetten.
"De wijkraad heeft zich bekeerd tot Huub Pennings", doelt Krosse op de projectontwikkelaar
die een plan maakte voor een nieuwe school, gemeenschapshuis en behuizing voor Cello,
naast de kerk op de plaats van de huidige school De Masten, die aan vervanging toe is. Waar
Ons Trefpunt nu is, zou Pennings dan appartementen willen bouwen. In een uitgebreide
Bernadettekerk kan het schoolbestuur Signum met kantoor gehuisvest worden. Dit plan kwam
tot woede van de VBB pardoes op de agenda van een wijkraadsvergadering. En ook zonder
overleg met de vereniging liet Weinberg naar buiten toe weten dat de 'Werkgroep Fysiek' van
de wijkraad het voortouw zou nemen in de discussie over de toekomst van de kerk.
Voorzitter Weinberg ontkent desgevraagd de VBB buitenspel te willen zetten. "Dat is een
misinterpretatie. Onze werkgroep verzamelt alleen informatie. Het is volstrekt niet onze
bedoeling iemand voor de voeten te lopen." Weinberg vindt wel dat de wijkraad de discussie
'een duwtje' kan geven. Het plan van Pennings, één van degenen die een plan maakten, kan de
impasse doorbreken. "Maar de regie ligt bij de gemeente."
Weinberg ziet ook wel dat de 80 omwonenden allemaal feitelijk een vetorecht hebben. "Ik
vind het wel vervelend als dit escaleert. Er moet geen schisma in Maliskamp ontstaan. Maar
de wijkraad vertegenwoordigt wel de belangen van álle mensen in Maliskamp, niet alleen die
van de omwonenden van de kerk." In of bij de kerk een centrumfunctie, zoals de VBB wil,
zou de wijkraad ook wel wensen, zegt Weinberg. "Maar dat is in het verleden al afgetast. Het
is niet gelukt het Koningstheater in de kerk onder te brengen."
Wethouder Pauli en het bisdom zijn in overleg over hoe uit de impasse te komen. Voor de
gemeente Den Bosch is behoud van de kerk, een gemeentelijk monument, uitgangspunt.
Gemeente en bisdom willen op dit moment alleen kwijt dat er nog gesproken wordt.
-.-
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