
 
 
 

Sint Jan de Doperkerk 
 
 

 
 
 
De schuilkerken 

In 1572 werden de katholieken door de reformatie gedwongen hun oude, vertrouwde kerk aan 
het Plein te verlaten. Tot overmaat van ramp verbood de nieuwe regering de katholieken om 
hun godsdienst in het openbaar uit te oefenen. Geheime samenscholingen in schuren en 
boerderijen waren het gevolg. Eén van die boerderijen stond zeer waarschijnlijk op de plaats 
van de huidige Sint Jan de Doperkerk. Uit een tweede boerderij, Rhyenhove, die nog steeds 
bestaat, is een zogenaamd huisaltaar bewaard gebleven die te zien is in de “kleine Sint Jan”. 

 
De schuurkerk van Cornelis Verburgh 

In het jaar 1662 werd Cornelis Verburgh pastoor van Wateringen. Hij was een neef van de 
bekende “druivenpastoor” Vranck Verburgh uit Poeldijk. Eén van Cornelis’ eerste taken was 
het bouwen van een kerk en hij toonde zich hierin een vaardig bouwpastoor. Al na drie jaar 
(1665) had hij deze taak volbracht. Zijn kerk stond waar nu de tuin achter de huidige kerk is. 
Het was een zogenaamde schuurkerk: een onopvallend gebouw, dat van buiten in niets leek 
op een kerk. Dergelijke kerken werden door de overheid oogluikend toegestaan. 

 
Het kerkje van Keuler 

De komst van de Fransen in 1795, betekende het einde van de katholieke achterstelling. Men 
probeerde de oude kerk aan het Plein weer terug te krijgen, maar tevergeefs. Uiteindelijk 
besloten de katholieken dan maar een nieuwe kerk te bouwen omdat de bestaande te klein 
was geworden. Deze kerk werd in 1807 in gebruik genomen. Hij kwam op de plek waar de 
huidige Sint Jan de Doper staat, vóór de oude schuurkerk. Hoewel het niet meer nodig was 

liet pastoor Keuler de kerk toch als een 
schuurkerk bouwen: de pastorie vóór, de kerk er 
achter in het verlengde. De kerk was voor zijn tijd 
een mooi en aanzienlijk gebouw. De financiering 
ervan ging eigenlijk de draagkracht van de 
parochie te boven. Door een zeer zuinig beheer 
van latere pastoors, slaagde men er in de hoge 
schuldenlast tot een redelijke proportie terug te 
brengen. In 1851 vergrootte men de kerk en liet 
men het orgel, door Abraham Meere in 1807 
gebouwd, restaureren. 

 
De huidige Sint Jan de Doperkerk 

Toen pastoor Finkenflügel in 1890 werd benoemd, vond hij in Wateringen - naar zijn zeggen - 
een lelijke vluchtkerk en een bouwvallige pastorie. Hij wilde zo snel mogelijk een nieuwe kerk 
bouwen. Het duurde nog tien jaar, voordat de pastoor zijn kerkmeesters had overtuigd en aan 
de bouw van een nieuwe kerk met pastorie kon worden begonnen. Architecten waren de 
heren Margry en Snickers uit Rotterdam, beiden leerling van de beroemde bouwmeester 
Petrus Cuypers. De firma C. Dessing uit Gouda zorgde voor de uitvoering. Er werd begonnen 
met het bouwen van een houten noodkerk op het voorterrein, gelegen tussen het Vlietje en de 
Herenstraat. De kerk werd gebouwd in de ongelooflijk korte tijd van 13 maanden. Op 11 juni 
1901 vond de inwijding plaats door mgr. Bottemanne, bisschop van Haarlem. Sindsdien kijkt 
de haan vanaf het hoogste punt van Wateringen uit over het dorp. 



Interieur van de kerk 
Pastoor Finkenflügel had ook een groot aandeel in de verfraaiing van het interieur. Reeds in 
1901 waren het hoofdaltaar - een geschenk van hem - en de preekstoel geplaatst, beide 
gemaakt van Caensteen en marmer. Een jaar daarna waren de communiebanken en de 
zijaltaren gereed. Het Petrusaltaar en de levensgrote piëta, voorstellende de Moeder der 
Smarten, waren ook een geschenk van deze pastoor. 
 

