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(Open brief) aan het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Roosendaal 
aan de gemeenteraad 
aan Monumenten Fonds Brabant 
 
Nu het welhaast 750 jaar geleden is dat Arnout van Gasebeke, wettig Momboir en Heer van ’t 
landt van Breda, de plaatsnaam Roosendaal liet vastleggen, willen wij uw aandacht vestigen op 
monumentaal erfgoed dat als geen ander zijn plaats in het 750-jarig bestaan van Roosendaal 
opeist. Langs of in de periferie van het historisch lint wordt de aandacht getrokken door ten 
minste een drietal monumenten die van belang zijn als erfdrager van de geschiedenis van 
Roosendaal: Vrouwenhof, Sint-Janskerk en raadhuis1. 
 
Er zou om te beginnen nagedacht en gesproken kunnen worden over de wijze waarop tot nu toe 
met de monumentale waarden van deze drie monumenten is omgegaan. Het is echter de vraag of 
dit zou leiden tot conclusies die een gewenst eerherstel dichterbij brengen. Daarom zetten wij 
alvast een stap verder en vestigen uw aandacht in het bijzonder op de Sint Janskerk.  
 
Nadat het kerkgebouw aan de r.k. eredienst onttrokken is en verkocht kwamen twee belangrijke 
kwaliteiten onder druk te staan:  
- de beleving van de ruimte en het daarin aanwezige, expliciet in de redengevende omschrijving 
genoemde, kerkinterieur 
- de akoestische kwaliteit (als concertzaal) en in het bijzonder de staat van het monumentale 
kerkorgel. 
 
Wij vragen u na te denken over mogelijkheden om tot substantiële verbeteringen te komen in de 
Sint-Jan, waarmee bereikt kan worden dat de onderscheiden monumentale kwaliteiten weer 
naar behoren tot hun recht komen. Elders zijn voorbeelden te vinden van hergebruik van een 
kerkruimte met doordachte en subtiele aanpassingen, noodzakelijk voor de nieuwe functie maar 
met respect voor het monument.  
 
In het bijzonder vragen wij u om verbetering van de kwaliteit van het gebouw als concertzaal. 
Tegelijk willen wij proberen fondsen te werven voor alles wat nodig is om het kerkorgel weer in 
orde te krijgen.2 Wij vragen het Roosendaalse muziekleven dit verzoek samen met ons te doen. 
 
Wij willen zowel met de eigenaar als met de gemeente in gesprek komen om vast te kunnen 
stellen wat de mogelijkheden zijn om tot bovengenoemd resultaat te komen en wat wij daarin 
kunnen  betekenen.  
 
Stichting Beeld Roosendaal wil zowel met de eigenaar als met de gemeente in gesprek komen om 
te inventariseren wat de mogelijkheden kunnen zijn om tot bovengenoemd resultaat te komen 
en welke rol o.a. Stichting Beeld Roosendaal daarin zou kunnen vervullen. 
 
In afwachting van uw bericht 
 
Stichting Beeld Roosendaal 
 
1 Vrouwenhof staat symbool voor ‘de heer van Breda’, de Sint-Janskerk voor de ‘de abdij van Tongerlo’ en 
het raadhuis voor het plaatselijk bestuur  
2 Zie het bijgevoegde Rapport Quickscan Brabantse Orgel Federatie      
 


