De grondsteen van de Protestantse kerk te Oisterwijk
door Kees Welmers
In oktober 2013 is de restauratie van de rijksmonumentale protestantse kerk aan de Kerstraat 64 te
Oisterwijk afgerond. Enkele jaren geleden werd de buitenkant onder handen genomen. Er werd een
vochtwerende rand aangebracht tegen de fundering van de kerk en de riolering rondom de kerk
werd verbeterd. In 2013 zijn de glas in lood ramen en de gietijzeren kozijnen gerestaureerd. Elk
stukje glas werd voorzien van nieuw lood. Ook is er
een nieuwe geïsoleerde hardstenen vloer gelegd en
zijn de toegangsdeuren verbreed. Bovendien zijn de
rottende delen van het torentje vervangen en
hersteld en is ook de vergulde windwijzer weer
geplaatst. Op de consistorie is het eeuwenoude
oorspronkelijke kruis van de kerk teruggeplaatst. Van
de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt het gebouw
meer eigentijds in te richten met frisse kleuren en een
nieuwe verlichting en is daarmee ook geschikt
gemaakt voor niet-kerkelijke, kleinschalige sociaal,
culturele en maatschappelijke activiteiten. Als
sluitstuk is het orgel, eveneens een rijksmonument,
gerestaureerd. De restauratie was een mooie
gelegenheid om op zoek te gaan naar de Grondsteen
uit 1810.

