De torenhaan van de gesloopte Sint Josephkerk
Auteur: Hans Sprangers

In een tweetal opeenvolgende artikelen proberen we de haan zijn
geheimen te ontfutselen. Wat is de betekenis van zo’n haan, kruis en
bol op de spits van de kerktoren binnen het katholiek geloof en waar
komt die betekenis vandaan?
Hoe is zo’n torenhaan nu precies geconstrueerd en wat vertelt het
ons over de koperslagerstechnieken, die zijn toegepast.
Maar natuurlijk willen we ook te weten komen, wie deze pracht haan
gemaakt heeft en wat zijn achtergrond dan precies is!
De bouw- en werkploeg van de
heemkundekring De Heerlyckheit
Dongen heeft de restauratie van de
in verval geraakte torenspits, die formeel eigendom is van de gemeente
Dongen, in het gemeenteperkje op
de splitsing van Hoge Ham en Sint
Josephstraat aangepakt. Behalve de
houtrot in de constructie heeft men
ook actie ondernomen om de oorspronkelijke haan van de torenspits
in zijn oude glorie te herstellen. Rond
kerst is daarvoor een inzamelingsactie gestart en die is inmiddels met
succes afgerond: het benodigde bedrag is ruimschoots bereikt.
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De haan heeft sinds zijn geboorte in
1907 jarenlang op eenzame hoogte
over de Sint Josephparochie en de
rest van Dongen uitgekeken. Onder
alle weersomstandigheden – regen,
storm, sneeuw of een brandende zon
- gaf hij onverstoorbaar de richting
aan waaruit de wind waaide. En fier
heeft hij standgehouden, tot ze de
kerk in 2009 onder zijn voeten vandaan sloopten. Meer dan een eeuw
lang. Er zijn wat lichte beschadigingen, maar de constructie op zich is
onaangetast gebleven. Een getuigenis van een gedegen en robuust
stukje ambachtelijk vakwerk uit de
vorige eeuw.

Sommige torenhanen zitten op de
spits van kerktorens op een windkruis en of op een metalen bol. Dit is
van oudsher gebruikelijk geweest. 1
Op de Sint Josephkerk is de haan
boven op het kruis gemonteerd, met
aan de voet een bolvorm. Het totaal
meet een hoogte van 387 cm en een
breedte van 155 cm. 2

Zicht op de Sint Josephkerk begin 20e eeuw
bron: Collectie Luc IJpelaar, oudefotosvandongen.nl
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De haan, het kruis en de bol
De haan blijkt oorspronkelijk in de
oudheid een heidens afweersymbool
geweest te zijn: tegen allerhande
onheil, waaronder ook blikseminslag.
Ten tijde van de kerstening van de
heidense West-Europese volken is
de haan getransformeerd tot een
christelijk symbool. Het is een vast
attribuut (voorwerp) geworden, dat
toegeschreven wordt aan de apostel
Petrus uit het Nieuwe Testament. Het
verwijst sindsdien naar diens verloochening van Jezus en zijn berouw
daarover (Markus 14:72).3
Een ander sleutelwoord bij de betekenisgeving aan de haan: ‘waakzaamheid’. Zowel letterlijk, van waar
waait de wind, als figuurlijk, welke
gevaren bedreigen het geloof van de
parochianen.
Maar er spelen vanzelfsprekend ook
heel praktische dingen mee. Een toren vangt nu eenmaal veel wind. De
haan waait daarbij met alle winden
mee. Zo streng als veel historische
kerkgebouwen op het oosten gericht zijn, de haan neemt het niet zo
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nauw, maar leert ons beneden wel
uit welke hoek de wind waait. 4

Detail van de torenspits met kruis en haan
bron: Frank Martens, 2019

In de oudheid gold de haan als het
zonnedier dat de dag aankondigt en
daarbij door zijn gekraai demonen
verjaagt. In de christelijke traditie
komen deze betekenissen terug. De
haan op de toren is een symbool van
de prediker. Zoals de weerhaan zich
steeds tegen de wind in keert, zo
keert de prediker zich tegen de vijanden van de kerk. Op een kerktoren
roept de haan iedereen op tot waakzaamheid. De haan als zinnebeeld
van Christus duidt op de overwinnaar
van de macht van de duisternis en
boze geesten, en op Hem die oproept
tot de arbeid op de nieuwe dag.
Een windhaan of weerhaan is een
windwijzer in de vorm van een haan.
In het geval van de Sint Josephkerk
gaat het om een haan van formaat:
van de voet tot het hoogste punt
meet hij 400 mm en van de snavel
tot het uiterste puntje van de staart
700 mm. 5

