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VOORWOORD 

Het fenomeen godshuizen fascineert me om het 

fysieke maar ook om de functie. Mensen gaan 

naar godshuizen toe om in verbondenheid van 

elkaar op zoek te gaan naar de woorden van 

God. Een zoektocht naar antwoorden, kracht en 

uiteindelijke verlossing. Bij de ene religie moet je 

deze verlossing verdienen en bij de andere is het 

genade dat je verlossing ontvangt. 

In de godshuizen staat aanbidding centraal. Aan

bidding vraagt om verootmoediging, een oproep 

tot bekering en omkeer tot God. Een rustige 

ruimte met een bepaalde sfeer kan daar hulp

zaam voor zijn. Door een 'heilige' sfeer kan je in 

een bepaalde stemming komen waardoor je beter 

kan bezinnen en je dichter bij God kan voelen. 

Het geloof in een god wordt dan bijna tastbaar. 

Elke godsdienst heeft zijn eigen gewoonten en 

gebruiken. Maar bij elke godsdienst putten de 

gelovigen kracht uit de geloofsbeleving. Niet gelo

vigen kunnen kracht uit andere dingen putten. Het 

humanisme bijvoorbeeld is een levensbeschou

wing, een serieus stel opvattingen die net zo veel 

wegen als de leer van een godsdienst. 

Humanisten weten zich niet in een god verbon

den met elkaar maar moeten zelf vorm geven aan 
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hun verbondenheid en een wereld scheppen die 

menselijk is en gebaseerd op morele waarden. Bij 

het humanisme is er geen verlossing na dit leven. 

De verlossing zit in het leven zelf. Het gaat erom 

dat je moet leven als mens met de mensen. De 

samenhang van alle mensen is het kerngegeven 

dat het leven zin geeft. 

Deze samenhang is voor iedereen van belang, 

ook voor aanhangers van godsdiensten. 

Dit is het startpunt van het project. De samenhang 

tussen joden, christenen en moslims houden of 

verkrijgen is dikwijls moelijk genoeg en op zich 

al een nuttige uitdaging. De samenhang tussen 

deze godsdiensten is vindbaar in de overeen

komsten. Natuurlijk zijn er verschillen, maar als 

je elkaar echt respecteert, dan hoef je elkaar niet 

(altijd) te begrijpen. 

In dit project werd me de mogelijkheid geboden 

om een concept te bedenken voor de maximale 

integratie tussen de hierboven genoemde gods

diensten. Dit zonder de afzonderlijke godsdiensten 

aan eigen identiteit in te moeten laten boeten. Aan 

de hand van dit concept is een ontwerp voor een 

gebouw gemaakt wat plaats zou kunnen bieden 

aan dit experiment. 



Prof. ir. J. Westra en ir. M.H.P.M Willems waren 

vanaf het begin betrokken bij het project. Dr. J.C.T. 

Voorthuis vulde deze twee heren aan als derde 

begeleider. Deze afstudeercommissie heb ik als 

goed op elkaar ingespeeld team ervaren. Hierbij 

wil ik hen bedanken voor hun tijd en energie. 

Ook wil ik op deze plek mijn vrouw Liesbath en 

onze dochtertjes Jasmine en Noêlle bedanken 

voor hun geduld. En als laatste mijn dank aan 

mijn werkgever en collega's voor hun flexibele 

opstelling. 

Martien Nolles 

Augustus 2011 
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SAMENVATTING 

Wereldwijd zijn er tal van conflicten tussen joden, 

christenen en moslims. Ook in Nederland zijn er af 

en toe spanningen met betrekking tot deze abra

hamitische godsdiensten. Vaak weten mensen 

niet genoeg van elkaar en hebben vooroordelen 

over de ander. Door open te staan voor anders

denkenden en het contact met de ander aan te 

gaan ontstaat communicatie over en weer en leren 

mensen elkaar beter kennen en respecteren. 

In Nederland zijn tal van initiatieven om meer con

tact tussen deze godsdiensten te krijgen met als 

doel het wederzijdse begrip en de tolerantie te ver

groten. Bij al deze initiatieven komen de betrok

ken partijen bij elkaar op bezoek of vind de bijeen

komst op neutraal terrein plaats. Een volgende 

stap zou kunnen zijn om samen één gebouw te 

gebruiken met daarin een gezamenlijke gebeds

ruimte en nevenruimten. In de wandelgangen en 

nevenruimten van het gebouw komen de joden, 

christenen en moslims elkaar tegen. Hierdoor is 

het makkelijker om in contact met elkaar te komen 

en hoeven mensen minder drempels over. Ook is 

in het gebouw duidelijker zichtbaar welke over

eenkomsten er zijn tussen elkaars gebruiken. 
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Programmatisch hebben een synagoge, kerk en 

moskee veel overeenkomsten. 

Ook in het uiterlijk van deze gebouwen zijn tal 

van overeenkomende elementen te vinden. Deze 

elementen zoals oriëntatie, koepels, verticaliteit, 

licht en centraalbouw zijn gebruikt om tot een con

cept te komen. In dit concept waar gelijkwaardig

heid de basis vormt, zijn drie gelijke rechthoekige 

grondvlakken met de harten over elkaar heen 

gelegd. De drie grondvlakken vertegenwoordi

gen elke een religie met een eigen oriëntatie. De 

synagoge is op Jeruzalem georiënteerd, de kerk 

op het oosten en de moskee op Mekka. 

Op elk grondvlak is een koepel geplaatst en aan 

het grondvlak verbonden. Hierdoor ontstaat een 

rechthoekig koepelvormig volume. De volumes 

zijn in horizontale delen verdeeld, waarna er 

tweederde deel per koepel is verwijderd. Hier

door is goed zichtbaar dat er drie vormen met 

elkaar verweven zijn. De drie volumes tolereren 

elkaar op basis van gelijkwaardigheid en vormen 

samen een nieuw geheel. In dit geheel blijven de 

drie afzonderlijke vormen wel zichtbaar. Om deze 

nieuwe vorm, het skelet van de gebedsruimte is 

een gezamenlijke buitenschil gemaakt. 



De structuur aan de binnenzijde is horizontaal 

en benadrukt de geografische oriëntatie voor 

iedere religie . De buitenschil is verdeeld in verti

cale delen en benadrukt de gezamenlijke richting 

van de mens naar het goddelijke, het hogere. Een 

aantal van de verticale delen is van glas, waar

door er licht naar binnen valt. 

Om het gebruik van de gebedsruimte door de 

drie godsdiensten te vergemakkelijken is er in 

de vloer een draaiend deel gemaakt. In dit deel 

zijn banken voor de joden en christenen opgeno

men. De banken en de vloer in het draaiend deel 

kunnen kantelen waardoor er een vloer met tapijt 

tevoorschijn komt voor het gebruik van de ruimte 

door de moslims. De entree van de gebedsruimte 

voor alle religies is in het hart van de ruimte in de 

vloer vanuit een tunnel. 

De gebedsruimte is generiek, aansluitbaar met 

drie godsdiensten. 

De overige ruimtes die nodig zijn, komen in een 

lager gebouwdeel dat om de koepel heen ligt. Dit 

gebouwdeel heeft dezelfde vormentaal en richt 

zich op de koepel. In dit gebouwdeel bevinden 

zich aan de buitenste zijden de openbare ruimten 

in de vorm van een restaurant en een godsdienst 

gerelateerde winkel. 

Onder het lagere gebouwdeel is ruimte voor het 

parkeren van auto's en het stallen van fietsen. Alle 

bezoekers komen in dezelfde ruimte binnen voor

dat er een keuze van bestemming in het gebouw 

wordt gemaakt. 

Er is voor Amsterdam gekozen omdat hier de 

meeste joden en moslims wonen en Amsterdam 

een voorbeeld is voor tolerantie. 

De locatie binnen Amsterdam is tussen het Fre

deriksplein en de Singelgracht, aan de rand van 

het centrum. 

De hoofdentree bevindt zich aan de noordzijde, 

aan een park en in het het verlengde van de 

Utrechtsestraat Aan de zuidzijde is het gebouw 

bereikbaar per boot. 
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1. INLEIDING 
1.1. ONDERZOEKSVRAAG 

Is het mogelijk om door middel van architectuur de 

godshuizen van de joden, christenen en moslims 

samen te voegen tot een gezamenlijk gebouw dat 

de godsdiensten als eigen godshuis kunnen erva

ren en waarin de gelovigen van de drie religies 

hun geloof kunnen belijden zonder in te hoeven 

boeten aan de eigen identiteit? 

Het doel van dit gebouw is om de gelovigen van 

de drie religies meer met elkaar in contact te laten 

komen. Dit contact is belangrijk om elkaar beter 

te leren kennen en om eventuele vooroordelen 

over de ander weg te nemen. Door elkaar beter 

te leren kennen, kan ook mede door herkenning 

in de ander, het respect en de toleratie voor de 

ander worden vergroot. Waarschijnlijk gaat hier 

het gezegde 'onbekend maakt onbemind' ook op. 

In een gezamenlijk gebouw is de drempel om con

tact met elkaar te maken lager. En juist dit snelle, 

makkelijke contact is belangrijk om eventuele 

spanningen in de kiem te kunnen smoren voor

dat het overal door heen gaat woekeren. Door de 

vebondenheid, die mede door een gezamenlijke 

gebouw kan ontstaan, is de kans ook groter dat 

de vonk van een conflict geweerd kan worden 
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voordat er iets vlam vat. 

Nederland heeft van oudsher een joods-chris

telijke cultuur. Intussen is de islam in Nederland 

ook een van de grotere godsdiensten geworden. 

Werden er in 1960 en 1971 respectievelijk nog 

1.400 en 54.000 moslims geteld. In 2008 waren 

dat er al 825.000 en maakten moslims daarmee 

5% van de Nederlandse bevolking uit. 

De Islam is in Nederland een relatief nieuwe, voor 

velen onbekende godsdienst waar ook veel in de 

media over gesproken wordt. Vooral na de aan

slagen in New York en Madrid en de moord op 

Theo van Gogh na zijn niet respectvolle uitlatingen 

over moslims. Deze moord, geïnspireerd door de 

"gewelddadige jihad" gaf bepaalde mensen aan

leiding voor brandstichting op een islamitische 

basisschool in Eindhoven. 