Tijdens de restauratie van de vloer werd een
randfragment van een roodbakken geglazuurd bord
gevonden met de ingegraveerde gotische letters
'MA', van 'MARIA' ?, dit is een randfragment van een
diep eind 15e- of 16e eeuws bord, met in de kom van
het bord blad- of rankmotieven en op de buitenrand
een omlopende tekst.1 Maar het was niet de
grondsteen waarna wij op zoek waren.
De kerk dateert uit 1810 en is daarmee het oudste
kerkgebouw van Oisterwijk. Waarschijnlijk was er al sprake van een Nederduits Gereformeerde
kerkgemeenschap gemeenschap in Oisterwijk in het jaar 1578. In de “Acta ofte handelinghe des
nationalen Synodi der Nederlandischen Duytschen ende Walschen Kerkcke, soo wel inlandischen als
wtlandischen, begonnen te Dordrecht der 3e Iunii ende gheeyndicht den 18 des selfden maents in den
Iare 1578” 2 lezen we dat door de synode classen (Classis) werden ingedeeld. Brabant krijgt zes
classen en de vijfde omvat de plaatsen Shertog.bosch, Eyndhouen, Tielborgh, Oosterwijck en Beke.
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Daarna vernemen we een tijdlang niets over de gereformeerde gemeente. In het huwelijksregister
van de gereformeerde kerk in Rotterdam lezen we wel dat op 12 april 1592 Jan Aertssen uit
Oosterwijck Brabant trouwt met Pieterken Hendricks uit Oisterwijk.3 In de jaren daarna volgen er
nog enkelen. Gereformeerden in Oisterwijk hadden geen mogelijkheid om hier te trouwen.
Op 6 augustus 1633 wordt Carolus Gotzenius als eerste dominee bevestigd in de Oisterwijkse grote
kerk. Samen met de benoemde dominees voor Tilburg en Oirschot reed hij die dag met een wagen
van het leger in Boxtel geëscorteerd door zo'n vijftig ruiters naar Oisterwijk. Een aantal ruiters was
vooruit gegaan en had met een list de sleutels van de kerk bemachtigd door te zeggen dat men daar
een wacht in de toren wilde instellen. Lang heeft het niet geduurd. Een half jaar later, op 2 mei 1634
wordt hij samen met de dominee van Tilburg door Spaanse soldaten gevangen genomen en naar het
in Spaanse handen zijnde Breda gebracht. Carolus Gortzenius kwam niet meer terug in Oisterwijk.
Hij werd in 1639 predikant te Terheijden en stierf in 1661.4 Gortzenius laat het er overigens niet bij
zitten. Hij verklaart tegenover de Staten Generaal dat hij 4 1/2 jaar te Breda tegen de Pater Van Oss
vastgezeten heeft en dat de kosten aldaar verteerd opliepen tot boven de 2400 gulden die hij verzoekt
over de Meierij van Den Bosch om te slaan - het request wordt overhandigd aan de Raad en die zendt
het door aan rentmeester Schuyl om advies, waar deze gelden eventueel te vinden zijn om aan de
suppliant te voldoen. 5
Tot 1648, na de vrede van Munster, zit Oisterwijk zonder predikant. Dan wordt op 13 september
1648 Jodocus Wylichius bevestigd. 6
Op 12 augustus 1697 wordt aan Ds. Jacob de Lange
opdracht gegeven om bij de Classis Den Bosch te
gaan pleiten voor een eigen kerkenraad. De
opdracht wordt ondertekend door onder andere
Leonard van Eijs, president schepen en eigenaar en
bewoner van De Weijenberg, en Johan Scholt,
chirugijn en Jan van de Water, die verklaart niet te
kunnen schrijven. 7
Het duurt nog tot 1735 voordat het verzoek is
ingewilligd. Op 4 januari nodigt de koster op verzoek
van de dominee de kerkenraadsleden uit te
verschijnen op 5 januari 1735 in de consistorie
achter de kerk des middags om 14.00 uur. Op deze
eerste kerkenraadsvergadering zijn aanwezig Ds.
Petrus de Lange (zoon van Jacob de Lange) twee
ouderlingen en de diaken. Een van de belangrijke
besluiten was het aanleggen van een notulenboek
waarin alles nauwkeurig opgetekend zal worden. 8
Of er een kachel aanwezig was in de consistorie
wordt niet vermeld.
Omdat dit artikel tot doel heeft de grondsteen van
de kerk te beschrijven slaan we weer enkele
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decennia over. In 1794 planten de Fransen een vrijheidsboom op De Lind en worden de beginselen
van de Franse Revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap ook in de Lage Landen ingevoerd en ook
de daarmee gepaard gaande godsdienstemancipatie.
Tijdens zijn reis door Brabant ontbood Koning Lodewijk Napoleon op 18 april 1809 in het woonhuis
van secretaris Sjoerd Rypperda de Oisterwijkse dominee Cornelis van Strijen en de katholieke pastoor
Johannes van der Bruggen. 9Het geschil over de teruggave van de kerk moest nu maar eens uit de
wereld geholpen worden. De protestanten moest de Petruskerk teruggeven aan de katholieken.
Veertien dagen later verscheen het “Besluit van Zijnen Majesteit den Koning van Holland, gegeven te
