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Inleiding
De kerk aan de Kerkstraat in Oisterwijk is op zondag 2
september 1810 officieel geopend.
Dit boekje biedt een overzicht van de geschiedenis van de
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. met de nadruk op
de bouw van de kerk in 1810. Gebouwd als Gereformeerde
Kerk voor de van oudsher Nederduits Gereformeerde Kerk,
die vanaf 1816 de Nederlandse Hervormde Kerk is gaan
heten. Naast de Hervormde Kerk ontstond in de 19e eeuw
een Gereformeerde Kerk en in 2004 is uit beide kerken,
samen met de Lutherse Kerk, de Protestantse Kerk Nederland
ontstaan, ook wel afgekort als PKN. In Oisterwijk zijn beide
geloofsgemeenschappen in 2006 samengevoegd tot de
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. De kerk, die soms ook
als Napoleonskerkje wordt aangeduid, heet vanaf 2010:
Protestantse Kerk
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De kogel is door de kerk
Koning Lodewijk Napoleon komt op 18 april 1809 persoonlijk
naar Oisterwijk en geeft dominee Cornelis van Strijen en
pastoor Johannes van der Bruggen te verstaan dat het
geschil over de kerken nu definitief bijgelegd moet worden.
Het vlot maar niet in Oisterwijk met de teruggave van de
Petruskerk. Ook andere steden worden door de koning
bezocht en aan het einde van zijn rondrit door Brabant ligt
het volgende besluit klaar:
“Besluit van Zijnen Majesteit den Koning van Holland,
gegeven te Bergen op Zoom den 4den van de Bloeimaand
1809 onder Nummer 1
LODEWIJK NAPOLEON, door de gratie Gods en de Constitutie
des Koningkrijks, Koning van Holland, Connétable van
Frankrijk,
Willende een einde maken aan de verschillen, welke in
het Departement Brabant plaats hebben over het bezit en
gebruik der grote of Parochiale Kerken etc, etc…
Hebben wij besloten en besluiten bij dezen:
1. Te Oisterwijk zal voor de Hervormden aldaar, gelijk mede
voor die van Udenhout, Moergestel, Enschot, Heukelom
en Berkel, eene Kerk worden gebouwd waar voor wordt
toegelegd eene Som van Zevenduizend Gulden. ( f 7000.=)
2. De Parochie Kerken te Oisterwijk en Moergestel gaan over aan de Roomsch Katholieken, De
Kapel onder Udenhout blijft aan de Hervormden.
3. De respectieve Gemeentebesturen der plaatsen, alwaar de
bovenstaande Kerken zullen worden gebouwd, zullen aan
de Gemeentes, ten behoeve van welke zulks geschiedt,
behulpzaam zijn, ten einde dezelve een geschikt terrein
of locaal daar toe kunnen bekomen”

De Franse tijd / teruggave van de St. Petruskerk
Het besluit van Lodewijk Napoleon is een logisch gevolg van
de ingezette veranderingen met de komst van de Fransen. De
Bataafse Republiek 1795-1801, het Bataafse Gemenebest tot
1806, het Koninkrijk Holland tot 1810 en de annexatie bij het
Franse Keizerrijk. Wellicht woonden wij nog in Frankrijk als
de slag bij Waterloo in 1815 een andere winnaar had gekend.
Het Franse leger trekt in 1793 Brabant binnen. Hoewel
Oisterwijk geen deel uitmaakt van het strijdtoneel heeft
het wel degelijk grote gevolgen. Aanvankelijk verdreven
door het Pruisische leger komen ze in 1794 terug en
datzelfde jaar wordt er een vrijheidsboom geplant voor het
raadhuis in Oisterwijk. Deze staat er nog steeds. De eerste
bestuursverkiezingen in 1795 in Oisterwijk brengen nog
geen schokkende veranderingen teweeg. Cornelis Segbroek,
Jan Roeland van Hasselt, Hector Hieronymus van Fenema
en Christian Keyzer vormen
nog steeds een protestantse Lodewijk Napoleon
meerderheid in het college Koning van Holland
van schepenen. Maar in
1798 worden de scheepenen
vervangen door Katholieken.
Officiële brieven vangen aan
met “Vrijheid, Gelijkheid
en Broederschap” Mede
Burgers! De kosten vanwege
de Franse bezetting lopen
ook in Oisterwijk hoog op.
De nieuwe Staatsregeling van
1798, zeg maar Grondwet,
voorziet in een verdeling
van alle tijdens de voorbije twee eeuwen door de overheid in
beslag genomen kerkgebouwen naar evenredigheid van de
grootte van de kerkgenootschappen. De gemeentebesturen
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moeten ervoor zorg dragen dat het grootste kerkgebouw ook
aan het grootste kerkgenootschap wordt toegewezen. Dus in
Oisterwijk moet de Petruskerk teruggegeven worden aan de
katholieken. Oisterwijk telt in die tijd 1765 inwoners waarvan
er 129 hervormd zijn, 89 joods en een overgrote meerderheid
van ruim 1500 is Rooms Katholiek.
Om de vergoeding per hoofd te bepalen moeten de kerk en
de pastorie getaxeerd worden. De kerk is geen probleem,
maar in de pastorie van dominee van Strijen zijn de taxateurs
niet welkom. Na veel tegenwerking is uiteindelijk een
conceptschikking over de kerk en de pastorie opgesteld. De
waarde van het kerkgebouw is getaxeerd op 7875 gulden en
de pastorie op 2212 gulden. Volgens de rentmeester van de
Abdij van St. Geertrui bedroegen de reparatiekosten van het
kerkgebouw in de laatste 10 jaren voor 1793: f 1484.60. Na
1793 zijn er vanwege de oorlog geen reparaties van belang
meer gedaan.
Het gemeentebestuur van Oisterwijk, de schepenen, stellen
regels op. De katholieken willen de kerk in eigendom terug
en moeten daarvoor een bedrag betalen, evenredig met
het aantal hervormde kerkleden. Dat mag in termijnen.
Banken, stoelen en andere meubels vervallen aan de
gemeente. Begraven in de kerk wordt afgeschaft. Ieder
kerkgenootschap krijgt naar evenredigheid van het aantal
leden begraafplaatsen op het kerkhof toegewezen. Het
bestuur hecht er aan te vermelden dat zij bij het maken van
de regels “bezield is met de gevoelens van de volkomenste
onzijdigheit, en niet anders beoogt als om u zonder krenking
van de zo nodige eendracht tot een vergelijk te brengen”. Alle
voorstellen worden uitvoerig beargumenteerd …. “Het voorstel
niemand meer in de kerk te begraven kon, zo veronderstelde
men, bij geen onbevooroordeeld mens eenige tegenkanting
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Lezenaar uit 1700

ontmoeten, als hebbende de strekking om
dampen voor de gezondheid nadeelig te
weeren, en ieder lid der onderscheidene
kerkgenootschappen hierdoor zonder
eenig uitschot op het kerkhof eene
begraafplaats bekomt.” …
Namenlijsten “weegens de siele
toebehoorende aan de roomsche Proggie”
van Oisterwijk, het aantal leden van de
Hervormde Gemeente en het aantal leden
van de Joodse kerk, ondertekend door
Samuel Soesman, worden bijgevoegd.
Zo ook het taxatierapport van kerk en
pastorie.
De Rooms Katholieke Parochie reageert
positief op het plan. Zij is het volkomen
eens voor wat betreft de geest van het
plan. Er zijn wat kleine kanttekeningen
maar daar is overeenstemming over te
bereiken. De joodse gemeente volstaat
met de mededeling dat zij “geen
pretentie hebben aan het kerkgebouw en
de pastorie en stellen het in handen die
het toekomt.”
Op 2 oktober 1798 komen de
gecommitteerden van de Gereformeerde
Kerk, bestaande uit dominee van Strijen,
Van Tengnagell, Fenema en Mastenbroek
en de gecommitteerden van de Rooms
Katholiek Kerk, bestaande uit Van den
Boer, De Bresser, Van Roessel en Van Lient
bij elkaar om een minnelijke schikking te
treffen, doch dat lukt niet.
6

Een kijkje op de zolder van de kerk

Daarom worden alle stukken gezonden naar het Uitvoerend
Bestuur der Bataafse Republiek die onmiddellijk reageert
door de Gereformeerde kerk te gelasten te onderhandelen
conform het 6e additionele artikel van de Staatsregeling.
De kerkenraad zoekt steun bij de twee Bossche advocaten
Van Breugel en Akkersdijk. Ze grijpen terug naar vroegere
tijden, maken bezwaar tegen de term van Heerschende kerk,
die in deze streken zeer overdreven is. Ze betogen dat er
geen rekening is gehouden met de omstandigheden van de
betrokken geloofsgemeenschap. De voorgestelde vergoeding
per gemeentelid is bij lange na niet toereikend voor een
predikantsplaats, laat staan voor een kerk of pastorie. En
dat terwijl de roomsen nodeloos dubbel voorzien zijn van
kerkgebouwen en pastorieën. Er is in Oisterwijk in 1766 zelfs
nog een nieuwe schuurkerk gebouwd. De dominee zou op
straat komen te staan. De leuze zou volgens de kerkenraad
nu eerder gaan luiden: Ongelijkheid, Onderdrukking,
Hatelijkheid. Ze stellen voor het Raadhuis, als vanouds al een
godsdiensthuis, te mogen gebruiken. Kortom, ze stellen alles
in het werk om te voorkomen dat de kerk op straat komt te
staan.

Wie nu denkt dat alles geregeld is, vergist zich. Het zal nog
tot 10 jaar duren voordat er werkelijk stappen gezet worden.

De katholieken reageren snel. Met Heerschende Kerk
refereren zij aan de voorrechten der gereformeerde kerk en
haar bedienaren: enkel de gereformeerden mogen immers,
met uitsluiting van alle anderen, allerlei ambten bekleden;
hun leraren worden uit ‘s lands kas bezoldigd. De roomse
religie wordt alleen “bij oogluiking” geduld; zij moeten, om
geestelijken te mogen hebben, jaarlijks “recognitie” betalen.
Alle stukken betreffende de kerknaasting worden vervolgens
naar het Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafse
Republiek gezonden. Zij nemen het eerste plan van schikking
over.
De torenspits met windveer
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Dominee van Strijen 1787-1826
In 1787 wordt Cornelis van Strijen beroepen tot predikant.
Hij volgt Anthony Wanders op die slechts vier jaar op de
kansel heeft gestaan. Hij leidt de gemeente door de tijden
van godsdienstemancipatie, overlegt met Koning Lodewijk
Napoleon over het afstaan van de Petruskerk en de bouw
van een nieuwe kerk. Tot zijn emeritaat in 1826 blijft hij op
zijn post, maar hij maakt ook een zware periode door.
Rond 1800 verkeert de Petruskerk in slechte staat van
onderhoud. Er komen steeds minder mensen in de kerk
en uiteindelijk wordt er uitgeweken naar een klaslokaal
van de nabij gelegen school. Daar worden de kerkdiensten
gehouden. Door de tegenslagen verzuimt Van Strijen
regelmatig te preken, hij preekt niet meer ‘s zondagsmiddags
uit de Catechismus, doet geen huisbezoeken meer en
bedient zelfs het Avondmaal niet. In 1806 is hij er zelfs
een tijd vandoor. De kerkenraad dient een klacht in bij de
classis en die dagvaardt Van Strijen via de plaatselijke Vorster
(deurwaarder). Mevrouw Van Strijen neemt het voor haar
man op en schrijft de classis:
“Wel Eerwaarde Heer
Daar mijn man nu negen weken geleden van huis is gegaan
om één onzer kinderen af te halen in Amsterdam en eenige
penningge hem beloofd waren te gaan ontvangen en om
het kostgeld onzes kinders te betalen. Nu ben ik in droevigste
naarheid dat hij nog niet thuis is gekomen nadermaal zijn
voornemen was maar een dag of veertien uit te blijven, ik
ben nu wel uit de vreeze gekomen, dat hij verongelukt was,
maar het aller-treurigste vermoeden gebragt, dat door Zijne
weederwaardigheden zijn hersens ongesteld zijn geworden.
Volgens schrijven van mijn zoon zou ik echter kunnen hopen
dat hij eerlang herwaards terug keerde. Ik heb wel veel
moeite gedaan intusschen de predikbeurten alhier besteld te
krijgen: maar heb dat niet altijd kunnen gedaan krijgen. Nu
heeft de kerkenraad de goedheid gehad om mij te helpen