Toenmalig minister-president Balkenende riep 

hierna op tot een dialoog om het 'klimaat van radi

calisering' te doorbreken. 

Volgens Balkenende zijn degenen die gebruik 

maken van extremistische uitingen of hun heil 



zoeken in geweld niet representatief voor de hele 

groep en wil het overgrote deel van de islamiti

sche gemeenschap gewoon vreedzaam en res

pectvol met anderen omgaan in Nederland. 

De dialoog waar Balkenende op doelde kan het 

best namens de verschillende groepen worden 

gevoerd door gematigde vertegenwoordigers die 

luisteren naar de ander en deze mensen en diens 

meningen respecteren. 

Nederlanders hebben over het algemeen meer 

contacten met de eigen groep dan met mensen 

van andere groepen. Bij de moslims is dit niet 

anders. Hoe groter de etnische groep, hoe minder 

de kans is op een ontmoeting met iemand van 

een andere groep. Moslims en hun geloof zijn 

voor veel Nederlanders daarom ook een relatief 

onbekende en is het voor hen moeilijk in te schat

ten of bepaalde extremistische gedachten voor de 

meeste moslims of voor een deel hiervan geldt. 

Hierdoor is een bepaalde gereserveerdheid ten 

opzichte van moslims ontstaan. 

Religie wordt vaak afgeschilderd als een bron van 

ellende. Wereldwijd wordt deze gedachte kracht 

bijgezet door tal van religieuze conflicten, vaak 

tussen moslims en christenen. In Nederland is het 

klimaat tussen religies gematigder. Maar lerende 

van de conflicten elders in de wereld is het wel

licht verstandig om geen afwachtende houding te 

hebben. Maar een actieve, open houding waar

door mensen van de verschillende religies elkaar 

leren kennen en op zijn minst leren tolereren. 

In Nederland zijn al tal van initiatieven tussen 

christenen en moslims om elkaar beter te leren 

kennen en om de dialoog aan te gaan. Al deze 

ontmoetingen zijn op neutraal terrein of in een 

gebouw van één van de religies. 

Een gezamenlijk multireligieus gebouw zou een 

volgende stap kunnen zijn in deze dialoog. De 

gelovigen van de verschillende religies kunnen 

elkaar in de wandelgangen en in de gemeen

schappelijk te gebruiken ruimten tegenkomen . 

Waardoor de ontmoetingen niet georganiseerd 

hoeven te worden maar deze op een meer onge

dwongen wijze plaatsvinden. 
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1.2 OORSPRONG DRIE RELIGIES 

Oorsprong van het Jodendom 

Het jodendom is 4000 jaar geleden ontstaan toen 

God tegen Abraham sprak en vertelde dat hij met 

zijn gezin naar een land moest verhuizen dat 

God hem wijzen zou. Dit was het Land Kanaän, 

het huidige Israël. God vertelde Abraham dat hij 

vader zou worden van een groot volk. Abraham 

kreeg samen met zijn vrouw Sara een zoon, lsaäk 

genaamd. Izaäk kreeg twee zonen Jacob en 

Ezau. Jacob, later Israël genoemd kreeg twaalf 

zonen, waarmee de twaalf stammen van Israël 

ontstonden. Eén van de zonen en stammen was 

Juda, waar de joden uiteindelijk hun naam aan te 

danken hebben. 

Oorsprong van het christendom 

In de Thora van de joden en later het Oude Tes

tament van de Bijbel belooft God dat Hij zijn zoon 

zal sturen om de mens weer met God te ver

zoenen na de zondeval in de hof van Eden. Er 

wordt hier gesproken over de Leeuw van Juda. 

Dat betekent dat de zoon van God uit de stam 

van Juda, één van de zonen van Jacob zou voort

komen. Volgens de christenen is Jezus, ook wel 

Christus genoemd, deze zoon van God. Het chris-
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tendom is gebaseerd op het evangelie, de blijde 

boodschap en het leven van Jezus. In dit evan

gelie staat de kruisdood en opstanding van Jezus 

centraal. Jezus leefde in het huidige Israël. 

Oorsprong van de islam 

Volgens de moslims ontving Mohammed in de 7e 

eeuw via de engel Djibriël openbaringen van God. 

In deze openbaringen werd Mohammed opgeroe

pen het geloof van Adam en Abraham opnieuw 

te introduceren. Volgens de leer van de islam is 

lsmaël, de zoon van Abraham en Hagar de zoon 

van de belofte, waar de Arabieren en ook Moham

med van afstammen. 

In Mekka was veel weerstand tegen de bood

schap van Mohammed, waardoor hij naar Medina 

vluchtte, alwaar de eerste islamitische gemeen

schap werd gesticht. 

Het jodendom, het christendom en de islam 

hebben in Abraham de gemeenschappelijke voor

vader en worden daarom ook wel abrahamitische 

godsdiensten genoemd. 



1.3 VERSPREIDING VAN DE DRIE RELIGIES 

Hoe en wanneer zijn deze drie godsdiensten in 

Nederland terrecht gekomen. 

Verspreiding jodendom 

Het joodse volk leefde gedurende ten minste drie

duizend jaar in het Land van Israël. 

De joodse diaspora (verstrooiing) begon in 587 v. 

Chr. door de Babyloniërs. Het grootste gedeelte 

van de bevolking ging in ballingschap naar Baby

lon. Vanuit Babylonië en Palestina verspreid

den de joden zich in de eeuwen die volgden via 

Syrië naar Klein-Azië, Mesopotamië, het Arabisch 

Schiereiland en naar Centraal Azië, Egypte, het 

huidige Libië, in havensteden in het oostelijk Mid

dellandse Zeegebied, langs de Zwarte Zee en 

naar Rome. 

De grootste verspreiding, en nu over bijna de 

hele wereld, namelijk Noord-Afrika, Europa, Azië 

en na de middeleeuwen, Amerika begon na de 

Bar Kochba opstand (132-135), waarna de joden 

werden verbannen uit Judea en Jeruzalem. 

In de 13e en 14e eeuw waren er al joodse gemeen

schappen in Nederland. 

Tot de 17e eeuw was er bijna steeds sprake van 

joden die uit Duitsland naar Nederland kwamen. 

Een heel andere groep, de Sefardische joden, 

kwam uit Spanje en Portugal. 

Deze groep moest tijdens de reconquista in 1492 

zich bekeren tot het christendom of vertrekken. 

Rond 1700 had Amsterdam met 1 0.000 joden de 

grootste joodse gemeenschap van Europa. 

De joodse gemeenschap genoot in de zeven

tiende eeuw in Amsterdam een grote mate van 

vrijheid . Terwijl de joden elders in Europa in get

to's moesten wonen, kende Amsterdam geen 

dwang tot vestiging in een bepaalde wijk, noch 

een beperking van het aantal toe te laten joden. 

De tweede grote groep joden die naar Nedertand 

kwamen, waren de Askenazische joden uit Duits

land, Polen en rusland. 

In 1935 kwam er een stroom joden vanuit Duits

land naar Nederland. In 1941 werd door de 

Duitse top besloten dat alle joden uit Nedertand 

zouden moesten verdwijnen. Van de naar schat

ting 140.000 joden die in Nederland in mei 1940 

woonden, zijn er ongeveer 100.800 vermoord. In 

2009 berekende het Joods Maatschappelijk werk 

dat er 52000 joden in Nederland wonen. 
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Verspreiding christendom 

Het begin van het christendom wordt beschreven 

in het bijbelboek Handelingen der Apostelen. Na 

de dood van Jezus verkondigden zijn leerlingen 

de blijde boodschap van Jezus' opstanding uit de 

dood en dat hij voor alle mensen zijn leven gege

ven had om de zonden van alle mensen op zich 

te nemen waardoor de zonden niet meer tussen 

God en de mensen in zou staan. 

Een van de bekendste zendelingen uit het begin 

was de jood Paulus. Hij was eerst een strengge

lovige Jood en vervolger van de in zijn ogen gods

lasterlijke christenen. Mede door de zendingsacti

viteiten van Paulus waren er in 100 na Christus al 

christelijke gemeenschappen van enige omvang 

in Palestina, Klein-Azië, Griekenland, Rome en 

Egypte. In de eerste eeuw waren er ook christe

lijke gemeenten in Carthago, Gallië en in Spanje. 

Het christendom groeide omdat de christenen 

een boodschap van verlossing brachten die de 

maatschappelijke onderlaag van de bevolking 

aansprak. Daarnaast bekommerde de christelijke 

kerk zich metterdaad om minderbedeelden. In de 

tweede eeuw werd het zuidelijke deel van het hui

dige Nederland bereikt. In 303 werd het christen-
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dom in door keizer Galerius in de ban gedaan. 

Tien jaar later verklaarde Constantijn de Grote de 

vrijheid van godsdienst. Rond 350 is ongeveer de 

helft van het Romeinse Rijk christen. 

De christelijke kerk bereikt in de vijfde eeuw 

Engeland en Ierland. Vanuit Engeland en Ierland 

wordt tegen het midden van de zesde eeuw het 

vaste land van Europa gekerstend, waaronder 

ook Nederland. 

Van oudsher neemt de christelijke religie in Neder

land een prominente positie in. Vanaf de kerste

ning van West-Europa door Karel de Grote (768-

814) is het christendom een toonaangevende 

godsdienst in Europa. Tot ver in de Middeleeuwen 

vormde het het christendom ook een belangrijke 

schepper van de Europese kunst en cultuur. 

Ondanks de officiële scheiding tussen kerk en 

staat heeft het christendom nog wel invloed in de 

politiek door middel van christelijk-geïnspireerde 

politieke partijen. Deze partijen hebben ruim een 

eeuw lang de Nederlandse politiek gedomineerd 

tot het paarse kabinet in 1994. 



Verspreiding islam 

Na de dood van Mohammed in Medina in 622 

werd de nationale Arabische staat in een theo

cratische wereldrijk veranderd . Al snel hebben de 

moslims het hele gedeelte zuidelijke gedeelte van 

het Middellandse Zeegebied veroverd en gaat de 

aanvankelijk christelijke bevolking in dit gebied 

grotendeels over tot de islam. 

Binnen 20 jaar na de dood van Mohammed was 

de basis voor een islamitisch rijk al gelegd. 

In 711 vielen de Moren Spanje binnen en in de 

decennia hierna wisten zij Spanje helemaal te 

veroveren. Deze opmars van het Moorse rijk ein

digde uiteindelijk in 732 bij de Slag bij Poitiers. 

