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Bij de 2e druk.
Ten opzichte van de oorspronkelijke uitgave zijn er
enkele toevoegingen aangebracht om de bestaande
teksten te verduidelijken. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij de processies, waar de betekenis van de
processie wordt verduidelijkt. Ook is ter
verduidelijking het oude gemeentewapen naast het
kerkzegel afgebeeld.

Oudenbosch, november 2015

Aad Ruis
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Waarin kan een kleine gemeente groot zijn? Dat gaat
verder dan alleen een opsomming van activiteiten,
hoe mooi ook. Het heeft ook te maken met onderlinge betrokkenheid, op elkaar en op God. Natuurlijk
valt dat ook wel eens tegen. Maar als predikant hoor
ik geregeld dat mensen veel meeleven ervaren, in
voor- en zeker ook in tegenspoed. Er is meeleven,
gebed, omzien naar elkaar. Natuurlijk is dat vaak een
wisselwerking. Bij betrokkenheid hoort ook trouw.
Er zijn gemeenteleden die al heel lang en heel trouw
betrokken zijn bij deze gemeente, en er zijn gemeenteleden die korter betrokken en trouw zijn bij de
gemeente.

Voorwoord Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos
Waarin een kleine gemeente groot kan zijn: 400
jaar Protestantse Gemeente te Oudenbosch c.a.
("cum annexis: alle plaatsen en mensen die daarbij
horen.")

Een opmerkelijk gegeven van onze Protestantse gemeente is dat de gemeente al veel ouder is dan haar
kerkgebouw (gebouwd in 1819). Ooit kwamen de
'Gereformeerden' samen in de Pastorie en was dat de
plaats van samenkomst. Als huidige predikanten
mogen wij al twintig jaar deze gemeente dienen. Op
400 jaar is dat natuurlijk een kleinigheid, maar het
geeft iets aan van de vreugde waarmee we dat doen.
Wat kenmerkt deze gemeente?

Waarin kan een kleine gemeente groot zijn? Zij is
groot in de lofzang aan de Heer. Op zondag komt ze
samen en stemt zich opnieuw af op de Heer. Met
psalm 107 zingt en belijdt ze: 'Gods goedheid houdt
ons staande, zolang de wereld staat! ' Veel verschillende stemmen klinken samen tot één melodie.
Sopranen en alten, bassen en tenoren, jonge stemmen
en oudere, heldere stemmen en krakende, blijde stemmen en bedroefde: samen houden ze de lofzang
gaande. En als iemand niet kan zingen, draagt het lied
van de ander hem of haar wel mee.

In de loop der jaren is ze gegroeid van een handjevol
gereformeerden (in de begintijd) naar een gemeente
waartoe veel meer mensen behoren. Op hoogtijdagen
is ons kerkje bijna te klein, maar met wat creativiteit
lukt het altijd wel iedereen een plaats te geven. Er
zijn momenten dat het met 120 à 130 mensen wel
wat vol en warm is, maar de vreugde om het samenzijn wint het van het ongemak. In deze van oudsher
rooms-katholieke omgeving, is ook het Protestantse
stemgeluid duidelijk aanwezig. Ik bedoel dat ook
letterlijk. We staan bekend als een gemeente die
graag en goed zingt. We zijn dan ook gezegend met
een paar goede en trouwe organisten. Kenmerkend is
dat er zowel uit het Liedboek voor de Kerken als uit
de Evangelische Liedbundel graag wordt gezongen.
Deze laatste bundel herbergt oudere en nieuwere
liederen, Taizé liederen, opwekkingsliederen en
liederen voor kinderen en jongeren.

Waarin kan een kleine gemeente groot zijn? Wanneer
we allen, op onze eigen manier, ons ervoor blijven
inzetten. Wanneer we allen, op onze eigen manier,
trouw blijven. Wanneer we blijven meeleven met
elkaar. Wanneer we blijven vasthouden aan het
geloof dat we belijden. Wanneer we de lofzang
blijven zingen. Wanneer we ondanks de vragen van
deze tijd, de Heer blijven zoeken. In de wetenschap
dat Hij het is, die ons zoekt.
En wanneer we als gemeente de blijde boodschap
blijven uitdragen (in Woord en in daad). Want God is
trouw. Hij laat niet los het werk van Zijn handen. Dat
blijkt ook uit 400 jaar Protestantse gemeente in
Oudenbosch c.a.

De gemeenteleden komen uit alle streken van het
land, en zijn verschillend in kerkelijke kleur en traditie, in gaven en talenten, in aandachtsvelden en
geloofsbeleving. Tegelijk is dat een rijke bron om uit
te putten. We zijn een actieve gemeente, op allerlei
terrein. Ik denk aan verschillende restauraties, van
zowel pastorie (1992/93) als kerk (1999) als clubgebouw (2008/2009) dat tegenwoordig de fraaie
naam Pastorije draagt, en onderdak biedt aan cursussen, kringen, de ouderen soos, koffie drinken na
de dienst, vergaderingen, ontmoetingsmomenten en
nog veel meer. Ook de glas-in-lood ramen van de
kerk zijn door gemeenteleden vakkundig hersteld en
weer geplaatst (afgerond in maart 2012).

Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos

7

beurtenissen van belang. Het verklaart voor een
belangrijk deel de situatie van nu. De situatie in verschillende landen wordt bekeken. De gebeurtenissen
in het ene land staan niet los van de gebeurtenissen in
het andere land. Er is een wederzijdse beïnvloeding.
Soms direct en soms pas vele jaren later zichtbaar.
Ook zijn de gevolgen nog steeds zichtbaar, zoals de
nog steeds aanwezige Waalse kerken in Nederland.
Wat de lezer zeker zal opvallen is, dat de
omstandigheden die de geschiedenis van een land
bepalen vaak parallel lopen aan de gebeurtenissen in
de kerken. Een gebeurtenis als het 12-jarig bestand
tijdens de 80-jarige oorlog geeft de gereformeerden
de kans van hun plotselinge vrijheden geebruik te
maken. Het einde van de 80-jarige oorlog heeft een
ommekeer tot gevolg in de machtsverhoudingen. De
protestanten, toen nog gereformeerden genoemd
kregen het in de politiek voor het zeggen. De Franse
Revolutie brengt ook in de Nederlanden vrijheid en
gelijkheid. De broederschap liet nog eveen op zich
wachten.

Inleiding
In dit boekwerkje, dat is geschreven ter gelegenheid
van het 400-jarig bestaan van de gemeente te Oudenbosch, onderscheiden we vier gedeelten. Het eerste
deel beschrijft de groei en ontwikkeling van de Christelijke kerk in West Europa tot 1610. Het tweede deel
beschrijft de geschiedenis van de Protestantse kerk te
Oudenbosch tot 2013. Het derde gedeelte geeft een
opsomming van activiteiten binnen de gemeente. Het
laatste deel geeft een globaal overzicht van de
geschiedenis van de Protestantse school in
Oudenbosch.
Hoe verloopt de geschiedenis van onze Prot. Kerk in
Oudenbosch? Hoe waren de verstandhoudingen met
het overwegend RK volksdeel? Hoe kan het, dat de
pastorie 250 jaar ouder is dan de er naast gelegen
kerk? Hoe kan het, dat de pastorie al pastorie was,
tientallen jaren voordat de kerk werd gesticht? Hoe
verging het de kerkelijke gemeente in de afgelopen
400 jaar, met daarin vaak heel moeilijke periodes?
Op al deze en nog veel meer vragen hoop ik in het
tweede deel van het boekje antwoord te geven. Het is
een globaal overzicht van de afgelopen 400 jaar
geworden, waarin bepaalde details er zijn uitgelicht
om een en ander te verduidelijken. Belangrijk is het,
om de onderlinge samenhang van de onderwerpen te
zien en vooral ook, om het in zijn historische context
te plaatsen. De periode rond 1610 met al zijn
godsdienst- en vrijheidsoorlogen, onderdrukking en
beknotting van vrijheden van doen en vooral van
denken is niet te vergelijken met onze tijd waarin de
destijds bevochten vrijheden nu grondwettelijk zijn
vastgelegd. Hoe dit in zijn werk is gegaan? Hierop
probeer ik in de volgende bladzijden enigszins een
globaal antwoord te geven. Ook laat dit boekje het
wel en wee van de kerk en de grote betrokkenheid
van de gemeenteleden zien.

Tot slot nog een opmerking. Sommige stukken tekst
zijn letterlijk overgenomen uit oude archieven. Zo
kan het voor komen, dat er de ene keer Venkelstraat
en de andere keer Fenkelstraat staat. Dan staat er
ergens weer een letter in een woord, dat we tegenwoordig anders schrijven. Dit zijn dus geen typefouten, maar een bewust overgenomen schrijfwijze
om het karakter van de oude tekst goed te laten
uitkomen. Is de oude tekst slecht te begrijpen, dan
staat de tekst in leesbare taal er bij.
Nieuwsgierig geworden? Lees dan het boekwerkje
als één samenhangend geheel.

Maar er is meer. Dat wat we nu de “ Protestantse
Kerk van Nederland te Oudenbosch c.a.” noemen is
ooit begonnen als “De Kerck der Ghereformeerde
Religie inden Oudenbosche”. Die kerk is niet zomaar
uit de lucht komen vallen. Daaraan gaat een
geschiedenis van eeuwen vooraf. Voor velen misschien saaie kost, maar wellicht toch enigszins
bekend. Het is wel een belangrijk stukje geschiedenis, waarin niet alleen onze eigen “roots” liggen,
maar ook die van onze kerk. Ook hier is de onderlinge samenhang van alle genoemde feiten en ge-

“Weet waarvan je gekomen bent en waar je naar toe
gaat.”
(Talmoedische wijsheid 200 BC.)

Oudenbosch, 2013
Aad Ruis
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Bijdrage Ds. J. Muis

Vele mooie ervaringen zou ik kunnen noemen, maar
ik kies er één uit: de viering van het heilig avondmaal
in de vroege dienst van negen uur, met een kleine
schare zittend aan de ene tafel van de Heer, uitgetild
boven onze dagelijkse beslommeringen, verenigd in
de eeuwige liefde van God die ons zijn Zoon gaf, van
Jezus die voor ons stierf en opstond uit de doden en
van de heilige Geest die ons bezielt tot geloof, hoop
en liefde. Zo terugdenkend aan Oudenbosch, OudGastel en Kruisland zie ik een deel voor me van de
ene, heilige en algemene christelijke kerk, een deel
van de pelgrimsstoet die de eeuwen door op reis is
naar Gods koninkrijk. En vanzelf wordt mijn
herinnering een lofprijzing:

Denkend aan Oudenbosch, Oud-Gastel en Kruisland
Regelmatig denken mijn vrouw en ik aan de
Protestantse gemeenten van Oudenbosch, Oud-Gastel
en Kruisland: wanneer we de nieuwe Kerkklok
opslaan en daarin allerlei namen lezen die
onmiddellijk herinneringen bij ons oproepen. Ook nu
mij gevraagd is een korte herinnering te schrijven aan
onze periode in Oudenbosch (1977-1983), zijn het
allereerst talloze mensen die onmiddellijk voor mijn
geestesoog verschijnen, één voor één bijzondere
mensen, met wie ik heb gesproken, vergaderd,
gezongen en gebeden, met wie ik heb meegewandeld
op een deel van hun levenspad in lief en leed, bij
geboorte en ontplooiing en bij ziekte en dood. Al die
mensen waren voor mij geen enkelingen die los van
elkaar stonden; wij waren met elkaar verbonden in de
gemeente van Christus, hoe verschillend die
verbondenheid door ieder van ons ook werd beleefd.
We deelden niet alleen lief en leed met elkaar, maar
ook ons geloof en onze twijfel, onze verbondenheid
met God en onze vraag naar God.
Oudenbosch, Oud-Gastel en Kruisland (toen waren
het er nog drie) waren onze 'eerste' gemeente(n) en
dat zal altijd zo blijven. Vele dingen deed ik hier voor
het eerst: dopen, het avondmaal bedienen, als voorzitter de vergadering van de kerkenraad leiden. Er
ging een wereld voor ons open. Het leven in een klein
dorp was nieuw voor mij. Het agrarisch bedrijf, de
arbeid op het land in weer en wind, in regen en
zonneschijn in de wisseling van de seizoenen – ik
kende het niet. Het was fascinerend om heel verschillende mensen te horen vertellen over hun werk,
hun achtergrond en hun levensgeschiedenis. Het werk
was wel eens moeilijk en er waren ook wel eens teleurstellingen. Ook een dominee kan alleen door
schade en schande wijs worden. Maar overheersend
was toch de onderlinge saamhorigheid, het meeleven
met elkaar en de inzet voor de gemeente. Wat door
velen in de gemeente uit belangeloze liefde werd
gedaan maakte (en maakt nog altijd) diepe indruk op
ons. Toen wisten we het al, maar achteraf weten we
het helemaal: het was voor ons een prachtige tijd.

Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd.
Van alle einden, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilge Geest!
Halleluja, halleluja!
(Gezang 299: 1, 10)

J. Muis
Utrecht, oktober 2012
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I. De kerstening van West Europa tot de Reformatie
Het Christendom verspreidde snel zich in het westen
van Europa na de bekering van koning Clovis in het
jaar 496. Volgens de legende riep hij in een slag
tegen de Alemannen (vgl Allemagne) Wodan aan
toen hij de slag dreigde te verliezen. Toen het nog
slecht ging, riep hij de god van zijn vrouw Clothilde
aan die zich al eerder tot het katholicisme had
bekeerd met de belofte, dat hij en de zijnen zich tot
de godsdienst van zijn vrouw zouden bekeren, mocht
hij de slag winnen. Het wonder geschiedde en Clovis
hield woord. In 496 werd hij gedoopt door bisschop
Remigius of St. Remi, samen met 3000 krijgers.
Hiervoor werd een klein leger van bisschoppen en
priesters ingezet. Het gaat Clovis voor de wind. Hij
wordt koning van het Frankische Rijk en weet dit uit
te breiden tot Utrecht in het noorden en tot Spanje in
het zuiden. Of het bekeringen waren uit volle
overtuiging of dat er meer praktische overwegingen
onder de bevolking meespeelden valt te bezien. De
macht lag bij de adel en de geestelijkheid.
Bisschoppen hielden er vaak eigen legertjes op na en
trokken zelf mee ten strijde.

Zij waren bekend met het feit, dat een geestelijke het
zwaard niet mocht heffen maar over een knuppel
stond nergens iets geschreven.
Op oude afbeeldingen zien we de bisschoppen in de
veldslagen dan ook afgebeeld met een knuppel en
niet met een zwaard. Het moge duidelijk zijn, dat er
een machtsevenwicht was tussen adel en geestelijkheid, waarbij de adel ook katholiek was. De Rooms
Katholieke kerk was de enige christelijke kerk in het
westen van Europa, met als machtscentrum Rome.
De kerstening van Europa was niet eenvoudig. Oude
heidense gewoonten en opvattingen waren diep geworteld. De zon en de maan werden vereerd. De
goden en godinnen Dina, Wodan, Donar en Freia
eveneens. Ziedaar de oorsprong van de namen van de
dagen van de week. Het zonnewendefeest gaf de omslag van de winter naar de komende zomer aan, zoals
de geboorte van Christus een nieuw begin aangeeft.
Men zegt wel eens, dat oude heidense namen, feesten
en gewoonten zijn ingekapseld in het christendom
om de overgang naar het christendom te vereenvoudigen.
De eersten die het evangelie naar onze streken brachten kwamen uit Ierland en Schotland. Willibrord
kwam volgens de overlevering in Nederland bij
Katwijk aan land. Op de website
http://web.inter.nl.net/hcc/Gbm.Delahaye/willibrord.
htm lezen we echter een heel ander verhaal. Daar zou
hij in Gravelines bij Duinkerken aan land zijn gekomen. Zoals bekend werd volgens de legende de hoogbejaarde Bonifatius bij Dokkum vermoord. De
Friezen moesten niks van hem hebben. Ook hier
worden vraagtekens bij gezet. Zeker is wel, dat zowel
Willebrord als Bonifatius van groot belang waren
voor de kerstening van het noorden van Frankrijk en
de zuidelijke Nederlanden. Willebrord verzekerde
zich van de steun van de Frankische koning Pepijn.
Hij slaagde er in veel kerken en kloosters te stichten.
Langzamerhand verbreidde het christendom zich en
de macht van de kerk nam toe. De geestelijkheid was
er veel aan gelegen om het evangelie te verbreiden.
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Vaak op onorthodoxe wijze en nog vaker, om maar
zoveel mogelijk geld binnen te krijgen om grote
projecten te kunnen financieren. Een zekere Tetzel
heeft zijn naamsbekendheid te danken aan de verkoop van aflaatbrieven. Bij de aankoop van zo’n brief
werden de zonden vergeven. Hoe meer brieven je
kocht…..

van geestelijken, die slechts op eigen gemak en
voordeel uit waren. Zo waren er beschuldigingen van
drankmisbruik, overtreding van het celibaat, gulzigheid (smulpaap), een wereldse levensstijl en verwaarlozing van liturgische gebeden. Het kopen of verkrijgen van lucratieve aanstellingen (bijvoorbeeld tot
kardinaal) gebeurde regelmatig, waarbij de honoraria
werden opgestreken en de daarbij behorende werkzaamheden werden over gelaten aan lager geplaatsten.