maar zo mijn man nog langer uit bleeft of niet wel nog bij
Zijne Zinne zou wezen, dat nog moeilijker vallen mag, mag ik
u Weleerwaarde verzoeken om met mijn droevige toestand
medelijden te hebben en de Classis te verzoeken voor te
stellen om eenige liefde beurten alhier uit te schrijven.
U zult mij zeer verpligten. Wij U aanbevelende heb ik de eer
met Diep Respect te zijn. Oosterwijk den 19 april 1806. Uw
welew Dienaresse W.C. van Strijen.”
Na zijn terugkeer verantwoordt van Strijen zich uitgebreid aan
de gemeente en de classis. Hij verhaalt dat hij in Amsterdam
is geconfronteerd met een geweldige teleurstelling. “Het
stortte hem in een zwaarmoedige mijmering. Ongevoelig
voor alle zijne wereldschen betrekkingen. Hij begon zonder
een bepaald doel te zwerven. Tot hij van ziels en lighaam
kragten uitgeput – door een gunstig Gods bestel in de
nagt tusschen 26 en 27 der verleden maand bij de zijne
teruggekomen is”.
Het einde van het dossier doet vermoeden hoe de dominee
het kostgeld van zijn kinderen heeft betaald. Kennelijk heeft
van Strijen geld opgenomen uit de kas van de Diaconie
zonder daar toestemming voor te hebben gekregen. Bij de
kerkvisitatie zal de gedeputeerde van de classis aan Van
Strijen meedelen dat er elke drie maanden een bepaalde som
van zijn traktement ingehouden zal worden totdat hij zo f
600.- heeft betaald.
Van Strijen krabbelt op en neemt de touwtjes weer in handen.
Helaas ontbreken er enkele jaren in de verslaglegging van de
notulen van de kerkenraad.
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De plattegrond van Oisterwijk in 1832

De bouw van de kerk
In 1809 pakken we de draad weer op. In de kerkenraadsvergadering van de 29e van de Hooimaand doet Ds van
Strijen melding van het in het begin van dit boekwerkje
gemelde besluit van Zijne Majesteit. En hij voegt daar aan toe
een nader extract verbaal van den Landdrost van Brabant, de
dato 13 mei 1809, inhoudende onder andere:
1. Een bevel aan de gemeente van Oisterwijk, om te zorgen,
dat de kerk, waartoe Zijne Majesteit een som van ZEVEN
DUIZEND gulden heeft toegezegd, gedurende dit lopende
jaar te bouwen en bepaald wordt dat de bouw publieke
aanbesteed moet worden.
2. Een bevel aan het gemeentebestuur van Oisterwijk
om overeenkomstig het 1e artikel van bovengemeld
Koninklijk Besluit, den Hervormde gemeente behulpzaam
te zijn, teneinde een geschikt terrein, tot het bouwen van
Haren Nieuwen Kerk te bekomen en mede te zorgen, dat
de te bouwen Nieuwen Kerk zo veel mogelijk tot sieraad
der gemeente strecke.
Het is nu menens geworden en er is haast geboden en
de kerkenraad beseft dat. Zij roept de gemeente bijeen
om ruggespraak te houden. Er wordt een commissie
samengesteld die de bouw gaat begeleiden. Met unanieme
stemmen worden benoemd de heren De Lanoij, Schuil en
Struben. Vooral de plaats waar de kerk moet komen, is een
delicaat onderwerp. En er moet datzelfde jaar nog begonnen
worden met de bouw van de kerk.

in de Kerkstraat “schuijns over het huijs van den Heer
Struben en aan gemelde Heer toebehorende”. De notulen
van het gemeenteberaad worden ondertekend door de
heren Mastenbroek, in het dagelijks leven notaris, Messier,
gezworene klerk, De Lanoij, schout civiel, Rijpperda, secretaris
van het kwartier van Oisterwijk, Van Kelkhoven, secretaris
van Moergestel, Kolb, vorster, Nicolaas, deurwaarder, Van
Hasselt, secretaris van Haaren, Berkel en Heukelom, De Roij,
Hindrik, Van Strijen, predikant, Schuil, Struben, rentenier,
Enting, schoolmeester en Van Houten, voller.
De commissie gaat voortvarend te werk en rapporteert: “Zig
dan ook in eerste instantie hebben vervoegd bij genoemden
Heer Momberts (de brouwer), teneinde zo mogelijk het
benodigde en bedoelden stuk gronds van dezelven bij
aankoop te verkrijgen, - dog dat, daar die Mens bevonden
werd genoegzaam onhandelbaar te wezen willende niets
afstaan dan de voorste helft van het linker tuingedeelte,
maar daar en boven voor hetzelve een onbehoorlijke somma
begerende, zijlieden gemeend hadden omme daarvan
volkomen af te zien en zulks dadelijk ter kennis te brengen
van hunnen committanten gelijk zij doen bij deze”.

De plaats in het dorp
Door het gemeentebestuur van Oisterwijk worden twee
plaatsen voorgesteld, te weten het voorste gedeelte van
de tuin toebehorende aan de brouwer Momberts in de
Dorpsstraat (waar nu de AH is gevestigd) en het stuk land
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Aankoop van de grond
De tweede keuze levert meer op. Struben, ook lid van de
bouwcommissie, woont in wat nu heet de oude pastorie
aan de Kerkstraat en hij biedt
de schuin tegenover zijn huis
liggende hof te koop aan. In de
koopakte lezen we:
“Op den zesde van de
Wintermaand
1809
verschijnen Hendrik Willem
Strüben, in huwelijk hebbende
vrouwe Sara Wilhelmina van
Oort” bij de notaris en verkopen
“een perceel Hof, een lopense
groot of zo groot en klein
het zelves is gelegen binnen
Hendrik Willem Struben
de Vrijheid Oosterwijk tussen
verkoopt 1 loopense hof
erven ten oosten Hendrik
aan de kerk
Petrus Reijnen, ten westen de
weduwe van Herman Robbe strekkende ten zuiden aan de
Kerkstraat en ten noorden aan de Hoogstraat.”…… “voor den
zeer redelijken prijs van vierhonderd en vijftig guldens”.
Getuigen zijn Jacob Arnold Henri de Lannoy schout civiel en
twee scheepenen: Theodorus van Iersel en Petrus Assenberg.
De familie Struben vertrekt kort na de bouw van de kerk
vanuit Oisterwijk naar Den Haag. Zijn nageslacht emigreert
naar Azië en Afrika en twee telgen keren na twee eeuwen
terug naar Oisterwijk, aanvankelijk zonder te weten dat hun
voorvader hier geschiedenis schreef. Tom Struben ligt nu
begraven in de hof van zijn voorvader.
Het is bijna 1810 en er moet nu tempo gemaakt worden.
De heer Hubert krijgt en aanvaardt de opdracht om de
tekeningen van de nieuwe kerk te ontwerpen en het daarbij
behorende bestek, begroting van kosten etc. te maken.
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Er verschijnt een advertentie voor een aannemer in de
Bossche Courant. De aanbesteding mislukt echter. De laagste
inschrijver vraagt altijd nog 10.500 gulden. De heer Hubert
wordt gevraagd het bestek aan te passen, maar hij bedankt.
Na lang zoeken wordt Van Kampen uit Heusden benaderd,
maar die zegt te oud te zijn. Hij beveelt zijn neef Van Rijswijk
uit Heusden aan. “De stadsaannemer, en als daartoe kunde
en genegenheid bezittende”.
Van Rijswijk komt kijken, maar komt pas na lang aandringen
met een globale algemene begroting van steen, kalk, hout etc.
op een kladje papier, waarin de kerkenraad weinig vertrouwen
heeft. Dan verzoekt men de heer Van Heijst, woonachtig te
Waalwijk, of hij zijn diensten wil bewijzen. Hij is aannemer/
timmerman en herbergier en hij heeft bovendien de kerk in
Hilvarenbeek getekend. Hij komt 9 december 1809 kijken en
10 dagen later ligt er een tekening en bestek voor een kerk
van 50 voet lang en 27 voet breed. Nagenoeg een kopie van
de Hilvarenbeekse kerk. Er volgt een nieuwe advertentie in
de Bossche Courant op
28 december 1809 en
de aanbesteding lukt
deze keer wel. Voor f
5.095.= nemen twee
timmerlieden uit Tilburg,
Augustinus de Bresser en
Willem van der Loo, de
bouw van de kerk aan.
In het voorjaar van 1810
start de bouw en wordt
de fundering gelegd.

Graf van de heer Struben

Koopakte van de grond voor de nieuwe kerk

De eerste steen door Folkert Rypperda
Op 19 april 1810 is het moment aangebroken dat de eerste
steen kan worden gelegd. We lezen daarover:
“De tijd van bouwen daar zijnde hebben de Leden van
den Kerkenraad en van den Commissie onderling goed
gevonden om het leggen van den Grondsteen der Nieuwe
Kerk aan te bieden aan den Heer Folkert Rijpperda, Jongsten
zoon van den Weledel Gestrengen Heer Sjoert Rijpperda.”
Sjoerd Rypperda is de laatste griffier en secretaris van het
quartier van Oisterwijk. Zijn jongste zoon, Folkert Rypperda
is dan locoburgemeester en in 1814 wordt hij op 28 jarige
leeftijd benoemd tot burgemeester van Oisterwijk, welke
functie hij tien jaar bekleedt. De notulen verhalen verder:
“daar genoemde Heer F.
Rijpperda, deze aanbieding
op de grasieuste wijze wel
beliefde aan te nemen, zo is
de dag voor deze plechtigheid
bij onderling goedvinding
bepaald op den 19 april
1810 welken dag daar
zijnde, zo hebben de heer
H. de Lannoy en dominee
Folkert Rypperda legt
Cornelis van Strijen en de
de grondsteen van de kerk
leden van Kerkenraad zich op
het Kerkplein verzameld en onder dankzegging en heilbede
de Statelijke plechtigheid van de grondlegging der kerk
bijgewoond - zijnde ook dit tot aller genoegen in de beste
orde afgelopen”
Er zal ongetwijfeld een passende steen ingemetseld zijn,
maar die is thans niet meer te achterhalen. Folkert Rypperda
trouwt in 1816 met Julia Andrea Becquer en op 6 juni
1818 wordt hun eerste dochter geboren, die slechts vijf
maanden zal leven. Zij wordt als een van de eersten begraven
op het nieuwe kerkhof achter de kerk. Haar grafsteen is
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thans ingemetseld in de muur van de consistorie met het
uitgebeitelde opschrift: “Hieronder rust Maria Regista,
dochter van den Heer Folkert Rypperda en Vrouwe Julia
Andrea Becquer, geboren te Oisterwijk, 6 juni 1818, overleden
te Oisterwijk 20 October 1818”.
Zo is door deze trieste gebeurtenis de eerste steenlegging
toch nog vereeuwigd in het kerkgebouw. Na het
burgemeesterschap is Folkert Rypperda met zijn vrouw
verhuisd naar Doesburg, waar hij in 1863 is overleden. Van
hem en zijn vrouw is een portret gemaakt rond 1825.
Op 4 mei 1810 komen kerkenraad en bouwcommissie kijken
naar het inmiddels boven de grond gekomen kerkgebouw. Het
resultaat valt tegen. Het gaat om de consistoriekamer. Deze
aanbouw zal niet alleen de kerk te veel bekorten, maar ook
de proportie van het gehele gebouw min of meer beledigen
en ontsieren. De consistorie kan beter vervallen en bij de
kerk worden getrokken. In overleg met de architect wordt
aldus besloten. Bovendien is men vergeten een voorportaal
bij de ingang te maken. Voor uiteindelijk een meerprijs van
45 gulden wordt een voorportaal (binnen) gemaakt. In 1830
wordt alsnog een consistorie achter de kerk aangebouwd en
het huidige portaaltje buiten de kerk is bij de restauratie in
1974 aangebracht.