Vanaf 800 begon de eerder genoemde Recon

quista, waarbij de Moren teruggedrongen 

werden. 

In 1453 werd het Byzantijnse Rijk verslagen en 

werd Constantinepel ingenomen. 

Na 1529 sloegen de Ottomanen in 1683 opnieuw 

een beleg voor Wenen. Na twee maanden van 

strijd werk het beleg ontzet. Dit ontzet keerde de 

opmars van de Ottomanen in Europa. 

Door de eeuwen heen heeft de islam in Nederland 

geen rol van betekenis gespeeld. In 1879 werden 

er 79 'Mohammedanen' in Nederland geteld. Pas 

vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is de 

islam via gastarbeid en immigratie in westerse 

landen een factor van betekenis geworden. In 

Nederland is het heden ten dage qua aantal aan

hangers de tweede godsdienst geworden. 

Na de aanslagen van 2001 is het islamdebat aan

gewakkerd en wordt er veel gesproken over de 

integratie van moslims en islam in de westerse 

samenleving. Een goed integratie in de samenle

ving is van belang om onnodige botsingen met de 

Nederlands cultuur te verkomen. 

Ondanks het feit dat veel moslims in het westen 

een goedwillende, gematigde houding hebben, is 

het voor sommige westerlingen moeilijk om onder

scheid te maken tussen gematigde en extremisti

sche moslims. Hierdoor zijn zij bij voorbaat al ach

terdochtig en kan dit leiden tot polarisatie van de 

moslims als hele groep. 

De Nederlandse regering ziet de radicale islam 

als potentiêle bedreiging van de nationale veilig

heid, omdat deze groep geen geweld schuwt. 
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1.4 GODSDIENSTEN IN NEDERLAND VANAF 1830 

In de tabel en grafiek is vanaf 1830 het verloop 

van de aantal gelovigen per godsdienst weerge

geven. Zichtbaar is dat het aantal christenen met 

de helft is afgenomen, het aantal joden na de 

tweede wereldoorlog niet meer het oude percen

tage heeft gehaald en dat de moslims vanaf 1971 

van 0 naar 5 procent zijn gegroeid en daarmee de 

tweede godsdienst van Nederland zijn geworden. 
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grafiek met meetgegevens vanaf 1830 
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Jaar 
1830 
1840 
1849 
1859 
1889 
1879 
1889 
1899 
1909 
1920 
1930 
1947 
1960 
1971 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2005 
2006 
2007 

Godsdienstige gulnetten In NecMrtand (getallen In%) 
Joden ctu1stenen moallmt overig 

1,8 98.1 
1,8 98,1 
1,9 97,1 
1,9 98,0 
1,9 97,0 
2,0 97,7 0,0 
2.2 96.1 o.• 
2,0 95.3 0,4 
1.8 92,5 0,7 
1.7 89,6 1,0 
1,-4 82,8 1,4 
0.1 80.9 1,9 
0,1 81 ,-4 0 0,2 
o,o 78,4 o.• o.J 

71,0 3,0 
88,0 3,0 
65,0 5,0 
58,0 5,0 
54,0 8,0 
53,0 8,0 

0.3 50,0 5,0 2.7 
48.0 6.0 3,0 
47.0 5,0 4,0 

zonder rel6gMI 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
1,5 
2,3 
5.0 
7,8 

14,4 
17,1 
18,3 
23,6 
29,0 
26,0 
31 ,0 
38,0 
40,0 
.o11,0 
·H,O 
43,0 
44,0 

tabel met meetgegevens vanaf 1830 

christenen 
geen religie 

moslims 
- - - - ~ -- - - - -- - -~ overig 

-- - · .. joden 

:;; :;; ~ ~ ~ ~ §8§8 
...-.,.... ...- ".... .,.... ...- NNNN 

ttjd (Ir! jare") 



1.5 RELIGIEUS GEWELD 

Godsdienstoorlogen en religieus geweld zijn van 

alle tijden. Het zijn oorlogen die veroorzaakt zijn 

door godsdienstige verschillen of gelegitimeerd 

door godsdienstige argumenten. Ook zijn er oor

logen die op godsdienstoortogen lijken, maar waar 

andere factoren zoals politieke, eigenlijk belang

rijker in het conflict zijn. Maar deze factoren lijken 

dan naar de achtergrond te worden geschoven 

omdat de verschillende groepen door hun gods

dienst ook makkelijk te onderscheiden zijn. De 

godsdienst van de ander wordt niet erkent en is 

een extra middel om ruzie over te maken. Con

flicten tussen verschillende etnische groepen zijn 

vaak ook conflicten tussen groepen met elk een 

andere godsdienst omdat de historisch gegroeide 

grens tussen de verschillende etnische groepen 

gelijk is aan de grens tussen de verschillende reli

gies. 

Religie is niet alleen een stelsel van dogma's 

maar ook een bindende sociale factor die cultu

rele identiteit verschaft. 

Religieus geweld komt zowel bij joden, christenen 

en moslims voor. 

Religieus geweld joden 

In het Oude Testament voerde het volk Israël 

meerdere keren strijd om het land dat God beloofd 

had, te krijgen en bij de verdediging daarvan. Hun 

God ging hun voor en daarom was het vanuit het 

perspectief van het volk Israël gelegitimeerd. 

In 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog was Israël in 

oorlog met zijn Arabische buurlanden en tot op de 

dag van vandaag zijn er conflicten met de Pales

tijnen over de gebiedsverdeling in Israël. 

Religieus geweld christenen 

Het Nieuwe testament, wat de basis vormt voor 

de christenen, neigt naar pacifisme met als grote 

voorbeeld Jezus zelf. Jezus hield de mensen 

voor om hun naaste en zelfs hun vijanden lief te 

hebben. Verder stelt hij om de andere wang toe te 

keren wanneer je door iemand op jouw ene wang 

wordt geslagen. In de vroeg-christelijke geschie

denis zijn er dan ook geen godsdienstoorlogen te 

zien. Na vertoop van tijd werden er teksten uit het 

Oude Testament vertaald naar een concept gods

dienstoorlog. Dit leidde tot de legitimatie van de 

kruistochten. In 1063 begonnen de kruistochten 

van de Reconquista van het Iberisch schiereiland. 
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Dit had als doel om Spanje te heroveren op de 

moslims. Deze kruistocht werd in 1492 voltooid. 

De andere kruistochten begonnen vanaf 1095 

en hadden als doel het Heilige Land, Palestina 

bevrijden van de islamitische heersers. Dit na 

een oproep van de toenmalige Paus om onder

ling geweld te stoppen en zich te richten op de 

gemeenschappelijke vijand van het geloof. 

Met de ontwikkeling van de dogmatiek, om het 

ware christelijke geloof te definiëren, werd duide

lijk wat hier niet mee overeenkwam. Groepen, ook 

binnen het christendom, die afweken van deze 

ideologieën werden vanaf de 12e eeuw ook ver

volgd. 

Ook in de zestiende eeuw waren er op grond van 

de verschillende geloofsopvattingen conflicten, 

zoals de reformatieoorlogen. Deze begonnen vrij 

snel na de breuk in het christendom naar aan

leiding van de kritiek van Maarten Luther op de 

Rooms-Katholiek Kerk. De oorlogvoerenden legi

timeerden hun strijd met het gedachtegoed van 

Luther. Zelf veroordeelde Luther hun conflict fel. 

Nadat in Duitsland in 1555 de vrede was geslo-
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ten, braken er elders in Europa godsdienstoorlo

gen uit. Dit kwam met name door de opkomst van 

het calvinisme. In 1598 garandeerde het Edict van 

Nantes een zekere mate van tolerantie voor pro

testanten en kwam een eind aan deze oorlogen. 

In Nederland, de toenmalig Republiek der Zeven 

Nederland, waar het calvinisme de boventoon 

voerde, was in 1568 De Opstand (Tachtigjarige 

Oorlog) begonnen tegen het katholieke, Spaanse 

rijk. Tijdens deze oorlog brak in 1618 in Praag de 

Dertigjarige Oorlog uit. Deze oorlog vond plaats 

verspreide zich over heel Europa. 

Religieus geweld moslims 

De verspreiding van de islam door de eeuwen 

heen ging meestal gepaard met geweld. 

Tegenwoordig komt de islam vaak in het nieuws in 

combinatie met geweld en terrorisme. In de Koran, 

hoofdstuk Het berouw 5 is door Osama bin Laden 

als grond gebruikt voor de gewapende Jihad, Hei

lige Oorlog. Dit zwaardvers kan als volgt vertaald 

worden. 'Wanneer de heilige maanden voorbij 

zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen 

ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op 

hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw tonen 



locaties religieuze conflicten 

en het gebed houden en de zakat (verplichte 

gelden aan armen) betalen, laat hun weg dan vrij. 

Voorzeker, God is vergevensgezind, genadevol. 

In de bovenstaande afbeelding zijn een aantal 

huidige conflicten weergegeven. Meestal zijn dit 

Conflicten met een religieuze achtergrond. 
Meestal tussen moslims en christenen / 

conflicten tussen moslims en christenen. Ook zijn 

er in het Midden-Oosten spanningen tussen mos

lims en joden. 
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1.6 POLARISATIE RELIGIES IN NEDERLAND 

Polarisatie is het vormen van tegenpolen en 

kan opzettelijk worden veroorzaakt om angst op 

te wekken om op die manier meer aanhang te 

winnen voor bepaalde groepen. Mensen scharen 

zich eerder achter hun leider als ze het gevoel 

hebben van buitenaf bedreigd te worden. Radi

cale politieke leiders maken hier ook gebruik van. 

De leiders en aanhangers met vooroordelen 

zoeken naar bewijzen dat de ander niet deugt. 

Maatschappelijke polarisatie kan gevaarlijk zijn . 

Wanneer bijvoorbeeld een bevolkingsgroep in 

kwaad daglicht wordt gesteld, schept dat voor 

extremistische groepen binnen deze bevolkings

groep een voedingsbodem voor het extreem rea

geren naar buiten toe door middel van bijvoor

beeld terrorisme. Wat vervolgens in het nadeel 

van de bevolkingsgroep werkt waar deze extre

misten deel van uitmaken. De vooroordelen tegen 

de bevolkingsgroep worden dan bevestigd, ook al 

wijst de meerderheid van de betreffende bevol

kingsgroep extremistische uitingen af. 