De opbrengsten van de aflaten, maar ook van de in
beslag genomen goederen van omwille van het geloof
veroordeelden kwam ten goede aan de kerk en de
geestelijkheid. .

Aan het begin van de 16e eeuw zien we in onze
streken de opkomst van een bloeiende handel, een
zich ontwikkelende wetenschap en een groeiende
belangstelling voor kunst. De boekdrukkunst draagt
er in belangrijke mate toe bij, dat kunst en weten-

Het geld was onontbeerlijk om bv. de bouw van de
St. Pieter in Rome en de levenswijze van de hogere
geestelijkheid te bekostigen.
Al vroeg in de 13e en 14e eeuw lezen we over gemeenschappen die volgens het evangelie wilden
leven en afweken van de leer van de kerk. Deze
personen en groepen zouden we kunnen zien als de
voorlopers van de Reformatie. Men wilde terug naar
de basiswaarden van het geloof. Dit was in de Nederlanden al ten dele tot stand gekomen door een stroming, die de Moderne Devotie werd genoemd en die
niet alleen de gelovige wilde laten doordringen in de
Latijnse liturgie, maar vooral ook het individuele
geloof en de persoonlijke relatie met God benadrukte.
De beweging ontstond als reactie op misstanden in de
kerk. Het begin lag in de IJsselstreek, van daar uit
verspreidde ze zich via handelssteden als Deventer en
Zwolle over de hele wereld van de Hanze; in het
noorden en oosten van Duitsland tot aan Zwitserland
toe. De Moderne Devotie zorgde voor een
verandering in denken. Dit creëerde een
voedingsbodem voor het Bijbels humanisme en de
Reformatie, die allereerst vaste voet aan de grond
kreeg in Duitsland (Saksen). Mensen als Desiderius
Erasmus, Thomas à Kempis en paus Adrianus VI
werden door deze stroming beïnvloed of genoten
zelfs direct onderwijs bij hen.

schap voor een groot publiek toegankelijk worden.

Ook zien diverse vertalingen van de Bijbel het licht,
waardoor het evangelie toegankelijk werd voor de
niet geestelijken, die het Latijn niet machtig waren.
Dit droeg bij tot een kritische kijk op wat er in de
kerken werd gepredikt. Daarbij kwam, dat het gedachtegoed van mensen als Ulrich Zwingli, Maarten
Luther, Johannes Calvijn en Desiderius Erasmus van
Rotterdam voor een breed publiek toegankelijk werd.
Zij stonden aan de wieg van de Reformatie of

Waarom een Protestantse kerk?
Als gevolg van de vaak van elkaar verschillende en
gebrekkige opleidingen van geestelijken ontstonden
er binnen de roomse kerk verschillende stromingen.
Ook doordat steeds meer geestelijken en niet geestelijken leerden lezen en schrijven zag men vaak, dat
de Boodschap niet overeenstemde met de dagelijkse
praktijk. Veel kritiek was er ook op de levenswandel
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Hervorming, waarbij zij voor ogen hadden de Rooms
Katholieke kerk van binnenuit te hervormen.

seerden. Vooral de geestelijkheid werd flink op de
korrel genomen. In een vergelijking tussen geestelijken en leken stelt hij: ” Eén ding hebben de geestelijken en de leken gemeen, nl. dat zij bijzonder op
hun qui vive zijn bij het binnenhalen van de oogst.”
Dan kent ieder alle bepalingen van het tiendrecht op
zijn duimpje. Zijn daaraan echter lasten (werkzaamheden) verbonden, dan schuift de één deze af op de
ander, die op zijn beurt de bal weer doorspeelt aan de
derde, enz. En verderop schrijft hij: “Op dezelfde
wijze dragen de pausen, hoewel bij het geldwerven
zeer actief, het werk dat hun al te apostolisch voorkomt, op aan de bisschoppen, de bisschoppen aan de
pastoors, de pastoors aan de kapelaans en de kapelaans aan de bedelmonniken. De laatsten wijzen voor
het werk weer anderen aan, door wie dan eindelijk de
schapen geschoren worden.” Erasmus stelt, dat deze
theologen misschien beter eens de bijbel zouden
moeten vastpakken, al is het maar één keer in plaats
van hun eigen foute interpretaties te verkondigen in
scholen en gemeenschappen.” Hij zegt dan zelfs dat
de meest vrome katholieke personen (Petrus,
Paulus,..) “geen christen zijn zonder de goedkeuring
van de theologen met hun “verfijnd oordeel”.

De Reformatie
Desiderius Erasmus (1466 – 1536)

In 1516 vestigt Erasmus zich weer in de Nederlanden, maakt een Bijbelvertaling van het Nieuwe
Testament vanuit het Grieks in het Latijn en toont
daarmee de onbetrouwbaarheid van de Vulgaattekst
aan. Luther maakt van deze vertaling gebruik om het
Nieuwe testament in twaalf weken te vertalen in de
volkstaal Duits. Het vertalen van het Oude Testament
vanuit het Hebreeuws in het Duits kostte hem overigens 12 jaar. Erasmus wordt raadsheer van Karel V
(1516 – 1521). Ook sticht hij in die periode in
Leuven het Collegium Trilique. Dit college droeg in
belangrijke mate bij aan de humanistische ideeën van
Erasmus. Hij stelde het gezonde verstand boven dogmatische spitsvondigheden en de onverdraagzaamheid die daarmee verband hielden. Dit was voor
sommigen een reden om hem te verketteren, hoewel
hij de Rooms Katholieke Kerk zijn hele leven trouw
bleef. Vanwege zijn denkbeelden is hij van grote
invloed geweest op de Reformatie.

De moeder van Desiderius Erasmus, een naam die hij
pas later aannam, was Margaretha Rogerius
(Rutgers), dochter van een chirurgijn uit Zevenbergen. Zij was de huishoudster van priester
Gerritsen uit Gouda. Haar zwangerschap bracht zij
waarschijnlijk door in Rotterdam, om de onwettige
zwangerschap of defectus natalis (geboortedefect) te
verbergen. Overigens had het paar al een zoon,
Pieter. Erasmus (1466 – 1536) kreeg een gedegen
opleiding op de beste onderwijsinstellingen, o.a. te
Gouda, Utrecht, Deventer en tijdens zijn kloostertijd
in Stein bij Gouda. Hij onderschreef de idealen van
de kerk, maar de beknotting van het menselijk denken en de pietluttige regeltjes stuitten hem tegen de
borst. In Parijs volgde hij een studie theologie, gaf
lessen, kwam in Engeland terecht en ontmoette o.a.
de latere koning Hendrik VIII en Thomas More, de
auteur van “Utopia”. Verschillende werken verschenen van de hand van Erasmus, maar zijn bekendste werk is wel “De lof der Zotheid”, dat hij
schreef na een verblijf in Italië en waarin hij de Zot
de spot kan laten drijven met de misplaatste ernst
waarmee mensen hun eigen belangen najoegen en
hun kortzichtigheid waarmee zij elkaar bekriti12

Ulrich Zwingli (1484 – 1531)

Zurich ontzegd. Ook bleef hij zich verzetten tegen het
huurlingensysteem in vreemde krijgsdienst. In dat
zelfde jaar 1522 verscheen zijn eerste reformatorische geschrift waarin hij zich keert tegen het
vastengebod en tegen het celibaat als zijnde een
menselijke regel en geen bijbels gebod.

Zwingli werd op 1 januari 1484 geboren te Wildhaus
in Zwitserland.
Op 10-jarige leeftijd vetrok hij naar Bazel om daar
verdere scholing te volgen en leerde Latijn. Drie jaar
later ging hij in Bern studeren en kwam er in aanraking met het humanisme. Daarna studeerde hij aan
de universiteit in Wenen en eenmaal terug in Bazel
weidde hij zich aan de Bijbelstudie. Op 22 jarige
leeftijd werd hij pastoor in een plaats niet ver van zijn
geboorteplaats. Om de Bijbel in de grondtalen te
kunnen lezen leerde hij nog Grieks en Hebreeuws. In
die tijd verhuurden veel Zwitsers zich in vreemde
krijgsdienst, o.a. in Frankrijk. Zwingli vond dit maar
niks en trok mee als veldprediker. Nog later vestigde
hij zich als pastoor in Einsiedeln. Deze plaats was
bekend om een wonderdoenend Mariabeeld wat
gelovigen uit de wijde omtrek aantrok, dit zeer tot
financieel gewin van de geestelijkheid. Zwingli sprak
hier schande van. Hij riep de gelovigen op zich niet te
verlaten op relikwieën, maar louter op Gods Woord,

De Reformatie won in Zurich steeds meer terrein.
Kloosters werden voor het publiek opengesteld, de
liturgie werd veranderd en beelden werden verwijderd. Katholieke kantons kwamen in verzet tegen de
veranderingen in het kanton Zurich en op de Zwitserse landdag werd Zwingli’s gevangenschap bevolen. Boeren in de kanton Zurich gingen nog een
stap verder dan Zwingli. Zij weigerden aan de
wereldlijke overheden belasting te betalen. Zwingli
veroordeelde deze burgerlijke ongehoorzaamheid.
Ook met de wederdopers kreeg Zwingli een conflict.
Hij veroordeelde de volwassenendoop, maar bleef
met hen in gesprek, totdat hij zich neerlegde bij het
beleid van de kantonregering die de wederdoop
verbood op straffe van de dood.
Zwingli ontmoette Maarten Luther in 1529. Op 14
geloofspunten kwamen zij tot overeenstemming,
maar zij konden het niet eens worden over de
avondmaalsviering en de betekenis daarvan. Luther
betoogde, dat het lichaam van Christus werkelijk
aanwezig was, terwijl de wijn en het brood voor
Zwingli een symbolische betekenis hadden en dus
afweek van de leer van de transsubstantiatie. Deze
opvatting had Zwingli ontleend aan de Haagse
humanist Cornelis Hoen.
In oktober 1531 vallen de Rooms-katholieke kantons
het kanton Zurich binnen. De slecht bewapende troepen worden verslagen en Zwingli vindt de dood.

zoals dat te lezen was in de Bijbel. Zelf verdiepte hij
zich in de geschriften van Erasmus, wiens ideeën
hem zeer aanspraken. Door zijn toedoen zegde
Zurich het bondgenootschap met Frankrijk om huurlingen te leveren op en werd het verboden om in
vreemde krijgsdienst te gaan.
In 1519 werd Zwingli pastoor in de Domkerk in
Zurich. Hij begon openlijk de leer en de praktijk van
de Rooms-katholieke kerk te bekritiseren. Door zijn
toedoen werd een verkoper van aflaten de toegang tot
13

Cornelis Hoen (1440 – 1524)

voor hem naar Den Haag kwam. Hij werd in 1525
veroordeeld tot de brandstapel als een van de eerste
martelaars in ons land. Landvoogdes Margaretha
kwam speciaal voor deze gelegenheid uit Mechelen
naar het Buitenhof om door haar hofdames omringd
te demonstreren, dat de veroordeling de goedkeuring
van de Hoge Regering had. De plaats van executie
zag zwart van het volk. De daad van de executie is
uitgebreid omschreven en evenals de rekening van de
beul bewaard gebleven. Op de rekening staat, dat hij
“den 15e lestleden gebrant heeft eenen heer Jan van
Woerden”. En vervolgens in rekening brengt “1000
elzentakken van 3 stuiver de 100 dat maakt 30
stuivers, item turf voor 2 pond en 3 schellingen, item
voor riet 3 schelling, item voor 2 stopen wijn voor de
biechtvaders….”

Cornelis Hoen hoorde tot een kring van juristen te
Delft, was een tijdgenoot van Luther en Zwingli,
eminent geleerde en advocaat van het Hof van
Holland. Hij had (met anderen, de zogenaamde
sacramentariërs) problemen met de leer, dat het
woord van een priester het brood kon veranderen in
het Lichaam van Christus met andere woorden, hij
kon de leer van de transsubstantiatie niet aanvaarden.
Als er staat ‘dit is Mijn lichaam”, dan moet dat niet
letterlijk worden gezien. Het brood en de wijn zijn
symbolen. Hij sprak hierover met zijn vrienden
Hinne Rode, rector aan de Latijnse school te Utrecht
en Gnapheus, rector aan de Latijnse school in
Utrecht. Dit resulteerde in de “Avondmaalsbrief”.
Hinne Rode reisde er mee naar Wittenberg. Luther
was enthousiast over de stukken die gingen over
aflaten, de onfeilbaarheid van de paus en de concilies, maar van de “Avondmaalsbrief” wilde hij niets
weten. Hinne Rode keerde ontgoocheld terug en
sindsdien gaapte er tussen de Reformatie in
Nederland en het lutheranisme een brede kloof.
Desalniettemin werd Rode als rector afgezet wegens
vermeende “Lutherije” en zijn bezoek aan het
belialskind in Wittenberg. Cornelis Hoen werd
opgesloten in de Gevangenpoort. Hinne Rode trok
toen met de “Avondmaalsbrief” naar Zwingli.
Zwingli vond de uitleg over het brood en de wijn als
symbool van het lichaam en bloed van Christus “een
parel” en liet direct het manuscript in Zurich drukken.
Cornelis Hoen was toen al omgekomen. In de
geschiedenis van de kerk leeft hij voort als de
geestelijk vader van de zwingliaanse avondmaalsopvatting, die op haar beurt weer model stond voor
de calvinistische opvatting. Tijdens de periode van de
vroege Reformatie zijn er priesters, die de nieuwe
sacramentsleer openlijk verkondigen, er zijn geheime
bijeenkomsten in huizen en op schepen. Er zijn vele
processen geweest wegens sacramentsschennis en
priesters kozen openlijk voor de nieuwe leer.
Jan de Bakker, een leerling van Hinne Rode, was een
van die priesters. Hij was pastoor te Woerden en
verzette zich fel tegen de leer van de transsubstantiatie. Hij werd gedwongen zijn ambt neer te leggen,
trouwde en werd om zijn gezin bakkersknecht.
Vandaar zijn bijnaam. Hij bleef echter het land in
trekken om zijn leer te kunnen blijven verkondigen,
werd gevangen gezet in de Gevangenpoort en werd
verhoord door een inquisiteur uit Leuven die speciaal
14

Maarten Luther (1483 – 1546)

de Rijksban gedaan. Hoewel Luther een vrijgeleide
was beloofd naar en van Worms hadden zijn vrienden
en volgelingen daar geen vertrouwen in en brachten
hem naar het kasteel van een bewonderaar, de keurvorst van Saksen Frederik de Wijze, alwaar hij onderdook en in 12 weken tijd het Nieuwe Testament
vertaalde in het Duits. Het werd gedrukt in een oplage van 3000 en werd verkocht voor de prijs van
anderhalve goudgulden, zeg maar de prijs van een
goed paard. Hoewel Frederik de Wijze veel sympathie had voor het streven naar hervormingen
binnen de Rooms- katholieke kerk bleef hij zelf zijn
hele leven Rooms-katholiek. Niet lang daarna stichtten Luther en een aantal Noordelijke Duitse keurvorsten een “Lutherse” Landskerk voor heel het
Duitse gebied, waarmee de katholieke kerk in Duitsland buiten spel werd gezet. Dit was voor paus
Paulus III onverteerbaar. Hij schakelde Karel V in
om de noordelijke Lutherse staten weer onder Rooms
gezag te brengen. De paus verklaarde deze oorlog
zelfs tot een kruistocht. Deze oorlog, die duurde van
1546 tot 1555 (het jaar van aftreden van Karel V ten
gunste van zijn zoon Philips II) en werd besloten met
het Verdrag van Augsburg , waarin de Lutheranen
voor dat gebied werden erkend. Er werd uit gegaan
van het principe cuius regio, eius regio (van wie het
land is, is ook de godsdienst). Dit betekende absoluut
niet, dat hiermee de vrijheid van godsdienst voor de
rest van Europa werd erkend. In tegendeel.