Close-up van haan, vermoedelijk bij het aftakelen van de torenspits in 2009.
bron: Collectie Luc IJpelaar, oudefotosvandongen.nl

Kruis
Bij het exemplaar van de St. Joseph
kerk in Dongen staat de haan op
een smeedijzeren kruis. Het kruis is
gemaakt van 164 kg ‘fijn gesmeed
ijzerwerk’6
Vanaf de onderste krul tot aan het
draaipunt met de weerhaan heeft dit
kruis een hoogte van 367 cm en een
spanwijdte van 155 cm.7
Het kruis was in de heidense tijd een
heel oud afweersymbool, dus voordat
het een algemeen christelijk symbool
werd. Maar het was tegelijkertijd
ook een symbool van verzoening,
synthese tussen hemel, aarde en de
vier windrichtingen. Voor christenen
is het symbool gaan staan voor het
lijden en sterven van Jezus, ook wel
Christus genoemd. Hij stierf immers
aan het kruis – destijds een Romeins
martelwerktuig- voor onze dagelijkse
zonden. En zo is het kruis het symbool geworden van de verzoening
tussen God en de mensen.8
Bol
Onder de haan op het kruis van de
Sint Josephkerk zit een koperen bol.
De maten zijn: een hoogte van 25
cm en een doorsnede van 48 cm.9

De Wazerweijen 159 | 21

Er is een auteur die meldt dat zo’n
bol vroeger aangebracht werd om,
in twee loden kokers, de bouwtekeningen van de kerk te bewaren. In
geval van brand zou de toren omvallen, de bol uit het vuur rollen en kon
op die manier de tekening behouden
blijven. Op het eerste gezicht klinkt
dat niet erg geloofwaardig. Een
bericht uit de Belgische krant ‘Het
Laatste Nieuws’ van 13 december
2019 meldt dat pastoor Marc van
Steen van de Sint Egidiuskerk uit
Sint-Gillis-Waas na de restauratie de kerk is 143 jaar geleden gebouwd
- in de originele koperen bol onder
de haan een loden tijdscapsule heeft
geplaatst met een gekalligrafeerd
document.10
Voor de glansbal op een kerktoren
konden de christenen niet direct een
verklaring vinden. Toch blijkt deze
glansbal verwant aan de kerstbal.
Die op zijn beurt weer terug te voeren is op de tijd van de midwinterfeesten. Men dacht in die tijd dat je
ongeluk kon uitbannen door glimmende voorwerpen op te hangen.
Duivels, kwade geesten en heksen
zouden namelijk bang zijn voor spie22 | 159 De Wazerweijen

Recent voorbeeld van het gebruik om waardepapieren in een koperen bol-ornament in te sluiten
bron: Het Laatste Nieuws, 13 december 2019

gels, hun eigen spiegelbeeld en zo
dus afgeschrikt worden.11
Overigens blijkt ook de volgorde van
de bol, kruis en haan niet toevallig
te zijn. De appel als zondeval, het
kruis voor de verzoening van God via
Jezus en de haan voor het nieuwe
begin vormen samen de kern van de
christelijke gedachte.
Op zoek naar de maker van de
torenhaan
Eenmaal van zijn torenstuk gehaald
kan de haan van dichtbij bestudeerd
worden. Het artikel van Ranko en
Leo Hamelinck gaat over de constructie en het vakmanschap van de
maker. Toch start ook het verdere
onderzoek naar de vakman, die de
constructie heeft uitgevoerd bij een
nadere bestudering van haan.
Bijgaande detailfoto van de staartveren op de rug van de haan laten
op de buitenste veer een ingeslagen tekst zien: ‘G. Linssen. Oosterhout. 1907’.