Het liturgisch centrum in vroegere tijden

Eerste godsdienst op 2 september 1810
Op zondag 2 september 1810 wordt de kerk feestelijk
geopend. Aan 15 lange jaren van onzekerheid, geschillen
en bijeenkomsten in een bedrukt schoollokaal is een einde
gekomen. Een geheel nieuw gebouw zwaait haar deuren
open. Die dag wordt de eerste godsdienst uitgeoefend in
de nieuwe kerk. De behandelde tekst bij die gelegenheid is
Zacharia 4 vers 10 het eerste lid “want wie veracht de dag
der kleine dingen”. Gezongen worden: het 55e lied, de 116e
psalm vers 12 en 14 bij aanvang, het 91e lied na het gebed
en voor de toepassing psalm 36 vers 2. Tot besluit psalm 118
vers 12 en 14.

Avondmaalsservet met opschrift
“Neemt en eet, dit is mijn lichaam, doet dat tot mijn gedachtenis”

De notulen van de kerkenraad vermelden trots: “De toevloed
was verbazend naar de ligging der plaats en voor de kerk te
groot. Alles echter is met orde en stichting afgelopen.”
De heer Sjoerd Rypperda biedt de gemeente een uurwerk
aan, omdat zijn jongste zoon de eerste steen van de kerk
heeft gelegd. De Maire van Oisterwijk, Henricus Schellekens,

biedt twee tafellakens met de benodigde servetten aan voor
de viering van het avondmaal.
In de volgende kerkenraadsvergadering van 29 september
1810 wordt besloten een fonds op te richten waaruit bij
tijd en wijle onderhoud gedaan kan worden. Ook worden de
banken in de kerk toegewezen met bijbehorende prijzen.
De betaling
Interessant is de manier waarop de kerk de toegezegde som
geld in handen krijgt. Het blijkt een complexe zaak te zijn,
want het geld kan nog niet op de bank worden gestort.
Op de 20e van de oogstmaand 1809 ontvangt de gemeente
een brief van G.L. Gertsen commies expediteur uit
Amsterdam, waarin wordt medegedeeld dat vanwege de
Koninklijke secretarie een ordonnantie in gereedheid wordt
gebracht en dat de verschuldigde leges en zegels bedragen
de somma van 13 guldens en 5 stuivers. Het geld van de
koning is op komst! En men weet nog niet hoeveel geld
men krijgt, alleen wat de kosten zijn om het te krijgen. De
kerkenraad besluit om te schrijven en te vragen hoe het geld
op “de minst kostbare en meest spoedige wijze” in handen te
krijgen. Men ontvangt op 2 september 1809 antwoord van
de heren Van Rijn en zoon, commissionairs te Amsterdam,
die aan de Kerkenraad bericht dat er f. 3.500, - voor de
gemeente klaar ligt en dat zij dit bedrag tegen een matige
courtage van 0,5 % kan bezorgen. Dan wordt ook duidelijk
dat de subsidie van de koning gegeven wordt in de vorm
van recepissen die verkocht moeten worden en waarvan
de opbrengst voorlopig nog onzeker is. De kerkenraad geeft
de heer J. Mollerus te Den Bosch opdracht de recepissen te
verkopen. In de vergadering van 10 november 1809 deelt de
predikant mede: “dat door de heer Mollerus de ordonnantie
ten behoeve dezer gemeente groot f. 3.500.- in recepissen
is ontvangen en dat hij deze recepissen krachtens de hem
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namens deze vergadering verleenden authorisatie tegen de
toenmaligen cours van 83 3/4% verkocht had en vervolgens
de ontfangen gelden had geïncasseerd ter dispositie van
de vergadering”. Het komt er dus op neer dat men niet f.
3.500,- maar ongeveer f. 2.900,- in handen krijgt. Voorlopig
kan daarmee de aannemer betaald worden.
“Wijl intussen het werk van den bouw voorspoedig voortging
- en gevolgelijk het verkrijgen van den 2den termijn
voor de gemeente hoogstgewichtigd werd, teneinde bij
werkelijke voltooiing aan hare verplichtingen opzichtelijk
de aannemers te kunnen voldoen - zo vonden kerkenraad
en gecommitteerden goed om door de Heer Mollerus, als
daartoe in Amsterdam door zijn commissionair goede
gelegenheid hebbende namens de kerkenraad en commissie
van Oisterwijk te laten onderzoeken of en in hoeverre er
reeds te dien opzichte mogte zijn gedisponeerd - of in cas
van non-dispositie, waaraan zulks haperde.”
Welnu, er hapert iets en uiteindelijk schrijft de kerkenraad
een onderdanige brief aan de koning met de vraag om zo
spoedig mogelijk f. 3500,- te sturen, teneinde bevrijd te
blijven van alle moeiten en kosten die onvermijdelijk voort
zullen vloeien uit betalingsachterstanden.
De brief gaat via de heer Bosse naar de koning. Echter koning
Lodewijk Napoleon heeft inmiddels afstand gedaan van de
kroon en Holland maakt nu deel uit van het Franse Keizerrijk.
De financiële positie van het land brengt vertraging met zich
mee. In oktober, de kerk is al in gebruik genomen, krijgt de
kerkenraad bericht dat hun verzoek is doorgezonden aan de
keizer.
De betaling van de aannemer is nog jaren onderwerp van
gesprek in de kerkenraad en laat lang op zich wachten.
Uiteindelijk is Den Nieuwen Kerk een sierraad voor de
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gemeente. De Hervormde gemeente bloeit op. De kerkbanken
brengen hun geld op en de kerk kan onderhouden worden.
In 1813 bouwt de Joodse gemeente een synagoge in de
Kerkstraat een paar honderd meter terug. Deze gemeente wil
eenzelfde torentje op de synagoge als de Hervormde Kerk
heeft, omdat dit het gebouw meer het aanzien geeft van een
kerk.

De inzegening van het huwelijk in de kerk

Het liturgisch centrum in vroegere tijden, met kachel

Moergestel en Udenhout cum annexis
Moergestel en Udenhout maken deel uit van de Protestantse
Gemeente Oisterwijk c.a. en het is Lodewijk Napoleon die
daar uiteindelijk voor gezorgd heeft. Al in de dertiende
eeuw is er sprake van een kerk in Moergestel, die tot het
St. Janskapittel van Luik behoort. Later wordt de kerk
overgedragen aan de Norbertijnenabdij in Tongerlo. In 1648
is, net als elders in Brabant, de parochiekerk van Moergestel
aan de protestanten in gebruik gegeven en de katholieken
moeten hun toevlucht nemen tot een schuurkerk. Na de
komst van de Fransen vaardigt de nationale vergadering op
5 augustus 1796 een decreet uit, waarbij de scheiding van
Kerk en Staat wordt vastgesteld. De kerk in Moergestel moet
worden teruggegeven aan de katholieken, 1165 in getal. De
kleine protestantse gemeente in Moergestel bestaat uit 22
leden, de kinderen meegeteld. Het komt goed uit, want de
plaatselijke dominee Johannes Godfried van der Meulen
is in juli 1796 gestorven, dus veel problemen zal het niet
opleveren. Het tegendeel is echter waar. De gereformeerden
verzetten zich heftig en willen geen afstand doen van de
veel te grote parochiekerk. De nieuwe staatsregeling schrijft
voor dat alle kerkgebouwen en “pastory-huise” worden
overgelaten aan de beschikking van het plaatselijk bewind,
om een vergelijk te treffen tussen alle kerkgenootschappen.
De onderhandelingen verlopen zeer stroef en zullen maar
liefst 11 jaar duren. De heren Manuel en Gerlach voeren
namens de protestanten de onderhandelingen. Pastoor
Gerardus Pessers, van 1779 tot 1810 pastoor in Moergestel,
bemoeit zich niet openlijk met de onderhandelingen. De kerk
en pastorie worden getaxeerd op f 9500.= en de protestanten
hebben recht op een toekenning van f 184.=. Deze bijdrage
moet opgehoest worden door de katholieken en zal in
twee termijnen worden betaald. Ook mogen de bijbels en
psalmboeken worden meegenomen en de “predikstoel”. Het
kerkhof blijft eigendom van alle inwoners van Moergestel.
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Echter, men komt niet tot een overeenkomst en de zaak blijft
enkele jaren liggen. In 1801 komen de katholieken met 184
gulden naar het Raadhuis, maar de protestanten komen
niet opdagen. In 1802 is er zelfs sprake van enig oproer
bij de kerk en diensten worden verstoord. De protestantse
drossaard Christiaan van Heynsbergen roept de hulp in van
een korporaal met drie man cavalerie. Hem wordt echter
partijdigheid verweten en na enkele dagen kunnen de
militairen weer inrukken. In 1803 wordt Arnold Cremer

De in 1779 nieuw gebouwde pasorie in Moergestel ‘t Broothuijs

als nieuwe predikant aangesteld. Maar hij kan niet terecht
in de pastorie want die is door het dorpsbestuur verhuurd
aan enkele geestelijke zusters. Tijdens zijn intrededienst laat
hij Psalm 84 vers 2 zingen: “Zelfs vindt de mus een huis, o
Heer! De zwaluw legt haar jongskens neer in ’t kunstig nest
bij uw altaren”. Hij doelt daarmee op de slechte toestand
waarin het kerkgebouw verkeert. Ds. Cremer houdt het een
half jaar uit in Moergestel en vertrekt als laatste predikant

naar Someren. In 1805 is het aantal protestanten geslonken
tot de twee gezinnen van de inmiddels tot schout benoemde
Van Heynsbergen en secretaris Van Kelckhoven. In totaal
nog 8 personen. De zaak sleept zich verder en in 1808 meldt
het dorpsbestuur “dat de geschillen over het bezit der kerk
in Moergestel zeedert de constitutie van 1798 geexteerd
hebbende nog niet zijn vereffend, noch gedecideert” Het is
uiteindelijk koning Lodewijk Napoleon die in 1809 de knoop
doorhakt tijdens zijn bezoek aan Oisterwijk. Dat resulteert in
het besluit van 4 mei 1809 te Bergen op Zoom waarbij de
hervormden van Oisterwijk, Moergestel, Udenhout, Berkel,
Enschot en Heukelom f 7000.= krijgen om in Oisterwijk een
nieuwe kerk te bouwen. De katholieken krijgen op 19 juni
1809 hun kerk terug en van Heynsbergen ontvangt f 60.=
in plaats van het eerder vastgestelde bedrag van f 184.=. In
Moergestel rest nog de fraaie in 1779 gebouwde protestantse
pastorie, thans ‘t Broothuijs geheten en een in verval geraakt
kerkhofje aan de Molenstraat met daarop één grafsteen van
Petrus de Kok.
Udenhout
Udenhout bezit een oude kapel uit 1488 waar de katholieke
godsdienstoefeningen worden gehouden. Formeel maakt
Udenhout onderdeel uit van de parochie Oisterwijk. Dat
duurt tot ca. 1721 waarna het een zelfstandige parochie
wordt. In 1648 nemen de protestanten de kapel in
gebruik. Aanvankelijk is er een samenwerking tussen de
gereformeerden in Udenhout en die in Loon op Zand. In 1684
komt daar een einde aan. Na enkele jaren van zelfstandigheid
kwijnt de gemeente weg. Het is Jacobus de Lange, predikant
in Oisterwijk, die zich het lot van Udenhout aantrekt. In 1695
gaat Udenhout een combinatie aan met de gereformeerde
gemeente Oisterwijk. Oisterwijk komt dat goed van pas. Zij
dient in 1697 een aanvraag in voor een eigen kerkenraad.
Dominee Petrus de Lange, opvolger van Jacobus, predikt