Bij de hiervoor besproken onderwerpen zoals reli

gieus geweld en verspreiding van de godsdien-
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sten is het middel polarisatie ook vaak ingezet. 

Een grotere afstand tussen bevolkingsgroepen 

kan leiden tot interessante compromissen. De 

urgentie om bruggen te bouwen is groter. Volgens 

bepaalde mensen is het goed om de afstand eerst 

kunstmatig te vergroten om dan dus makkelijker 

een brug te kunnen bouwen. Maar aan de andere 

kant als die brug dan niet geslagen wordt door

dat het verschil misschien wel onoverbrugbaar is 

geworden dan is het probleem wel groter. Veiliger 

is het om niet te veel bij elkaar vandaan te komen 

staan en elkaar op zijn minst met tolerantie in het 

midden te ontmoeten. 

Wouter Bos gebruikte het woord 'confronteren'. 

Tegenstellingen moet je niet verdoezelen. Maar 

als men elkaar confronteert, moet dat wel dui

delijk zijn dat de partij welke confronteert daar

mee goede bedoelingen heeft en dat de partij die 

geconfronteerd wordt zich niet aangevallen voelt. 

Maar zelden wegen we onze naaste op dezelfde 
weegschaal als waarop we onszelf wegen. 
Thomas à Kernpis (1380-1472) 



Jonathan Sacks, Brits opperrabbijn en filosoof 

stelt dat de samenleving het huis is dat we als 

christenen, joden, moslims, hindoes, atheïsten en 

humanisten samen bouwen. En een beschaafde 

samenleving geeft ruimte aan verschillen. 

Mensen die uit zijn op immunisering van de eigen 

cultuur tegen wezensvreemde elementen, schu

wen het middel polarisatie niet om anderen nog 

verder naar beneden te halen en het voor hen 

ellendiger te maken om daar vervolgens zelf beter 

van te worden. De maatschappij als geheel gaat 

er mede daardoor achteruit. Polarisatie versterkt 

interne groepsverbanden en bevordert wantrou

wen in de andere groep. Gebrek aan wederzijds 

vertrouwen berooft een samenleving van haar 

vitaliteit, en komt samenwerking nog stroever tot 

stand. Vertrouwen is van groot belang voor het 

gevoel van veiligheid en van onmisbare waarde 

voor het werken aan een gemeenschappelijke 

toekomst. 

In het eerste deel van de 20e eeuw leefden net 

als nu bevolkingsgroepen naast elkaar. Toen 

gebeurde dit middels verzuiling. Verzuiling was 

gebaseerd op levensbeschouwelijke karakte

ristieken en had een verticale structuur in de 

samenleving. Het doel van verzuiling was om een 

sterk verdeelde samenleving bijeen te houden. 

Dit gebeurde enerzijds door een scheiding tussen 

de bevolkingsgroepen en anderzijds door middel 

van samenwerking van de elite aan de top. ledere 

zuil had zijn eigen kerk, omroep, krant, vakbond, 

politieke partij, woningbouwvereniging, scouting

groep, scholen, ziekenhuis, sportverenigingen, 

winkels en bedrijven. Dit leidde tot grote culturele 

verschillen met als resultaat dat hele bevolkings

groepen naast elkaar leefden zonder veel contact 

te hebben. Door de verzuiling en door samenwer

king aan de top werden veel maatschappelijke 

spanningen afgewenteld. 

Expressie van verschillen en tegenstellingen in 

de samenleving is goed voor de duidelijkheid. Op 

deze manier wordt duidelijk waar de verschillende 

groepen ten opzichte van elkaar staan. Tegenge

stelde meningen zorgen voor een scherpe con

frontatie met een probleem. In het meest ideale 

geval is er ook ruimte voor nieuwe perspectieven, 

nieuwe feiten en nieuwe oplossingen in een situa-
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tie waarin gezamenlijk tot een oplossing gekomen 

moet worden. De uitkomst kan een maatregel zijn 

waar niemand van tevoren aan had gedacht en 

wat niet alleen het probleem oplost, maar ook 

nieuwe kansen biedt. 

In een te sterk gepolariseerde situatie, waarbij de 

toon feller wordt en de aanvallen persoonlijker, 

kan de inhoud op de achtergrond raken. Posities 

kunnen dan zo sterk ingenomen worden dat er 

geen onderhandelingsruimte meer is. Polarisatie 

kan dan ook een mogelijke oorzaak van radicali

sering worden. 

Een mogelijke oplossing om polarisatie niet te ver 

door te laten slaan, is het zoeken naar evenwicht 

tussen confrontatie en verbinding tussen de par

tijen. Een andere oplossing is het focussen op 

problemen en niet op groepen. Hierdoor kunnen 

gedeelde belangen zichtbaar worden. 

Het doel is sociale cohesie, sociale samenhang 

in de maatschappij. Hoe groter deze 'kleefkracht', 

hoe groter de solidariteit in een gemeenschap. 

Door de ontzuiling vanaf de jaren zestig en de 

opkomst van het individualisme en de multicultu-

20 

rele samenleving sinds de jaren tachtig is de soci

ale cohesie onder druk komen te staan. 

Er zijn in de Nederlandse samenleving tal van 

groepen met verschillende levensovertuigingen, 

culturen en religies. Maar kunnen we het diep

gaand met elkaar oneens zijn zonder het weder

zijdse respect te verliezen? 

Een van de recepten om tegenstellingen te over

bruggen en het wij/zij denken achter ons te laten, 

is het op zoek gaan naar een nieuwe wij. Binnen 

deze nieuwe wij kunnen de groepen zelf hun eigen 

identiteit houden. De gezamenlijke waarden van 

de nieuwe wij zoals respect en naastenliefde voor 

elkaar moeten leidend zijn en elkaar samenbin

den om een leefbaar Nederland te houden. 

Sociale identiteit is hierbij van belang en verwijst 

naar de groepen waartoe wij ons rekenen, samen 

met het emotionele belang en de waarde die wij 

aan die groepen hechten. Hoe meer individuen 

'Streef ernaar altijd geduldig te zijn met gebreken en 
onvolkomenheden van anderen, want ook jij hebt veel 
gebreken en onvolkomenheden die een beroep doen 
op de verdraagzaamheid van een ander.' 
Thomas à Kernpis (1380-1472) 



zich identificeren met een groep, hoe meer die 

groep eigengemaakt wordt in het zelfbeeld van 

het individu, en hoe vager het onderscheid tussen 

de groep en het individu wordt. 

De verschillende religies in het gebouw zijn afzon

derlijke groepen maar doordat de groepen samen 

het gebouw gebruiken, zijn zij samen ook weer 

een groep en komt er een identiteit bij. 

En hoe rijker je identiteit is, hoe meer aspecten je 

met andere mensen deelt en hoe soepeler je met 

verschillen om kunt gaan. 

Ook waarden en normen zijn belangrijk in de 

omgang met elkaar. De christelijke waarden 

komen uit de Bijbel. De belangrijkste waarde hier

uit is de liefde. De waarden van de joden komen 

uit de Thora, waarvan rechtvaardigheid de belang

rijkste waarde is. De islamitische waarden komen 

uit de Koran, en is onderwerping aan de wil van 

Allah de belangrijkste waarde. 

Normen zijn gedragsregels om aan de waarden 

te voldoen, opvattingen over hoe mensen zich in 

bepaalde situaties wel en niet dienen te gedragen. 

De belangrijkste normen zijn wetten en mores 

(zeden of morele normen). Joodse en christelijke 

normen zijn onder meer weergegeven in de tien 

geboden, islamitische normen zijn beschreven in 

de sharia. 

In Nederland is ieder mens gelijk voor de wet 

en discriminatie is bij wet verboden. Vrijheid van 

meningsuiting en vrijheid van religie zijn belang

rijk in de Nederlandse samenleving. Sociale 

normen als respect en verdraagzaamheid liggen 

ten grondslag aan de Nederlandse samenleving. 

Maar het recht op vrijheid van meningsuiting 

mag geen vrijbrief zijn voor discriminatie. In een 

samenleving waarin discriminatie wordt getole

reerd en haat wordt verspreid ontstaat ruimte voor 

segregatie, polarisatie, escalatie en confrontatie. 

Vrijheid van godsdienst is een universeel men

senrecht is waaraan niet getornd kan worden. Dit 

betekent niet dat godsdienst ooit als excuus kan 

worden gebruikt voor mensenrechtenschendin

gen. Vrijheid van religie betekent de vrijheid om je 

eigen godsdienst te belijden, maar brengt ook de 

verplichting met zich mee om andermans levens

beschouwelijke overtuiging te respecteren. 
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1.7 INTERRELIGIEUZE INITIATIEVEN 

Naast de polarisatie van moslims of misschien 

wel als tegenreactie hierop zijn tal van initiatieven 

zichtbaar tussen moslims en andersgelovigen. 

Door deze initiatieven wordt geprobeerd om brug

gen te bouwen en om zo de tolerantie en het res

pect voor de religieuze overtuiging van de ander 

te vergroten. Hieronder een aantal voorbeelden: 

Kring van mensen die elkaars geest scherpen 

en blik verruimen in Amsterdam 

Serie van vijf bijeenkomsten van de Religieus

Seculiere Kring in Stadsdeel Amsterdam Sloter

vaart. Onderwerpen: 

1. Joods-christelijke-islamitische samenleving. 2. 

Religie in het openbare leven. 3. Opvoeding en 

onderwijs 4. Variëteit onder gelovige vrouwen 

5. Kernwaarden van de samenleving. 

Ken nismakingsprojectsynagoge/kerklmoskee 

in Zutphen I Warnsveld 

Enkele malen per jaar worden er enkele avonden 

in de synagoge, kerk en moskee georganiseerd. 

Dit omdat de mensen daar op elkaar aangewezen 

zijn en zij willen voorkomen dat er onnodige vij

andsbeelden ontstaan, doordat ze elkaar niet niet 
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kennen en zij zich niet gekend zouden voelen. 

Inmiddels zijn er goede ervaringen opgedaan. 

Religieuze ontmoeting voor jongeren Zwolle 

Er wordt een introductie in de drie religies gege

ven door middel van vertelling maar ook middels 

het meebeleven van de diensten op vrijdag, zater

dag en zondag. De jongeren blijken toch weinig 

interreligieuze contacten te hebben in het dage

lijks leven. 