De kerkramen 
Werkelijk prachtig zijn de gebrandschilderde ramen, ontworpen en gemaakt door de Utrechtse 
glazenier W. van der Wurf, naar ideeën van pastoor Finkenflügel. De laatste ramen kwamen 
gereed in 1911, een jaar na zijn dood. De ramen bevatten onder andere voorstellingen uit het 
leven van Christus en Johannes de Doper. Bijzonder zijn ook de Kevelaarramen. Pastoor 
Finkenflügel was namelijk “directeur” van een Broederschap die processies naar Kevelaar 
organiseerde. De uitrusting van deze Broederschap, met name de zilveren ornamenten voor 
de processie en vaandels, zijn nog altijd in de kerk te bewonderen. In de nacht van 3 juli 1941 
viel er een verdwaalde Duitse vliegtuigbom op de 
Julialaan die onder andere de gebrandschilderde 
ramen zwaar beschadigde. Gelukkig vond men 
de firma Brouwer uit Delft bereid de ramen te 
herstellen. Daar de werktekeningen van 
glazenier Van der Wurf verloren waren geraakt 
was het een hele puzzel om de voorstellingen 
weer compleet te krijgen. 
In de jaren tachtig was de toestand van de 
ramen weer zodanig verslechterd, dat restauratie 
dringend nodig was. In 1984 werd hiervoor 
opdracht gegeven aan de firma Liefkes uit Den 
Haag. Momenteel zijn de ramen weer in hun 
volle pracht te bewonderen. 
 

Mariakapel 
Bij de viering van het Mariajaar in 1954 voelde men de behoefte ter ere van haar een kapel te 
bouwen. Op initiatief van pastoor Schoots werd het benodigde geld hiervoor bijeengebracht. 
Op 7 oktober 1956 werd de kapel, gebouwd door de firma W. van Mierlo te Wateringen, door 
vicaris-generaal mgr. A.C. Schaaper ingezegend. Het daarin aanwezige beeld van Maria werd 
uit chamotte-klei vervaardigd door de kunstenaar pater C. Goortz, Salesiaan uit Rijswijk. 
Aan de buitenkant is nog aan het verschil in stenen te zien dat dit deel van later datum is. 

 
Vernieuwing 

Rond en na het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) werd menig kerkinterieur aangepast 
aan nieuwe inzichten, zo ook in de Sint Jan de Doperkerk. In 1969 verdwenen de zijaltaren, 
de communiebanken en de marmeren preekstoel en werd het priesterkoor vergroot. Gelukkig 
ging het karakter en de sfeer van de kerk daarbij niet verloren.  
 

Het orgel 
In de kerk van Keuler plaatste Abraham Meere uit Utrecht in 1807 een juweel van een orgel, 
dat naar de huidige Sint Jan de Doper meeverhuisde. In 1935 nam pastoor Visser het initiatief 
tot de bouw van een nieuw orgel. Het werd gebouwd door de firma Adema uit Amsterdam met 
gebruikmaking van pijpwerk uit het oude orgel. In 1981 besloot men dit orgel te restaureren 
en uit te breiden. Op 22 juni 1981 werd het orgel opnieuw in gebruik genomen.  
 

Monument 
Sinds 1976 staat het kerkgebouw op de rijksmonumentenlijst. Dit betekent financiële steun bij 
dringende restauraties. De kerk is deze zorg dubbel en dwars waard. 

 

Bron: Publicaties Historische Werkgroep Oud Wateringen en Kwintsheul en dhr. F.C. Groen 



 
 

Sint Jan de Dopercomplex 
 

Een duiventoren en de fruitmuur 
 

 
 
 
Een duiventoren 

In de tuin van de kerk bevindt zich de woning 
waar pastoor Kortmann woonde. Deze pastoor 
was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van 
het Sint Jan de Dopercomplex. Tijdens zijn 
zoektocht in diverse archieven stuitte hij op een 
duiventoren die op het perceel zou hebben 
gestaan en die aansloot op de nog bestaande 
fruitmuur. In het kerkarchief vond de pastoor een 
aanvraag tot sloop van een duiventoren uit 1841. 
Een duiventoren vond men alleen bij de zeer 
gegoeden en deze toren was verkregen als 
speciaal recht aan de ‘heerlijkheid’ die dit gebied 
ooit was. Om deze af te breken was toestemming 
van de koning nodig. Er werd een Koninklijk Besluit van koning Willem II uit 1841 gevonden, 
waarin werd bepaald dat de toren kon worden ‘geamoveerd’ ofwel gesloopt. Dat er een 
duiventoren had gestaan was nu wel duidelijk, maar verder was er niets over bekend. Bij 
graafwerk dat in de tuin moest worden verricht werd in 2005 op de plaats waar die 
duiventoren werd verwacht een zwaar fundament van een ronde toren gevonden die 
ongeveer 4,5 meter in doorsnee was met een muurdikte van zo’n 70 cm. Het verrassende 
was dat het fundament opgebouwd bleek te zijn uit een kleine maat kloostermoppen van 
ongeveer 26 cm lang. Hierdoor kan het bouwwerk worden gedateerd op het eind van de 14e 
eeuw en niet later dan het jaar 1400. De omvang en zwaarte van het bouwwerk wijzen er op 
dat dit niet zo maar een duiventoren bij een boerderij was. Mogelijk stond de toren bij een tot 
nu toe onbekend kasteel, of is het zelfs een kasteeltoren geweest die men later als 
duiventoren is gaan gebruiken. Voorlopig roept deze interessante vondst meer vragen op dan 
dat het antwoorden oplevert. 