Tinnen avondmaalsbeker uit de 16e eeuw
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regelmatig in de kapel maar beklaagt zich er in 1730 bij de
Staten Generaal over dat de kapel slecht onderhouden wordt
en dat de regenten van Udenhout zich te weinig gelegen
laten aan de kapel. Een van de argumenten van de regenten
van Udenhout luidt dat de kapel slechts één mud rogge aan
inkomsten trekt en hoogstens vier lidmaten telt. Dit betreft
het gezin Broeksmit, koster en schoolmeester in Udenhout.
De kapel is een aanzienlijk gebouw, met een dak van stro,
een toren met een klok en een koperen haan. Honderd jaar
later verkeert de kapel in zo´n erbarmelijke staat dat besloten
wordt een nieuwe kerk te bouwen. In 1783 tekent architect
Hendrik Verhees uit Boxtel een nieuwe kapel. Hij wordt door
Jan de Waal uit ’s-Hertogenbosch gebouwd. Op 10 oktober
1788 wordt de eerste steen gelegd door Eleonora Gabriëlla
Johanna Seyna baronesse van Dopff. Besloten wordt
een steen met haar wapen en opschrift in de kerk aan te
brengen. Deze steen bevindt zich momenteel op het kasteel
de Strijdhof te Udenhout. De inscriptie luidt:
“Ter nagedagtenis dat de hoog edele Geboren Jonkvrouwe
Eleonora Gabriëlla Johanna Seyna Baronnesse van Dopff op
den 10e october 1788 den eersten steen van deze kerk heeft
gelegt. ‘t Ontdekte Heilgeheim van Gods gekruisten Soon, te
hooren op een Toon die ‘t Hart voor God doet Leven, om Hem
te dienen Die sijnen Glorie Toon aan zondaars ‘t Hoogste Heil
voor de Eeuwigheid wil geven, is ‘t Oogmerk van dit Huis
geheiligd door gebeen, een edele telg van Dopff lag hier den
eersten steen.”
Bij de plechtigheid zijn aanwezig secretaris Mr. Sjoerd
Rijpperda, de predikant Cornelis van Strijen en de regenten
van Udenhout. De eerste predicatie in de kerk van Udenhout
vindt plaats in de voormiddag van 17 januari 1790. De
predikant voor Oisterwijk en Udenhout, Cornelis van
Strijen, mag een talrijke gemeente voorgaan. Doch niet elke
dorpeling is blij met de nieuwe aanwinst. Dat is af te leiden
uit een publicatie op 20 januari 1790. Officier en regenten
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Een kijkje op de zolder van de kerk
Let op de houten penverbindingen

van Udenhout verbieden daarin het spelen op het kerkhof
en rond de kerk, of daar te gooien met stenen, aard, slijk of
andere vuiligheden.
De relatief nieuwe kapel blijft na de komst van de Fransen
in het bezit van de protestanten. Lodewijk Napoleon maakt
daarvoor een uitzondering in zijn besluit van 4 mei 1809.
De nieuwe kapel is immers nooit in gebruik geweest bij
de katholieken. Toch gaat het niet goed met de kapel in
Udenhout. Het onderhoud laat te wensen over en er worden
geen of weinig kerkdiensten gehouden. Heeft de gemeente in
1786 bij het bouwen van de kapel nog 24 leden, in 1815 zijn
er dat nog 12 en in 1845 nog slechts twee: mevrouw Le Mire
en haar zoontje. Op 8 januari 1848 meldt de kerkenraad dat
gedurende 1847 in de kapel geen enkele godsdienstoefening
is gehouden omdat het enige Udenhoutse kerklid onpasselijk
is en buitengewoon doof. Het bestuur van Udenhout doet
er alles aan om de kerk in handen te krijgen. Zij hebben de
grond nodig voor het bouwen van een gemeentehuis. Na
jarenlang touw trekken lukt het eindelijk en de overdracht
geschiedt op 19 september 1866. De kapel wordt hetzelfde
jaar nog gesloopt. Daarmee komt een einde aan een min of
meer zelfstandige protestantse gemeenschap in Udenhout
en voegt zij zich volledig bij Oisterwijk.

De Hervormde kerk in 1899

inventaris van de kerk
Preekstoel
In 1771 klagen verschillende leden van de gereformeerde
gemeente over het verval van de Petruskerk. Ook is dringend
een nieuwe preekstoel nodig. Juffrouw van Baasten is
namens de abt de belangenbehartiger in Oisterwijk. Zij zoekt
een timmerman die zich in 1778 meldt bij het dorpsbestuur
om te horen waar de preekstoel geplaatst moet worden. Men
overweegt twee mogelijkheden. De plaats waar de kansel tot
dan gestaan heeft, of achter tegen de muur. Men kiest deze
laatste plek in het koor van de kerk, en besluit daarom “den
gewesenen altaar in de kerk staande” weg te laten breken
en het glas dicht te metselen tot het verhemelte boven de
preekstoel. Een maand later zijn de werkzaamheden klaar
en kan de pas benoemde dominee Jan Duymaer van Twist
de nieuwe kansel betreden. Hij preekt in die tijd voor 80
belijdende leden.
De preekstoel wordt in 1810 meegenomen uit de Petruskerk
en geplaatst in de nieuwe kerk aan de Kerkstraat 64, waar
hij nu nog wekelijks wordt bestegen. Het eenvoudig eiken
ambachtswerk hield lange tijd ongeschonden stand, maar
moest rond de Tweede Wereldoorlog door Klaas Aijer en zijn
zoon Nico hersteld worden.
Orgel
“Eijndelijk gaf de predikant in bedenking, of daar den
Gemeente thans opnieuw begon te floreren en het fons der
kerk in een goeden staat was- of men niet, voor al daar er
zich een goede gelegenheid opdeed, het kerkgebouw met
een geschikt orgel zou voorzien, en aldus den openlijke
Godsdienst meerdere luister bijzetten.”
Ds. van Strijen oppert dit voorstel in de kerkenraadsvergadering
van juli 1816. En hoewel er gewaarschuwd wordt de
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Preekstoel gebouwd in 1778 afkomstig uit de Petruskerk

kerkdienst niet teveel te veraangenamen, krijgen de dominee
en de kerkmeester de opdracht op zoek te gaan naar een
orgel. Ze gaan voortvarend te werk want in de vergadering
van oktober bericht Van Strijen: “dat hij, vergezeld van den
Heer Middelaer zich naar Hilvarenbeek heeft begeven ter
examinatie van een orgel hetwelk aldaar in de Roomsche
Kerk wekelijks wierd bespeeld en hun ter koping was aan de
hand gedaan. Dat zij, als bevonden hebbende dat gemelde
orgel in orde was en zeer voldoende voor ons Kerk gesticht
wezen zou, hetzelve dadelijk hadden gekogt voor den prijs
van één honderd en vijftig guldens en tevens bedongen dat
zij voor den somme van 30 guldens het zelven transporteren
en in onzen kerk naar behoren stellen zouden.”
Het orgel komt dus uit de St. Petruskerk in Hilvarenbeek.
Vermoedelijk is het daar geplaatst in 1801en wellicht
afkomstig uit de schuurkerk van Hilvarenbeek. Dr. Vente, de
autoriteit bij uitstek op dit gebied, heeft het orgel in 1973
geïnspecteerd. Het orgel is nog voor driekwart authentiek.
De orgelbouwer is (nog) niet bekend, maar Vente vermoedt
dat het orgel van Noord-Oost Nederlandse origine is uit
omstreeks 1750. Het orgel is een Rijksmonument.
Het orgel heeft het in de afgelopen eeuwen zwaar te
verduren gehad. In 1835 is er al f 450.= uitgetrokken voor
een opknapbeurt en in 1858 wordt er zelfs door de diaconie
geld uitgeleend aan het kerkfonds tegen een behoorlijke
rente voor herstel van het orgel.
In 1885 is het weer mis. De notabelen doen een dringend
verzoek aan de gemeenteleden om bij te dragen aan de
kosten van het herstel van het orgel. Er is minstens f 300,=
nodig, maar dan is er ook weer een zeer goed orgel van te
maken.
In 1902 doet de bekende orgelbouwer L. van Dam en zonen
uit Leeuwarden aan de kerkrentmeester A.H. Verster het
voorstel een vast jaarcontract af te sluiten tegen een vaste

prijs. Van Dam wijst ook op de oude houten pijpjes van het
register Holpijp 8 die amper meer zijn te repareren. Hij stelt
voor 39 pijpen te vervangen door solide metalen pijpen.
Van Dam krijgt echter de opdracht niet. In 1905 wordt
het onderhoudscontract met Van Dam opgezegd en het
onderhoud wordt overgenomen door kerkorgelbouwers J. de
Koff en zoon uit Utrecht. Die vervangt in 1910 twee versleten
registers.
In 1940 vertoont de windlade een bijspraak. De
windlade wordt gedemonteerd en voor reparatie naar de
werkplaats overgebracht. Het hele orgel krijgt een grote
onderhoudsbeurt en de totale kosten bedragen f 640.= Koff
jr. plaatst vervolgens een windmachine. Een houten koker
verbindt de windmachine met de blaasbalg, waartussen
een automatische reguleerkast wordt geplaatst, volgens
het rolgordijnsysteem. Overigens is het orgel nog met de
oorspronkelijke trapinrichting te bedienen.
De laatste restauratie wordt in 1972 voorbereid. Er wordt
een orgelfonds gevormd en na een storting van f 500.= door
de Nederlandse Credietbank is er een potje van f 1.230.=
ontstaan. Een orgelcommissie heeft echter onderzoek
gedaan en denkt dat er 35.000 gulden nodig is.
Kerkvoogd Kupers deelt mee dat, als er geen subsidie komt
voor de restauratie, het orgel verkocht zal worden. Uiteindelijk
is Verscheuren Orgelbouw uit Heythuyzen bereid het orgel
voor 17.000 gulden te restaureren. Dat gebeurt in 1974. Bij
deze restauratie is het orgel gedraaid en is het schijnfront
voor het orgel verwijderd. Dit front is geplaatst in de kerk in
Brouwhuis bij Helmond en is aldaar nog te bezichtigen.
Het orgel bevat vier octaven en een half aangehangen pedaal.
De dispositie luidt thans: Klavier C-d’’’, Holpijp 8’ bas/disc,
Prestant 8’ disc, Fluit travers 8’ disc, Prestant 4’, Fluit 4’ bas/
disc, Quint 3’ bas, Octaaf 2’, Sesquialter st. disc. Driekwart van
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Historisch kerkorgel uit de 18e eeuw
Rijksmonument