Duurzame Dialoog in Apeldoorn 

In Apeldoorn is belangstelling voor de islamitische 

beleving. Een van de doelen is elkaar beter leren 

kennen en vooroordelen overwinnen. Er zijn in de 

gemeente Apeldoorn nauwelijks spanningen. Dit 

komt door de accurate probleemsignalering. Als 

er iets gebeurt, wordt er meteen op ingesprongen 

door middel van informatie uitwisselen en werk

groepen. 

Dialoog in kerk en moskee in Friesland 

Dit betreffen kerkdiensten waar een dominee voor 

gaat en de imam gastvoorganger is. Zij leggen 



in deze dienst uit hoe zij vanuit hun geloof over 

elkaar denken en lezen, ieder vanuit hun eigen 

Heilig Boek. Aan de hand van gelezen teksten uit 

deze boeken worden er vragen gesteld, zoals: 

Wat is belangrijk in jouw geloof? Begrijp je dat 

mensen op hun hoede zijn en bang zijn voor jouw 

geloof? Komen christenen in de Koran voor en 

moslims in de Bijbel? Hoe verteld de Bijbel over 

Maria en Jezus en de Koran over Maria, Jezus en 

Mohammed? 

Dialoogbijeenkomsten in Amsterdam 

De Dominicus Kerk en de El Umma Moskee in 

Amsterdam hebben de handen in een geslagen 

door thema's uit de Bijbel en de Koran met elkaar 

te bespreken. Thema's zoals de schepping, de 

profeten, het gebed, vieringen, man-vrouwver

houdingen en de ideale samenleving. 

Dialoogzaal in de Liberaal joodse Gemeente 

in Amsterdam 

De nieuwe synagoge van de Liberaal joodse 

Gemeente in Amsterdam, welke in augustus 2010 

is geopend, heeft een dialoogzaal om met andere 

godsdiensten en stromingen gedachten uit te wis-

selen om op die manier van elkaar te leren. 

Deze ontmoetingsruimte werd mede mogelijk 

gemaakt door subsidie van de provinciale staten 

van Noord-Holland omdat men het algemene nut 

hier toch wel van inziet en het op zijn minst op 

deze manier wil proberen. 

Dialoogontmoeting in Amsterdam 

Een initiatief welke op 9 februari 2011 in Amster

dam plaats vond, was een dialoogontmoeting. 

Hierbij liepen de leiding van drie religies samen 

door Amsterdam van het ene gebedshuis naar 

het andere. Volgens een rabbijn in dit gezelschap 

was de wandeling ook symbolisch. 'Je begint bij 

tolerantie. Van tolerantie wandel je naar respect. 

En van respect ga je naar liefde. 

Burgemeester Van der Laan sprak over Den Haag 

als stad van recht en dat Amsterdam de stad van 

de dialoog genoemd kan worden. 

De predikant van de Jeruzalemkerk vertelde dat 

de religies nou niet direct de deur bij elkaar plat 

lopen, maar dat er wel momenten van saamhorig

heid zijn. De kerst- en paasvieringen van de kerk 

konden zich verheugen in het bezoek van honder

den kinderen en moeders met hoofddoekjes. 
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locaties in Amsterdam waartussen de menselijke keten voor tolerantie gevonnd werd 

Menselijke keten voor tolerantie Amsterdam 

Een ander initiatief vond op 13 maart 2011 in 

Amsterdam plaats. Er werd een menselijke keten 

voor tolerantie gevormd tussen een moskee, een 

synagoge en een kerk in de Pijp in Amsterdam. 

Van de Selimeye moskee naar de Gerard Dou 

synagoge en vervolgens naar de Oranjekerk. 

Deze drie gebedshuizen kregen allen de heilige 

boeken van de andere religies aangeboden. De 
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actie werd afgesloten in de Vredeskerk. Met deze 

keten spraken zij zich uit tegen onverdraagzaam

heid tussen religies vanuit de samenleving en de 

politiek. Volgens de initiatiefnemers nemen de vij

andige uitingen tegen aanhangers van bepaalde 

geloven steeds scherpere vormen aan. Volgens 

hen hebben vooral moslims, maar ook joden 

daar last van en is dit funest voor de harmonie en 

saamhorigheid in de samenleving. 



ontwerp van de kerken en moskee in een gezamenlijk gebouw in Zweden 

In de voorgaande voorbeelden komen de mensen 

bij elkaar op bezoek en is er geen sprake van een 

gezamenlijk gebouw. 

In Nacka, een plaatsje ten zuiden van Stockholm 

werken Lutheranen, Katholieken en moslims 

echter aan een gezamenlijk gebouw dat in 2014 

klaar zijn moet zijn. 

Hiermee willen ze een signaal af geven dat reli

gieuze tolerantie wel bestaat, en dat mensen 

samen kunnen optrekken ongeacht hun cultuur, 

taal of geloof. 

Volgens de hierbij betrokken, Lutherse voorgan

ger maken de mensen die het plan niet zien zitten 

karikaturen van de andere groepen. 

De Imam die betrokken is bij het plan denkt niet 

dat het project zomaar het wantrouwen weg

neemt. En dat ze samen gaan bouwen betekent 

evenmin dat ze het overal eens over moeten zijn. 

Het doel is om de mensen samen te brengen. 
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2. PLANVORMING 
2.1. VAN IDEE NAAR ONTWERP 

In het eerder genoemde voorbeeld van de samen

werking tussen twee kerken en een moskee 

in Zweden, worden deze kerken en de moskee 

samen in één gebouw ondergebracht. Dit is een 

voorbeeld dat een gebouw ingezet wordt als fysiek 

bindend middel tussen groepen mensen. 

In dit geval hebben de kerken en de moskee wel 

een eigen gebedsruimte die ze niet met elkaar 

delen. Een stap verder is het gezamenlijk gebruik 

van dezelfde gebedsruimte. Nog een extra stap 

ten opzichte van het plan in Zweden is om de 

joden bij het plan te betrekken. 

Om tot een ontwerp van het plan te komen moeten 

de volgende zaken onderzocht worden: 

- programma van eisen 

- locatiekeuze 

- typologische analyse van de geloefsgebouwen 

-concept 

Programma van eisen 

In het programma van eisen zijn de benodigde 

ruimten vermeld. Deze ruimten worden bepaald 

aan de hand van de afzonderlijke geloofsgebou

wen. 
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Locatiekeuze 

Vervolgens wordt er een locatie gezocht. Hierbij 

wordt gekeken waar al relatief veel joden, christe

nen en moslims vertegenwoordigd zijn. 

Typologische analyse van geloefsgebouwen 

Om tot een goede mix van elementen uit de 

geloefsgebouwen van de drie religies te komen 

worden deze geanaliseerd. Gezocht wordt naar 

overeenkomsten in gebouwen om de verwant

schap te benadrukken en waardoor er een samen

hangend ontwerp gemaakt kan worden. 

Concept 

Ten slotte wordt er met bovenstaande zaken een 

concept bedacht die het gebruik en uitstraling ten 

goede komt. 

Het gebouw moet de verbondenheid, het samen

werkingsverband uitstralen. Om dit uit te stralen, 

moeten de afzonderlijke delen die de verschil

lende godsdiensten symboliseren wel zichtbaar 

zijn. 



2.2 PROGRAMMA VAN EISEN 

In het gezamenlijke geloofsgebouw moeten ruim

ten komen die de afzonderlijke geloofsgebouwen 

ook bevatten. Hieronder worden deze ruimten 

genoemd en omschreven. 

F oyer/Azara/KerkpleinNoorhof 

De bezoekers komen lopend, op de fiets of met de 

auto naar het gebouw. Alle bezoeker komen nadat 

ze al of niet hun auto hebben geparkeerd of hun 

fiets hebben gestald in dezelfde ruimte binnen. Dit 

is de entreehal die ook als foyer, azara, kerkplein 

of de voorhof kan worden beschouwd. Dit is het 

startpunt van de routes door het gebouw. 

Verkeerruimten 

Via de verkeerruimten zijn de verschillende ruim

ten bereikbaar. De verkaarsruimten zijn belang

rijke ontmoetingsruimten en moet een heldere 

structuur hebben. 

Multireligieuze gebedsruimte 

De belangrijkste ruimte van een multireligieus 

gebouw is de gezamenlijke gebedsruimte waar 

de diensten van de joden, christenen en moslims 

gehouden worden. Dit is een ruimte waarin de 

drie religies op een gelijkwaardige manier verte

genwoordigd zijn en moet aan de eisen van de 

drie religies voldoen. Voor de moslima's komt in 

deze ruimte een balkon. 

Bibliotheek 

De bibliotheek bevat gezamenlijke informatie waar 

de gelovigen van de drie godsdiensten gezamen

lijk gebruik van kunnen maken. Hier is het studie

materiaal ook te leen. Tevens dient deze biblio

theek als openbare bibliotheek waar men religi

euze lectuur kan lenen. 

Jeugdruimte 

De jeugd van de drie godsdiensten krijgen een 

gezamenlijke ruimte waar de jeugd van de ver

schillende godsdiensten bijeen kan komen en 

gezamenlijke of afzonderlijke activiteiten kunnen 

doen. 

Activiteitenruimte mannen en vrouwen 

Deze activiteitenruimten zijn ook voor gezamenlijk 

gebruik waar gezamenlijke en godsdiensteigen 

nevenactiviteiten kunnen plaatsvinden. 
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Crèche 

Er is in het gebouw een gezamenlijke ruimte voor 

een crèche waar de kinderen voor een dienst 

naartoe gebracht kunnen worden. 

Multifunctionele zaal 

In het gebouw komt ook een multifunctionele zaal 

waar recepties, feesten en andere bijeenkomsten 

gehouden kunnen worden. 

Kantoren 

Er zijn tal van zaken die geregeld moeten worden 

in een godsdienstelijke organisatie waarvoor kan

toorruimte benodigd is. Ook kunnen de rabbi, 

dominee en de imam hier werken. 

Leslokalen/vergaderruimen 

In godsdienstige gemeenschappen wordt nogal 

eens vergadert over tal van zaken die de betref

fende gemeenschap aangaan. 

Deze ruimten worden ook gebruikt als leslokalen 

en spreekruimten. 