 
De bekende schrijver Van Ollefen die omstreeks 1790 de 
toenmalige schuurkerk en omgeving gezien heeft, is vol lof en 
had de duiventoren al opgemerkt. Hij schrijft:  
De Roomsche Gemeente die hier zeer talrijk is, heeft aan ’t 
ende van het dorp een fraaje ruime kerk … de grond is 
alleraangenaamst met tuinen, boomgaarden en laanen 
aangelegd, en beplant: in den tuin ziet men een hoogen en 
zwaaren steenen duiventoren, in één woord, alles is zo 
aangenaam gelegen, dat men het elders te vergeefsch zoude 
zoeken: sedert den jaare 1777, wordt het Pastoors-amt aldaar 
bediend door den Eerwaarden Heer JOANNES KEULER. 
 
 
Op deze kadasterkaart uit 1815 geeft de cirkel linksonder de 
duiventoren aan. In het midden ziet u het Keulerkerkje, rechts 
langs de kerk de huidige Julialaan en bovenin de Herenstraat 
met vaart. 



De fruitmuur 
Achter in de pastorietuin staat langs de sloot een oude fruitmuur van zo’n vierenvijftig meter. 
De dikte van de muur loopt terug van tweeënhalve steen aan de voet tot één steen bovenin 
en hij is ongeveer 3,5 meter hoog. Vanwege deze hoogte spreekt men wel van een 
abrikozenmuur. Ter versteviging is de achterkant (slootkant) op regelmatige afstand voorzien 
van steunberen. Eén uiteinde is afgerond, een zogenaamde vleugel, en het andere uiteinde 
gaat een stukje de hoek om. Door deze afwerkingen hadden eventuele gure noorden- en 
westenwinden minder vat op de fruitbomen die langs de muur geleid werden. Bovendien 
voorkwamen ze draaiwinden en zij waren ook nog eens een extra versteviging van de muur. 
De in de stenen opgeslagen zonnewarmte voorkwam schade door nachtvorst tijdens de bloei. 
Voor de specie werd kalkmortel gebruikt, want cement was nog niet bekend. Dit materiaal was 
elastisch, wat de muur goed bestand maakte tegen sterke winden. Daar stond tegenover dat 
het van zichzelf zwak was. De bovenzijde van de muur was afgedekt met rode oud-Hollandse 
dakpannen die het uitwassen van deze specie door regenwater dan ook moesten voorkomen.  
 
De stenen waarmee de muur is gebouwd zijn afkomstig van de schuurkerk die in 1665 werd 
gebouwd door Cornelis Verburgh, de eerste pastoor in Wateringen na de reformatie.  
Deze oude kerk stond achter in de pastorietuin en werd 
afgebroken ten behoeve van een nieuwe, het kerkje van 
Keuler, dat op 6 oktober 1807 werd ingewijd. 
 
De in de fruitmuur gemetselde ‘eerste steen’ vertelt ons dat 
deze is gelegd op 10 maart 1809 door P. v.d. S. (Pieter van 
der Spek). Rond 1675 waren dergelijke fruitmuren al bekend 
en kwamen zij vooral voor op buitenplaatsen. Met de 
opkomst van de tuinbouw kwamen ze rond 1800 in het 
Westland in zwang. Het gaat dus om een vroeg exemplaar 
voor deze streek. 
 

Sinds 1950 is de muur niet meer in 
gebruik als fruitmuur en tegenwoordig 
draagt hij een kas over een lengte van 
ruim zestien meter. 
Momenteel verkeert de fruitmuur in een 
zeer slechte staat: hij helt over naar de 
sloot, de oud-Hollandse pannen zijn nog 
maar spaarzaam aanwezig en de storm 
van 16 november 2005 velde de 
bovenste twee meter van de muur over 
een breedte van zes meter. 
 
 
Links een idyllisch plaatje van de muur 
die de grens van de pastorietuin markeert. 

 
Van Ollefen schreef: ‘… de grond is alleraangenaamst met tuinen, boomgaarden en laanen 
aangelegd, en beplant.’ Van die lanen zijn nog enkele namen bekend. Zo werd de tuin in 
tweeën gedeeld door het Beukenlaantje. Deze lag ter hoogte van de huidige kosterswoning. 
Verder had je de Kruyslaan, het Pastoorspad, het Boomgaardpad en het Kerkevoetpad. Dit 
laatste pad bevond zich ten noorden van de in 1819 aangelegde begraafplaats en de 
pastorietuin. Het liep achter de tuinen langs en kwam ter hoogte van het huidige Gantelplein 
in de Herenstraat uit. In de andere richting van dit voetpad had men via de Kwak een 
verbinding met de Noordweg en via de Korte Kwak met het Oosteinde. 
Een aantal van deze namen zijn hergebruikt in de wijk Vila Batista rechts van de kerk. 

 