Close-up van de staart van de torenhaan
Bron: Leo Hamelinck, 2021

Uitvergroting van foto 5:
naam van de maker in slagletters

G – initiaal van de voornaam, Linssen – de achternaam, Oosterhout- plaats van vervaardiging, en 1907 – het jaar van vervaardiging, zijn de aanknopingspunten om in de bevolkingsregisters en
archieven met betrekking tot Oosterhout in het Regionaal Archief
Tilburg nader digitaal onderzoek.
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Uitgaande van de combinatie - G.
Linssen. Oosterhout & koperslager
- komen we voor het eerst een G.
Linssen tegen in het bevolkingsregister van 1861, woonachtig op het
adres Wijk D H351.12 Het betreft dan
Godefridus Linssen, koperslager van
beroep, die op 19 december 1785 in
Oosterhout geboren is en huwt met
Petronille Janssens (1789 – 1847) uit
Oosterhout.
Deze Godefridus overlijdt op 18 mei
1863. Deze Godefridus, voortaan
aan te duiden met de toevoeging:
Sr, blijkt de vervaardiger te zijn van
de dorpspomp in Baarle-Nassau in
1827.13 Uit het huwelijk worden vier
zoons geboren, waar van de derde
voor ons van belang is. Deze Adrianus wordt op 7 april 1825 in Oosterhout geboren. Adrianus is evenals
zijn vader een koperslager. Hij huwt
met Cornelia Michielse, geboren op
19 april 1821 in Oosterhout. Het
gezin woont in Wijk H No. 708.14 In
1869 vinden we ze terug op Wijk F
no. 448. 15
Naast twee dochters wordt er ook
een zoon geboren: Godefridus, op 2
juni 1854. In het bevolkingsregister
van 1880 komen we zowel vader
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Adrianus als zoon Godefridus tegen
op het adres: Wijk F, Sint Janstraat
583. Godefridus dan nog ongehuwd,
blijkt ook voor het vak van koperslager gekozen te hebben.16
Uit het bevolkingsregister van 1890
wordt duidelijk, dat Godefridus inmiddels gehuwd is met Adriana Maria
Maas (geb. 21 juli 1868, in Klundert)
na het overlijden van moeder (5 okt
1890) bij vader Adrianus intrekt op
het adres Wijk F Sint Janstraat 43.17
Godefridus en Adriana krijgen zeven
kinderen, waarvan er 3 vroegtijdig
overlijden.
Vader Adrianus Linssen overlijdt op
10 juni 1899. In het bevolkingsregister van 1900 staat het gezin van
Godefridus dan ingeschreven op Sint
Janstraat F 36.18 Het is moeilijk om
zicht te krijgen op de omnummering
van de huizen in deze periode. Maar
het lijkt dat het zowel bij Adrianus
als Godefridus steeds om dezelfde
straat en hetzelfde pand te gaan.
Godefridus overlijdt op 23 januari
1918. Ongeveer een jaar later vertrekt zijn vrouw Adriana uit Oosterhout om zich in ’s-Gravenhage te
vestigen. Op 14 juli 1919 komt Josephus Jacobus Antonius Roothaert

met zijn vrouw Johanna van Beek op
adres wonen. Roothaert, afkomstig
uit Tilburg, is meubel- en biljartfabrikant.
De inscriptie op de haan ‘G. Linssen.
Oosterhout. 1907’ lijkt zo met grote
zekerheid aan de laatste Godefridus Linssen te koppelen te zijn. Hij
draagt als vervaardiger van de bol,
het kruis en de haan minimaal drie
generaties vakmanschap met zich
mee. En dat zullen we zeker terugzien bij de bestudering en uitwerking
van de constructie door Ranko en
Leo Hamelinck.
Een familie in goeden doen
Deze drie generaties koperslagers
met de naam Linssen blijken door
vererving en goed ondernemerschap
telkens tot een behoorlijke welstand
te komen. Uit 1863 is het omslagvel
behorende tot de memorie van aangifte van de nalatenschap van Godefridus Linssen Sr terug te vinden
in de archieven.19 Godefridus Sr bezit
naast een huis in de Klappijstraat
veel percelen grond onder Oosterhout en Teteringen. Adrianus krijgt
eenvierde deel van de nalatenschap