Op 31 oktober A.D. 1517 spijkerde Maarten Luther
zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te
Wittenberg.

Wie deze stellingen wil nalezen kan ze volledig
terugvinden op het internet (http://www.elgstadskanaal.nl/95stellingen.html#een/).
De stellingen vormden vooral een aanklacht tegen de
handel in aflaten, de commerciële praktijken in de
ambtsuitoefening en vooral (in stelling 6) over de
vergeving van de zonden. Dit laatste viel vooral
verkeerd bij de paus. In 1520 werd hij in de pauselijke ban gedaan. Ook werden in dat jaar de boeken
van Luther in het openbaar verbrand op een brandstapel in Leuven. Luther antwoordt hierop met het
verbranden van de pauselijke bul en het pauselijk
wetboek, wat hij een toonbeeld van tirannie noemde.
De boekdrukkunst was intussen uitgevonden en de
verbreiding van de nieuwe leer ging razendsnel en
was niet zoals voorheen, alleen maar beschikbaar
voor een kleine selecte groep. Om zich te verantwoorden werd Luther opgedragen te verschijnen op
de Rijksdag te Worms, waar hij “gevraagd” werd zijn
standpunten te herzien. Luther verklaarde toen onder
meer: “Nu uwe keizerlijke majesteit en hun vorstelijke
genaden een rondborstig en eenvoudig antwoord van
mij verlangen, zal ik er een geven dat horens noch
tanden heeft. En wel dit: tenzij ik door getuigenissen
der heilige schrift of door openbare, duidelijke en
heldere bewijzen overwonnen word – want aan de
paus en de kerkvergaderingen sla ik op zichzelf geen
geloof – zo kan ik en wil ik niet herroepen, omdat het
noch veilig, noch raadzaam is, iets tegen het geweten
te doen. God helpe mij, Amen.” In 1521 werd hij in

Erasmus stond aanvankelijk sympathiek tegenover de
actie van Luther, maar de wijze waarop stond hem
tegen. Vooral toen duidelijk werd dat in Luthers visie
geen ruimte was voor menselijke vrijheden op het
gebied van wetenschap en ideeën, maar het leven
volledig in dienst moest staan van het geloof en men
zich moest onderwerpen aan het gezag, dat boven
hem was gesteld. Dit, terwijl Luther zich zelf in zijn
beginperiode tegen het gezag verzette. Keer op keer
pleitte Erasmus tevergeefs voor meer tolerantie.
Aanhangers van het Lutheranisme werden streng
vervolgd en als zij hun ketterij niet toegaven en
afzwoeren, was radbraken, onthoofding of de dood
op de brandstapel het gevolg. Dat begon al onder
Karel V en onder zijn zoon Philips II werd het alleen
maar erger.
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daaropvolgend zijn ruim 8000 Hugenoten
omgebracht. Dit had een massale uittocht van Hugenoten tot gevolg. Vooral naar de noordelijke Nederlanden, Zwitserland en Duitsland. Hendrik van
Navarre was door zijn huwelijk troonopvolger van de
koning van Frankrijk, maar het feit dat hij Protestant
was vormde een beletsel. Hij koos er voor zich te
bekeren tot het katholicisme. Hij vond Parijs wel een
mis waard. “Paris vaut bien une messe”. Van 1595
tot 1598 voerde hij oorlog tegen Spanje. Als overwinnaar vaardigde hij het Edict van Nantes uit,
waarbij hij de Hugenoten amnestie verleende voor
het verleden en hun waarborgen voor de toekomst
schonk, o.a. door hen het burgerrecht te verlenen, hun
eredienst en synoden openlijk toe te laten en hen
tevens het behoud toe te staan van een aantal versterkte plaatsen. Dit alles maakte wel een einde aan
de godsdienststrijd, maar zorgde er tevens voor, dat
er een staat in een staat ontstond. Deze bolwerken
werden stuk voor stuk vernietigd op last van kardinaal Armand de Richelieu, ten tijde van koning Louis
XIII. Een van de laatste bolwerken was de stad La
Rochelle, waar tijdens het beleg waarbij Richelieu
ten dele zelf aanwezig was, 20.000 van de 25.000
burgers omkwamen. De fransman Jean Cauvin, bij
ons bekend als Johannes Calvijn, was hierdoor zeer
geschokt. In 1629 maakte de “Vrede van Alais” een
einde aan de godsdienstvrijheid. Ten tijde van
Lodewijk XIV, de Zonnekoning 1643 - 1715,
begonnen de vervolgingen opnieuw. Kerken en
huizen werden vernietigd.

De situatie in Frankrijk
Ook in Frankrijk vond de leer van de Reformatie veel
aanhang. Een groot aantal steden stond bekend als
bolwerk van de Hugenoten; Franse Protestanten die
volgelingen waren van Calvijn. Reeds in 1559 vestigden de Protestanten hun kerk in Frankrijk en hielden in datzelfde jaar hun eerste synode. In 1561
hadden zij in Frankrijk reeds 2150 kerken. Een op de
drie was aanhanger van het Protestantisme. Dit zeer
tegen de zin van de paus en de Franse machthebbers.
Vooral ambtslieden, kooplui en de hogere adel
voelden zich tot de nieuwe leer aangetrokken.

Een reeks godsdienstoorlogen was het gevolg in een
periode van 1562 – 1598. De oorlogen kenden gruwelijkheden aan beide kanten. De eerste drie oorlogen in die periode eindigden in het voordeel van de
Protestanten, maar vond zijn ommekeer op 24-081572. Hendrik van Navarre, Protestant en tot de hogere adel behorende, trad op die datum te Parijs in het
huwelijk. Ter gelegenheid hiervan waren vele honderden Protestanten naar Parijs gekomen. Dit gaf
koning Karel IX en Catharina de Medici de kans, om
een massale slachting onder de Hugenoten te organiseren. In die Bartholomeusnacht en de paar dagen

Het hugenotenkruis is waarschijnlijk ontworpen door
de edelsmid Mayestre uit Nîmes in 1688 na de herroeping van het Edict van Nantes. De basis wordt
gevormd door het insigne van de ridders van de
heilige Johannes van Jeruzalem, beter bekend als de
ridders van Malta, opgericht in de 7e eeuw. Het kruis
is beter bekend als het Maltezer kruis. Op de punten
van het kruis zien we parels, waarin de aanduiding
wordt gezien van de 8 zaligsprekingen. Tussen de
armen van het kruis zien we vier gestileerde lisbloemen. De fleur-de-lys was het teken van het
Franse koningshuis, vertegenwoordigend het
wereldlijk gezag, dat de Protestanten ondanks alles
trouw wilden blijven. De neerdalende duif is het
teken van de Heilige Geest. Tussen de armen van het
kruis en de lisbloemen worden vier harten gevormd.
Het kruis was onmiddellijk een succes. Het gaf de
gelovigen de mogelijkheid een kruis te dragen dat
16

anders was, dan het gehate Rooms-katholieke
symbool.

Johannes Calvijn (1509-1564) was de leer van
Zwingli toegedaan. Hij ontvluchtte de vervolgingen
in Frankrijk en vestigde zich in Genève. Zwingli was
er van overtuigd, dat de Bijbel de enige bron was
waaruit de kerk moest putten. Deze opvattingen waren door het stadsbestuur van Genève al in 1525 aanvaard als de enig juiste. Geleidelijk aan werden de
mis, het celibaat, de beeldenverering en dergelijke
uitgebannen en werd de Bijbel als enige grondslag
geaccepteerd.

Veel hugenoten eindigden hun leven op de brandstapel. Opnieuw emigreerden veel franse
Protestanten. Deze keer wel 400.000 naar
verschillende delen van de wereld, waaronder
Nederland, Duitsland, Canada en Zuid-Afrika, waar
ze vrijheid van godsdienst genoten. Het behoeft geen
betoog, dat deze hugenoten in hun nieuwe vaderland
zeer welkom waren vanwege hun “geest, kracht en
kapitaal”. Overigens telde Nederland in die tijd nog
geen 2 miljoen inwoners. Voor meer informatie over
oorsprong en betekenis, zie o.a. de volgende
websites.

Calvijn sloot zich bij deze beweging aan en stichtte in
Genève een academie, waar veel predikanten van
naam studeerden.
In de tijd van de Reformatie werden ook veel geestelijke liederen geschreven. Deze vinden we nu nog
terug in onze huidige liedbundels.

http://www.kerkbrugge.be/binnenkomende%20doc
umenten/Het%20hugenotenkruis.pdf en
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugenotenkruis
Nadat het Edict van Nantes was herroepen kwamen
dus vele hugenoten uit Frankrijk, maar ook uit Vlaanderen in de Nederlanden terecht. In Amsterdam en
West Friesland werden hen burgerrechten toegekend,
die vanaf 1715 golden voor alle provincies van de
Zeven Verenigde Nederlanden. Onder deze Hugenoten waren vele bekwame lieden; geleerden, militairen, ambachtslieden, predikanten, schrijvers enz.
De predikanten stichtten hun eigen geloofsgemeenschappen. Die vormden de Waalse kerkgemeenschappen.

Calvijn wenste voor alles de eenheid binnen de
Reformatie te bewaren. Dit mede ingegeven door de
vorst Philip van Hessen die uit politiek oogpunt
eenheid van belang vond om sterker te staan in het
geschil met Karel V. Calvijn en Zwingli konden tot
overeenstemming komen over de betekenis van het
Heilig Avondmaal.
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Met de volgelingen van Luther lukte het niet die
overeenstemming te bereiken. Luther kon volgens
eigen zeggen wel christelijke liefde voor de Zwitsers
(Calvijn, Zwingli) opbrengen, maar geen broederlijke liefde. Het geschil ging vooral over het avondmaal en de leer van de transsubstantiatie. Dit onverbiddelijke standpunt moet als oorzaak gezien worden
van een blijvend verschil tussen Lutheranen en de
Gereformeerden.

Deel 4: De uiterlijke hulpmiddelen, door welke God
ons tot de gemeenschap met Christus nodigt en in
dezelve houdt.

De Nederlanden en de Reformatie
In Nederland vond de Reformatie veel navolging. In
nog geen 20 jaar tijd (tussen 1513 en 1531) verschenen er 25 Nederlandse Bijbelvertalingen in het Nederlands, Vlaams en Frans. De Nederlanden vielen
onder het bestuur van Karel V en dus kon actie van
de RK kerk niet uitblijven. Namens de paus verbood
Karel V in 1522 alle Lutherse geschriften en stelde de
inquisitie in. In 1525 werden religieuze bijeenkomsten waarin de Bijbel werd gelezen verboden en in
1546 verbood hij het drukken of in bezit hebben van
Bijbels. De Antwerpenaar Van Liesvelt gaf in 1526
de eerste volledige bijbel in het Nederlands uit. Het
drukken en verspreiden van bijbels was dan wel officieel verboden, maar drukkers uit Antwerpen, Luik
en Amsterdam, steden met meer tolerante bestuurders, brachten regelmatig nieuwe drukken uit.
Verspreiding en verkoop waren illegaal. Vanuit
Antwerpen en Luik werden bijbels verspreid, verborgen in balen meel, in kisten verborgen in het ruim
van turfschepen of in balen linnen. In 1535 werd een
wet uitgevaardigd, waarin werd gesteld, dat Wederdopers dienden te worden omgebracht door vuur.
Velen lieten het leven op de brandstapel. Voor iedereen die de leer van de RK kerk afwees en de leer van
de Reformatie aanhing werd het leven steeds moeilijker, zo niet onmogelijk gemaakt. Protestanten
werden verraden, vervolgd en een ongekend hoog
aantal liet het leven. Samenkomen was levensgevaarlijk. In de open lucht werden hagenpreken gehouden en er werden bijeenkomsten gehouden op
geheime plaatsen. Die hagenpreken hadden niet
alleen een evangeliserend karakter, maar vaak ook
een opruiend karakter tegenover de overheid en de in
weelde levende geestelijkheid. Paus Leo X die
Maarten Luther in de ban deed is hiervan een voorbeeld, maar ook vele lagere geestelijken leefden op
een manier die schrijnend afstak tegenover de vaak
bittere armoede van het gewone volk.

Calvijns kerkorde kwam in slechts 3 weken gereed.
Volgens Calvijn behoorde de kerk de richtlijnen te
geven voor het godsdienstige en maatschappelijke
leven. De overheid behoorde de kerk daarin te volgen
en met haar gezag de ware dienst van God te bevorderen. De richtlijnen werden vastgelegd in de Kerkelijke Ordinanties. Het Geneefse stadsbestuur vond,
dat alle verantwoordelijkheden bij het stadsbestuur
lagen. Uiteindelijk bepaalde niet de kerkenraad, maar
het stadsbestuur dat het Avondmaal vier maal per jaar
werd gehouden. De excommunicatie bleef een heet
hangijzer. Calvijn hield staande, dat de consistorie
(predikant en ouderlingen) deze bevoegdheid had.
Het stadsbestuur hield vol, dat het consistorie dienaangaande alleen maar voorstellen aan de raad kon
doen. Volgens zeggen had dit alles te maken met de
levenswandel van betrokkenen. Tenslotte werden de
“Kerkelijke Ordinanties” tijdens een volksvergadering in St. Pierre algemeen aanvaard.
Bij het opstellen van de Ordinanties wilde Calvijn dat
het leven weer zou worden als in de eerste tijd van de
Christenheid. Het was hem er om te doen, dat de beginselen van de Bijbel gestalte zouden krijgen in de
dagelijkse handel en wandel van de Geneefse
burgerij.
Calvijns levenswerk vormt “De Institutie”, waarvan
de eerste uitgave in 1536 in Bazel verschijnt. Calvijn
is dan 26 jaar en het boekwerk omvat 6 hoofdstukken. Zijn hele leven heeft Calvijn De Institutie
bewerkt en de laatste uitgave verschijnt in 1559,
5 jaar voor zijn dood. Het levenswerk omvat dan 80
hoofdstukken en beslaat 4 boekdelen.
Deel 1: De kennis van God de Schepper
Deel 2: De kennis van God de Verlosser in Christus
Deel 3: De wijze, waarop de genade van Christus
verkregen wordt, met haar vruchten en werkingen
(De Heilige Geest)
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Hierin staat o.a.: ‘Wij bevelen en verbieden: ten
eerste dat niemand zal mogen drukken, schrijven of
ook met zijn medeweten in bezit hebben, noch verkopen, kopen, weggeven, of verspreiden in kerken,
straten of op andere plaatsen, enig boek of geschrift
van de hand van Maarten Luther, Ulrich Zwingli,
Martines Bucer, Johannes Calvijn of van andere
ketters die veroordeeld zijn door de heilige kerk.
Eveneens verbieden wij alle leken en anderen om met
elkaar de heilige schrift in het openbaar of in het geheim te bespreken of te bediscussiëren, met name wat
betreft twijfelachtige of moeilijke zaken, tenzij zij
godgeleerden zijn. Op straffe dat, hij zal worden vervolgd als oproerige persoon en verstoorder van de
rust van onze staat en de algemene welvaart en als
zodanig gevonnist. De mannen met het zwaard en de
vrouwen levend begraven, voor zover ze hun dwalingen niet willen volhouden of verdedigen; en wanneer zij hun dwalingen, meningen of ketterijen willen
volhouden, dat zij dan gestraft worden met de brandstapel, en in alle gevallen wordt al hun bezit in beslag
genomen en verkocht waarbij de opbrengst ons toekomt.’ Uitvoering van het plakkaat gebeurde voortaan niet alleen meer door de kerk, maar ook door
ambtenaren van de centrale, gewestelijke en stedelijke rechtbanken. Zij traden op als inquisiteurs. Het
is echter niet zo, dat de Rooms-katholieke kerk zich
helemaal niets aan trok van alle kritiek. Op het
Concilie van Trente werd 126 keer een vervloeking
over de aanhangers van de Reformatie uitgesproken,
maar werd ook een Contra Reformatie in gang gezet
die zich onder meer richtte op verbetering van de
priesteropleidingen, herstel van misstanden, invloed
op het onderwijs, geloofspropaganda en de bestrijding van de “ketterij”.