De opstelling van de pijpen in het orgel

De overbrenging van de toetsen naar de pijpen

het pijpwerk en bijna het totaal van de overige onderdelen is
nog origineel. De toonhoogte is 437.
Pieter Keur Kansel-bijbel
De protestantse kerk bezit twee kansel-bijbels. De bijbel die
nu de kansel siert, is geschonken door Elisabeth Wilhelmina
de Jonge van Zwijnsbergen - Breda van Kelckhoven. Zoals ze
voorin eigenhandig optekende: “ter nagedachtenis aan mijn
vader I.C.M. Breda van Kelckhoven”. Haar vader was notaris
te Oisterwijk en woonde in de Dorpsstraat. Het pand voert
nog zijn naam Breda op de brievenbus. Zijn grafsteen siert de
bestrating achter de kerk.
De bijbel is uitgegeven in 1714 te “Dordrecht bij Jacob
en Pieter Keur en te Amsterdam bij Pieter Rotterdam en

De Pieter Keurbijbel uit 1714 op de kansel

Pieter Rotterdam de Jonge in compagnie”. Gelet op de
familieaantekeningen in deze bijbel is het waarschijnlijk dat
de bijbel eerst in het bezit is geweest van de familie Guiljaem
van de Capelle. Bijzonder zijn de prachtige pentekeningen
rondom gedetailleerde landkaarten.
Stam Statenbijbel van 1643
De andere bijbel is een “Biblia, dat is: De gantsche H.
Schrifture vervattende alle de Canonijcke Boecken des
Ouden en des Nieuwen Testaments” De boeken zijn Uyt
de Oorspronckelijkcke talen in onze Nederlansche tale
getrouwelijck overgezet. Dit gebeurde op last der HooghMog: Heeren Staten Generael. (Vandaar de naam Staten
Bijbel)

Tekening in de Pieter Keur Bijbel uit 1714
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De bijbel is uitgegeven in Amstelredam bij Theunis Jacobsz
en Jan Fredeicksz Stam in 1643”.
Het tweede deel van de bijbel bevat de apocryphe boeken.
Deze zijn vertaald vanuit het Grieks.

bezit van de protestanten. Hij is een vermogend man en
schenkt onder andere bij testament, opgemaakt door notaris
Pieter Mastenbroek, een gift van 100 gulden aan de diaconie
en een zelfde bedrag aan de rooms katholieke armenzorg.

De bijbel is vermoedelijk door de vrijgezel Cornelis Segbroek
aan de kerk nagelaten. Hij is geboren te Oisterwijk omstreeks
l februari 1733 en aldaar overleden 21 september 1815. Hij
is de zoon van Cornelis Segbroek, sedert 1728 secretaris
van Haaren, Berkel, Enschot en Heukelom, geboren in 1692,
overleden 17 maart 1778 en begraven te Oisterwijk in de kerk
op 25 maart 1778. Hij is gehuwd met Geertrui van Malsen,
geboren in 1695, overleden 3 december 1748 en begraven te
Oisterwijk in de kerk 10 december 1748.

Cornelis Segbroek jr. heeft in de bijbel een aantal sterfgevallen
van zijn familie opgetekend:
“3 december 1748 smorgens omtrent een uur is “mijn waarde
en lieve moeder” Geertrudy van Malsen na een ziekte van 15
weken in de ouderdom van omtrent 53 jaren overleden en de
10e derselfde maand in de kerk te Oisterwijk begraven, even
voorbij de grafplaats van mijn zuster Anna Sophia”

Cornelis Segbroek jr. wil graag naast zijn vader begraven
worden in de grote kerk van Oisterwijk, nabij de pilaar
tegenover het uurwerk. Echter de kerk is niet meer in het

“17 februari 1753 smorgens half twee is mijn zuster
Willemina Segbroek na 9 dagen ziekte op de leeftijd van 17
jaar en ruim 7 maanden aan de “kinderpokjes” overleden, en
op de 21ste daaropvolgend in de sint Jan in den Bosch in het
koor begraven “

Stam Bijbel uit 1643

Fragment van de Stam Bijbel uit 1643
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“ l maart 1770 is mijn oom Wessel van Malsen, na een ziekte
van 6 dagen in de ouderdom van omtrent 74 jaren in den
Haag overleden en de 7de daaropvolgend in de Grote Kerk
begraven “
“17 maart 1778 is vader Cornelis Segbroek, secretaris van
Haaren, Berkel, Enschot, en Huycelom aan een langdurige
ziekte en verval van levenskrachten op de leeftijd van 86 jaar
en ruim 5 weken overleden en de 25e maart daaropvolgend
in de kerk van Oisterwijk begraven”
“ 8 februari 1792 ‘s morgens halfzeven is mijn zuster Johanna
Segbroek na een ziekte van omtrent 3 maanden in verval van
krachten op de leeftijd van 60 jaar en ruim 5 weken binnen
Tilburg overleden en 11 februari in de kerk aldaar begraven“ .

Op het schutblad naast al deze aantekeningen staat het
volgende nog vermeld:
“Ons graff in de Barbara kerck alhier is numero 168 voor
den orgel bij de eerste pilaer als men in de kerck komt aen
de linkerkant als men van het kleine Kerkstraetje ingaet”.
Dit graf is overgenomen van juffrouw Anna Wiggers op 2
februari 1737.”
Deze laatste vermelding is niet direct terug te voeren naar de
familie Segbroek in Oisterwijk. Gelet op het handschrift is het
waarschijnlijk dat de bijbel eerder in het bezit is geweest van
een andere familie.
De bijbel is in 2010 ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan
van de kerk gerestaureerd door atelier Paul Peters uit Eerbeek
en heeft een plaats gekregen in het stiltecentrum van de kerk.

Restauratie van de Stam Bijbel uit 1643 in het atelier Paul Peters
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Avondmaalszilver
Om de zes weken wordt in de kerk het Heilig Avondmaal gevierd
met gebruikmaking van een historisch avondmaalsstel.
Het zijn twee zilveren broodschalen, twee collectevazen
en een wijnkan uit 1884 en één zilveren beker uit 1710
oorspronkelijk afkomstig uit Moergestel met het opschrift:
Ter gedagtenisse van Dirk Henninghes, schoolmr tot
Moergestel heeft Ds Gerh. Van Breugel mij ten dienste van
die kercke laten maken, Ao 1710. Meester D.Henninghes is
schoolmeester, koster en (voor)zanger in Oisterwijk en ruilt
in 1675 met Gerard van Hoogerlinden en vertrekt naar
Moergestel.
Eén zilveren beker is uit 1843. Deze beker heeft de kerk laten
maken naar het voorbeeld van de beker uit Moergestel.
Daarvoor zijn twee kleinere zilveren bekers verkocht en met
de opbrengst heeft men in 1843 de nieuwe beker bekostigd.
Eén zilveren kelk is geschonken in 2005 door gemeentelid
Coen van der Kamp.
Daarnaast bezit de kerk een tinnen beker uit de 17e eeuw met
de inscriptie CVH. Bij de opening van de kerk in 1810 schenkt
Maire Henricus Schellekens de kerk twee tafellakens en twee
servetten bestemd voor op de avondmaalstafel. De kerk bezit
nog een dergelijk servet maar dat moet van latere datum zijn
volgens de conservator van het textielmuseum. Deze servet
is vermoedelijk geweven door Hoogerwou uit Boxtel rond
1900, met ingeweven de tekening van het laatste avondmaal
en het opschrift “Neemt en eet, dit is mijn lichaam. Doet dat
tot mijn gedachtenis”

Het avondmaalszilver van de kerk
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Klok
Sjoerd Rypperda is er zo trots op dat zijn zoon Folkert de
eerste steen mocht leggen, dat hij de kerk ter gelegenheid
van de opening, een uurwerk aanbiedt. Wat dat precies is
kon niet achterhaald worden, maar in 1859 schrijft de heer
Schuller, kerkvoogd, aan het provinciaal College van Toezicht
het verzoek om het uurwerk van de kerk te mogen verkopen.
Als reden geeft hij aan dat er op het raadhuis (de voormalige
oude kapel) en de rooms katholieke kerk al een uurwerk is en
dat dit alleen maar tijdsverwarring geeft. Bovendien stoort
de klok bij de openbare godsdienstoefening. En de jaarlijkse
onderhouds- en reparatiekosten
zijn te hoog. Later is er toch weer
een klok gekomen, vermoedelijk
zonder uurwerk, want na de
Tweede Wereldoorlog heeft de kerk
recht op een schadeloosstelling per
kilogram voor het weghalen van de
klok. Daarom wordt er in april 1945
een nieuwe klok besteld bij Petit en
Fritsen in Aarle-Rixtel. Een klok van
43 kg voor de prijs van 123 gulden.
De klok is er nooit gekomen.

f 5.500.= subsidie van de gemeente Oisterwijk. Het opschrift
op de klok luidt: Vivos voco: “Hij roept de levenden”.
Op de voorzijde van de kerk prijkt een zonnewijzer uit 1826
met een halfuursaanduiding. Er zijn tot nu toe geen nadere
gegevens over bekend.

In oktober 1994 is er dan eindelijk
weer een nieuwe klok. Ca 115 kg.
Genaamd Alida. Genoemd naar
de vrouw van de rector van het
lyceum in Delft. De klok heeft daar
begin 1900 in de school gehangen.
De klok is door Nicolaas Bink uit
Udenhout gekocht voor f 1.200.=
en hij heeft hem geschonken aan de
kerk. Kosten ophangen ca f 8.500.=
bijeen gebracht door collectes en
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Het kerkhof
Achter de kerk ligt het fraaie kerkhof. Een prachtig beschut
aangelegde hof, midden in de kom van Oisterwijk, met een
bijzonder rustige uitstraling.
De kerkenraad besluit in 1842 tot het aanstellen van “eene
doodgraver en benoemt daartoe de persoon Hendrik van
Aken, tegenwoordig koster, met deze bepaling dat hij zal
genieten voor elk graf van een lijk beneden den vijftien jaren
veertig cent en boven derzelven zestig; daarenboven zal hij
nog één gulden kunnen vorderen van die belanghebbende
welke mogten verlangen, een zerke op het graf te doen
plaatsen”.
Het Algemeen Nederlandsch Familieblad uit 1887 geeft
een aardig beeld van de graven op het kerkhof tussen
1800 en 1900. Dominee Cornelis van Strijen, bijna 40 jaar
trouwe herder en leraar in een turbulente periode van
godsdienstemancipatie, het bouwen van een kerk, de
overgang van Nederduits Gereformeerd naar Hervormd, gaat
in juli 1826 met emeritaat, sterft een maand later en is op
het kerkhof achter “zijn” kerk begraven. Ook zijn opvolger Ds.
van Heusden, die als 27 jarige predikant in Oisterwijk begint
en aldaar in 1843 sterft is hier begraven.
Zo ook Willemine Bake, echtgenote van L.G. Royaards
met haar beide in de geboorte overleden kindertjes op 25
november 1866. Royaards is in 1860 tot predikant benoemd
in Oisterwijk. Op het kerkhof zijn ook begraven P.H.J.
Wellenbergh, in 1875 overleden, en zijn echtgenote A.A.G.
Koumans Smeding. Zij hebben in 1862 het prachtige witte huis
op de hoek van De Lind en Boxtelsebaan laten bouwen. Een
bijzonder opschrift treffen we aan van de Hoogwelgeboren
Vrouw Carolina Fredika von Scheydt de Groulart, geboren
baronnesse de Lannoy, geboren te ’s-Gravenhage 26 januari
1771, overleden te Oisterwijk 2 januari 1822. Ongetwijfeld
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familie van de schout civiel van Oisterwijk, de Lannoy.
Petrus Emilius Wierdsma, burgemeester van Oisterwijk van
1824 tot 1832 laat zich er begraven met zijn echtgenote
Walradina Schreuder. Zij laten een hele schare familieleden
na waarvan er velen op het kerkhof begraven zijn en thans
een familiegraf hebben met een verzamelsteen. Hier liggen
vele leden van de familie Rypperda en Wierdsma, waaronder
Jan en Arnolda Rypperda-Breda en Abraham Hendrik De
Balbian Verster en zijn vrouw.
Ook de graven van de familie Holleman treffen we nog aan
en het graf van notaris Breda en Kelkhoven. Bij de entree van
het kerkhof ligt de grafzerk van Frederik Willem Thorbecke,
de neef van de grote staatsman Johan Rudolf. Tijdens een
verblijf van een half jaar in Oisterwijk overlijdt hij, arm en
berooid, in 1864 en is alhier begraven.
De oudste nog aanwezige steen op het kerkhof is van Wickje
Minnema Cornelia, geboren te Oosterwijk op 28 november
1823 en aldaar overleden den 11 november 1825, dochter
van Jan Rypperda en Arnolda Breda. In de muur van de
consistorie bevindt zich, zoals eerder vermeld, de steen van
Maria Regista Rypperda, wellicht de eerste die op het kerkhof
is begraven.
Het kerkhof is in 1983 vol en is omwille van een nijpend
plaatsgebrek in 1985 gerenoveerd. Veel historische graven
zijn daarbij verloren gegaan, hetgeen leidde tot kritische
bezwaren. Nieuwe doden vinden er thans hun laatste
rustplaats. In 2010 is de urnenmuur in gebruik genomen.