Bergen op Zoom den 4den van 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
Braband plaats hebben over het bezit en gebruik der grote of Parochiale Kerken, en de Goederen, tot
dezelve behorende , en zulks in dier voegen, dat aan de eene zijde de groote meerderheid der
Ingezetenen van eene Plaats niet in het geval zij van zich in in een klein, ongezond en bovendien voor
de uitoefening van den openbaren Eerdienst geheel ongeschikt Huis of Schuur te moeten behelpen,
terwijl een getal van zeer weinigen eene voor hen veel te grote Kerk gebruikt; doch dat ook van den
anderen kant die minderheid van een genoegzaam en naar hun getal en behoeften geschikt openbaar
Kerkgebouw worde voorzien; en zulks overal, waar zonder benadeeling van den Godsdienst en
merkelijk ongerief der Belanghebbenden, geen conbinatien van zeer kleine Gemeentens kunnen
plaats hebben. Hebben wij besloten en besluiten bij dezen:
“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.” 10
Het lijkt een leuke geste van de Koning maar er werden in één klap zomaar vijf kerken gesloten en de
kerkgangers moesten elke zondag meer dan 10 kilometer lopen om ter kercke te gaan in Oisterwijk.
De Koning beval het gemeentebestuur om
de kerk behulpzaam te zijn bij het bekomen
van een geschikt terrein tot het bouwen van
Haren Nieuwen Kerk en mede te zorgen dat
de te bouwen Nieuwen Kerk zoveel mogelijk
tot sieraad der gemeente strecke. Wel nu
aan die voorwaarde is ruimschoots voldaan
als men nu langs de opnieuw
gerestaureerde kerk rijdt.
Er waren twee plaatsen die in aanmerking
kwamen. De overtuin van het Hof aan de
Dorpsstraat, eigendom van brouwer
Momberts, of het stuk land aan de Kerkstraat schuin tegenover het huis van de heer Struben en hem
toebehorend. De eerste keus viel op het centrum van het dorp. Echter Momberts wilde slechts een
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klein stuk grond verkopen en hij begeerde te veel geld. Vervolgens werd de grond van de heer
Struben gekocht voor f 450. (Het perceel was één lopense groot) De heer Hubert kreeg opdracht de
kerk te ontwerpen en een schets en begroting te maken en op 7 juli 1809 volgde de aanbesteding. De
laagste inschrijving bedroeg f 10.500.= en daarmee is de aanbesteding mislukt. Na nog twee
mislukte pogingen wordt van Heijst uit Waalwijk gevraagd, die ook de kerk in Hilvarenbeek heeft
ontworpen. ((Laurentius Leonardus van Heijst, ca 1755-1843, gehuwd met Petronella Johanna
Blomjous. Hij was timmermansbaas/aannemer en herbergier.11 ) Hij tekent een kerk van 50 voet lang
en 27 voet breed en op 28 december 1809 is de aanbesteding. Deze keer lukt het wel en Augustinus
de Bresser en Willem van der Loo, timmerlieden uit Tilburg, gaan de kerk voor 5095 gulden bouwen.
Grondsteen
Precies een jaar na het gesprek met de Koning wordt de eerste steen gelegd van de nieuwe kerk. In
de notulen van de kerkenraad 12 lezen we daarover:
De tijd van bouwen daar zijnde, hebben de
leden van den Kerkenraad en van de
commissie onderling goed gevonden om het
leggen van den grondsteen der Nieuwe Kerk
aan te bieden aan den heer Folkert
Rypperda, jongste zoon van den Weledele
Gestrengen Heer Sjoert Rypperda, griffier
en secretaris alhier, en tot die commissie
benoemd den predikant en den Weledele
Gestrenge Heer de Lanoij. En daar
genoemde heer F. Rypperda, deze
aanbieding op de gratieuste wijs wel
geliefde aan te nemen, zo is de dag voor
deze plegtigheid bij onderling goedvinden
bepaald op den 19 april 1810,- welke dag daar zijnde , zo hebben de Leden der Kerkenraad en de
commissie zich op het kerkplein verzameld, en onder dankzegging en heilbede de statelijke
plegtigheid van de grondlegging der kerk bijgewoond, zijnde
ook dit tot aller genoegen in de beste orde afgelopen.
Folkert Rypperda is geboren op 4 september 1786 te Oisterwijk
als jongste zoon van Sjoerd Rijpperda en Rebecca de With. Zijn
ouders woonden in De Drye Swaentjes aan De Lind te
Oisterwijk.
Hoe die grondlegging of eerste steen eruit heeft gezien weten
we niet. Er is helaas niets over teruggevonden. Tijdens de
restauratie in 2013 is er wel een min of meer verscholen
Schilderij van Folkert Rypperda 1
grafsteen aangetroffen in de muur van de consistorie. Deze
Legger van de Grondsteen van de
grafsteen heeft nu een nieuwe plaats gekregen op de
nieuwe kerk.
begraafplaats achter de kerk en is aangebracht in de
achtergevel van de consistorie. Op de grafsteen staat de naam vermeld en een gedichtje:
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Hieronder rust