Al vanaf 1530 werden er predikingen in het open
veld gehouden en voornamelijk bezocht door de
allerarmsten. Aangezien er niet werd opgetreden tegen deze hagenpreken, eigenlijk valse en onwettige
preken, werden deze steeds populairder en in 1560
besloot men openlijk op te roepen tot het houden van
preken in het open veld.
Op een zaterdagmiddag begin juni werd bij Doornik
door dominee jonkheer Peregrin de la Grange een
bijeenkomst gehouden met wel 10.000 hoorders. De
dominee moest zijn pistool afschieten om het volk tot
stilte te manen. Toen het in het zuiden goed ging,
durfde men ook in het noorden hagenpreken te houden. Evenals in het zuiden gebeurde dat wel onder

zware bewaking van gewapende lieden. Bij Overveen
bij Haarlem hield de hagenpreker Pieter Gabrielsz,
een “verloopen monnick vander Augustijnen” een
preek over de reformatorische tekst: Want uit genade
zijt gij zaalig geworden door het geloof. Die
“verclaerde hij wel 4 uren lang tot groote verwondering van een igelyck, dat dese tedere persoon in
sulcken heeten sonneschyn als het doen was, sulcken
arbeyt conde doen. Na de predikatie heeft hij vurich
in ’t gebet voor alle staten der werelt ende in
sonderheyt voor alle de overicheden gebeden, so
datter weynich drooge oogen gesien worden.”Toen
werd hij op een waegen met 3 paarden geset en reet
also na Alcmaer, om aldaer ook des anderen daechs
te preicken.”

De lokale machthebbers, zoals de adel en de stadsbesturen, bleven wel Rooms-katholiek, maar stonden
een veel gematigder beleid voor om ongeregeldheden
met de grote minderheid te voorkomen. Overigens
wel een belangrijke minderheid voor de economie en
de wetenschap. Zo kon het gebeuren, dat in een stad
als Antwerpen al in het begin van de tweede helft van
de 16e eeuw een Protestantse kerk werd gesticht en
ongemoeid werd gelaten. Rondreizende predikanten
stichtten overal zelfstandige kerkgemeenschappen,
die onder leiding van een Consistorie (= kerkenraad
of plaatselijk kerkbestuur) werden geplaatst. Tussen
deze kerkbesturen ontstond een hechte samenwerking.

In 1550 vaardigde Karel V in de Nederlanden het
Plakkaat uit, dat bekend werd als het Bloedplakkaat.
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In de Noordelijke Nederlanden trok men zich al
helemaal weinig aan van de bloedplakkaten. Dit in
tegenstelling tot Vlaanderen, waar de inquisiteur
Pieter Titelmans veel ketters tot de doodstraf liet
veroordelen.

het zich los maken van een middeleeuws feodaal
machtssysteem van adel en geestelijkheid.

Uit het zuiden zijn veel Protestanten naar het noorden
gevlucht en hebben daar een nieuw bestaan opgebouwd. Protestanten organiseerden zich en kregen
politieke invloed zoals bv. Calvijn in Genève en
Luther in Duitsland die steun kregen van wereldlijke
heersers. Ook in Nederland hadden de Protestanten
politieke invloed.

Na het aftreden van Karel V in 1555 werd de toestand onder Philips II zo mogelijk nog erger. In 1559
vaardigde paus Paulus IV de bul Super Universas uit
waarin een nieuwe bisschoppelijke indeling van de
Nederlanden werd beschreven. Men verwachtte, dat
hiermee de zeer strenge Spaanse Inquisitie ook in de
Nederlanden zou worden toegepast. Met wie het met
het officiële Spaanse beleid niet eens was werd korte
metten gemaakt, of men nu Rooms-katholiek of
Protestant was. Een verzoek van de edelen in een
smeekschrift om de plakkaten te verzachten, kostte
de Roomse graven Van Egmond en Hoorne in het
jaar 1566 letterlijk de kop. In datzelfde jaar barstte de
bom. Het getergde volk reageerde met het vernielen
van kerken en kloosters. Het begon met het vernielen
van kapelletjes langs de weg bij Antwerpen.
Overmoedig geworden door de afwezigheid van
verzet toog men naar Antwerpen, waar het vernielen
van kerken begon. De vlam sloeg over en in ongeveer
een week werden ruim 400 kerken en kloosters geplunderd en beleefde menig geestelijke benauwde
uurtjes. Deze actie kennen we als de Beeldenstorm en
vond ook plaats in Oudenbosch. Opmerkelijk is, dat
men hier de Beeldenstorm zag als een actie van het
oproerige volk, mede veroorzaakt door de hongersnood van 1566, de levenswijze van de hogere geestelijkheid en was niet speciaal een opstand van de
Protestanten. Het is dan ook een feit, dat de hele
bevolking leed onder de terreur van de overheden,
gesteund door de Jezuïeten. De strijd voor de vrijheid
van godsdienst die tevens een strijd was tegen de
vreemde overheersers kun je zien als een strijd voor

Men wilde van de Spaanse overheersing af en
Willem van Nassau werd aangezocht het verzet te
leiden en te organiseren. Dat wel tegen betaling.
Willem, als jonge Protestant opgevoed aan het
Rooms-katholieke hof van Karel V te Brussel, kende
de politieke kneepjes en in 1568 kreeg het verzet
vorm. Bij Heiligerlee werd slag geleverd voor “de
liberteyt van religie en consciëntie”. De 80-jarige
oorlog was begonnen. Vele veldslagen volgden met
wisselend succes. De geuzen lieten steeds vaker van
zich horen. Zij trokken door het land om de Spanjaarden en de Roomse kerk die zij vertegenwoordigen
zoveel mogelijk schade te berokkenen. Hierin gingen
zij soms erg ver; te ver. Na de inname van Den Briel
op 1 april 1572 (waar op dat moment geen Spanjaard
te bekennen was) zeilde geuzenkapitein Marinus
Brand met 13 schepen en 150 man de Merwede op
richting Gorinchem. De stadsbestuurders openden de
poorten en overgave van alle Katholieken volgde
toen Spaanse hulp uitbleef. De aanwezige 21 geestelijken werden gevangen genomen en na enkele dagen
naar Brielle gebracht, waar geuzenkapitein Lumey
hen vroeg om hun geloof af te zweren. Twee van hen
stemden in en de overige 19 in leeftijd variërend van
23 tot 90 jaar werden door ophanging ter dood gebracht. Door de roomse kerk werden zij zalig verklaard en door paus Pius IX in 1867 heilig verklaard.
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De contra Reformatie
De contra Reformatie, ook wel katholieke Reformatie
of katholieke hervorming genoemd was een innerlijke restauratie van de kerk die begon in de 16e
eeuw, maar waarvan de aanzet tot het aanpakken van
wantoestanden binnen de kerk al begon in de 15e
eeuw. Een voorbeeld van iemand die de misstanden
wilde aanpakken was Adriaan Florenszoon Boeyens
uit Utrecht (02-03-1459 tot 14-09-1523), beter
bekend als paus Adrianus VI.
Adrianus heeft zijn eerste vorming waarschijnlijk
gekregen te Zwolle bij de Broeders des Gemenen
Levens. In 1476 krijgt hij de kans om in Leuven te
gaan studeren. In 1491 behaalt hij een doctoraat in de
theologie en geeft vanaf 1489 ook les. Hij hervormt
het collegesysteem en moedigt jonge humanisten als
Erasmus aan. In zijn moraaltheologie legt hij grote
nadruk op het persoonlijk geweten.
In 1507 wordt Adrianus door keizer Maximiliaan I
gevraagd de opvoeding van diens kleinzoon, de latere
Karel V op zich te nemen. In 1515 wordt hij naar
Spanje gestuurd om er voor te zorgen, dat Karel de
erfgenaam wordt van koning Ferdinand van Aragon
en niet diens jongere broer. Karel wordt in 1519
keizer Karel V en Adriaan blijft bisschop van
Tortosa. Uit het voorgaande blijkt, dat Adriaan grote
invloed heeft gehad op invloedrijke personen uit zijn
tijd.

taken als Gods plaatsvervanger op aarde zo ernstig
nam en er bovendien op lette, dat de religieuze
verplichtingen werden nageleefd. De tijd was nog
niet rijp voor een hervorming van binnenuit.

Tot zijn schrik krijgt Adrianus in 1522 te horen, dat
de kardinalen in Rome hem hebben gekozen tot paus.
De afgevaardigden die hij in 1522 naar de Rijksdag te
Neurenberg stuurde hadden de opdracht de misstanden in de kerk te erkennen. De Romeinen waren hier
niet blij mee. De kardinalen die hem hadden gekozen
werden bekogeld met stenen en bij zijn dood in 1523
danste men van vreugde. Algemeen wordt aangenomen, dat hij werd vergiftigd, evenals enkele van zijn
voorgangers.

Het concilie van Trente leidde tot een verfijning van
de katholieke leer en het kerkelijk functioneren door
het tegengaan van allerlei misstanden. Het optreden
van de hervormers als Luther, Calvijn en Zwingli liep
hieraan grotendeels parallel, maar hun kritiek op de
kerk werd niet in dank afgenomen en werd gezien als
een directe aanval op de kerk en zijn leiders en werd
met kracht bestreden. De Orde van Jezuïeten vormde
het speerpunt van de Katholieke Reformatie. Ze combineerden vroomheid aan een sobere levensstijl
geïnspireerd door hun stichter Ignatius de Loyola. De
opleiding van de geestelijken werd verbeterd, mede
om sterker te staan in de discussies met de
Protestanten van wie de kennis van de Bijbel meestal
veel groter was dan die van de Katholieken. Tevens
werd veel aandacht besteed aan de handhaving van
het kerkelijk gezag.

Paus Adrianus VI was bepaald niet geliefd onder de
Romeinen, vooral vanwege de eenvoudige levensstijl
en zijn afkeer van het overdadige. Het liefst had hij
de levensstijl teruggebracht tot de proporties van de
stal van Bethlehem. Bij zijn eerste bezoek aan de
Sixtijnse kapel vroeg hij verbijsterd, of hij in het
badhuis terecht was gekomen vanwege alle naakte
afbeeldingen. De kardinalen namen het zichzelf
kwalijk een man tot paus gekozen te hebben, die zijn
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anabaptisten werden zelfs door de Protestanten vervolgd. Volgens artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1561 van Guido de Bres was het
de taak van de overheid “om te weren en uit te roeien
alle afgoderij, en valse godsdienst, om het rijk des
antichrists ten gronde te werpen”. Voor het onderwijs in de gereformeerde kerken maakte men gebruik
van de door Petrus Datheen vertaalde Heidelbergse
Catechismus van 1563. In deze periode werden ook
heel veel psalmen berijmd en op muziek gezet. Vaak
werd gebruik gemaakt van bekende melodieën zodat
het volk de psalmen gelijk kon zingen en de tekst in
het geheugen bleef hangen. Een minstens zo effectieve methode als beelden als geheugensteun te gebruiken.

Het begin van de onafhankelijkheid
In juli 1572 nodigde het Dordtse stadsbestuur een
aantal stadbestuurders uit andere opstandige steden
uit, wat resulteerde in de eerste vrije Statenvergadering, waarbij de Prins van Oranje werd uitgeroepen
tot stadhouder van Holland.
Alexander Fernese, hertog van Parma was hertog
Alva opgevolgd en herstelde met een militair offensief het gezag in het zuiden, waardoor veel opstandelingen en andersdenkenden naar het noorden
moesten uitwijken. De val van Antwerpen in 1585
leidde tot een ware uittocht, die de economie, de
cultuur en het verzet in het noorden een sterke impuls
gaf. De hertog van Parma wist in het zuiden langs
diplomatieke weg verzoening te bereiken, door op
6 januari 1585 de Unie van Atrecht te sluiten, waarbij
belangrijke delen van het zuiden hun trouw aan de
kerk en de koning betuigden. Als reactie hierop
sloten reeds op 23 januari Holland, Zeeland, Utrecht,
de Ommelanden (Groningen, Frieslanden, Gelderland
en Overijssel) en nog een aantal steden de Unie van
Utrecht wat een verdere stap naar zelfstandigheid
was. Met de afzwering van Philips II in 1581 die
bekend staat als de “Acte van Verlatinghe” werd die
zelfstandigheid een feit.

Na heel veel strijd, maar ook met ontwikkelingen op
het gebied van handel, kunst en cultuur, werd in 1609
een bestand gesloten, waarbij werd vastgelegd, dat
het noordelijk deel van De Nederlanden Protestants
werd en het zuidelijk deel (België) Rooms Katholiek
bleef. Het is dus niet verwonderlijk, dat vanaf 1609
veel kerken werden gesticht. De Spaanse overheerser
had zich (tijdelijk) teruggetrokken (12-jarig bestand,
1609-1621).

Jan van Nassau, de jongere broer van Willem van
Oranje, toonde zich bij de Unie van Utrecht zeer
actief. Willem van Oranje streefde naar onafhankelijkheid en godsdienstvrijheid. Jan van Nassau wist
te bereiken dat de calvinistische leer de samenbindende factor zou worden en kreeg de hervormde kerk
min of meer de functie van een staatskerk. De roomsen mochten rooms blijven, maar wel met allerlei
beperkingen. De godsdienstvrijheid was dus maar
relatief. Andere godsdiensten zoals mennonieten en

De aanloop tot en de verwezenlijking van de
Reformatie had dus een lange weg te gaan, De
belangen van kerk en staat waren met elkaar verstrengeld. De 80-jarige oorlog kunnen we zien als een
vrijheidsstrijd om onafhankelijk te worden van
Spanje, maar ook een strijd voor de vrijheid van
godsdienst en geweten.
Aldus was de situatie in De Nederlanden toen er
steeds meer gereformeerde/hervormde kerken werden
gesticht zoals in 1613 in Oudenbosch.
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II De geschiedenis van de Protestantse Gemeente van Oudenbosch
Het volk bleef langdurig verstoken van roomskatholieke zielzorg, men ging dagelijks om met
andersdenkenden en was blootgesteld aan de niet
aflatende propaganda van predikanten. Sommige
parochies bleven een generatie lang zonder pastoor.
Dit alles speelde de opkomst van de Hervorming in
de kaart. Het 12-jarig bestand bracht voor beide partijen, zowel in materieel als in sociaal opzicht rust.

