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Aan het  Brabant Monumenten Fonds 
t.a.v. de heer P. Stutvoet 
 
 
Bergen op Zoom, 15 juli 2011 
 
Betreft:  St. Jan Kerk te Roosendaal 
 
Geachte heer Stutvoet, 
 
 
Op 4 juli 2011 had ik het genoegen om samen met u en de heer Janssen van Hutten Catering de St. 
Jan Kerk te bekijken. Het was op mijn verzoek, waarbij ik de belangen van de Bond Heemschut 
vertegenwoordig, om naar aanleiding van klachten met betrekking tot het gebruik van de st. Jan kerk 
dit gebruik nader te bekijken. 
 
In het gesprek voorafgaand aan èn tijdens de rondleiding zijn de diverse aspecten van het gebruik 
nader besproken en nader beoordeeld. De beoordeling heeft ook plaatsgevonden tijdens de 
rondgang door de kerk op verschillende plaatsen. Het was een verhelderend gesprek waarbij de 
eerder ontvangen klachten op waarheid werden beoordeeld en waarbij het gebruik van de kerk van 
toen en nu een grote rol speelt. 
 
Een nieuw gebruik in een oud monumentaal religieus gebouw vraagt om respect en maatwerk en het 
moet gezegd dat dit, op een aantal verbeterpunten na, goed gelukt is. De aangedragen klachten, die 
ook bij u bekend waren, zijn in mate van belangrijkheid verschillend en zijn in een enkel geval 
helemaal niet van toepassing. 
 
Zoals afgesproken zou ik de klachten in deze brief noemen en van commentaar voorzien en bezien 
vanuit de belangen van de Bond Heemschut. Daarnaast zou ik een en ander terugkoppelen binnen de 
provinciale commissie Bond Heemschut wat op 13 juli jl . is gebeurd. 

1. De klachten over geluidstrillingen en het daardoor loskomen van stucwerk is niet 
waargenomen. De geluidsproblematiek is van tevoren ingeschat; daar zijn voorzieningen 
voor getroffen en de RMD voert geregeld geluidscontroles uit. Deze metingen blijven onder 
de waardes zoals afgesproken in de vergunning en worden overlegd aan het college van 
B&W van Roosendaal.  

2. De klachten over het niet met respect behandelen van de aanwezige biechtstoelen kan 
ontzenuwd worden, maar vraagt wel om een verbetering. De drank was verwijderd van de 
biechtstoel(en) maar de glazen plateaus waren nog aanwezig. Het zou een te waarderen 
gebaar zijn als u deze plateaus ook verwijdert. Het voorbeeld van een eigentijds hekwerk op 
enige afstand van de biechtstoel zou ook bij de andere biechtstoelen gevolgd kunnen 
worden. Deze benadering zou erg gewaardeerd worden. 

3. In het verlengde van punt 3 is er in de kerk op veel plaatsen bewust en onbewuste 
opslagruimte ontstaan. Rond en tegen de biechtstoelen maar ook elders. Ik geef u ter 
overweging de oplossing zoals met de toiletunit is gebeurd dit ook te doen m.b.t. 
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opslagruimte. Een losse hoge doos constructie in de kerk zelf waarbij het ontsierende 
karakter van opslag aan het zicht wordt onttrokken. 

4. De twee communiebanken bleken niet nagelvast in het gebouw te zijn opgenomen, waarbij 
het eenmaal is gebeurd dat een van de banken tijdelijk is verschoven. Dit laatste zal niet 
meer gebeuren, heeft u toegezegd, en de communiebanken worden gerespecteerd op de 
locaties waar ze behoren te staan. 

5. Het betreden en gebruik van de preekstoel is volledig losgelaten om de monumentaliteit van 
de preekstoel zoveel mogelijk te bewaren. Het afzetten van de opgang van de preekstoel met 
een bekoording behoeft enige verbetering. Dat heeft u zelf ook geconstateerd. 

6. Door het intensievere gebruik hebben er niet moedwillige beschadigingen plaatsgevonden. 
Deze zullen nu en in de toekomst snel en deskundig worden hersteld.  

7. Tenslotte vraagt het orgel, nu het niet meer als kerkorgel dient, om een andere benadering. 
Dit is niet nader besproken op 4 juli 2011. Klimatologisch zal er geregeld een inspectie plaats 
moeten vinden om het orgel in stand te houden ook v.w.b. de bespeelbaarheid. Ik adviseer u 
dit na te vragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

 
Instanties en voormalige kerkgangers, die net als de Bond Heemschut zich inzetten voor het behoud 
van het erfgoed, zullen het zeer waarderen als voornoemde verbeterpunten worden opgepakt en 
uitgevoerd.  
 
Zijn er vragen over deze brief of kunnen wij u helpen met een nader advies dan hoor ik graag van u. 
Tenslotte wensen wij u en ook de huurder van de kerk veel succes toe in de toekomst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Erfgoedvereniging Heemschut Provinciale Commissie Noord-Brabant 
A.J.H. van Eekelen 
Buitenvest 38 
4614 AC Bergen op Zoom 