Maria Regista,
dochter van den Heer

Folkert Rypperda
en vrouwe

Julia Andrea Becquer,
geboren te Oisterwijk, den 6 Ju
ni 1818, overleden aldaar den
20 October 1818.
Ontvang dit lijkje o moeder aarde
Ontvang het in uw heiligen schoot
Ach ’t blijft een schat van groote waarde
Waarom reeds menig traantje vloot
Ontvang ’t, wij leggen ‘ t weenend neder
Bij al uw dooden zonder tal
Doch hopend dat het eenmaal weder
In heerlijkheid verreijzen zal

Folkert Rypperda kon niet vermoeden dat, na de eerste steenlegging door hem in 1810, enkele jaren
later een van de eerste grafstenen op de nieuwe begraafplaats bestemd zou zijn voor zijn nog geen
vier maanden oud dochtertje Maria Regista.
Thans zijn wij verheugd dat de steen bewaard is gebleven en heeft hij als het ware de functie
overgenomen van de Grondsteen van Folkert Rypperda, burgemeester van Oisterwijk van 1814 tot
1824.
De bouw van de kerk in verliep voorspoedig. Een half jaar nadat de eerste steen was gelegd werd op
2 september 1810 de openingsdienst gehouden. Dominee van Strijen preekte over de tekst: Want
wie veracht den dach der kleine dingen. Een tekst uit
Zacharia 4 vers 10 uit de Staten Vertaling zoals
opgetekend in de oude Bijbel die aan de kerk werd
nagelaten door Cornelis Segbroek.13 Deze Bijbel die ter
gelegenheid van het 200 jarig bestaan werd
gerestaureerd heeft bij de laatste restauratie een mooie
plaats gekregen in de oude consistorie. 14

1
2

3
4

Volgens Godfried Scheijvens , Meldpunt Archeologische Bodemvondsten (BAM) voor Noord Brabant. 2013.
F.L. Rutgers, Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw,p. 221, de verhandelingen van de
Dordtsche Synode in juni 1578.
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Huwelijksboek gereformeerde kerk Rotterdam eind 16 en begin 17 eeuw, bij de Mormonen te Eindhoven.
Jan van Sprang, 'Invoering van de hervorming in Oisterwijk', De Kleine Meijerij 11 (1957/1958) 4 18-19.
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Inventarisatie Henk Beijers, Ranb 026.06 Resoluties van de Raad van State Inv. Nr 180 jaar 1638 fol 77 11
februari 1638.
BHIC. Acta conventus sylvae-ducensis extraordinarij , bestaende uijt de geauthoriseerde classe van ’sHertogenbossche ende de kerckeraden van dien, mitsgaders de geëvoceerde broederen, geevoceert ende
geauthoriseert van haere Ho; Mo; uijt alle de provintien van de Vereenichde Nederlanden, om de lang
gewenste Reformatie van de geheele Meijerije van ’s-Hertogenbosch bij de hant te nemen ende bij provisie
te dispicieren veertien bequame ende wel begaeffde predicanten, om te verstaen derselver approbatie tot
hun beroep, beginnende den 21 julij 1648. Zie: drs PHAM Abels en APF Wouters, De grote Kerkelijke
Vergadering te ’s-Hertogenbosch, Deel 1.
Rijksarchief Den Bosch. Toegangsnr 254 Classis Den Bosch NH Kerk 1571-1993 nummer 20.
Regionaal Archief Tilburg toegangsnr. 752, archief kerkenraad Handelingen nr. 1 ( Notulenboek)
Kees Welmers, Een eeuwenoude protestantse kerk in Oisterwijk, p 3.
Regionaal Archief Tilburg Toegangsnr. 845, 429 Dorpsbestuur.
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Klopkei 19 jaargang, 4 kwartaal 1995, p. 123.
Regionaal Archief Tilburg Toegangsnr. 752, archief kerkenraad Handelingen nr. 2 ( Notulenboek)
Betreft Cornelis Segbroek, 1733-1815, secretaris van Haaren, Berkel, Enschot en Huikelom.
Kees Welmers, Een eeuwenoude protestantse kerk in Oisterwijk, p 25 en 26.
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