Roerige tijden in kerkelijk- en godsdienstig
Westelijk Noord-Brabant, 1580-1649-1796
Hoewel het huidige Noord Brabant tijdens het 12jarig bestand (1609-1621) van de 80-jarige oorlog
boven de frontmarkering lag, bleef het gebied overwegend Rooms-katholiek met een kleine minderheid
aan Protestanten. Het concilie van Trente (15451563) dat stond voor de bestrijding van bestaande
misbruiken en handhaving van tucht had veel aandacht voor de zielzorg, herstel van kerken en kloosters en verantwoordelijk beheer. Opleidingen van
geestelijken en leken werden sterk verbeterd. Deze
hervorming van binnenuit wordt gezien als de
Katholieke Reformatie. Dit in vergelijking met de
Contra Reformatie, die meer als een reactie kan worden gezien op de Reformatie, die afscheiding van de
Rooms- katholieke kerk beoogde. Je zou kunnen
zeggen, dat wat dat betreft het concilie van Trente
voor sommige streken in Europa te laat kwam. De
harde aanpak van de paus, Karel V en diens zoon
Philips II verhardde de standpunten en de hang naar
onafhankelijkheid.

Het is dan ook niet toevallig, dat juist in deze periode
in Noord West Brabant veel Protestantse, destijds
ook wel gereformeerde kerken genoemd werden
gesticht. De Baronie van Breda vormde in 1614 een
eigen classis. Het Markiezaat Bergen op Zoom
handhaafde de classis Tholen – Bergen op Zoom. Na
het bestand brokkelde de invloed van Spanje steeds
verder af en nam die van de Staten Generaal toe. In
gebieden waar zoveel Protestanten waren, werden
eigen gemeenten gesticht, vooral in de noordwesthoek van Brabant, werden Rooms Katholieke
kerken gewoon gecalviniseerd. Ook stapte een aantal
katholieke geestelijken over naar de nieuwe leer. In
Bergen op Zoom was de rooms-katholieke invloed na
de calvinistische overwinning van 1580 klein. In
Oudenbosch bleef het overgrote deel van de bevolking Rooms Katholiek, mede doordat de Spanjaarden
vanwege het strategisch belang Oudenbosch bezet
hielden. Dit viel samen met de indeling van stroomgebieden en de politiekstaatkundige en leenrechtelijke eenheden van de Baronie en het Markiezaat
Bergen op Zoom. Het zeeklei gebied in het noordwesten behoorde reeds tot Hollands- en Nassaus
Brabant. Dit verklaart, waarom in sommige streken
eerder Protestantse kerken werden gesticht dan bv. in
Oudenbosch, waar een katholiek bestuur was en waar
men pas tijdens het 12-jarig bestand zijn kans schoon
zag.

De Opstand die we kennen als de 80-jarige oorlog
begon in 1568. In het noorden had deze opstand meer
succes dan in het zuiden, wat voor de Spanjaarden
gemakkelijker te bezetten was dan het achter het
water gelegen noorden en Zeeland. De RK zielzorg in
het noordwesten van Brabant was in de tweede helft
van de 16e eeuw ronduit bedroevend. Er was een
groot gebrek aan goed opgeleide priesters. Superstitie
(bijgeloof) en waarzeggerij, tovenarij, geloof in
genezende krachten van briefjes, beelden e.d. waren
weid verbreid. Het duurde lang, voordat de kerk probeerde deze denkbeelden te kanaliseren of uit te
roeien. Pas in 1644 werden door de bisschop van
Antwerpen alle vormen van exorceren ingetrokken.
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“Op 2e Pinksterdag, 3 juni 1610 vond in een
woonhuis in de Venkelstraat de eerste gereformeerde
predicatie plaats”.

De Protestantse Kerk in Oudenbosch
In het Regionaal Archief West Brabant worden de
oude archieven van de Protestantse kerk van
Oudenbosch bewaard. De oudste notulen van de
kerkenraad dateren van 9 juli 1620, maar op het
schutblad van het notulenboek staan interessante
gegevens:

Hierna volgen de namen van de 5 eerste predikanten.
De eerste predikant trad in 1613 in dienst.

goedgekeurd. De scheiding tussen kerk en staat was
in de Franse Tijd al een feit, maar de hervormde kerk
was de officiële staatskerk. De naamsverandering van
Gereformeerde Kerk tot Hervormde Kerk gaf na
1886 problemen, toen na de Afscheiding of Doleantie
de Nederduitsch Gereformeerde Kerk werd gesticht
en in 1892 nog eens de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Het "Algemeen College van Toezicht op
het Beheer der Kerkelijke Goederen van de Hervormde Gemeenten in Nederland” drong er in bericht
no. 258 op aan, de tenaamstelling van alle kerkelijke
goederen aan te passen aan de huidige situatie, zodat
het eigendomsrecht duidelijk vast stond. Op 1 mei
2004 is de Nederlands Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch/Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN).

Hervormd of gereformeerd?
De termen gereformeerd en hervormd worden nogal
eens door elkaar voor dezelfde kerk gebruikt. De
officiële naam voor dit kerkgenootschap is tot 1770
Gereformeerde kerk en is de officiële kerk van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Een
door de overheid benoemde commissie gaat aan de
slag voor een nieuwe psalmberijming en gebruikt de
naam hervormde kerk. De in 1793 aangenomen
psalmberijming draagt als titel “Het boek der Psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk in
Nederland in gebruik”. Tussen 1795 en 1813 spreekt
men over het “Hervormd Kerkgenootschap”. In de
grondwet wordt de kerk aangeduid als “Christelijk
Hervormde Kerk”. In sommige gemeenten werd de
kerk aangeduid als de “Nederduitsch Hervormde
gemeente”. Dit als onderscheid met de Waalse-,
Schotse- en Engels Hervormde gemeenten. Door de
grote toeloop van de Hugenoten waren er aanvankelijk ruim 60 Waalse kerken tegen 6 nu. Na 1816
wordt de naam dus Nederlandsche Hervormde Kerk.
Koning Willem I liet voor de Nederlandsche Hervormde Kerk een kerkorde ontwerpen. Op 7 januari
1816 werd het Algemeen Reglement voor het bestuur
der Nederlandsche Hervormde Kerk in het
“Koningrijk der Nederlanden” bij koninklijk besluit
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voorkeur uit naar een predikant voor Oudenbosch en
Dinteloord samen. Vanwege de vrij grote afstand in
die tijd bleek dit uiteindelijk niet haalbaar. Dat de
predikant van de gereformeerden bij de rooms
katholieke bevolking niet op veel sympathie hoefde
te rekenen laat zich raden. Met tevredenheid stelde
deken Hesselius vast, dat de Oudenbossche predikant
bij de bevolking enkel een gevoel van misselijkheid
opwekte. Ds. Lupardus werd opgevolgd door Samuel
Baselius. In de jaren na het Bestand brokkelde de
Spaanse invloed in Noordwest Brabant steeds verder
af en nam de Staatse invloed toe. Veel katholieke
eigendommen werden gewoon gecalviniseerd en
kwamen RK- kerken in handen van de vaak veel
kleinere gereformeerde gemeenten.

Het Begin
Waarschijnlijk was het gebouw waar de eerste gereformeerde prediking in 1610 plaats had de voormalige RK pastorie in de Fenkelstraat, die vanaf toen als
Hervormde kerk werd gebruikt. De notulen van 9 juli
1620 beginnen dan ook met de aanhef “Acta ofte
Handelingen des Kerckenraedts der Ghereformeerde
Religie inden OudenBosche”.
De 80-jarige oorlog is niet onopgemerkt aan Oudenbosch voorbij gegaan. Regelmatig was er strijd tussen
watergeuzen en Spanjaarden. In 1583 werd Oudenbosch door de Staatse Troepen grotendeels platgebrand. Daar kwam nog bij, dat Oudenbosch bij herhaling ernstig door de pest werd getroffen, een volksziekte waarbij soms 90% van de bevolking om
kwam. Veel inwoners waren bij de uitbraak van 1605
overleden of naar elders vertrokken. Ook pastoor
Couweghem was in 1605 vertrokken aangezien er
bijna geen gezonde parochiaan over was. Toen
Protestanten zich hier vestigden of openlijk hun geloof uitten, hebben de roomsen hiertegen wel bezwaar aangetekend. De voormalige RK pastorie werd
toen als kerk door de hervormden in gebruik genomen. De roomsen hadden het pand verlaten. We
zouden nu zeggen, dat de gereformeerden het pand
hebben gekraakt. Het bezwaar van de roomsen richtte
zich op het instellen van een gereformeerde kerk in
de van oudsher katholieke gemeente Oudenbosch.
Het zuiden zou immers rooms blijven, was hen bij de
voorwaarden van het 12-jarig bestand op 9 april 1609
beloofd. Maar de Staten antwoordden, dat het nooit
hun bedoeling was geweest, bij welke vredesvoorwaarden dan ook, de uitoefening van de hervormde
godsdienst buiten te sluiten in de dorpen onder hun
gebied, doch zij slechts de kerkgebouwen in het bezit
van de pastoors lieten. Deze laatste zinsnede kwam
de gereformeerden goed uit, want de pastoor van
Standaardbuiten, Robertus Gourleyns, was openlijk
de hervormde godsdienst toegedaan en droeg zijn
rechten op zijn parochie in mei 1622 over aan de
gereformeerde predikant Petrus Doornyck van
Oudenbosch. Daarvoor hield de classis van Breda
zich in 1613 bezig met de benoeming van de eerste
predikant in Oudenbosch, Wilhelmus Lupardus.
Overigens was de classis Breda officieel pas in 1614
zelfstandig en behoorde tot dan bij de classis Dordt.
Vanwege het geringe aantal Protestanten ging de

Over het algemeen leefden de Katholieken en de
Gereformeerden naast elkaar; zij zochten de confrontatie niet. Op wraak en weerwraak zat niemand te
wachten. Desondanks hadden er vele kleine incidenten plaats, zoals toen in 1615 de deken van
Bergen op Zoom de predikant van Prinsenland en
Groot Zundert tegen kwam, waarop zich een scherpe
woordenwisseling ontspon. Ook werd er wederzijds
voor gewaakt, dat men de eigen leer “zuiver” hield,
zoals moge blijken uit onderstaande kopie uit oude
notulen van omstreeks 1731. Ook vonden wederzijdse ordeverstoringen van de kerkdiensten plaats.
Dit was o.a. in 1643 het geval.

De onderpastoor ging met de koster te voet naar
Hoeven. Zij ontmoetten onderweg de dominees van
Dinteloord, Roosendaal en Hoeven. De Roosendaalse
predikant was dronken en molesteerde de onderpastoor. Diens broer velde de dominee met een vuistslag, waarop de dronken gereformeerde voorgangers
verdwenen. Op 2 mei 1655 drong een groepje
katholieken bierdrinkend de calvinistische dorpskerk
binnen en viel kerkgangers lastig.

De sfeer was er duidelijk nog niet naar, om toenadering op geestelijk gebied te zoeken. Uit praktische
overwegingen werd dit wel eens geprobeerd.
Klachten daaromtrent werden serieus afgehandeld,
zoals o.a. blijkt uit onderstaande aantekening.
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Den 5 juni wanneer met D.H. predicant Didericx tot Steenbergen ben geweest, om Haer Ed. mo. doenmaels aldaer de
machtigingen van de gemeene middele te wachte, is mijn van gemelde Haer Ed. mo. gelast aenden coster en voorzanger
Schiffers te seggen her costeramt selver te bedienen, daer geen rooms gesinte toe te stellen.
De boecke en al tgene dat aen de kerck hoort voor te zorgen datter niet aen beschaducht wor.
De jonge jeucht te categiseren ende Psalmen te leeren singe, de school soo voor als naer de middag op de behoorlijcke uer te
openen en daer dan selver ook te verschijnen.
Aen de Predicant ende kerckenraet als coster en voorsang zijn plicht te volbrenge om voor te come datter geen verder clachte
geschiede, dat was het segge mede van Haer Ed. mo. gij lieden hebt het hecht in de hant, tot aen dH van der eijse wel
speciaal gelast sonder attestatie geen gelt te geven.

de waardering, “dat zij de jonge kerk door de Rode
Zee hadden geleid”. De weg naar het ambt werd wel
voor hen open gehouden. Vooral op het platteland
was er een groot tekort aan predikanten. De
generaliteit had in Leiden het statencollege opgericht
ook wel de “statenbak” genoemd; een soort seminarie
voor een predikantenopleiding om in de behoefte te
voorzien.

Als het voor de Reformatie soms al slecht gesteld
was met de priesteropleiding, met de
predikantenopleiding was het al niet veel beter.
Zelfbenoemde rondreizende predikers met een
reusachtige Bijbelkennis, maar men had minder van
doen met de kerkorde en toepassing synodale regels.
Hoe humaan en menskundig de synodale regels over
de te volgen procedures tegenover afgedwaalde
schapen ook waren, de moeilijkheid was, dat men
niet altijd over humane en menskundige predikanten
beschikte om de regels uit te voeren.

De preken duurden lang. Het convent van Wezel had
in 1568 al vermaand “de memorie der toehoorders
niet te belasten” en adviseerde het bij één uur preek
te laten. Op menige preekstoel stond een zandloper
en elke vijf minuten langer dan twee uur kostte de
preker zes stuivers. Er is een verhaal bekend van een
dominee die het zonde vond van zijn mooie preek en
bij elke vijf minuten riep: “vooruit, ik gooi er nog een
schelling tegenaan”.

Officieel was er een sterke binding tussen de kerk en
de overheid. De ene predikant was echter de andere
niet en menigeen bemoeide zich vanaf de kansel met
de stedelijke of de landspolitiek. Een predikant
voorspelde ook eens de ondergang van de V.O.C.,
“dat hebzuchtig en schijnheilig lichaam” en prompt
daalden de aandelen op de beurs. De synode van
Holland besloot in 1599 dat “geen sullende idioten
meer tot het ministerie (van predikant) beroepen
zouden worden”, waarmee de ongeletterde mannen
van het eerste uur werden bedoeld zoals Jan Arentsz.
de mandenmaker en Gerrit de Scheele. Zij kregen wel

Aanvankelijk hadden de dominees zelf voor de preek
uit de Bijbel gelezen. Allengs vond men, dat het
“weynich met hun waerdicheyt overeenquam”. Soms
benoemde men de schoolmeester tot voorlezer en
voorzanger. Het bezwaar tegen hen was vooral van
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de zijde van de dominee, dat ze “byna als Leeraers”
lazen.

ding van de taal, maar tevens een sterke stimulans om
zelf te leren lezen en schrijven met als gevolg de
grote Bijbelkennis van de protestanten tegenover de
geringe Bijbelkennis van de katholieken. De eerst
druk verscheen in het jaar 1639 in Leiden.

De Statenvertaling

Op het schutblad staat te lezen:
BIJBEL
Dat is de ganse heilige schrift bevattende al de
canonieke boeken van het Oude en Nieuwe
Testament.
Door last van de hoog-mogende heren StatenGeneraal en volgens besluit van de Synode Nationaal
in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen
in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet.
De Statenbijbel die nu nog op de kansel ligt is
gedrukt in 1741 te Leiden.

De pastorie/kerk in de Fenkelstraat tot 1649
In de beginjaren na de Reformatie kon de gereformeerde gemeente in Oudenbosch zich weinig uitbreiden. Tot overmaat van ramp overleden in 1625 alle
ouderlingen en diakenen op één na aan de pestziekte
die Oudenbosch teisterde. Kerkelijke vergaderingen
werden dientengevolge in die periode nauwelijks
gehouden. Sympathie van de kant van de bevolking
van Oudenbosch was er ook niet. Wel was men verzekerd van de bescherming van de Staten Generaal
en de zorg van de classis Bergen op Zoom. Na het
12-jarig bestand werd de oorlog in 1621 hervat. In
1625 heroverde Markies De Spinola Breda en de
roomse religie leefde in de hele streek weer op.