Het kerkhof achter de kerk midden in het centrum van Oisterwijk

Oorsprong van de Protestantse Gemeente
Over de eerste protestanten in Oisterwijk is weinig bekend. De
naam protestant voor mensen met een geloofsovertuiging
is ontstaan in 1529 op de Rijksdag in Speyer, waar de
eerste gedeeltelijke godsdienstvrijheid die de aanhangers
van de reformatie een paar jaar eerder kregen, weer wordt
ingetrokken. De aanwezige Lutheranen, Calvinisten en
Gereformeerden protesteren daar heftig tegen en vanaf

die tijd dragen zij de naam Protestanten. In De Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden wordt de Nederduitsch
Gereformeerde Kerk als Staatskerk opgericht. Brabant valt
daar pas in 1648 onder.
In 1578 wordt er in Dordrecht een Synode gehouden (de
Nationale Synode der Nederlandischen Duytschen ende
Walschen Kerkcke) waarin zes classen in Brabant worden
ingedeeld die samen een Synode Particularen vormen. Als
vijfde classis wordt beschreven Shetogbosch, Eyndhouen,
Tielborgh, Oosterwijck , Beke.
Tussen 1590 en 1598 blijkt een aantal inwoners uit Oisterwijk
getrouwd te zijn in de Gereformeerde kerk te Rotterdam.
Dit kunnen inwoners zijn die gevlucht zijn tijdens de zware
rampen die in de oorlog hadden plaatsgevonden. Het kunnen
ook mensen zijn die hier als protestant niet konden trouwen
maar in Rotterdam wel. Wellicht behoren zij tot de eerste
protestanten in Oisterwijk. We treffen in het trouwregister
de volgende namen aan: Jan Jansen en Lysken Cornelis,
Jan Aertssen en Pieterken Hendricks, Hindrick Pauwels en
Stijtgen Cornelis, Adreaen Jans en Lambrecht Hendricks en
Comaer Cornelis.

Kanselbijbel, een zogenoemde Pieter Keur Bijbel uit 1714
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Misschien is er een handvol protestanten in Oisterwijk. In
het nabijgelegen Den Bosch is dat anders. Anno 1536 zijn in
Den Bosch velen de “Hervormden godsdienst toegedaan”. In
1566 vindt in Den Bosch de beeldenstorm plaats. Een oproer
waarvoor de schout en schepenen op de vlucht slaan. Ook
kloosters worden geplunderd. Op 24 augustus 1566 wordt
de predikant Cornelis Walraven door gewapende calvinisten
naar de preekstoel in de St. Jan geleid voor zijn eerste preek.
De hervormden hebben het nu zelfs voor het zeggen, maar
lang duurt dat niet. De reformatorische beweging in Den
Bosch wordt in 1567 met de komst van Alva de kop ingedrukt.

Kwitantie van Ds. Gortzenius uit 1633

Vele gereformeerden zijn aangehouden en opgesloten en
zijn terechtgesteld of gevlucht. Oisterwijk wordt ondertussen
getroffen door veel rampspoed, veroorzaakt door Spaanse en
Hollandse oorlogstroepen. In 1629 wordt ‘s-Hertogenbosch
door Prins Frederik Hendrik met zijn Staatse leger
ingenomen. Een nieuwe reformatiseringspoging breekt aan.
Roomse kerken en kloosters moeten gesloten worden. Ook
in Oisterwijk. Maar Den Bosch is dan wel ingenomen, op het
platteland is de oorlog nog niet voorbij.
Carolus Gortzenius eerste dominee van Oisterwijk
Op 6 augustus 1633, nog tijdens de 80-jarige oorlog,
wordt de eerste dominee in Oisterwijk bevestigd. Carolus
Gortzenius, samen met zes collega’s onder andere in Tilburg,
Boxtel en Vught. Hij wordt geëscorteerd door 50 soldaten die
met een list de sleutel van de St. Petruskerk bemachtigen.
Enkele dagen later verijdelt schout Cooman dat Gortzenius
ontvoerd wordt. Maar op 2 mei 1634 wordt hij toch door
Spaanse soldaten gevangen genomen en in Breda vastgezet.
Daar zit hij, samen met zijn Tilburgse collega dominee
Paulus Arleboutius gevangen tot 1637. Hij is niet meer naar
Oisterwijk teruggekeerd. In het archief treffen we nog een
kwitantie aan van gemaakte onkosten voor zijn bevestiging
in Oisterwijk ten bedrage van 26 gulden en 12 stuivers.
Het eerste avondmaal
In 1648 wordt de vrede van Munster gesloten en komt
er een einde aan de 80-jarige oorlog. Brabant wordt
Generaliteitsland en rechtstreeks bestuurd door de Staten
Generaal in Den Haag. Prompt vaardigt zij een Grote
Kerkelijke Vergadering uit in Den Bosch.
In de acta conventus sylvae-ducensis extraordinarii 1648
lezen we dat Judocus Wylichius voorgedragen wordt als
predikant van Oisterwijk alwaar hij op 13 september 1648
wordt bevestigd. Hij komt als predikant uit Didam en is tot
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zijn dood in 1672 predikant geweest in Oisterwijk en vanaf
1657 ook in combinatie met Haaren.
Dezelfde Kerkelijke Vergadering benoemt in 1648 achttien
dominees in Brabant en tal van schoolmeesters en kosters.
Ook het salaris van de dominee wordt vastgesteld. “Het
jaarsalaris bedroeg 500 gulden en een vergoeding van 60
gulden voor huijshuer en 40 tot verval der classicale kosten
en 200 gulden voor buitengewonen kosten.” Indien de
predikant overlijdt, krijgt de weduwe 100 gulden per jaar.
Samen met Ds. Wylichius komt ook de eerste schoolmeester
in Oisterwijk. Het is de gewesene dominicanus tot Calcar, Jan
van Dael, die bekeerd is. Hij komt uitstekend door de test:
“De gecommitteerden hebben gerapporteert dat se in het
beproeven van de bewust schoolmeesters, onder anderen
Jan van Dael, seer bequaem bevonden hadden. Ende om
sulcx naerder aan dese vergaederinge te doen blijcken, dat se
hem opgeleijt hadden een Latijnschen brief ex tempore met
een Latijns carmen te dichten ende aen dese vergaederinge
te presenteren, welcke hier gelesen sijnde. Heeft daerin
de vergaderinge genomen volcomen contentement ende
hout ‘tsijnwarts soorverde genegen, dat se hem met alle
vermeugen op d’een off d’andere plaetse tot een rector in
een Latijnsche Schoole op goedtvinden van haer Ho.Mo sal
soeken te beroepen, mits dat hij hem in leere ende leven
tot een exempel van alle andere sal soecken te gedragen.
Hetwelk bij hem belooft ende aengenomen is.”
Hij krijgt een jaarlijks traktement toegeleijt van fl 350.=.
Er worden kerkelijke en consistoriale wetten opgesteld.
Artikel I begint al goed:
“Men sal in de weeke over de drie quartier niet prediken op
poene van vier stuijvers te verbeuren so wie een quartier
langer predikt en soo voorts na advenant te verdubbelen”.

En kennelijk trouwt men vooral op zondag:
“Op den dag des heeren sal men alleen, uytgeseyt cas van
presente noot, na de middag trouwen”.
Kerstmis 1648 wordt “voor de eerste reijse in de kercke alhijr”
het Heilig Avondmaal gevierd. Dat is in de Petruskerk en
behalve Wilychius en zijn vrouw zit daar ook aan, Christoffel
Hens, de schoolmeester uit Haaren, die enkele dagen daarvoor
belijdenis heeft gedaan.
Wylichius krijgt het niet gemakkelijk in Oisterwijk. Bij zijn
komst blijkt dat de Pastorie verhuurd is en niet te bewonen.
Hij verzoekt om in het Cappelaens huis te mogen gaan wonen.
Er worden bovendien geruchten verspreid dat de kerkelijke
en politieke reformatie niet door zou gaan. Ook worden
“protestanten gantsch neerlingloos gehouden waerdoor

veele liefhebbers van de religie worden geintimideert om
haere goede genegenheit te openbaeren.”
Na zijn dood wordt Wilychius opgevolgd door Jacobus de
Lange, predikant te Oisterwijk van 1673 tot zijn overlijden
in 1696.
De relatie tussen de dominee en de schoolmeester
Zondag 1 september 1686 rijdt dominee Jacob de Lange,
samen met zijn vrouw Sijcke Verster en haar zus Clara
Verster met de koets naar het gehucht Haaren om daar in de
namiddag te gaan preken. Na afloop van de dienst, terwijl de
Lange zijn paard weer inspant, loopt de schoolmeester Geert
van Hoogerlinden langs en groet het drietal beleefd door zijn
hoed af te nemen. Kennelijk botert het niet zo goed tussen
de Lange en van Hoogerlinden want de dominee roept hem
achterna “Siet dien hipocrijt meester Geert daer henen gaan
lopen met die boeck inde hant, dien schijnheijligen gelijk de
schriftsgeleerden ende phariseen om vanden mensen gesien
te worden quantuijs soo heijlich ben ick” De koster neemt zijn
hoed weer af en groet beleefd waarop Sijcke woedend roept:
“dat ik wist dat ick hem soude meester worden ick soude
vande karre gaen ende slaen hem braeff aff”.
Gerard Hoogerlinden is schoolmeester, koster en zanger
en heeft in 1675 zijn standplaats Moergestel geruild met
meester Dirk Henninghes.
Dominee De Lange trouwt met Sijcke Verster, de zus van
Abraham Verster, de eerste hervormde secretaris van
Oisterwijk. Uit hun huwelijk wordt een zoon, Petrus geboren
die zijn in 1696 overleden vader nog datzelfde jaar als
dominee in Oisterwijk opvolgt.