toekgekend.
Van Adrianus, op zijn beurt, is ook
weer de memorie van aangifte van
de nalatenschap van Adrianus Linssen, gedateerd 10 juni 1899, terug
te vinden.20 Hierin valt de ‘Opgave
van de staat des boedels’ te lezen: Baten f 6062,72 (met in begrip van het genoemde huis in de
Klappijstraat en de percelen grond
onder Oosterhout en Teteringen);
Lasten en schulden f2173,14: Saldo
f 3.889,56. De roerende goederen
hebben een waarde van f 325,00.
Van het totaalbedrag krijgt Godefridus jr. eenderde deel: f 1.235,86
Godefridus (jr.) blijkt dus altijd in het
ouderlijk huis van vader Adriaan en
moeder Cornelia te zijn blijven wonen: Sint Janstraat 583, respectievelijk Sint Janstraat F 36. Dit wordt
bevestigd door nog uit twee handgeschreven adressenboeken van de
gemeente Oosterhout21 voor Wijk F
no. 36 op naam van Godefridus (jr.)
Linssen en voor wijk F no. 4022 op
naam van de weduwe G. Linssen.
Godefridus jr. lijkt evenals zijn voorgangers een goed vakman te zijn
geweest. In december 1900 heeft
de gemeente Oosterhout hem aan-

St Janstraat 52-50 ev (l), begin 20e eeuw, luifel markeert bedrijfspand Linssen
Bron: Heemkundekring Oosterhout, Collectie Ansichtkaarten
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gesteld gemeentelijk ambachtsman
voor al het zink- en koperslagerswerk binnen de gemeente.23 Zo krijgt
hij in april 1901 de aanbesteding
voor het vernieuwen van al het zinkwerk en verdere noodzakelijke reparaties aan de openbare scholen van
Oosterhout. Vanwege het vele werk
trekt hij in augustus van dat jaar een
extra lood- en zinkwerkknecht aan.24
Een grote klus sleept hij in de wacht
als architect C. Oomen Azn. namens
de overste van het Liefdesgesticht
het verbouwen en vergroten van
het gesticht aanbesteed: voor het
lood- en zinkwerk wordt G. Linssen
aangewezen.25 In 1907 volgt dan de
opdracht voor het maken van haan,
kruis en bol voor de Sint Josephkerk
in Dongen.Vermoedelijk heeft hij het
maken van het kruis uitbesteed aan
een smid. Daarna lijkt het minder
goed te gaan met zowel Godefridus
jr als zijn koperslagerij. In het Dagblad van Noord-Brabant verschijnt
op 6 april 1909 deze advertentie:
‘te koop of te huur een goed ingericht winkelhuis met grooten tuin en
oprijpoort geschikt voor alle doeleinden. Te bevragen bij G. Linssen-
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Het nog steeds bestaande pand in St. Janstraat (Oosterhout) met inrijpoort
bron: Heemkundekring Oosterhout, Opname, 2014

Maas, Sint Janstraat Oosterhout’.
Vier jaar later probeert men via de
Tilburgsch Courant een bekwaam en
zelfstandig werkend lood-en zinkwerkersknecht aan te trekkken.26
In het Dagblad van Noord-Brabant
verschijnt op 25 januari 1918 een
rouwadvertentie: ‘Heden overleden
na een langdurige smartelijke ziekte
Godefridus Linssen, 23 januari 1918.’
Na het vertrek van de weduwe naar
’s-Gravenhage staat J.J. A. Roothaert
op dat adres ingeschreven. Van het
pand bestaan twee foto’s. De ene is
een ansichtkaart, naar het lijkt uit
het begin van de 20e eeuw.27
De andere is een foto van het huidige nog bestaande bedrijfspand,
gevestigd op St. Janstraat 50 uit
2014.28
Op een uittreksel van ‘Stadsreconstructieplan 1965’ van de gemeente
Oosterhout is de locatie van het pand
St. Janstraat 50 goed te zien.

Uitsnede stratenplan met situering voormalig
bedrijfspand Godefridus Linssen
Bron: Regionaal Archief Tilburg,
Stadsreconstructieplan Oosterhout, 1965,
tekening 3169_1082_406__Page__0013
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De familie Roothaert lijkt weinig veranderd te hebben aan de oorspronkelijke indeling van woon- en bedrijfsruimten. Wat opvalt is dat er naast het
huis een grote uitrijdoorgang is vrij
gehouden. Het hele pand lijkt in drie
fasen te zijn gebouwd. En als we naar
de omgeving kijken zien we dat aan de
achterzijde van het bedrijfsterrein nog
onbebouwde grond is. Kortom de familie Linssen kon nog generaties lang het
bedrijf verder uitbreiden.