Tijdens het 12-jarig bestand werden er niet alleen
veel Protestantse kerken gesticht zoals in Oudenbosch, maar is er voor de Nederlanden een belangrijke gebeurtenis, zowel op kerkelijk als op gebied
van de eenwording van de Nederlandse taal op het
gebied dat we kennen als De Nederlanden en Vlaanderen. Tijdens de synode van Dordrecht (1618-1619)
wordt o.a. besloten tot een nieuwe Bijbelvertaling. Er
waren al wel 25 bijbelvertalingen in het Nederlands
in omloop, maar meestal waren dit vertalingen vanuit
een andere taal, meestal het Latijn. Tijdens de synode
werd besloten tot een letterlijke vertaling uit de oorspronkelijke talen, dat wil zeggen het Aramees, het
Hebreeuws en het Grieks. Mocht er in het Nederlands
geen exacte vertaling mogelijk zijn, dan werd er in
kanttekeningen uitleg gegeven. Opdracht tot de vertaling kregen zes geleerden, 3 voor het Oude Testament en 3 voor het Nieuwe Testament onder voorzitterschap van Johannes Bogerman, geb. in Ost
Friesland nabij Emden. Omdat men er van uit ging,
dat in de Zuidelijke Nederlanden het zuiverste Nederlands werd geschreven en gesproken, lag het
zwaartepunt op het taalgebruik in Brabant en Vlaanderen. De overzieners of reviseurs bekeken de manuscripten van de zes vertalers hierop. De Statenvertaling was een belangrijke impuls voor de eenwor-

Uiterst links op de tekening het voormalig koetshuis,
later de garage.In het midden een doorsnede van het
in 1632 aangebouwde woonhuis voor de predikant
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met daaronder de kelder. Rechts de in 1562
gebouwde RK pastorie, die tijdens het 12-jarig
bestand in handen kwam van de gereformeerden.

In 1648 werd bij de vredesonderhandelingen van
Münster een manier van samenleven overeengekomen, waarbij in de Noordelijke Nederlanden de
Gereformeerde Kerk de officiële kerk werd en de RK
kerk in een soort gedoogsituatie terecht kwam. In de
Zuidelijke Nederlanden was uitsluitend de RK godsdienst toegestaan. Staats Brabant, Limburg en Vlaanderen werden de generaliteitslanden genoemd. Toen
bleek, dat hier de ambtenaren die in opdracht van
Den Haag werkten het feitelijk voor het zeggen hadden. In het plakkaat van de Staten-Generaal van 16
juni 1648 werd alle priesters bevolen binnen acht
dagen uit het gebied van de Staten-Generaal te vertrekken. Daarnaast werd besloten de kerken voor de
roomse geestelijkheid en de Katholieken te sluiten en
alle paapse ornamenten daaruit te verwijderen. Ook
mochten de Roomsen geen openbare ambten bekleden. Intussen hadden de Gereformeerden in Oudenbosch hoewel gering in getal, vaste voet aan de grond
gekregen dank zij de Staatse steun. De
Gereformeerde Kerk telde in 1649 slechts 13
lidmaten, maar dit aantal groeide uit tot gemiddeld 80
personen rond 1700. In de oude notulen lezen we;
kerkbezoek: na rato. Het gebouw in de Fenkelstraat
kreeg na 1649 verschillende bestemmingen. Na 1750
werd de bestemming een woonhuis nadat het onder
veel protest van de Gereformeerden door de Rooms
Katholieken was gekocht. De St. Bernaerdsabdij
kreeg toen de toestemming van de Staten om het
gebouw te kopen. Vanaf 1751 was het weer een
rooms katholieke pastorie.

De kelder onder het middelste woonhuis, thans alleen
toegankelijk vanuit het rechter pand.
In 1632 werd tegen de kerk een woonhuis voor de
predikant aangebouwd en het als kerk in gebruik
zijnde deel gerestaureerd. Uit de vele “favorabele
subsidies” bleek de meer dan gewone belangstelling
van de hoge politieke en kerkelijke heren in de uitbreiding van de gereformeerde religie in Oudenbosch. Tegelijkertijd werd de bestaande pastorie die
in gebruik was als kerkgebouw gerenoveerd. Uit de
bedelbrief van Ds. Marcus Zuerius blijkt dat dit hard
nodig was, omdat “de kercke gebout is op eenen
zachten ende weecken gront sonder dat de
fondamenten van dien genoechsaem zijn versekert,
waar bij come de lichte timmeragie selve door
schaersicheijt van middelen, soo dt deselve kercke
niet tegenstaende die desen somer aen den zijde is
versekert door het timmeren van eene wooninge voor
den Bedienaer des H. Evangelij en stercke
anckeringen en tsamenhechtingen der kerkcke en des
voorm. Pastoriehuis noch echter aen den achtergevel
een instortinge dreijcht, ’t welk des voorn.
Kerckenraet voor den winter noch geerne geholpen
sage …”.

1649-1796
Kerkgebouwen kwamen op 3 maart 1649 in
gereformeerde handen, zoals de oude St. Agathakerk
aan de St. Bernaertstraat op de plaats, waar nu de
oude RK begraafplaats is. In die periode was Marcus
Zuerius BergopZomanus predikant. De St. Agatha
kerk “was de Roomsen met geweld ontnomen en met
de daar aanwezige pastorie voor de Hervormden
bestemd”. Deze kerk was sedert 1513 in gebruik door
de Rooms Katholieken. Van 1649 tot 1799 was de St.
Agathakerk in handen van de Hervormden en
moesten de Katholieken het doen met schuil- of
schuurkerken. Voor dat handjevol Protestanten was
de kerk veel te ruim. Een deel van de kerk was
afgeschermd voor gemeentelijke doeleinden, zoals
het gevangen houden van burgers.

Intussen had koning Philips IV verschillende predikanten in de Nederlanden verboden te prediken en
enkelen zelfs gevangen genomen. Als reactie hierop
kwam er een plakkaat op 20 juni van de Staten
Generaal waarbij werd verboden “alle excercitie van
de Roomsche religie, soowel in particuliere huysen
als in kerkcken of andere publicque plaetsen, op pene
(straffe) van arbitrale correctie”. In Oudenbosch is
van een vervolgingswoede tegen de roomsen echter
geen sprake. Armoede en de pest die herhaaldelijk
uitbrak, gaven al genoeg zorgen.
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De oude St. Agatha kerk, nog steeds in gebruik door
de Gereformeerden, had ter ondersteuning bij het
zingen van de psalmen grote behoefte aan een orgel.
In 1773 werd aan Ludwig König, een orgelbouwer
uit Keulen, de opdracht gegeven tot het bouwen van
een orgel in de kerk. Twee maanden is er aan de installatie van het orgel in de kerk gebouwd en op 3
augustus 1773 klonken de eerste orgeltonen in de
kerk en konden de in datzelfde jaar gereed gekomen
psalmenberijming met orgelbegeleiding worden
gezongen. Ds. Nummen, die persoonlijk veel had
bijgedragen aan het tot stand komen van het orgel
hield een redevoering, waarna de gemeente onder
begeleiding psalm 150 zong. De bijeenkomst werd
besloten met nog een uur orgelspel. Dat zij maar 25
jaar van het orgel in “hun” kerk zouden kunnen
genieten, zullen zij toen niet hebben gedacht. En
zeker niet, dat de oorzaak daarvan in Frankrijk zou
liggen.

HIER LIGT BEGRAVEN DE WELEDELE
GESTRENGHE HEER ABRAHAM BANIER
DROSSAARD VAN HET OOSTKWARTIER
DES MARQUISAATS VAN BERGEN OP
DEN ZOOM; GEBOREN DEN XXI VAN
LOUMAAND MDCC GESTORVEN DEN XV
VAN BLOEMMAAND MDCCLXXIII
Op verzoek van zijn zoon Hermanus die zijn vader
als drossaard was opgevolgd en diens moeder, werd
Abraham in 1774 in de toenmalig hervormde St.
Agathakerk begraven. De functie Drossaard vormde
een combinatie van de functies regioburgemeester en
officier van justitie. Zowel Abraham Banier als zijn
zoon Hermanus spanden zich in voor de
gereformeerden en waren berucht en gevreesd bij de
katholieken. Met de wet achter zich protesteerde
Abraham consequent tegen de benoeming van
katholieken op belangrijke overheidsfuncties. In een
oude wet was geregeld, dat die functies alleen
mochten worden bekleed door aanhangers van het
calvinisme. Zowel vader als zoon Banier stonden
bekend als scherpslijpers en papenhaters. Vaak handelden zij op eigen houtje als vertegenwoordiger van
de wet en interpreteerden de wet, zoals hen het beste
uit kwam. De schrik voor de familie Banier zat er zo
goed in, dat bij de sloop van de kerk in 1888 tot de
dag van vandaag het graf bewaard is gebleven.
Veel meer over de roemruchte familie Banier is te
lezen in de uitgave van de Heemkundekring over
“Conflicten uit het verleden van Oudenbosch” door
Q.W.J. Daas.

De bouw van het orgel in de St. Agathakerk
Het orgel heeft een lange en bewogen geschiedenis
achter de rug die begint in 1772, wanneer op 27
februari Drossaard en Schepenen van de heerlijkheid
Oudenbosch besluiten tot het laten vervaardigen van
een orgel voor de toen Gereformeerde Kerk. Fondsen
werden gevonden in de meer dan overvloedige gelden van de armenkas. De overheden lieten er geen
gras over groeien want reeds op 31 maart 1772 werd
met Ludwig König, een toenmalig zeer gerenommeerd orgelmaker uit Keulen, een contract tot het
maken van een nieuw orgel afgesloten.

Een naam die we telkens weer tegenkomen en hier
niet mag ontbreken is die van Abraham Banier. Op
de oude RK begraafplaats vinden we zijn graf op de
plaats waar de St. Agathakerk heeft gestaan, oostelijk
van de huidige kapel op de noordzijde van het hoogof oostkoor en vormt nu een deel van de geschiedenis
van Oudenbosch. Op de grafsteen staat:
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goedgekeurt.
Voorts nemen de Heere Besteeders tot haren last en
rekening het logies en behoorlijke verteering gedurende den tijd het voorsr. werk zal werden opgesteld,
in order gebragt en volkomen voltooijt is, blijvende
de arbeidslonen daar van voor rekening van de
aannemer.
Als nog werd besprokenen geconditioneerd dat het
transport tot het overvoeren van voorsr. werk uit
Keulen na deese Vrijheid alle zijn en blijven voor
rekening van de Heeren besteeders, gelijk ook het
maken en stellen van het Hoogzaal, het verwen,
vergulden etc.
Het voorsr. werk zal de aannemer moeten klaar en in
orde gestelt hebben half augustus van den aanstaanden jare 1773.
Waar voor hij aannemer zal genieten en profiteren de
somme van twee duisend drie honderd guldens en
voor een present aan desselfs zoon een en dertig
guldens tien stuivers, alle hollands geld.
De betaling zal geschieden soo dra het voorsr. werk
zal zijn voltooijt opgenomen en goedgekeurt.
Aldus gekontrakteert en overeengekomen binnen den
Oudenbos den 31 Maart 1772, en zijn ten desen hier
van gemaakt twee eensluidende wedersijds
geteijkende Contracten.

König was met zijn zoon naar Oudenbosch gekomen
om in aanwezigheid van de organist van de Grote
Kerk te Breda, Paulus Stockelmans, over het orgel te
spreken. Blijkens de bewaard gebleven rekeningen
voor logies en verteringen heeft men drie volle dagen
nodig gehad om tot het opstellen en ondertekenen
van het contract te komen.
“De ondergetekende Heere Drossart voor en in
naam van de Agtbare Magistraat en de Heere
Predikant voor en in naam van den Eerw.
Kerkenraad der Vrijheid Oudenbos bekennen bij
deesen haar Edel. ondertekening aanbesteed, en de
Heer Lodewijk Koning Mr. Orgelmaker, woonagtig
binnen Keulen, dewelk bij deese sijne meede
ondertekening bekent aangenomen te hebben het
maken van een nieuw orgel in de kerk binnen voorsr.
Vrijheid, dewelke moet bestaan in eijgenschappen als
volgt
No. 1 Praestant agt voet, van vereiste compositie en
met FoeIij belegt.
2 Bourdon Bas sestien voet
3 Bourdon Discant
4 Holpijp agt voet
5 Octav vier voet
6 Quint in Bas, drie voet gedekt, spreekt ses voet
Cornet vier sterk
7 Quint drie voet open
8 Super Octav twee voet
9 Mixtuur 4 sterk
10 Trompet agt voet Bas
11 Trompet Discant
12 Trambulant

w.g. H.R. Banier, W.H.Nummer
Ludwig König
orgelmacher”
Christian Ludwig König (1717-1789) en zijn zoon
Carl Phillip Joseph König (1750-1795) behoorden tot
een geslacht van beroemde orgelmakers, waarvan de
stamvader Balthasar König (ca. 1680- ca. 1755)
afkomstig was uit Münstereifel.
Kort na 1730 vestigde Balthasar König zich te
Keulen. Vele orgels van de familie König, waartoe,
ook Johann Kaspar König (1726-1761) behoorde,
werden nieuw vervaardigd of hersteld, zowel in
Duitsland als in Nederland. Op het Königorgel in de
Minoritenkirche te Bonn is de jonge Beethoven een
aantal jaren organist geweest. Van dit orgel ging de
kast in de oorlog verloren, maar is de klaviatuur, die
bij een ombouw verwijderd was, in het Beethovenhuis in Bonn bewaard gebleven.

Tot dit werk moeten de pijpen van goede orgelstoffe
gemaakt worden met een Clavier van 51 Claves, tot
D. ingesloten, met drie blaasbalken om genoegsame
wind te kunnen geven.
Wijders een aangehangen Pedaal van 18 Clavieren
en het overige noodsakelijke regeerwerk hier toe
diendende, als mede een uit twee delen bestaande
windladen van goed en droog hout na den eisch van
het werk; benevens de orgelkas en verdere daar aan
behorende cieraden volgens de daar van gemaakte en
hier bij overgegevene Teijkening. De materialen en
arbeidslonen tot dit voorsr. werk behorende blijven
alle voor rekening van den aannemer.
Wijders zal de aannemer verpligt zijn gemelde werk
op te setten en in behoorlijke order te stellen, dat het
selve de proef der onpartijdigen daar toe te nemene
Examinateurs zal kunnen doorstaan en werden

Redelijk tot goed bewaard bleven de Königorgels te
Steinfeld (1727), Breda (Waalse kerk 1763),
Schleiden (1770), Nijmegen (Grote kerk 1776) en
Arnhem (Waalse kerk 1777), om er enkele te
noemen. Dat men in Oudenbosch voor König heeft
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gekozen kan te maken hebben met het voltooien van
het door Johann Kaspar Köning aangenomen en begonnen orgel voor de Waalse kerk in Breda.
Na het voortijdig overlijden van Kaspar König werd
het instrument door broer Ludwig voltooid. De
faktuur van laatstgenoemde orgel is geheel identiek
aan die van andere Königorgels. De organist
Stockelmans zou in deze de trait d’ union geweest
kunnen zijn.
Het orgelbalcon, in het kontrakt “hoogzaal ” (oxaal)
genoemd, is vervaardigd door Bastiaan Jongeneelen,
waarvan de kwitantie à f 800,- is gedateerd 16 sept.
1773.
Voor het “verwen en vergulden van ‘t Nieuw
Gemaakt Orgel in de zelfde kerk met alle de
leverantien van goudt verf en olij etc. in den
Jaaren1773″ is op 30 dec. 1773 aan de Wed. J. van
Opstal f 348, 5 stuivers en 4 penningen betaald. De
uitvoerige specifikatie spreekt van lijmverven, gronden, vergulden en mahoniehouten (vrij vertaald).
Voor het “marmeren en vernissen van de drie pijlaren
onder het orgel in de kerke van den Oudenbos” werd
een ingeschakeld, P.J.J. Lacosta (quitantie dd. 20
aug. 1773).
De orgelmakers moeten spoedig na de ondertekening
van het contract aan het werk zijn gegaan, want op 4
juli 1773 arriveerden de orgeldelen in Oudenbosch en
wel per schip. Het vervoer van Keulen tot Dordt
geschiedde op het schip van Clemens Gugenohl; dat
van Dordt naar Oudenbosch via de Geervlietse Tol,
aan boord van Simon Ouboter.
De kosten van een en ander aan vracht, in- en
uitkomende rechten, paspoort etc. waren niet gering:
f 211, + 1 stuiver.
Van 4 juni tot 6 aug. 1773 “sijn de eurgermaakers bij
mijn ondergeteekende gecoome logeeren dat sijne
negen negen weeken verteert eijder week tien gul met
haar bijge……………..……. . . . .. f 90-0-0
30 vlesse rooije wijn 12 st. de vIes f 18-0-0
57 vlesse witte wijn 10 st. de vIes f 28-10-0
aan den tol van de eurger f 4-0-0