Zilveren avondmaalsbeker uit 1843
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Eigen kerkenraad
Op 12 augustus 1697 machtigen Leonard Eijs, J.Scholt,
Thomas Leurs, P.Gijsels, P. de Gier, Peter van de Water, Jan
van de Water, Abraham van de Water en G. van Hogerlinden
dominee Jacob de Lange om bij de classis in Den Bosch
een eigen kerkenraad aan te vragen. De aanvraag voor een
nieuwe kerkenraad is bewaard gebleven in het archief en
goed te lezen.
Van de ondertekenaars weten we dat Leonard van Eijs
lakenhandelaar is en president Schepen. Hij woont op de
Weijenberg. Hij is gehuwd met een dochter van Abraham
Verster.
Johan Scholt is chirurgijn en tevens schepen, kerkmeester en
armmeester. Thomas Leurs is ook schepen en Pieter Gijsels
is procureur. Gerard van Hogerlinden kennen we nog als
schoolmeester. Kennelijk is de onmin bijgelegd. Pieter de Gier
is notaris in Oisterwijk.
Peter, Jan en Abraham van de Water zijn van oorsprong
“echte” Oisterwijkers. Zij behoren tot de armen en kunnen
niet of amper schrijven.
Jacob de Lange heeft niet lang mogen genieten van zijn
volmacht, want hij sterft hetzelfde jaar nog. Zijn zoon Petrus
maakt zich echter sterk voor de kerk in Oisterwijk.
De eerste kerkenraadsvergadering
“Ons begin, dat zij in de Naame van de Drie ene, voorwaar en
onverandert; God, Vader, Soon en H. Geest. Amen.”
Dit is de eerste zin in het Notulenboek nr. 1 van de Nederduits
Gereformeerde Kerk in Oisterwijk. Het verzoek uit 1696 is
in 1735 eindelijk ingewilligd en Oisterwijk heeft een eigen
kerkenraad. De notulen vervolgen dan ook met het opschrift:
“De handelingen van de nieuwe opgerigte kerckeraad der
vrijheijt van Oosterwijck nemen haaren aanvang met januari
1735. De eerste vergaderinge”.
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Aanvraag voor een eigen kerkenraad in Oisterwijk

Artikel 1
“Is van den Eerw.Heer predikant Petrus de Lange vergaderinge
van de Eerw. Kerckeraad belegt door den koster Jacob Oers
op den 4 januari 1735 om des anderendaags zijnde den 5
dito naar midd: ten 2 uren te verscheijnen in de Consistorie”.
Artikel 2
“Is de Eerw. Vergaderinge geopend door den Eerw. Hr.
predikant Petrus de Lange met een ernstig gebed tot God
Almagtigh”.
Op de eerste vergadering verschijnen de heren Fenema en
Hartongh, beiden ouderling en de heren Althoffer en Van de
Plas, diakenen en dominee De Lange.

Op 21 januari vindt de tweede vergadering plaats.
De richtlijnen van de classis over de kerkenraadsvergaderingen
liegen er niet om.
“De ordinaere vergaderinge des kerkenraets, sal alle weeken
gehouden worden ’s woensdaegs na noen, te twee uren
precijs.”
En wat precies op tijd zijn betekent, wordt ook nog eens
nader omschrijven:
“Wie een half uer te late komt, sal verbeuren drie struijvers,
die geheel uijtblijft ses, alle te employeeren ten profijte van
de Armen.”

Het uitzicht van de dominee vanaf de kansel
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Roerige tijden in Oisterwijk
Petrus de Lange heeft het in Oisterwijk met zijn gemeente in
opbouw niet gemakkelijk maar hij laat zich niet afschrikken.
Op 8 oktober 1723 betrekt hij als zijn nieuwe woning het
klooster Catharinenberg. Het klooster is op last van de Staten
Generaal ontruimd door de Rooms Katholieke geestelijkheid.
Ds. Petrus de Lange krijgt het klooster van de Staten in
erfpacht voor f 250.= per jaar. Enkele jaren later wordt het
bedrag aangepast tot f 225.- .
De overwegend Katholieke bevolking is hier niet blij mee.
In 1728 wordt er bij hem in het klooster ingebroken en de
Lange vreest voor zijn leven en
dat van zijn gezin. Hij schrijft aan
de Staten Generaal dat er enige
boosaardige vagebonden aan de
deur zijn gekomen. Ze hebben de
voorpoort geforceerd door 2 gaten
in de deur te maken om vervolgens
het slot te openen. Bij het huis
gekomen hebben ze enkele ruiten
ingeslagen en de voordeur en
kozijnen vermorzeld. Het lijkt er
op dat ze de hele woning willen
slopen. Mevrouw de Lange staat
doodsangsten uit. Zelf durft hij ’s
avonds de deur niet meer uit om
de zieken te gaan bezoeken.
In augustus 1728 beklaagt de
Lange zich opnieuw bij de Staten
Generaal in Den Haag over de
houding van de katholieken ten
opzichte van de protestanten. Hij
schrijft ondermeer:
“……..haar
niet ontsiende langhs de Straaten
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De galerij met orgel voor 1973

te gaan met lange vercierde Paternoster op haare zijde, en
loopende Sondaghs de onse tegens haare Lichamen aan, in
plaats van te wijcken; daarenboven haar uytscheldende voor
Geuse, Duyvels en Honden, en dat de Hel voor haar open
staat, waar in sij sullen moeten branden, en meer andere
lasterwoorden die sij uytbraken”
Ds. de Lange heeft weinig vertrouwen in de plaatselijke
schepenbank en schrijft daarom rechtstreeks naar de Staten
Generaal in Den Haag. Daar heeft hij aanvankelijk wel
succes mee. Er zijn veel meer klachten over het gedrag van

De Protestante kerk in 1916

de Brabantse katholieken ingediend bij de Staten Generaal.
Er moet maar eens paal en perk gesteld worden aan de
“stoutigheden van die paapsen”
Geadviseerd wordt om De Lange permanente bewaking te
geven, de katholieke schuurkerk te sluiten en pastoor Johan
Smits te verbannen. Bovendien wordt er een beloning van
f 300.= uitgeloofd voor het aanbrengen van de daders
van de overval op de Lange. Vanuit het verre Den Haag is
dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uiteindelijk komt er
van alle voorgestelde maatregelen maar weinig terecht en
mede dankzij kwartierschout van Haersolte wordt alles tot
meer reële proporties teruggebracht. Pastoor Smits moet bij
de eerstvolgende mis in de schuurkerk, “sijne Gemeenten
op het ernstighste vermaanen, soo in het publiq als in het
particulier, wel sorge te dragen dat aan den predikant en
de Gereformeerde Ingezetenen op geenerlij wijze eenige
moeylijkheden met woorden of met wercken moge worden
aangedaan”.
Hester krijgt geen attestatie
De kerkenraad in die tijd is een invloedrijk bestuursorgaan.
Dat blijkt wel uit de volgende briefwisseling tussen Hester
van de Water en de kerkenraad. De familie van de Water
is een echt Oisterwijks geslacht. In 1765 wil Hester van de
Water, gehuwd met Leonard Welten, echter naar elders
verhuizen en dan blijkt hoe belangrijk een kerkelijke attestatie
is. Het is een noodzakelijke toestemming om van het ene
dorp naar het andere te kunnen verhuizen. Zonder ben je
nergens. Aanvankelijk weigert de kerkenraad haar en haar
man een attestatie af te geven “omdat ze al jaar en dag de
kercke niet bezochten en niet aan het avondmaal kwamen
ondanks herhaaldelijk daartoe vermaand te zijn geweest
door de predikant.” Na protesten van Hester, schrijft Ds. L.
Verster de Balbian, VDM (Verbi Divini Minister, Dienaar van
de allerhoogste God) in Oosterwijk en Udenhout namens
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de kerkenraad aan de classis dat zij er bij blijven aan Hester
en haar man, alleen een geclausuleerde attestatie te willen
afgeven.
Hester maakt daar opnieuw ernstig bezwaar tegen: “De
ondergetekende Hester van de Water, Huijsvrouw van
Leonard Welten, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente
te Oosterwijk. Zoo ook haar man mede lidmaat aldaar.
Voornemens zijnde met de anderen zig van Oosterwijk na
elders metter woon te begeven en uit dien hoofde voor eenige
tijd herwaarts aan de heer Predikant Verster aldaar verzogt
hebbende om te moogen hebben een kerkelijke attestatie
soo voor mij als mijn man is aan mij geseijd door de heer
Predikant mij tot antwoord gegeven dat zijn eerwaarde zulks
niet konde doen voorwendede omdat ik en mijn man sedert
de tijd van ongeveer anderhalf jaar niet ten kerke gekomen
waeren.”
Daarna verzoekt zij hetzelfde aan de kerkenraad maar die
weigeren de attestatie ook af te geven met als antwoord:
“Die zult gij niet krijgen omdat gij den Godsdienst geschent
hebt.”
Ook een later bezoek van dominee Verster valt niet goed
bij Hester. Zij schrijft: “De predikant is toen tot hare huise
gekomen om huisbezoek te doen. Zij heeft toen bij hem
geklaagt over alle mishandelingen die haar in Oosterwijk te
dier tijd en daar voorens aangedaan zijn geworden waarop
zijn eerwaarde aan mij tot antwoord gaf: Ik zal nooit meer
bij u komen, gij bent een leugenaar. Het deed haar pijn om
zo’n antwoord te krijgen van een leraar”
Dominee Verster, zoals hij genoemd wordt, heet Laurens
Verster de Balbian en volgt in 1737 Jacob de Lange op als
predikant in Oisterwijk tot 1776.

Terug naar de kerk
Anno Domini, in het jaar onzes Heeren, 2010 ziet de kerk er
prima uit.
En dat is vooral te danken aan de niet aflatende zorg
en inzet van veel gemeenteleden in de afgelopen 200
jaar. De kerkenraad neemt haar verantwoordelijkheid,
de gemeenteleden worden onophoudelijk gevraagd hun
(financiële) bijdrage te leveren. Al direct in 1810 wordt een
onderhoudsfonds ingesteld. De noodzakelijke reparaties
kunnen worden gedaan. Er wordt een orgelfonds opgericht
en het orgel is vele malen hersteld en zelfs gerestaureerd.
Rond 1900 vind een grote restauratie plaats van de kerk en
de laatste restauratie is van 1974. Op 25 mei 1974 vindt de
officiële overdracht plaats van de gerestaureerde kerk aan de
Hervormde Gemeente. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst
in de St. Petruskerk. Een dag later wordt de eerste dienst in
de gerestaureerde kerk gehouden, ondersteund door muziek
van het pas gerestaureerde orgel.
De schade aan de kerk en aan eigendommen van de
diaconie, zoals de diaconiehuisjes, ontstaan tijdens de
Tweede Wereldoorlog is aanzienlijk. Volgens het officiële
taxatierapport bedraagt de schade f 2.164,80. Conform de
regeling voor vergoeding van oorlogsschade krijgt de kerk f
608,02 vergoed, zodat nog een aanzienlijk bedrag door de
kerk zelf opgehoest moet worden.
De pastorieën zijn voor de kerk een aanhoudende zorg. Op
vele plaatsen in Oisterwijk is de predikant in een pastorie
gehuisvest geweest. Te veel om op te noemen. In 1827
besluit de kerkenraad de kerk en pastorie te verzekeren bij
de Bataafsche Brandwaarborgmaatschappij. In hetzelfde jaar
verzoekt de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van
Oisterwijk aan de koning een tegemoetkoming in de kosten
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voor het opknappen van de pastorie. Opvallend is dat hier
nog niet sprake is van de Hervormde Kerkenraad.
Op 31 maart 1830 wordt in de kerkenraad het “reglement
op de samenstelling en werkzaamheden der Kerkenraden bij
de Hervormde Gemeente behorende onder het ressort van
het Provinciaal Kerkbestuur van Noord Brabant behandeld.
De praeses vraagt of de leden oordelen dat het nodig of
verkieslijk is om des zondags na de middag ook te prediken
of om volgens gewoonte alleen maar des voor de middags te

Zondagse kerkdienst
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prediken waarop naar behoorlijke overweging met algemene
stemmen is besloten alleen des voor de middags te prediken”.
Het klassikaal bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
In 1868 bespreekt de kerkenraad het voorstel van de diaken
Holleman om het huis naast de kerk te verbouwen en een jaar
later worden Holleman en Barrau gemachtigd de huizen van
de diaconie te verhuren. Daarmee zijn de drie diaconiehuisjes
aan de Kerkstraat gevestigd tot op de dag van vandaag.