Uitsnede uit verbouwtekening, 1965:
plattegrond van begane grond van het bedrijfspand
voor de verbouwing
Bron: Regionaal Archief Tilburg, bouwdossier
Oosterhout, Sint Janstraat 50, dossiernr.
3169_1082_406__Page__0012
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Haan, kruis en bol: een korte biografie
1906
De bouw van de kerk en met name de opdracht tot het maken van haan, kruis en bol blijkt uit ‘Bestek en Voorwaarden’ voor de aanbesteding van ‘Het bouwen ven eene nieuwe R.K. Kerk en Pastorie voor de Parochie van den H. Jozef
te Dongen, bisdom Breda, 1906’. Op pagina 27 staat onder art. 22 vermeld: ‘Op het torenkruis een windhaan aan te
brengen van bolgeslagen roodkoper, draaiende op glazenkogels in een gedraaide koperen buis. In de windhaan een
holle koperen buis te bevestigen, waardoor de draad van den bliksemafleider wordt heengeleid. Om het kruis van de
toren een bol aan te brengen eveneens van geslagen roodkoper.’
1944
De Sint Josephkerk en de haan zijn de Tweede wereldoorlog niet ongeschonden doorgekomen. Kort voor de bevrijding
beschadigt een ontploffende granaat onder andere ook de vieringtoren, waarop de bol, het kruis en de haan staan.29
Ooggetuige Bert Gommers vertelt: ‘Naar later werd verteld is de kerk mogelijk ook beschoten omdat men dacht dat er
een uitkijkpost in de toren aanwezig was’.30 Over de toen opgelopen schade meldt De Stem van 3 jun 1981: ‘De haan
is niet heelhuids uit de oorlog gekomen, want hij vertoonde diverse kogelgaten.’31 Vermoedelijk zijn er toen enkele
noodreparaties uitgevoerd. Daarop zinspeelt het Dongens Weekblad van 11 juni 1981: ’Na de oorlog was er wel van
alles aan repareert, echter op een eenvoudige manier.32
Door een in 2010 op de haan aangebrachte autolak konden sporen van dergelijke reparaties niet meer worden waargenomen. In de bol werden wel diverse gaten teruggevonden die van kogels afkomstig kunnen zijn geweest. Een enkel gat was zo groot dat een schampende granaatscherf voor de schade verantwoordelijk kan zijn geweest.33
1958
In 1958 wordt de kerk onder verantwoordelijkheid van de Dongense architect C.P. Schellekens uitgebreid.34 Op een
foto van na de uitbreiding van de kerk in 1958 is de haan nog met staart te zien. Die moet er dus zijn afgevallen tussen 1958 en 1979, zoals blijkt uit het opnamerapport van architectenbureau J.C.J. Loonen uit Dongen.35
1979-1981
Op 2 oktober 1979 brengt Architectenbureau J.C.J. Loonen B.V. uit Dongen aan het bestuur van de parochie Sint Joseph een opname verslag van de bestaande toestand van de kerk uit. Over haan, kruis en bol wordt opgemerkt: ‘De
torenhaan (windwijzer) is zijn staart kwijt. Corrosie aan kruis en de bevestiging hiervan als mede het draaimechanisme van de windwijzer zijn vanaf de klokkezolder niet goed te zien. Bevestigingen (ijzer) van de bliksemafleider zijn
sterk geroest.’
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In opdracht van de parochie is in
1981 door het bedrijf Van Bedaf
- Van Osta voor de som van f 350,de torenhaan van de spits afgenomen en gerepareerd. Ook het torenkruis is voor een bedrag van f 700
tweemaal geschilderd.36
In De Stem van 3 jun 1981 wordt
daar het volgende over bericht:
’Het was een heel karwei om het
kruis en de haan naar beneden te
krijgen. De firma Van Grinsven uit
Schaijk klaarden de klus. Twee sterke kerels van het bedrijf Van Bedaf
– Van Osta hadden veel moeite om
het kruis van de toren te halen,
want het zat muurvast. ….De haan
is niet heelhuids uit de oorlog gekomen, want hij vertoonde diverse
kogelgaten.’37