De ingebruikname op 3 aug. 1773 (dus nog ruim voor
de gecontracteerde datum van half augustus) wordt in
het kerkelijke tijdschrift BOEKZAAL DER
GELEERDE WAERELT van oktober 1773 als volgt
beschreven:
“Oudenbos.
Den 3 augustus. Heden is het ongemeen fraay nieuw
Orgel in de Gereformeerde Kerk alhier onder een
groote toevloed van menschen met veel plegtigheid
ingewijd geworden.
Des morgens ten tien uuren hoorde men een alleraangenaamst en verrukkend geluid van allerhande
musicale Instrumenten, Pauken, Keteltrommen,
Trompetten enz. waar na de Wel. Eerw. en zeer
geleerde Heer W.H. Nummer, waardig en zeer gelieft
Leeraar alhier, eene voortreffelijke redenvoering
deed, welke geeindigt zijnde, wierd de geheele 150
Psalm gespeelt en van de gantsche gemeente met
vrolijke en dankbare herten gezongen, eindelijk werd
na het uitspreken van den zegen nog een gantsch uur
gespeeld en deeze plegtigheid tot elks genoegen
besloten.
Gemelde Orgel, ’t welk na de verwagting beantwoord, is gemaakt door den beroemden en kundigen
Lodewijk Koning, Mr. Orgelmaker woonachtig te
Keulen en bestaat uit de volgende Registers…..”
Dan volgt de bovengenoemde dispositie.
Uit de bewaard gebleven rekeningen wordt duidelijk
dat men niet kinderachtig te werk is gegaan:
“Bij de gelegentheid van de inwijding van het orgel
binnen de gereformeerde kerke van den oudenbos ist
ten heusen van J.Herman zoo door de muziecanten
als door derzelve voorlieden en paarden verteert.”de
heer Stockermans orgelist
des avens supe (souper) « - 10 – «
1 bootel Rod wijn
« - 12 – «
Logis “ - 6 – “
des medags 15 – 15 – “
21 personen Eetten a 15 st: yder persoon
des morgens en medags 50 - 8 – “
84 bootels Rod:wijn a: 12 st
nog aan voorlieden voorraden
voor paarden 12 – 13 – “
samen 80 - 4 – “
Deze kwitantie is gedateerd 3 aug. 1773.

Voldaan door meheer f 140-10-0
de predikant Nummer
Oudenbos, 6 september 1773.
D.Doven”

In de DISPOSITIEN der merkwaardigsten KERKORGELEN van Nicolaas Arnoldi Knock, verschenen
te Groningen in 1788, wordt het orgel vermeld op
pagina 63 en wel onder “Oudenbos. In Holland”. .

Eind juli 1773 moet het orgel gereed geweest zijn,
opgeleverd en gekeurd, want de kwitantie van
Ludwig König, “burger en orgelmacher der
Prifeligirtenen reichstatt Cöllen am Rhein heeft als
datum “Cöllen den 29 ten Julii 1773″.
31

De dispositie is niet volledig, aangezien bij de Quint
6′ geen melding gemaakt wordt van het feit, dat het
register slechts in de bas aanwezig was. Hiermee
komen wij aan een kleine beschouwing m.b.t. de stijl
van de orgelmakers König.

In 1799 na de Franse revolutie werd de St. Agatha
kerk teruggegeven aan de Rooms-katholieken.
Reparatie bleek hard nodig. Tussen 1793 en 1795 is
het gebouw gebruikt als inkwartiering van militairen
en als magazijn. Ze hadden er gestookt, gekookt en
gesmookt, aldus pastoor Hellemans. Het kerkgebouw
werd na de voltooiing van de basiliek St. Agatha en
Barbara in 1882 gesloten.

Afgezien van het orgel in de Grote kerk in Nijmegen,
dat meer de stijl van de opdrachtgevers dan die van
de orgelmakers laat zien, valt bij Königorgels op, dat
bij eenklaviers instrumenten en op de hoofdwerken
van meerklaviers orgels geen viervoets fluiten
gedisponeerd zijn (Steinfeld, Keulen-Jezuieten,
Düsseldorf-St. Maximilian, Schleiden, Oudenbosch,
Arnhem-Waalse).
Verder is het werk onmiskenbaar verwant met de
Franse orgelstijl in de factuur van labialen en
tongwerken. Tenslotte is er bij de latere Königorgels
(overigens ook bij een aantal tijdgenoten) een
neiging, de klank als het ware dieper te maken: in
Oudenbosch door het plaatsen van een gedekte Quint
6′ bas, gekombineerd met een Cornet vanuit de
zestienvoet; bij het Arnhemse orgel door de 12
grootste pijpen van de Bourdon 16′ als Quint 12’ uit
te voeren, zodat in het groot oktaaf een 32voets
resultantklank ontstaat en dat n.b. op een viervoets
orgel.

Na het beëindigen van de 80-jarige oorlog verscheen
het ene plakkaat (aanplakbiljet / bevelschrift) na het
andere en beperkte “paapsche stouticheden“ en
“paapsche superstitie” zoals het plakkaat uit 1661 in
het volgeende hoofdstuk. Qua inhoud doet
onderstaand plakkaat sterk denken aan de plakkaten
zoals die onder Karel V werden gepubliceerd, maar
dan gericht tegen de ketters en waarin werd gedreigd
met zeer zware straffen, die ook daadwerkelijk
werden uitgevoerd.

St. Agatha kerk 1513 – 1882 in gebruik. Van 1649 tot 1799 in hervormde handen. De kerk werd gesloopt in 1888.
Van de stenen van de gesloopte kerk is op dezelfde plaats een kapel gebouwd.
(tekening 1739 Abraham de Haen)
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De RK parochie groeide en rond 1750 telde de parochie ongeveer 1200 katholieken. De oude schuurkerk was te klein geworden en in 1798 waren dat er
al 1974 tegenover 156 Protestanten. Bij sommige
diensten moesten gelovigen buiten de kerk de dienst
volgen, wat weer ergernis gaf aan de gereformeerden.
Er werd een verzoek ingediend voor het bouwen van
een grotere schuurkerk. Dit werd toegestaan onder
voorwaarde, dat de nieuwbouw niet mocht worden
misbruikt door het maken van ruimere plaatsen voor
welgestelden, maar dat alle ruimte moest worden
benut voor het creëren van meer zitplaatsen.
Bovendien moest bij gereed komen de oude schuurkerk onmiddellijk worden gesloopt. Deze schuurkerk
werd gebruikt tot 1882, toen de basiliek St. Agatha
en Barbara gereed kwam.

Placaat
Inhoudende verbod dat geen Jesuiten/ Priesters/
Paapen/ Monniken of andere geordende Personen
van de Roomse Gesinden/ in deese Landen en sullen
moogen koomen of verblijven/ Ec. Dorder dat
niemand eenige Conventiculen der Papisten sal
moogen frequenteren/ of eenige Pausselijke
superstitiën exerceren/ nog eek geene kinderen ter
Schoole of ter Studie te senden of te leggen in eenige
Universiteiten/ Schoolen of Collegien van Jesuiten;
mitsgaders geene Collecten of Vergaderinge van
Geld/ Goud/ Silver/ gemunt of ongemunt/ of andere
Goederen of Waaren/ voor of ten behoeve van eenige
Gasthuizen/ Geestelijke of andere Collegien of
Conventien te doen. Verbiedende wijders de t’
saamwooninge van de Kloppers en haar bedrijf;
Item/ dat geen weeskinderen (welker Ouders/of een
van deselve/ is geweest van de Gereformeerde
Religie) sullen werden opgevoed bij Papistisch
Voogden;en eindelijk scherp verbiedende alle
conniventien en andere quaade gangen van de
Officiers.

De Staten Generaal maakten het de roomsen, zoals
bv. uit bovenstaande blijkt, bepaald niet gemakkelijk
hun godsdienst publiekelijk uit te oefenen. Verkettering met vervolgingen en brandstapels werden weliswaar niet meer gebezigd, maar de rollen waren nu
omgedraaid. Dat desalniettemin de roomse godsdienstoefeningen konden worden uitgeoefend, ligt
vooral aan de plaatselijke overheden. Volgens plakkaten van 1660 en verscherpt in 1720 moesten de
“achtbare regeerders van
Oudenbosch alleen en uitsluitend gekozen worden
uit de Hervormde
Religie”. Hier werden
zelfs roomse
burgemeesters aangesteld
“uyt hoofde van
qualificatie ende vermogen, schoon van de
Paapsche Religie sijnde,
boven andere ingesetenen
verre de bequaamste
was”.

De mis werd min of meer in het geheim opgedragen
in woonhuizen, stallen, schuren en schuilkerken.
Voor een vast bedrag per jaar kon men evenwel
ontheffing krijgen en
konden er vanaf 1684
schuurkerken worden
gebouwd, waaraan je
aan de buitenkant niet
mocht zien, dat het
eigenlijk om een kerk
ging. In Oudenbosch
kwam er een schuurkerk
ten noorden van de
markt aan het einde van
het meesterstraatje.
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De geest van de Franse Revolutie was duidelijk ook
in Brabant doorgedrongen. Het verzoek werd
toegestaan onder de voorwaarden, dat de roomsen
alles zelf zouden betalen en niet zouden luiden
tijdens de dienst der hervormden. Overigens zaten de
hervormden van 1796 tot 1803 zonder eigen
predikant. Ds. Ecoma uit Oud Gastel was in die
periode waarnemend predikant. In ieder geval konden
de roomsen hun eigen klokken weer gebruiken, die
de gereformeerden zich hadden toegeëigend, of
eigenlijk aan hen waren toegewezen.

De verstandhouding tussen katholieken en
Protestanten tot de Franse Tijd
Hoewel de verstandhouding tussen de Roomskatholieken en de gereformeerden ogenschijnlijk wel
verbeterde, duurde het tot na 1795, voordat de
wederzijdse plagerijen ophielden. In dat jaar, naar
voorbeeld van de Franse Revolutie, werd in
Oudenbosch een plaatselijke Burgersociëteit
opgericht met als doel op te komen voor de rechten
van het volk van Oudenbosch en met name de
meerderheid, zijnde het Roomse volk. Zo verzochten
zij op 11 juli 1795 de Municipaliteit (gemeentebestuur) voor de roomse kerkdiensten de klokken te
mogen luiden, en dat in de tijd van de schuilkerken.

Op bovenstaande tekening twee van de locaties waar de gereformeerden (vanaf de franse tijd hervormden geheten)
gehuisvest zijn geweest. Links zien we de oude St. Agathakerk (150 jaar lang) en rechts de oliemolen met
bijgebouwen, waarin in de franse tijd korte tijd onderdak werd gevonden.
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1796 – 1820. Een korte maar belangrijke periode

De pastorie in de Fenkelstraat vanaf 1799 tot 1819

Op 1 maart 1796 kwam voor het eerst De Nationale
Vergadering bijeen, zeg maar de eerste Nederlandse
volksvertegenwoordiging. Stadhouder Willem V was
uit vrees voor Franse toestanden naar Engeland
gevlucht. Er was een trage besluitvorming. De
Unitariërs, zij die voor nationale eenheid waren,
stonden tegenover de Federalisten, dus degenen die
de gewesten meer zelfstandigheid wilden geven.
Uiteindelijk werd na een staatsgreep in januari 1798
besloten, dat De Nederlanden één- en ondeelbaar
waren. De overgang tot de regeringsvorm naar Frans
voorbeeld wordt hier wel de Fluwelen Revolutie
genoemd. In 1798 werd de eerste Nederlandse
grondwet aangenomen, die toen nog staatsregeling
heette. In deze staatsregeling werd uitdrukkelijk de
scheiding tussen kerk en staat vastgelegd. In
aanvullende artikelen, waarbij de kwesties tussen de
godsdiensten nader werden geregeld, was ook een
regeling omtrent kerkgebouwen en pastorieën
getroffen. Kerkelijke gebouwen van voor 1648
werden beschouwd als eigendom
van de gemeenschap en werden in
1798 herverdeeld op basis van de
verhouding van het aantal gemeenteleden. In Oudenbosch waren toen
1794 Rooms Katholieken tegenover
156 Protestanten. Zoals eerder
vermeld kregen de katholieken in 1799 hun oude St.
Agathakerk terug. Na een grote opknapbeurt kon de
kerk op 1 oktober 1801 weer in gebruik worden
genomen en werden de schuurkerken in 1803 tegen
gunstige voorwaarden aan de hervormden
aangeboden. Dezen weigerden en de schuurkerken
werden in 1809 afgebroken. Voor- en tegenstanders
van gemaakte afspraken op landelijk niveau konden
het toch niet met elkaar eens worden.

Na 1799 waren de hervormden in Oudenbosch nog
steeds op zoek naar een ruimte die tot kerk kon
dienen en na een periode van 6 maanden volgens
afspraak in de pastorie in de Venkelstraat te hebben
gezeten, werd een onderkomen gevonden in de Oliemolen aan de westzijde van het Turfhoofd. Dit voldeed niet. Volgens de redenering, dat bij het vervallen van kerkelijke gebouwen aan de staat ook de
pastorie in de Fenkelstraat hier ook onder viel, had in
1804 het Staatsbewind van de Bataafsche Republiek
de pastoor gesommeerd bedoeld huis te ontruimen.
Toen de pastoor hieraan geen gevolg gaf, werd hij
met zijn beide kapelaans door de inspecteur W.E. van
Dompseler ondersteund door enkele Franse soldaten
met geweld op straat gezet, kompleet met inboedel.

De pastorie werd aan de hervormden geschonken om
die als kerk te gebruiken. Er werd bezwaar aangetekend door de rooms katholieken en in de Rotterdamsche Courant van 28 augustus 1804 werd er
schande van gesproken. Bij Koninklijk Besluit van
17 februari 1807 bevestigde koning Lodewijk Napoleon het besluit in het voordeel van de hervormden en
schonk de katholieken als compensatie een bedrag
om de oude pastorie op de Markt te herstellen. De
eerste hervormde dienst werd gehouden in de achterkamer aan de rechterkant van het woonhuis op 4
november 1804. In de jaren rond 1950 herinnerde
men zich, dat tegen de schoorsteen in het vertrek dat
nu als keuken dienst doet, een zogenaamd “klankbord” aanwezig was, wat er op wees, dat daar de
kansel gestaan had. In die ruimte plus de kamer die
grenst aan de Fenkelstraat werden de kerkdiensten
gehouden. Al gauw bleek de ruimte te klein en werd
er een tussenmuur weggebroken. Hiervoor werd eerst
toestemming aangevraagd. Deze toestemming werd
in 1805 verkregen onder het voorbehoud, dat
wanneer men later de muur weer wilde plaatsen, dit

In Frankrijk was Napoleon Bonaparte aan het bewind
gekomen. Deze besloot in 1805, dat het bewind in De
Nederlanden niet daadkrachtig genoeg was en stelde
een raadpensionaris aan om orde op zaken te stellen.
Dit werd Rutger Jan Schimmelpenninck, die vanwege een oogziekte een jaar later in 1806 moest aftreden. Napoleon stuurde zijn broer Lodewijk Napoleon
naar Nederland. Na 11 jaar hield de Bataafsche Republiek op met bestaan. Lodewijk Napoleon werd
koning van het Koninkrijk Holland.
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op eigen kosten zou gebeuren. Later is er weer een
scheidingswand aangebracht. Aan het stucwerk aan
het plafond is nog steeds te zien, dat de huidige scheidingswand niet oorspronkelijk is. Het huis dat door
de predikant werd bewoond was in 1807 aan de kerkenraad bij koninklijk besluit in eigendom gegeven.
De pastorie heeft in 1814 ook nog gediend voor de
opvang van militairen en wel 1 sergeant en 4 soldaten. Wellicht dezelfden, die in de St. Agathakerk de
orgelpijpen met hun sabels vernielden en er hun
paarden stalden.