Toiletruimten/ wasruimten 
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De verschillende toiletruimten bevatten ook was

ruimten waar men zich ritueel kan wassen alvo

rens naar de gebedsruimte te gaan. 

Restaurant 

Het gebouw bevat ook een restaurant wat ook 

laagdrempelig voor derden is middels een aparte 

toegang. Dit restaurant heeft drie verschillende 

keukens. Een kosjere keuken, een halal keuken 

en een algemene keuken. 

Winkel 

De gezamenlijke winkel met daarin religieuze arti

kelen zoals lectuur, kleding en eten is ook laag

drempelig en heeft ook een afzondelijke toegang 

waardoor ook derden makkelijk toegang hebben. 

Parkeren 

Het gebouw moet ook voldoende parkeergele

genheid hebben voor mensen die met de auto 

komen. Naast het parkeren van auto's is ruimte 

voor het stallen van fietsen ook nodig. 



3.3. RELATIESCHEMA 
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3. LOCATIE 
3.1 LOCATIEKEUZE STAD 

Aandeel van de bevolking dat islamitisch geloof aanhangt per regio 

Er moet een goede locatie gevonden worden waar 

het gebouw moet komen te staan. 

Wanneer er gekeken wordt naar de grootste con

centraties joden en moslims in Nederland dan is 

de stad Amsterdam leidend. Van de 850.000 mos

lims in Nederland, wonen er 67.000 in Amster

dam. 
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1 Groot-Amsterdam 

2 Agglomeratie Den Haag 

3 Groot-Rijnmond 

4 Zaanstreek 

5 Utrecht 

6 Agglomeratie Haartem 

7 Flevoland 

8 Zuidoost Zuid-Holland 

9 Zuidwest-Overijssel 

10 Twente 

5,7-12,7% 

4,7-5,6% 

3,6-4,6% 

2,2-3,5% 

1,5-2,1% 

En van de 43.000 joden in Nederland wonen er 

15.000 in Amsterdam. 17% van de Amsterdamse 

bevolking is Christelijk, 14 %van deze bevolking 

is moslim en 2% van de mensen in Amsterdam is 

Jood. 

Amsterdam heeft 780.000 inwoners. Deze bevol

king is van oudsher gemengd. In het verleden 

zijn er vanuit vele landen mensen naar de Neder-
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landse hoofdstad getrokken. Zij zochten de tole

rantie van de stad. Amsterdam kende ook al vroeg 

de vrijheid van godsdienst waardoor er ook groe

pen hier een veilige plek vonden. 

Deze stad sluit ook goed aan bij het onderwerp 

omdat tolerantie in de hoofdstad ook wel typisch 

Amsterdams genoemd wordt. Het is een stad 

met een multiculturele samenleving die zich sterk 

maakt tegen racisme en discriminatie. Nelson 

Mandela noemde Amsterdam zelfs 'one of the 

st rongest anti-apartheidciteis in the world'. 

Amsterdam is uitgeroepen tot de stad van vrij

heid en tolerantie. Dit volgt uit een onderzoek dat 

onder negen wereldsteden uit alle windstreken is 

gehouden. Gemiddeld genomen kwam Amster

dam als meest vrij uit de bus. 
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3.2 LOCATIEKEUZE IN AMSTERDAM 

8%- < 16% 
0%- < 8% 

moslims in Amsterdam per buurt in procenten 

De stadsdelen waar procentueel de meeste mos

lims wonen zijn: Geuzenveld/Siotermeer, Bos 

en Lommer, Slotervaart en Osdorp. Maar ook in 

de rest van Amsterdam maken de moslims een 

behoorlijk deel van de bevolking uit. Wanneer er 

een voor moslims centraal gelegen plaats moet 

worden bepaald dan komt deze plek ongeveer 

aan de zuidzijde van het centrum terrecht 

Het grootste deel van de joden leeft in de wijken 
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~- oorspronkelijke 
Jodenbuurt 

meeste joden heden 
meeste joden tot WOII 

Stadsdelen met de meeste joden 

Buitenveldert en Oud-Zuid. Van oudsher waren 

de jodenbuurten in het centrum gelegen. Reken

ning houdend met de oude joodse buurt heeft een 

locatie binnen het centrum de voorkeur. De loca

tie moet dan wel dichter bij de wijken liggen waar 

nu de meeste joden wonen. Dus in het zuiden van 

het centrum. 

De christenen wonen verspreid over Amsterdam 

zonder echt te noemen zwaartpunt. 



• 
Oud-Zuid 

Centrum 

Locatie tussen centrum en stadsdeel oud-zuid 

In het gebied ten zuiden van het centrum was de 

menselijke keten tegen intolerantie tussen een 

synagoge, een kerk en een moskee. In deze wijk 

is een mix van de drie religies aanwezig. 

Omdat dit een project is dat als voorbeeld kan 

dienen is een prominentere, in het oog sprin

gende locatie gewenst. Bij voorkeur is de locatie 

in het centrum waar van oudsher de godshuizen 

stonden. Aan de rand van het centrum en in de 

Herengracht 

keizersg racht 

Prins 
en gracht 

Stadhouderskade 

Locatie aan het Frederiksplein 

buurt van het gebied waar een mix van mensen 

van de drie godsdiensten wonen. Rekening hou

dend met voorgaande tekst komt Het Frederik

splein als beste locatie te voorschijnt Hier was 

vroeger de Utrechtse poort en kwam men vanuit 

het zuiden Amsterdam binnen. Symbolisch staat 

het godshuis nu ook aan de rand van het cen

trum. De godsdienst staat niet meer centraal in de 

maatschappij als weleer. 
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3.3 LOCATIE IN BEELD 

luchtfoto Frederiksplein in Amsterdam 

luchtfoto Amsterdam luchtfoto vogeMucht Frederiksplein in Amsterdam 
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Situatie bestaand schaa/1:2500 
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3.4 GESCHIEDENIS VAN DE LOCATIE 

Situatietekening Utrechtse Poort in 1857 

Tot 1859 was de locatie een zuidelijke toegang 

tot de stad via de Utrechtse poort. Binnen de 

poort was een beestenmarkt met aan weerszij-
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den kazernes. De Utrechtsepoort was in 1664 na 

aanleg van de grachtengordel gebouwd. Rond 

1850 werd Amsterdam buiten de poorten uitge-

0 



Utrechtse Poort 

Gezicht op Amsterdam vanaf de Amstel vanuit het zuiden omstreeks 1780 

Gezicht op de Wal bij de Utrechtse Poort, later Frederiksplein bij begin 
Sarphatiestraat door Jacob Cats in juli 1783 

breid en kwam de functie van de Utrechtsepoort 

te vervallen. Na 1851 werd er naar een goede plek 

gezocht om het Paleis voor volksvlijt te kunnen 

- . -

Singelgracht met de Utrechtsepoort gezien naar de Amstel rond 1770 

bouwen, en kwam men op deze locatie terecht. 
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Situatletekening Paleis voor volksvljit en omstreken In 1881 

De joodse arts, filantroop en projectontwikke

laar Samuel Sarphati bezocht in 1851 de eerste 

wereld tentoonstelling in Londen. Hij was zo 

onder de indruk van het Crystal Palace dat hij 

vond dat in Amsterdam ook zo'n huis van handel, 

nijverheid, cultuur en wetenschap moest komen. 

38 

In 1859 werd de eerste paal geslagen. en de ope

ning vond in 1864 plaats. Het Paleis maakte deel 

uit van de door Sarphati geiinitieerde stadsuitbrei

ding aan de zuid-oost zijde van de stad. Achter 

het Paleis werd een klassiek park aangelegd. 

In 1929 werd het Paleis door brand verwoest. 



luchtfoto Paleis voor volksvlijt luchtfoto Paleis voor volksvlijt 

J • ' · 

Paleis vçor volksvlijt vanuit westen Palels voor volksvlijt, 1875 

Paleis voor volksvlijt, Utrechtsestraat Paleis voor volksvlijt 
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Ontwerp voor een stadhuis, Jac. van den Bosch, 1936 

Situatietekening Frederiksp/ein omstreeks 1936 

In 1936 werd er voor de locatie een prijsvraag uit

geschreven voor een stadhuis voor Amsterdam. 

Uiteindelijk is er hier geen stadhuis gekomen en 

bleef de locatie tot 1961 onbebouwd. 
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Frederiksplein, 1951 

Frederiksp/eln op uno-{iag, 1957 

Frederiksp/ein, 1957 



Situatietekening huidig Frederikspiein 

Uiteindelijk werd er in 1968 de Nederlandsche 

Bank gebouwd, ontworpen door M. Duinljer. 

Luchtfoto Nederlandscha Bank 

Luchtfoto Nederlandscha Bank 

Luchtfoto Nederlandsche Bank 
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4. TYPOLOGISCHE ANALYSE VAN GODSHUIZEN 
4.1 GODSDIENST EN GEBOUW 

De drie godsdiensten hebben elk een eigen gods

huis waar zij hun godsdienst uitoefenen. De joden 

gaan naar de Synagoge, de christenen gaan naar 

de Kerk en de moslims gaan naar de Moskee. 

De synagoge 

In de eerste jaren van het Jodendom was er nog 

geen synagoge. Deze is waarschijnlijk ontstaan 

tijdens de Babylonische ballingschap rond 600 

voor Christus. De tempel in Jeruzalem was ver

woest en daarom hadden de joden geen plaats 

meer om samen te komen en hun geloof te belij

den. Voor de bijeenkomsten gebruikten ze een 

gewone huiskamer. Rituelen, zoals het brengen 

van offers zijn vervangen door gebeden en lezen 

en het leren van de Thora. Zo'n huiskamer werd 

een synagoge genoemd wat in het Nederlands 

'huis van samenkomst' betekent. 

De Kerk 

De eerste christenen hadden geen kerken. Pas na 

enkele eeuwen werden gebouwen gebouwd spe

ciaal voor de eredienst. De oudste bekende kerk 

is de Huiskerk van Dura Europos in het oosten 

van Syrië uit de eerste helft van de derde eeuw. 
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Door het Edict van Milaan van Constantijn de 

Grote werd de christelijke kerk in het Romeinse 

Rijk gelegaliseerd en kreeg de bouw van kerken 

een extra stimulans. Vanaf de 4e eeuw is de basi

liek het meest voorkomende bouwtype. De ker

kenbouw in het Oost-Romeinse Rijk neigt zich tot 

centraal bouw. 