De staart zit nog aan de haan vast, periode
tussen 1958 en 1979
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Uit de foto’s bij het artikel blijkt dat
de haan zijn krullende staart mist.
In de hals en kop lijken diverse kogelgaten te zitten. Wel lijkt iemand
op een onbekend moment de oude
staart te hebben opgeraapt en bewaard, aangezien deze na de restauratie van 1981 weer aan het lijf
van de haan is gemonteerd, inclusief
de oorspronkelijke slagletters met

Leidekkers van firma Bedaf uit Etten-Leur
hangend aan de torenspits, 1981
bron: Collectie Jan Vermeulen

de tekst: ‘G. Linssen. Oosterhout.
1907’. Misschien is de staart bij een
van de periodieke schoonmaakbeurten van de goten van de kerk teruggevonden. 38 Ondanks navraag bij
diverse betrokkenen van de restauratie in 1981 is niet duidelijk geworden hoe het verhaal precies in elkaar
steekt. Mogelijk kan iemand ons hier
nog iets meer over vertellen?
De haan, zo vervolgt het artikel,
werd ‘helemaal ’vernieuwd en met
bladgoud opgeknapt.

Het torenkruis werd op 3 juni 1981 met een
kraan van de toren gehesen.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, Archief 1204,
inv.rs. diversen

Ook het Dongens Weekblad van 11
juni 1981 besteedt er aandacht aan:
’Na de oorlog was er wel van alles
aan gerepareert, echter op een eenvoudige manier.’39 Uit de foto bij het
artikel, van de hand van Cees Timmers, blijken de beschadigingen uit
de oorlog overduidelijk.

Architect Loonen zit gehurkt links naast het
kruis, 1981
Bron: Regionaal Archief Tilburg, Archief 1204,
inv.rs. diversen

1999-2007
In 1999 besluit de parochie Dongen
– Klein Dongen – Dongevaart tot
verkoop van de kerk. Midden 2002
krijgt de kerk de status van een gemeentelijk monument, een aangevraagde sloopvergunning door deze
parochie wordt geweigerd. Begin
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Op de detailfoto’s en tekeningen van de bol
is goed te zien waar de granaatscherven
ingeslagen zijn.
Samenstelling en tekeningen Ranko Hamelinck.
De originele foto’s betreffen een close-up van de
torenhaan zonder staart en van de bol toen ze in
1981 op de begane grond lagen.
Bron: Collectie Luc IJpelaar,
oudefotosvandongen.nl
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2005 wordt de Gemeente Dongen eigenaar van de kerk en verleent als tegenprestatie de bouwrechten voor 130 woningen aan een ontwikkelaar. De gemeente besluit vervolgens zelf tot sloop ondanks twee afwijzingen van een sloopaanvraag door de Monumentencommissie van Dongen. Het doek valt in januari 2007 na een procedure bij de Raad
van State.
2009
In juni 2009 starten de voorbereidingen van de sloop van de kerk. Ook de spits van de vieringtoren is toen van het
kerkgebouw gelicht en geplaats op het terrein achter de kerk.

Voor de sloop van de kerk wordt de torenspits veiliggesteld door door hem te demonteren en behoedzaam naar beneden te laten zakken en naast de kerk
op de grond te plaatsen; 2009
Bron: Collectie Luc IJpelaar, oudefotosvandongen.nl, fotograaf Adriaan IJpelaar
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2011
In oktober 2011 is de torenspits op
zijn definitieve plek in het gemeentelijk plantsoentje op de hoek van de
Hoge Ham-Sint Josephstraat gezet.
Een operatie, die uitgevoerd is door
de firma Teuben uit Oosterhout en
door aannemer Peter van den Broek
uit Dongen. Het gevaarte met een
gewicht van zo’n negen ton werd op
een platte wagen getild, naar zijn
nieuwe sokkel in het gemeenteperkje
gereden, er weer afgetild en op zijn
definitieve plek gezet. Bij de bouw
van de sokkel had men rekening
gehouden met de aanleg van een
elektrische voorziening voor de verlichting van de toren. De toenmalige
burgemeester Simone Dirven plaatste op 20 december 2011 de haan
weer op de torenspits.