Tot slot
De Hervormde Gemeente Oisterwijk maakt in de 19e en
20e eeuw dankbaar gebruik van het kerkgebouw uit 1810.
De invloed van de kerkleden in het dorp duurt nog lange
tijd voort. Naar meerdere is een straatnaam in Oisterwijk
vernoemd vanwege hun verdienste voor de samenleving.
Zo adviseert ouderling Abraham de Balbian Verster de
Joodse Gemeenschap bij het uitbreiden van de Israëlitische
begraafplaats en diaken George Perk staat aan de wieg van
de Oisterwijkse Schoolvereniging. Diaken Frederik Arnold
Holleman, directeur van de Oisterwijkse garancinefabriek,
voert processen tot aan de Hoge Raad om de “Vuile Stroom”
in Oisterwijk schoon te krijgen. Hij schrijft een brief aan
de paus om de eeuwenoude Oisterwijkse Lindeboom in
bescherming te nemen tegen de oprukkende bebouwing
van het nieuwe Raadhuis en hij laat een karakteristieke
villa bouwen die later de Huifkar gaat heten. Petrus Emilius
Wierdsma is burgemeester van Oisterwijk van 1824 tot
1832. De Gemeente bloeit, krimpt en bloeit weer op. Er
zijn periodes dat er slechts 12 mensen de kerk bezoeken
en geopperd wordt de kerk samen te voegen. Helaas biedt
deze jubileumbrochure te weinig ruimte voor een volledige
beschrijving.
Het mooie kerkgebouw is een Rijksmonument. Een gebouw
wat in ere moet blijven. Voor de kerkdiensten en bijzondere
vieringen, maar ook voor meer, voor de straat, voor het dorp,
voor de samenleving, voor mensen die het fijn vinden om er
te musiceren of te luisteren naar muziek, of te kijken naar
kunst, die er bij elkaar willen komen om wat te vieren. De
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. is zuinig op haar kerk
maar stelt haar ook graag open voor een ieder.
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Voorgangers van de Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.
Tijdvak

Voorganger

Afkomstig

Vertrokken

06-08-1633 1634
13-09-1648 1672
1673 1696
1696 1736
19-05-1737 - 29-10-1776
17-05-1778 - 29-09-1782
20-07-1783 - 20-05-1787
25-11-1787 - 01-07-1826
11-03-1827 - 31-07-1842
09-07-1843 - 29-06-1856
19-10-1856 - 21-10-1860
03-03-1860 - 30-10-1892
13-08-1893 - 04-11-1900
05-05-1901 - 31-05-1903
15-06-1904 - 16-01-1907
17-03-1907 - 01-04-1915
20-05-1916 - 06-06-1920
20-03-1921 - 24-10-1938
05-02-1939 - 02-11-1941
10-05-1942 - 07-03-1948
25-04-1948 - 26-04-1953
28-03-1953 - 02-08-1964
04-04-1965 - 28-03-1971
05-03-1972 - 04-03-1979
03-02-1980 - 01-06-1986
09-11-1986 - 11-09-1994
			
20-08-1995 - 10-09-2000
01-04-2001 - 01-06-2009
28-02-2010 Heden

Carolus Gortzenius
Jodocus Wilichius
Jacobus de Lange
Petrus de Lange
Laurens Verster de Balbian
Jan Duymaer van Twist
Anthony Wanders
Cornelis van Strijen
Reinhard Adriaan van Heusden
Herman Gosuinus van Nouhuys
Egbert Johannes Wernhard Koch
Lodewijk Gerard Royaards
Nicolaas Johannes Telders
J.A. Kruseman Aretz. (emeritus)
A. Fetter
P.A. Riedel
C. Woutsman
Cornelis Kunst
K. Strijd
H. Bax
Franciscus C.M. Boenders
Anthonie Horst
Hendrik George van Duyl
Cornelis H. Wiardi Waardenburg
Jan Adriaan van Boven
Willemien H. Roobol (deels in
combinatie met Eddy Reefhuis)
Robbert Roodsant
Wil van Egmond
Hester L. Radstake

Proponent		
Didam		
Helvoirt		
Proponent		
Loon op Zand		
Puttershoek		
Overlangbroek		
Nispen		
Proponent		
Bladel/Hapert		
Oyen/Megen		
Oyen/Megen		
N. Vosmeer		
Amsterdam		
Ilpendam		
Lochem		
Breda		
Frederiksoord		
Blija		
Frederiksoord		
Oss		
Boornbergum		
Kandidaat		
Handidaat 		
Groenlo		
Langezwaag 		

Terheijden
Overleden
Emeritaat
Overleden
Overleden
Oosterhout
Veere
Emeritaat
Overleden
Ossendrecht
Middelburg
Emiritaat
St.Michielsgestel
Utrecht
Waalwijk
Emeritaat
Hilvarenbeek
Overleden
Hengelo
Overleden
Overleden
Delft
Rotterdam
Gorssel
Emeritaat
Jisp

Kandidaat 		
Eindhoven		
Proponent

Arnhem
Emeritaat
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Vol van hoop – kerk in 2210
“Vol van hoop” is het overkoepelende
thema in het seizoen 2010-2011. Hoop
is een woord dat verwachting weergeeft,
hoop geeft perspectief, hoop doet leven.
Geloven is hopen. Het kan niet zonder.
En hopen betekent doen; het zet je in
beweging en maakt dat je vooruit kunt.
Nu we aan het begin van dit seizoen vieren
dat het kerkgebouw 200 jaar bestaat,
kijken we terug op de afgelopen 200 jaar
én kijken we – vol van hoop – vooruit naar
de komende, misschien wel 200 jaren.
Tweehonderd jaar geleden hadden we nooit
kunnen vermoeden hoe het kerkgebouw
nu, anno 2010 gebruikt zou worden. In
plaats van psalmen op hele noten, zingen
we ritmische psalmen, gezangen uit
het Liedboek, maar ook allerlei andere,
nieuwere liederen (Tussentijds, Zingend
Geloven) en wordt er zelfs af en toe een
popnummer gedraaid tijdens de dienst!
In plaats van preken van minimaal een half
uur, maar vaak nog langer, vindt men nu
een preek van 15 minuten soms al té lang.
Ook de inhoud van de preek is veranderd:
het is niet meer puur Bijbeluitleg, de
mensen moeten ook aangesproken,
geraakt worden, een preek is geen preek
zonder een actualisatie.
Moesten kinderen en jongeren vroeger
verplicht mee, mochten ze in de kerk alleen

maar met hun armen over elkaar stil zitten
en luisteren, nu hoeven ze niet eens altijd
meer mee, zitten ze in de kerk vooraan,
wordt er een gesprekje met hen gevoerd en
krijgen ze in hun eigen ruimte een verhaal
en verwerking op hún niveau!
Was een kerkgebouw vroeger alleen
voor de zondagse eredienst en rouw- en
trouwdiensten in gebruik, tegenwoordig
vinden er exposities plaats, lezingen van
de boekwinkel, concerten en staat tijdens
een bazaar de kerk volgebouwd met
bedden en kasten!
En hoe zou dat dan over 200 jaar zijn? Wat
verandert er de komende 200 jaar en hoe
wordt het kerkgebouw gebruikt in 2210?
Natuurlijk kunnen we hierover niets met
zekerheid zeggen. We kunnen fantaseren:
zitten we allemaal met een computer naast
elkaar en loggen we in op onze favoriete
dominee? Zingen we alleen nog maar
moderne (vooral Engelse) liederen en is er
in plaats van het orgel een fantastische
muziekinstallatie met videoprojector? Is de
kerk nog wel opgebouwd met rijen banken,
een kansel, een avondmaalstafel en een
doopvont of zweven we allemaal op onze
eigen zweefstoelen door de zaal?
Geen idee, ik kan me er niet zoveel bij
voorstellen. We kunnen naast fantaseren
natuurlijk ook hopen. Hopen dat er over
200 jaar nog wel een kerkgebouw nodig
is voor mensen die samen met het geloof
bezig willen zijn, op welke manier dan
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ook. Dat er nog steeds mensen zijn die ondanks alles blijven
hopen, blijven geloven dat er meer is, die samen willen komen
om dat geloof te delen, erover te praten, te bidden, te zingen
en vooral gemeenschap wil blijven zijn. Wie zal het zeggen….
Wij zijn nu in 2010 een tamelijk hechte en behoorlijk
gemêleerde Protestantse Gemeente in een Rooms Katholieke
omgeving. Veel van onze gemeenteleden zijn afkomstig
uit alle streken van Nederland. Dit was 200 jaar geleden
eigenlijk ook al zo. De echte Brabanders waren Rooms
Katholiek, de Protestanten waren mensen die hier kwamen
werken vanuit het westen, noorden of oosten. In onze kleine
gemeente steken veel mensen de handen uit de mouwen om
een steentje bij te dragen aan het gemeente-zijn.
Vol van hoop gaan we de toekomst tegemoet. Ook de
komende 200 jaar willen we genieten van ons kerkgebouw
en een gemeente zijn waar we aanspreekbaar zijn voor God
en voor de medemens. We zijn al 200 jaar met elkaar op weg
in de zoektocht die geloven heet en dat willen we proberen
met elkaar, in dit kerkgebouw, nog jaren vol te houden.
Ds. Hester Radstake
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feestweek ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de kerk

11
11 september 2010

napoleontische optocht door Oisterwijk, Onthulling nieuwe naam van 		
de kerk door burgemeester Hans Janssen - aanbieding gerestaureerde 		
Statenbijbel uit 1643 - opening kunstexpositie in de kerk

11 tot 19 september 2010

bezichtiging kerk en kunstexpositie

12 september 10.15 uur

“jubileumdienst” Voorganger Ds. Wil van Egmond

12 september

open Monumentendag met afsluiting en uitreiking monumentenprijs

15 september 16.00 uur

“grootmoeders theater” voor de jeugd en pannenkoekenbakken

16 september 20.00 uur

orgel- en harpconcert door Sander van Marion en Anke Anderson

17 september 17.00 uur

maaltijd “de smaak van de 19e eeuw”

19 september 10.15 uur

“startzondagdienst” Voorganger Ds. Hester Radstake

19 september 2010 13.00 uur afsluiting feestweek
Het comité 200 jaar kerk: Dirk Bakkeren, Bob Keasberry, Kees de Koning, Kees Welmers