De Moskee 

De eerste moskee werd gebouwd door Moham

med, naast zijn huis in Medina in 622. De originele 

moskee was een rechthoekig omsloten ruimte 

van 30 bij 35 meter zonder dak. In 707 werd de 

moskee vervangen door een grotere In de qibla

muur kwam een mihrab met een kleine koepel. 

Later kwamen er nog meer koepels op. Op dit 

moment heeft de moskee 24 koepels 

Hieronder staan overeenkomstige kenmerken: 

- verticaliteit; 

- licht, sacraliteit; 

-koepels; 

- centraalbouw; 

- oriëntatie; 



4.2 VERTICALITEIT 

• 

Saint Pierre in Firminy, Le Gorbusier 

Gebedsruimtes zijn vaak hoger dan ze breed zijn. 

Dit is een verwijzing naar het hogere, het god

delijke. Vaak wordt dit aan de buitenzijde extra 

benadrukt door minaretten of kerktorens. Bij het 

gebruik van koepels wordt de verticaliteit gevon

den door de koepel op een onderbouw te plaat

sen. 

Saint Pierrein Firminy, Le Gorbusier 

San Lorenzo in Turijn, Guarino Guarini 
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4.3 LICHT 

San Lorenzo in Turijn, Guarino Guarini 

Kapel van da Heilige Lijkwade in Turijn, Guarino Guarini 

De lichtinval is bij godshuizen een belangrijk 

middel om een de aanwezigheid van het god

delijke 'zichtbaar' te maken. Het is een spel van 

openingen in massa, lichtval op vlakken en een 

verhouding van licht en donker. 
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Huvra synagoge in Jerozalem, Louis Kahn 

Seint Pierre in Firminy, Le Gorbusier 

Sultan Ahmed moskee in lstanbul, Sedefkar Mehmet Aga 
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San Pedro kerk in Durazno, Eladio Diesda Wallfahrtskirche in Neviges, G. B6hm 

Church of the Ught in /barak/, Ando Notre Dame du Haut In Ronchamp, La Gorbuslar 
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4.4 KOEPELS 

De Heilige grafkerk te Jerozalem 

Koepels komen zowel binnen het jodendom, het 

christendom en de islam voor. 

De eerste koepelkerk werd door Constantijn de 

Grote gebouwd op het graf van Jezus. De huidige 

kerk werd in 1149 gebouwd. 

De Hagia Sofia in lstanbul is als kerk gebouwd 

waarna het later als moskee gebruikt werd . Dit 

vroegchristelijke gebouw is de basis geweest voor 

alle moskeeën die na de verovering van Constan

tinopel werden gebouwd in het Ottomaanse Rijk. 

Een voorbeeld hiervan is de Sultan Ah metmoskee 

in lstanbul. 

In Jeruzalem staan een synagoge, een kerk en 

een moskee met allen één of meer koepels. 
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De Al Aqsa moskee te Jerozelem 

Huvra synagoge in Jerozalem, Louis Kahn 



Hagia Sophia in lstanbul 

Oe Heilige grafkerk te Jeruzalem 

Sultan Ahmed moskee In lslanbul, Sedefkar Mehmet A ga 

Amsterdamse koepelkerk, Adriaan Dorismen 

Mevlana moskee in Rotterdam, Toorman 

Synagoge in Enschede, Anthonie PisterSmils en Comalis v.d. Unde 
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4.5 CENTRAALBOUW EN AXIAALBOUW 

Een centraalbouw is in de architectuur gebruike

lijke term voor een gebouw dat om een middelpunt 

(cirkel, regelmatige veelhoek, vierkant, gel ij karmig 

kruis e.d.) is opgetrokken en waarvan de lengteas 

(vrijwel) gelijk is aan de breedte as. 

In de vroegchristelijke bouwkunst kwam de cen

traalbouw veel voor. In de renaissance gold de 

centraalbouw, gebaseerd op de cirkel, als ideale 

vorm, met name voor kerken. 

Centraalbouw werd ook gecombineerd met axi

aalbouw waardoor het gebouw een richting kreeg 

maar ook een centrumpunt hield. De Aya Sophia 

is hier een voorbeeld van. 
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Sultan Ahmed moskee In lstanbul, Sedefkar Mehmet A!)a 
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Glockengasse synagoge in Keulen, Ernst Friedrich Zwimer 

Pazzl kapel, Fi/ippo Bnmelleschi 



4.6 ORIËNTATIE 

De oriëntatie van een gebouw houdt in dat het 

gebouw gericht wordt op een bepaald punt dat in 

religieus opzicht belangrijk wordt gevonden. 

De oriëntatie van de synagoge en de moskee is 

belangrijk in verband met de richting van de gebe

den. 

De moslims bidden richting de Ka'aba in Mekka 

en de joden bidden richting de Klaagmuur in 

Jeruzalem. De oriëntatie van de kerk is vanaf de 

derde eeuw na Christus gebaseerd op bijbels

symbolische gronden. In de Bijbel wordt gespro

ken over Christus als 'Licht der wereld' en de 'Zon 

der gerechtigheid' en over de verwachting van de 

wederkomst van Christus uit het oosten. 

Hiernaast staan een voorbeeld van een kerk, een 

synagoge en een moskee in Amsterdam, waarop 

te zien is dat deze gebouwen ook op boven

staande manier zijn georiënteerd. 

oriilntatie oude kerl< in Amsterdam 

oriilntatie portugees-israelitische synagoge in Amsterdam 

oriilntatie taibahmoskee in Amsterdam 

49 



5. CONCEPT 
5.1 OPBOUW VAN DE HOOFDVORM 

,o 

= 
0 

= = 

schema opbouw koepal varianten - stap 1 - koepats 

0 

Met de voorgaande kenmerken kan een concept 

bedac.ht worden waarmee de verbinding tussen 

de religies in de bouwkunst gezocht kan worden. 

Een op het oog generiek gebouw met daarin spe

cifieke eigenschappen, waarin elk van de drie 

religies zich kan herkennen en waardoor het een 

eigen gebedsruimte wordt. 

De verschillende religieuze gebouwen hebben 

over het algemeen een duidelijke verschijnings

vorm. Deze wordt echter bij geen enkele religie 

opgelegd. Hier zit dus ruimte om bepaalde ken

merkende elementen niet in het ontwerp op te 
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0 

schema opbouw koepal varianten - stap 2 - koepats mat grondvlakkan 

nemen. 

Oriëntatie, verticaliteit, gelijkwaardigheid en een

heid zijn de basis. 

In het schema is de opbouw van het volume weer

gegeven. De opbouw in het schema gaat van 

links naar rechts. In dit schema zijn drie varianten 

boven elkaar getekend. 

De eerste variant is een ronde koepel met 

dezelfde straal in het horizontale en verticale vlak. 

De koepel is op een cilinder geplaatst welke een 

vertikale plint vormt. 

De tweede variant is de koepel van variant 1 maar 



schema opbouw koepel varianten - stap 3 - drie koepels met ieder eigen richting - in horizontale lagen verdeeld - met elkaar verweven 

dan naar boven opgerekt om de benodigde verti

caliteit in het ontwerp te krijgen 

Voor de derde variant is de koepel van variant als 

basis genomen en is hier de top afgehaald. De 

reden hiervoor is verderop in het schema zicht

baar. 

In de volgende stap wordt per godsdienst een 

volume gemaakt. De basis van deze volumes zijn 

de koepels behorende bij de desbetreffende vari

ant. De ronde koepels worden versmolten met 

een rechthoekig grondvlak. Hierdoor ontstaat een 

koepel met een richting. 

In totaal zijn er drie van deze volumes. Elk van 

deze volumes vertegenwoordigen een gods

dienst. Het volume behorend bij de joden wordt 

gericht op Jeruzalem. Het volume van de chris

tenen wordt naar het oosten toe gericht. En het 

volume van de moslims wijst naar Mekka. 

De volgende stap is het in elkaar schuiven van 

deze drie volumes. De rechthoekige grondvlak

ken komen door dit schuiven met de harten op 

elkaar te liggen. De volumes delen nu hetzelfde 

middelpunt. 
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schema opbouw koepel- stap 4 - koepel op begane grond bruibaar 

Om het hele grondoppervlak van de koepel goed 

te kunnen gebruiken worden er een aanta_l balken 

verwijderd zoals in het schema zichtbaar is. 

Om deze structuur heen komt een buitenschiL 

Deze schil geeft eenheid en verbondenheid aan 

de drie koepel. Ter plaatse van waar de horizon

tale balken van de verschillende koepels elkaar 

raken, worden uit deze buitenschil verticale stro

ken verwijderd. Zo is van buitenaf zichtbaar dat het 

om drie in elkaar verweven koepels gaat. Verder 

krijgt het gebouw aan de buitenkant door de ver

wijderde stroken een verticaal karakter welke de 

mens-god relatie symboliseert. 

Het benadrukt ook de samenhang van de gods-
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schema opbouw koepel- stap 5 - koepel met binnen- en buitenschil 

diensten omdat deze symboliek in elk van de drie 

godsdiensten aanwezig is. Door deze verticale 

stroken schijnt het licht het gebouw binnen. Het 

licht is ook een gezamenlijk symbool voor het 

hogere. Licht en verticaliteit is dus gecombineerd 

in één ontwerphandeling in het gebouw. 

Om de lichttoetreding te reguleren en een 'hei

lige sfeer' te krijgen, komt er aan de binnenzijde 

van de 'koepelbalken' ook een schil. Uit deze 

schil worden ook verticale stroken gehaald. Door 

buiten- en binnenschil en de balken komt het licht 

minder direct binnen en komt ten goede aan de 

'religieuze sfeer'. 



schema opbouw koepel - stap 6 - bewerlde binnen- en buitenschil 

Door de binnenschil, de balken en de buitenschil 

samen te voegen ontstaat het geheel van de koe

pelwand zoals in de figuur stap 6 is weergege-

ven. 

Ten slotte wordt het dak toegevoegd. Voor de vorm 

van het dak is de gemiddelde vorm van de drie 

koepels genomen. Op deze manier is er niet een 

van de religies de bovenste in de koepel, maar 

zijn elk van de drie religies vertegenwoordigd 

in het dak. De koepelvorm wordt door schuine 

balken afgemaakt. Tussen deze balken valt het 

licht naar binnen. 

