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Henk den Ridder
Roosendaal

W
e hebben het dit
jaar allemaal
vaak gelezen: in
het jaar 1268
duikt de naam

Roosendaal (of Roosendale) voor het
eerst op in de geschiedenis. Op die
plek is in de dertiende eeuw een ka-
pel gebouwd dankzij de gelovige in-
woners van de gehuchten Langdonk,
Kalsdonk en Hulsdonk. Zij hadden er
schoon genoeg van om voor elke
kerkdienst vele kilometers te moeten
reizen. En de plek waar ze van de abt
van de Abdij van Tongerloo een kapel
mochten bouwen, lag in het midden
van de dorpen, die alle drie op een
donk (heuveltje) lagen.
Nu staat er de St. Janskerk, of voluit

Sint Jan de Doper. Het aangezicht van
de kerk is geheel verwerkt in het logo
van Roosendaal 750 Jaar.  De geschie-
denis van de St. Jan kerk voert terug
tot het derde kwart van de vijftiende
eeuw, zo heeft heemkundekring De
Vrijheijt van Rosendale in haar tijd-
schrift van juni 2018 beschreven. Het
meer dan dertig pagina’s tellende
werkstuk is geschreven door Pieter
van Leijsen. Hij stuitte in de archie-
ven van Rijkswaterstaat in Den
Bosch op de maandelijkse verslagen
van de bouw van de St. Jan. 
De kapel uit 1268  werd uitge-

bouwd tot een kerk, maar die voldeed
in de vijftiende eeuw niet meer en
werd vervangen. In 1510 werd de kerk
verheven tot parochiekerk en be-
hoorde Roosendaal niet meer tot de
parochie Nispen. De Tachtigjarige
Oorlog had weinig goeds voor de
kerk in petto. Door brand en plunde-
ring ontstond veel schade en toen de
protestanten de kerk en de pastorie
in 1648 in bezit namen leek het ge-
daan met katholiek Roosendaal. Tot
1801 bleef de St. Jan in gebruik bij de
hervormden.  

Schuurkerk
De katholieken namen hun toevlucht
tot een schuurkerk die net buiten
Nispen werd gebouwd en die rond
1750 is overgebracht naar de plaats
waar nu De Kring staat. 
De vervallen kerk werd 1801 afge-

broken. De toren kwam in handen
van de gemeente, die de vrijgekomen
ruimte inrichtte als openbare be-
graafplaats. Pas in 1809 kregen de ka-
tholieken na tussenkomst van ko-
ning Lodewijk Napoleon toestem-
ming om de St. Janskerk aan de Markt
te herbouwen. Er werden veel plan-
nen gemaakt. De meeste verdwenen
in de prullenbak door geldgebrek of
oorlogsdreiging. Op 5 februari 1835

werd de bouw van de huidige kerk,
na aanbesteding, gegund aan aanne-
mer J. Stadhouders uit Oud Gastel
voor 83.000 gulden. 
Het was in die jaren gebruikelijk

dat kerken werden gebouwd met fi-
nanciële steun van de landelijke
overheid, in casu het ministerie van
Waterstaat. Dit ministerie voerde de
directie dan ook. Vandaar dat de
‘soortnaam’ Waterstaatskerk vaak
wordt gehanteerd. 

Pover ontwerp
De architect was J. Franssen uit Ant-
werpen, maar hij leverde maar een
pover ontwerp af. A. de Geus van het
ministerie van Waterstaat heeft er
heel wat aan veranderd. Hij voorzag
de kerk van een fronton, de driehoek
op vier pilaren aan de voorzijde.  
Op 10 oktober 1835 werd een naam-

steen van 1.250 kilo ingemetseld aan
de buitenkant van de kerk achter het
hoofdaltaar, aan de kant van het hui-
dige Tongerloplein, met daarop de
namen van de bouwpastoor, de kerk-
meesters en de leden van de bouw-
commissie. De toren is een apart ver-
haal. Die was blijven staan en stamde

dus uit het einde van de vijftiende
eeuw. Torens waren vaak eigendom
van de gemeente omdat ze in tijden
van oorlog belangrijke uitkijkposten
waren. Door de jaren heen is er wel
een en ander aan de toren veranderd.
Zo is er in de 1zestiende eeuw een
muur omheen gebouwd en werd de
spits in 1837 vervangen door de open,
achtkantige koepel. Dat was dus een
idee van A. de Geus.  

Verslagen
In de bouwverslagen staat regelmatig
aangegeven hoeveel materialen wa-
ren aangevoerd en hoeveel arbeiders
er op het werk waren. Gemiddeld
waren er 45 man werkzaam: veertien
metselaars, tien kalkbouwers, twee
kalkzifters, twee of drie zandzifters,
twee drooghouders en vijftien steen-
dragers, natmakers en sjouwers. De
sleuf voor de fundering werd droog-
gehouden met een houten pomp, die
het water 2 meter oppompte en be-
diend werd door twee man. Het
kerkbestuur betaalde de aannemer in
acht termijnen en vaak met kerkgeld,
in meerdere zakken vanwege het ge-
wicht van de munten. 
In 1838 is de zwarte marmeren vloer

gelegd. De banken zijn in de kerk zelf
gemaakt. Het hout van de oude ban-
ken uit de schuurkerk is daarvoor ge-
bruikt. In het midden van de kerk
kwamen op de belangrijkste plaatsen
mannen- en vrouwenstoelen te staan
(vrouwen links en mannen rechts). 
Het houten hoofdaltaar werd ge-

maakt door C. Rogier uit Bergen op
Zoom en betaald met Russische cou-
pons, die hij zelf moest inwisselen bij
de Amsterdamse beurs. De zijaltaren
en het orgel zijn vanuit de schuurkerk
overgebracht naar de nieuwe kerk,
waarna het toenmalige hoofd van de
rooms-katholieke kerk in Ne-
derland, Cornelius Ludo-
vicus baron van Wijker-
slooth van Schalkwijk, ti-
tulair bisschop, de kerk in-
wijdde op 23 mei 1839. Totale
kosten 94.154 gulden. 

De roerige geschiedenis van de St. Jan

▲ ◀ De St. Jan. De kerk is van halverwege de
negentiende eeuw, de toren is veel ouder.  FOTO

PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

▲ Pieter van Leijsen vond in de ar-
chieven van Rijkswaterstaat veel
informatie over de bouw van de
Sint Jan. FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS


