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BASILIEK TE OUDENBOSCH 
Markt 57
4731 HN Oudenbosch

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★ ★ ★ ★ 
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★ 
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :★ ★ ★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★ ★ ★ ★ 

Op donderdag 13 april verblijven wij de gehele dag op de zelfde locatie.

Bereikbaarheid
De Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch is met OV goed bereikbaar. 
Met OV neemt u de trein naar NS station Oudenbosch. Daarna loopt u de Stationsstraat uit en slaat u 
linksaf op de Markt. De Markt blijft u volgen tot u links de Basiliek ziet. Het nog ongeveer 6 minuten 
lopen. Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto komend over de A58 (Roosendaal-Breda) neemt u afslag 21 richting Rucphen. Volg de 
borden Bosschenhoofd. Volg de Pastoor van Breugelstraat tot de rotonde Vaartweg/Oudenbossche 
Koepelbaan. 

Komend over de A17 (Roosendaal-Dordrecht) neemt u Afslag 22 (Oudenbosch). Volg de borden 
Oudenbosch. Op de eerste rotonde linksaf. U bent nu op de Kuivezand. Volg deze weg tot u de 
basiliek ziet. U kunt in Oudenbosch gratis parkeren, eventueel is er ook ruimte op de parkeerplaats via 
de straatje tussen huisnummers 42 en 50 door naar achter ’t postkantoor.

Basiliek van H.H. Agata en Barbera
Na de lunch worden we in groepen verdeeld met elk een eigen rondleider, zodat we veel meer over 
deze basiliek van H.H. Agata en Barbera te weten komen.

Welkom in het grootste museum
De Basiliek van Oudenbosch is onderdeel van het “Grootste museum van Nederland”, een initiatief 
van het Catharijne Convent. Het grootste museum van Nederland is in 2016 opgericht om de kerk 
bekender en toegankelijker te maken voor het grote publiek. Ondertussen zijn ruim 15 kerken en 
synagogen onderdeel van dit museum. Dit zijn grote kerken zoals de St. Jan in Gouda en de Basiliek 
van Oudenbosch, maar ook idyllische dorpskerken in Friesland en Groningen. 

Geschiedenis van de Basiliek van Oudenbosch
Van veraf zie je de imposante verschijning van de Basiliek in het Brabantse landschap. Maar van 
dichtbij is de Basiliek pas echt indrukwekkend. Met een lengte van 81 meter, breedte van 55 meter en 
hoogte van 63 meter is de Basiliek een geschaalde kopie van de St. Pieter in Rome.

Hoe komt een dorp als Oudenbosch, dat in 1865 bij de aanvang van de bouw slechts 3.500 inwoners 
telde, aan zo’n imposant en uniek bouwwerk?
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Ontstaan van Oudenbosch 
Als Oudenbosch in 1275 ontstaat heeft de Abdij van Hemiksem net het grondgebied van Gastele en 
Baerlebosch geschonken gekregen van de heer en vrouwe van Breda. De monniken en lekebroeders 
beginnen de woeste gronden te bewerken. Baerlebosch groeit uit tot een handelsplaats voor turf in 
deze tijd. Na de Elizabethsvloed vindt de stichting van Oudenbosch plaats, op de kruising van de 
Bosschendijk en Wagenhoeck.

In 1425, 4 jaar na de Elizabethsvloed wordt een nieuwe kerk, de St. Agathakerk, gebouwd die tot eind 
19e eeuw de horizon zou domineren. Op dat moment neemt de Basiliek van Oudenbosch de horizon 
over en wordt de oude kerk gesloopt.

Start van de bouw van de basiliek
In 1865 ging de eerste spade in de grond, maar jaren aan voorbereiding gingen hier aan vooraf. 
Willem Hellemons vroeg Nederlands grootste architect van zijn tijd, Petrus (Pierre) Cuypers om de 
nieuwe kerk van Oudenbosch te ontwerpen en bouwen. Cuypers, een man van de neogotiek, wilde 
liever geen neoclassicistische kerk bouwen, maar Willem Hellemons wist Cuypers te overtuigen. 
Nadat Cuypers een studiereis naar Rome maakte en Willem Hellemons toestemming kreeg van de 
bisschop, startte de bouw in 1865.

Het duurde tot 1880 tot het schip afgebouwd was. Maar dat betekent niet dat daarmee de kerk af 
was. Integendeel. Na het afronden van de bouw van het schip stonden nog twee grote projecten op 
de planning. De façade naar voorbeeld van de Sint Jan van Lateranen én de volledige decoratie van 
de Basiliek moesten nog voltooid worden. Het duurde nog tot 1892, toen G.J. van Swaay de façade 
completeerde. Het aanbrengen van decoratie duurde nog langer. Oudenbosschenaar Kiske 
Raaijmakers was de verantwoordelijk decorateur. Hij was nog tot media jaren ‘30 bezig met decoreren 
en schilderen. Zo was de kerk een kunststuk in ontwikkeling. Iedere week zagen inwoners de kerk van 
binnen en buiten veranderen.

Inwijding
De Basiliek van Oudenbosch is niet altijd een Basiliek geweest. Dat gebeurde met een plechtige 
eredienst in 1912. Een kerk krijgt de eretitel Basiliek als een kerk een eerbiedwaardige ouderdom, 
aanzienlijke grootte of bijzondere schoonheid heeft. De Basiliek van Oudenbosch is niet bijzonder 
oud of groot in omvang, maar de schoonheid, evenals de bijzondere band met Rome en de Basilieken 
daar maken dat de kerk van Oudenbosch tot Basiliek is verheven.

Meld je hier aan
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