De vorm die nu is ontstaan is aan de buitenzijde 

niet het beeld wat men van een koepel heeft. 

schema opbouw koepel - stap 7 - samenvoegen schillen en balken 

schema opbouw koepel - stap 8 - plaatsen dak 

Daarvoor is de buitenzijde te verticaal gericht. Dit 

vertikale, de relatie mens god, is voor de buiten

wereld ook het duidelijkste samenbindende ele

ment. 

De koepelvorm zit aan de binnenzijde net als in 

de San Lorenzo van Guarino Guarini in Turijn. 
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De grondvlakken van de drie afzonderlijke koe

pels hebben elk een eigen geografische richting. 

Om de richting van Amsterdam naar Jeruzalem 

en Mekka te bepalen volgt hieronder de boldrie

hoeksmetingen aan de hand van volgende coör

dinaten: 

Coördinaten: 

Amsterdam, Fredriksplein N52°21'34" E 4°54'00" 

Jeruzalem, Klaagmuur N31°46'64" E35° 14'05" 

Mekka Ka'aba N21°25'22" E39°49'34" 

Richting van Amsterdam naar Jeruzalem 

coll3 = (lan 31 o 46' 64" · cos 52° 21' 34"- sin 52° 21' 

34" · cos 30° 60' 05") I sin 30° 20' 05" 

cotl3 = lan (90°- 13) = -0,60412621 

90°-13 = -3,13727426 

13 = 121,2°"" 121• oost-om 

Richting van Amsterdam naar Mekka 

cotl3 = (lan 21 o 25' 22" · cos 52° 21' 34" - sin 52° 21' 

34" · cos 34 o 95' 34") I sin 34 o 55' 34" 

cotl3 = tan (90°-13) = -0,715475662 

90°-13 = -35,58279793 

13 = 125,6° ... 126° oost-om 
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Herengracht 

keizersgracht 

Prins 
engracht 

Stadhouderskade 

situatie en geografische richtingen 

Geografische richtingen: 

Kerk go• oost-om 

Synagoge 121 • oost-om 

Moskee 126° oost-om 

OOST-90" 



5.2 WERKINGSPRINCIPE VLOER 

De hiervoor beschreven koepel zal door elk van 

de drie religies gebruikt worden. Elke godsdienst 

heeft echter wel een andere richting van gods

dienstuitoefening of gebedsrichting. 

Daarnaast gebruiken de joden en christen 

banken en gebruiken de moslims alleen tapijt. 

Dit tapijt mag niet met schoenen worden betre

den en daarom trekken de moslims hun schoenen 

uit voor zij het tapijt op lopen. De joden en chris

tenen lopen wel met schoeisel aan hun voeten. 

In de synagoge wordt gebruik gemaakt van een 

bima om uit de Thora te lezen en de christenen 

gebruiken een preekstoel waar vanaf de dominee 

spreekt. In de synagoge en in de moskee is een 

nis in de richting van respectievelijk Jeruzalem en 

Mekka. In de nis, de aron hakodesj in de syna

goge worden de Thorarollen bewaard. De mihrab 

in de qiblamuur geeft de gebedsrichting aan. 

Wanneer er een dienst van een andere gods

dienst is, worden de elementen bedekt die niet 

door deze godsdienst gebruikt worden. 

In het onderstaande schema wordt het principe 

aangegeven hoe bovenstaande zaken gebeuren. 

In de koepel is een draaischijf die in de gewenste 

geografische richting gedraaid kan worden. In 

deze schijf zijn de banken bevestigd die de joden 

en christenen gebruiken. Wanneer de koepel 

alleen door christenen en joden gebruikt zou 

worden, zou deze draaischijf afdoende zijn. In dit 

geval maken ook moslims gebruik van de ruimte 

en moet er een methode zijn waarbij niet elke 

keer de banken verplaatst hoeven te worden en 

het tapijt gelegd moet worden. Daarom kunnen 

de banken in de vloer verdwijnen en komt er een 

vloer met tapijt voor in de plaats. 

De aron hakodesj en de mihrab kunnen door een 

schuifdeur worden afgesloten wanneer deze niet 

gebruikt worden. De bima van de joden kan als 

preekstoel voor de christenen gebruikt worden. 

Dit meubelstuk wordt tijdens het gebruiksklaar 

maken van de zaal voor de moslims naar een 

ruimte achter de achterwand van de kerk ver

plaatst. 

Nadat de moslims een gebedsdienst hebben 

gehad en de joden of christenen van de koepel 

gebruik gaan maken, worden de banken weer 

terug gekanteld en wordt de vloer in de gewenste 

richting gedraaid. 
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1- synagoge 2- kerk 

1. banken 
2. aron hakodesj 
3. bima 

3- moskee - banken 4. preekstoel 
5. tapijt 
6. mihrab 

4 - moskee - tapijt 

schema van het gebruik van de gezamenlijke koepel 
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vloer in koepel met banken vloer in koepel met tapijt 

I I I I 
doorsnede A-A met banken doorsnede A-A met tapijt 

I 
jl :i i i i Ojj i i i i I i !I •• 

doorsnede B-B met banken doorsnede B-B met tapijt 

I ~m=n. I I 
doorsnede C-C met banken doorsnede C-C met tapijl 
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vloer met banken voor gebruik synagoge en kerk 

principe van kantelen banken 

vloer met tapijt voor moskee 
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detail doorsnede 8-8 met banken 

detail doorsnede 8-8 met tapijt 
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detail doorsnede C-C met banken 

detail doorsnede C-C met tapijt 
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1 / 2 

I 
I 

/ 
I 

I 
/ 

vloer gedraaid richting Jeruzalem - gebruiksklaar voor synagoge vloer gedraaid richting oosten - gebruiksklaar voor kerk 
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3 I 4 
vloer gedraaid richting Mekka - banken nog niet gekanteld vloer gedraaid richting Mekka - banken zijn halverwege met kantelen 
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5 6 
vloer gedraaid richting Mekke - banken bijna helemaal gekanteld vloer gedraaid richting Mekka - gebruiksklaar voor moskee 

63 



5.3 OPBOUW VAN BEBOUWING LAAGBOUW 

schema bebouwing met ondersteunende functies 

De hoofdfunctie van het multireligieuze gebouw is 

de gebedsruimte en is het hart van het ontwerp. 

De de nevenfuncties vullen de hoofdfunctie aan. 

De vormgeving van deze ondersteunend func

ties vloeit voort uit de koepel. De functies die de 

ruimten hebben vloeien immers ook voort uit het 
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schema bebouwing met ondersteunende functies 

- ondersteunende functies 

• . r-. • (]9 
N 

geloof, het hart van het ontwerp. De verticale licht

banen van de koepel worden doorgetrokken naar 

buiten toe en doorsnijden de vorm met daarin de 

nevenfuncties. Via deze sneden komt het licht het 

bouwdeel met de nevenfuncties binnen. 





6.2 PLATTEGRONDEN 

fB 
N 

0 5 10 25m 

plattegrond begane grond 
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01 entreehal 
02 ker1<plelnlvoorhof/azara 
03 multireligieuze ruimte 
04 berging preekstoel/blma 
05 aron hakodesj 
06 mihrab 

08 herentoiletten 
09 wasruimte 
1 0 mindervalidentollet 
11 damestoiletten 
12 plateuntt-miodervaliden 
13 bibliotheek - · 
14 jeugdruimte 
15 crèche 
16 activiteitenruimte vrouwen 
17 activiteitenruimte mannen 
18 multifunctionele zaal 
19 garderobe 
20 tolletten 
21 keuken 
22 berging 
23 restaurant 
24 terras 



f[) 
N 

0 10 25m 

plattegrond souterrain 

01 fietsenstalling 
02 kerkplein/voorhof/azara 
03 toegang multireligieuze ruimte 
04 mindervalidentoilet 
05 herentoiletten 
06 wasruimte 
07 damestoiletten 
08 technische ruimte 
09 corridor 
10 parkeergarage 
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fB 
N 

0 10 

plattegrond verdieping 
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I 

25 m 

'rf 
7 

I 

01 balkon moslimvrouwen 
02 vide 
03 mindervalidentoilet 
04 herentolletten 
05 wasruimte 
06 damestoiletten 
07 Jeslokaal/vergaderruimte 
08 kantoor 



6.3 GEVELS 

voorgevel- noord 

linker zijgevel- oost 
0 10 25m 
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rechter zijgevel -west 

achtergevel - zuid 
0 10 25m 
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6.4 DOORSNEDEN 

dwarsdoorsnede 

langsdoorsnede 
0 10 25m 
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6.5 CONSTRUC11E 

--constroctie overzicht hoofddraagconstroctie 
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constructie overzicht hoofddraagconstructie 
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6.6 DETAILS EN MATERIALEN 

overzicht details 
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bevestigingspiaal 

I I 

detai/1 detai/2 detai/3 
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detai/5 

isolatie 

detai/4 
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Jij_ __ 

j(; 76 ~ 240 

details schaa/1:10 

400 240 



isolatie 

zinken beplating ---+- --j 

isolatie 

delai/6 
--- .....L::.....l. __ ,_, __ 

dt~lails schaa/1:10 
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detail 7 schaal 1:50 
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detail8 schaalt: to 

zinken beplating 
houten regelwerl< 
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6. 7 GEBRUIK VAN HET GEBOUW 

maand 

januari 

dag 

za. 
zo. 

ma. 
di. 

wo. 
do. 
vr. 
za. 
zo. 

ma. 
di. 

wo. 
do. 
vr. 
za. 
zo. 

ma. 
di. 

WO. 

do. 
vr. 
za. 
zo. 

ma. 
di. 

wo. 
do. 
vr. 
za. 
zo. 

ma. 

datum 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Fajr Dhuhr Asr Maghrib lsha 
tijd (dq« ... ) <""""'&l <"""""'&l -..u ("""U 

888888888888888888888888 
8~~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8 

• joden 
• christenen 

D moslims (gebedstijden Amsterdam) 

overzicht van de gebruiksmomenten van de gebedsruimte door de drie religies 
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VRIJDAG 
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ZATERDAG 
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ZONDAG 
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koepel gebruikt door joden 
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koepel gebruikt door christenen 
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koepel gebroikt door moslims 
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