Met het lichten van de torenspits van zijn
onderstel (de lantaarn) start de restauratie
inclusief bol, kruis en torenhaan, 8 juli 2020
Bron: Heemkundekring Dongen
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2020
Bij onderhoudswerk van de torenspits door het aannemersbedrijf van Leijsen in opdracht van de gemeente Dongen
wordt in het onderste gedeelte (de lantaarn) verregaande aantasting door bruinrot vastgesteld. Door kordaat optreden van onze heemkundekring, de gemeente en bouwbedrijf van Leijsen wordt een verantwoord plan opgesteld voor
restauratie, grotendeels door leden van de heemkundekring. Op acht juli 2020, met het lichten van de spits van zijn
onderstel (de lantaarn) door een hijskraan van de firma Van Riel, start het restauratietraject, waaraan vanaf dan wekelijks gewerkt wordt.
Kort voor kerst 2020 lanceert Heemkundekring Dongen de inzamelingsactie ‘Gevulde kalkoen of vergulde haan’. Men
wil graag de puntjes op de i zetten en ook een nieuwe vergulding van de torenhaan (met bladgoud) laten uitvoeren.
Een oproep, waaraan de Dongense bevolking ruimhartig gehoor heeft gegeven.
2021
Dit voorjaar wordt de restauratie van de lantaarn en spits afgerond. En niet veel later zal de haan (met zijn nieuwe
jasje) weer tientallen jaren vrolijk kunnen schitteren in de zon.
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Iconografie en dieren. Haan (docplayer.nl)
mail Leo Hamelinck, 2021, Dongen
Historiek.net | Online geschiedenismagazine
Wikipedia
mail Leo Hamelinck, 2021, Dongen
Pastoor G. Dirven, Registrum Memoriale Ecclesiae Parochialis Sancti Josephi Loci De Dongen
mail Leo Hamelinck, 2021, Dongen
Kruis symbolen en de betekenis en herkomst. (Heinpragt.com)
mail Leo Hamelinck, 2021, Dongen
‘Sint Egidiuskerk krijgt zijn torenhaan terug’, Kristof Pieters, Het Laatste Nieuws, 13 december 2019
IS Geschiedenis Magazine, 22 dec 2011 of https://isgeschiedenis.nl/
OTH_BR_2001_835_163.tjp
VW-1995-2.pdf (amaliavansolms.org), ‘De pomp van Loveren, auteur Ed Ragas, Tijdschr. ‘Van Wirskante’, 1995-2.
OTH_BR_2001_848_128.tjp.
OTH_BR_2001_858_038.tjp
OTH_BR_2001_869_040.tjp
OTH_BR_2001_858_038.tjp
OTH_BR_2001_893-1_034.tjp
Oosterhout_044_0363 memorie Linssen: aanwijzing in het dagregister; D14, bl. 187, no. 3036
Oosterhout_075_0328 Adriaan Linssen
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bron: Provinciale Noord-Brabantsche en ’s-Hertogenbosche Courant, 24-12-1900
bron: Dagblad van Noord-Brabant, 22-08-1901
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bron: Heemkundekring Oosterhout: St Janstr 52-50 ev (l) 37-35 ev (r)
bron: Beeldmateriaal: Heemkundekring Oosterhout 2021
bron: Dongense St. Josephkerk op de drempel van een nieuwe eeuw. Stichting St. Joseph blijft, 2008, pp. 52
bron: idem
bron: Regionaalarchief Tilburg, Parochie-archief Sint Josephkerk; RNP0026736369B1
bron: Regionaalarchief Tilburg, Parochie-archief Sint Josephkerk; RNP0026736369B1)
Vaststelling door Ranko en Leo Hamelinck, 2021
bron: website Stichting St. Joseph Bijlft!
bron: mail 3-2-2021, Ranko Hamelinck
bron: Offerte Van Bedaf-Van Osta, 1980, Regionaal archief Tilburg: Parochie-archief Sint Josephkerk; RNP0026736369B1
bron: Regionaalarchief Tilburg, Parochie-archief Sint Josephkerk; RNP0026736369B1
bron: mondelinge suggestie Ranko Hamelinck.
bron: Regionaalarchief Tilburg, Parochie-archief Sint Josephkerk; RNP0026736369B1
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