Het onderhoud van kerkruimte en pastorie bleek een
kostbare zaak vanwege de vele benodigde reparaties
en aanpassingen. Toen bekend werd, dat koning
Lodewijk Napoleon op 27 april 1809 ook Oudenbosch op doorreis tijdens zijn vijf weken durende
inspectietocht door Brabant en Zeeland zou aandoen,
besloot de kerkenraad een brief op te stellen waarin
zij schreven, dat met veel moeite en uitputting van de
financiële middelen een kerkruimte in de woning van
de predikant was ingericht. Deze ruimte was veel te
klein en vooral ’s winters voldeed de ruimte niet
vanwege de opeengepakte uitademing van de kerkgangers en de dampen van de vuurstoven, waardoor
vele mensen onwel werden. Lodewijk, ook wel
Lodewijk de Goede genoemd, reisde per koets in het
gezelschap van zestig huzaren en dertig hofdienaren
zoals ministers en artsen.
In de praktijk hadden Joden en Katholieken niet
dezelfde burgerrechten als de Protestanten. In 1808
verklaarde Lodewijk alle godsdiensten als gelijkwaardig, waardoor er een herverdeling van kerkelijke
goederen nodig was. Door de Protestanten een bedrag
toe te zeggen voor het bouwen van een nieuwe kerk
konden de Katholieken hun bezittingen terug krijgen.
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Een echte eigen kerk
Op de dag van het bezoek van de koning werd aan
het portier van de koets audiëntie verleend aan het
gemeentebestuur, de pastoor en aan de predikant,
Ds. P. Jung. Deze laatste kreeg de gelegenheid de
brief mondeling toe te lichten. Hij kreeg de toezegging, dat Zijne Majesteit maatregelen zou nemen om
het probleem van een eigen kerk op te lossen. Op 14
mei 1809 kwam de toezegging van de koning om aan
de hervormde gemeente een bedrag van 7000 gulden
toe te kennen ten einde daarvoor een kerk te bouwen
voor de hervormden van Oudenbosch, Rucphen en
Zegge. De bedoeling was, dat de bouw gedurende dit
lopende jaar voltrokken zou zijn. Het
gemeentebestuur kreeg de opdracht de hervormden
ter wille te zijn bij het vinden van een geschikte
locatie en dat de nieuw te bouwen kerk “zoveel
mogelijk tot sieraad van de gemeente zou
verstrekken”. Een geschikt terrein werd gevonden n.l.
in de tuin van de pastorie aan de Venkelstraat. Bij KB
van 13 september 1809 schonk Lodewijk Napoleon
de tuin aan predikant en kerkenraad in eigendom.
Maar het liep allemaal anders dan gedacht. Lodewijk
Napoleon werd door Napoleon Bonaparte terug
geroepen naar Frankrijk met het verwijt, dat hij zich
meer bezig hield met de belangen van de Hollanders
dan met de belangen van Frankrijk. Holland werd
ingelijfd bij Frankrijk en de pastorie bleef voorlopig
dienst doen als kerkgebouw. Van de toegezegde 7000
gulden was nog maar een klein deel ontvangen. Het
Franse bestuur dat tot 1813 aan de macht bleef
voerde wijzigingen door ten nadele van kerkgenootschappen en voorgangers. Vergoedingen en
traktementen werden stop gezet. Bezwaarschriften
haalden weinig uit en in 1812 vertrok ds. Jung,
overigens zonder afstand te doen van zijn recht op de
predikantsplaats en zijn rechten op jaren achterstallig
salaris. Pas op 24 januari 1814 wordt er in de
Staatscourant een regeling afgekondigd voor de
uitbetaling van achterstallige salarissen. Het duurde
tot 1818 voordat de financiën rond waren en de
bouwplannen konden worden uitgevoerd. Op 23
maart 1819 legde burgemeester Jacobus Benjamin
van Breda de eerste steen en op 17 oktober 1819 kon
de toenmalige predikant Herm. Joh. Krom zijn
“Leerrede bij de opening van de nieuwgebouwde
kerk in den Oudenbosch” houden. Pas op 24 juli
1826 wordt de kwestie van de achterstallige
traktementen opgelost.
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De foto hier naast dateert van voor
1909. De kerk staat iets naar
achteren gebouwd en is niet te zien.
Wat wel te zien is, is het torentje
van de kerk dat vroeger midden op
het dak heeft gestaan. In het pand
vooraan rechts op de foto is nu Mol
Brillen gevestigd

Kandidaten sturen soms vragenlijsten in, voordat
men ingaat op een beroep. Zo weten we, dat de kerkgemeenschap te Oudenbosch op 27 juni 1814 bestaat
uit 102 mensen, waarvan er 60 à 70 lidmaat zijn. Men
maakte zich zorgen over het geringe aantal kerkelijke
huwelijken. Het was geen uitzondering als men pas
in het huwelijk trad, als er een of meer kinderen waren geboren. En dan nog voor de kerk te trouwen. . . .

In zijn inleiding voorafgaande aan de Leerrede
(=preek) zegt de dominee over de nieuwbouw o.a.:
“Daar echter genoemde vorst (Lodewijk Napoleon)
zijnen troon en ons vaderland verliet, alvorens deze
som geheel was uitbetaald, moest de gemeente zich
blijven vergenoegen met derzelver Godsdienst te
kunnen uitoefenen in gezegde Predikantswoning; tot
dat wij door de milddadige ondersteuning van onzen
geliefden vorst Koning Willem den I, in staat waren
het gebouw te stichten, waarin deze eerste leerrede
werd gehouden.” De Leerrede wordt gehouden over
Psalm 92: 5 waarin staat: “Gij hebt mij verblijd Heer
met Uwe daden: ik zal juichen over de werken Uwer
handen.” In de preek verwijst de predikant naar de
afschudding van het Spaanse juk en de vrijheid van
geweten, alhier door de zorg van ’s lands Godvruchtige Overheid gevestigd en met veel belangstelling
onderhouden. Verder wijst hij er op hoezeer het van
belang is, dat de eredienst met de nodige plechtigheid
en deftigheid gevierd moet worden. Opmerkelijk is
zijn opmerking, dat “dit godshuis, niet het voorrecht
is van een heersende godsdienst (de hervormde kerk),
het is geen verovering, altijd vernederend en smartelijk voor de overwonnenen; nee, het is het geschenk
van een verlichte en verdraagzame overheid, welke
iedere bewoner van het vaderland, de middelen wil
verschaffen om God zo te dienen, als hij dit meent te
moeten doen volgens overtuiging en geweten.”

Onder het volk was vaak grote armoede. De diaconie
ontving subsidies om de mensen van voedsel te kunnen voorzien. Het gemeentebestuur vroeg om te collecteren om de gevolgen van een ramp die zich in
Oudenbosch had voorgedaan op 19 augustus 1815 te
kunnen opvangen. Wat deze ramp inhield, heb ik niet
kunnen achterhalen. Iemand wist te vertellen, dat het
wellicht een wervelstorm was geweest, maar was niet
zeker over het tijdstip. Ook werd er jaarlijks gecollecteerd voor hen “die in de gewapenden dienst in de
Nederlanden” waren. Al met al is dit een periode met
een aaneenschakeling van verzoeken, bezwaarschriften, mededelingen van diverse overheden en instanties, klachten enzovoort. Het kunnen betrekken van
een eigen kerkgebouw sluit deze periode af. Het is
dan ook met grote dankbaarheid dat Ds. H.J. Krom in
zijn Leerrede, gehouden op 17 oktober 1819, kan
schrijven, dat “wij door de milddadige ondersteuning
van onzen geliefden Koning, Willem I, in staat waren
het gebouw te stichten, waarin deze eerste Leerrede
werd gehouden.”

De eerste periode na 1813 was voor de kerk geen gemakkelijke tijd, nog afgezien van genoemde financiële perikelen. Uit de archieven blijkt, dat men zich
zorgen maakte over “het geringe aantal predicaties
ten plattelande”. Het beroepen van predikanten ging
moeizaam.
38

Op het document rechts is te lezen, dat “Den 26. van
Zomermaand 1809” de beslissing van de koning om
de Hervormde Kerkeraad van Oudenbosch 7000
guldens toe te kennen om een kerk in Oudenbosch te
bouwen wordt geaccordeerd.”

Op de foto is goed te zien, dat deze genomen is na het
jaar 1909, het jaar waarin de voorgevel werd verhoogd met een topgevel en een torentje.
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De periode na 1820
Lodewijkskerk of waterstaatskerk?
Lodewijk Napoleon wilde snel goed Nederlands
leren, maar in een redevoering sprak hij nog de onvergetelijke woorden: “Ik ben uw Konijn Van Holland.” Dit mocht niet verhinderen, dat dank zij de
persoonlijke bemoeienis van Koning Lodewijk
Napoleon er bijna 20 Protestantse kerken in Brabant
konden worden gesticht, waaronder die van Oudenbosch. Het waren vrijwel altijd eenvoudige kerken in
neoclassicistische stijl gebouwd, een goedkope maar
smaakvolle bouwstijl met boogvormige ramen en
gietijzeren kozijnen. Deze kozijnen zijn met de restauratie van 1921 en het aanbrengen van de glas in
loodramen verwijderd. Vanwege het tijdstip van de
bouw (1819) is onze kerk dus een Lodewijkskerk en
geen waterstaatskerk zoals wel eens wordt gedacht.
De waterstaatskerken konden worden gebouwd met
een subsidieregeling van het Ministerie van Rijkswaterstaat welke dateert uit 1824 en gold tot 1875.
De Protestantse kerk in Oudenbosch bestond al voor
deze regeling van kracht werd. Het type kerk wordt
ook wel zaalkerk genoemd.

Velen hebben intussen aan het kerkgebouw gewerkt.
Sommigen lieten hun naam, zoals gebruikelijk in die
tijd met zwierige letters en veel krullen, achter zoals
hier boven op de kerkzolder.
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Woord door de gemeente. In 1773 werden de teksten
van Datheen vervangen door een selectie van berijmingen uit de 18e eeuw. Deze werden algemeen gezongen tot de zestiger jaren van de 20e eeuw. Vanaf
1967 werd een nieuwe Nederlandse psalmberijming
ingevoerd. De oorspronkelijke melodieën werden in
ere hersteld.

Het orgel als ondersteuning voor het geestelijk
lied

Eén van de twee aankondigingborden in 1745 aan de
kerk geschonken door W. Batty.

Niet altijd en overal werd het kerkorgel met instemming ontvangen. In de eerste jaren na de
Reformatie heette het, dat “het gans behoort afgheset
te wesen”. Het zou de “lichtveerdigheyt en de
superstie bevorderen”. Vanwege het orgelspel zou
men de preek vergeten, wat juist satans bedoeling
was. Ds. Voetius uit Leiden vond het een “dom en
onzedelik geluyt”. Er klonken echter ook andere
geluiden. Zo sprak men er in Rotterdam van, dat de
organist zich moest bedienen van “bekwaeme
Registers en Toonen.” Dit was vooral bedoeld “tot
meeste leyding en toonhouding van de gemeente.”
Ook werd het steeds meer gewoonte ‘s ochtends tot
een half uur na de kerkdienst op het orgel te spelen.

Naast de Berijmde Psalmen kreeg de Nederlands
Hervormde Kerk in 1807 een bundel Evangelische
Gezangen, met in 1866 nog een uitbreiding. Beide
werden in 1938 vervangen door een nieuwe bundel
van psalmen en gezangen. Een bewerking hiervan
werd in 1973 ingevoerd als Liedboek voor de kerken
Deze uitgave werd in 2013 weer vervangen door het

In de 18e eeuw zong men nog altijd de “Psalmen
Davids uyt den franҫoschen Dichte in Nederlandschen overgezet door Petrum Dathenum” in de 2e
helft van de 16e eeuw. Het zingen had weinig overeenkomsten meer met de oorspronkelijke frisse
Franse melodieën. Het ritmisch zingen had plaats
gemaakt voor het zingen op hele noten. Toch heeft
het kerklied door de tijden heen een belangrijke
functie gehad in de eredienst als vertolking van het

Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.
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kerk. We kunnen gevoeglijk aannemen, dat de bij het
afbreken aangetroffen dispositie dezelfde was als de
dispositie in 1850.

Het orgel nader bekeken

De orgeldeskundigen Frans Jespers en Ad van
Sleuwen hebben in HET ORGEL 80 (1984) 38-40
een artikel aan het orgel van hervormd Oudenbosch
gewijd. Van de buitenkant geven zij de volgende
beschrijving: Het orgel staat in de balustrade, op een
klein oxaal, dat rust op twee pilaren. Oxaal en kas
zijn wijnrood geschilderd, met vergulde biezen, snijwerk en labia van de frontpijpen. Het front bestaat uit
een ronde middentoren, bekroond met een vaas, en
licht overhoekse spitse buitentorens, met gedeelde
velden daartussen. Het front bezit verder een sterk
geprofileerde onderlijst, en naast de buitentorens
opvallend brede stijlen met eenvoudige zijwangen, en
op deze torens witte bazuinengelen. Terwijl in de
consoles van de buitentorens Knipscheers stijl herkenbaar is, is dat met de brede console van de middentoren minder het geval. De claviatuur aan de
achterkant van het orgel, heeft lange manuaaltoetsen
en sobere bakstukken, en verder brede pedaaltoetsen.
De registratuur is uiteraard wat druk voor zo'n orgel.
De kast is verder voorzien van veel deurtjes en panelen. Opvallend zijn twee langwerpige horizontale
paneeltjes aan weerszijde van het pedaal. Gaven ze
ooit toegang tot een lade die onderin deze kast lag?

Op 8 december 1850 wordt in de uit 1819 daterende
kerk een orgel in gebruik genomen. Dit instrument is
geleverd door de Amsterdamse orgelbouwer Knipscheer. Het orgel was een geschenk van een aantal
gemeenteleden. Het orgel was niet helemaal nieuw.
Er is briefje bewaard gebleven, waarvan de inhoud

luidt:
"Het orgel dan wat het uiterlijkheden aangaat geloof
ik dat het algemeen zal voldoen en zoo goed als
nieuw is. Het inwendige zoo niet geheel voor het
grootste gedeelte gebruikt of oud willen wij hoopvol
vertrouwen aan de verwagting te zullen beantwoorden; dit laatste betwijfel ik echter zeer". In de kantlijn
geeft de schrijver nog een kort oordeel over het orgel:
Regeerwerk oud. Klavier oud. Veeren gebreukt, en
sommige lam, waarvoor reeds andere zijn geplaatst.
Windbalg goed. Toon: Cornet zwak en zonder toon.
Holpijp goed. Mixtuur wankelend. Prestant goed.
Overige registers redelijk". In 1971 werd het orgel
gedemonteerd in verband met de restauratie van de
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Verschueren te Heythuysen. De restauratieopdracht
werd verstrekt op basis van de handhaving van de bij
de demontage aangetroffen dispositie. Nader onderzoek bij de restauratie leerde, dat het orgel in ieder
geval drie gedaantes heeft gehad: De situatie Knipscheer van 1850, een situatie grofweg gedateerd op
1770 en tenslotte de oorspronkelijke situatie, te
plaatsen zo omstreeks 1700. In overleg met de Rijksadviseur voor de orgels is besloten de dispositie terug
te brengen naar de situatie van 1770, gezien de gegevens en het aanwezige materiaal. De kerkvoogdij
verstrekte daartoe een aanvullende opdracht.
Daarna volgt in het artikel een uitgebreide beschrijving van de binnenzijde van het orgel.
Beide beschrijvingen hebben betrekking op het
huidige orgel. De auteurs besluiten hun artikel als
volgt: Samenvattend moet vooralsnog het praktisch
restauratiewerk in Oudenbosch geprezen worden,
zowel om de verrassende reconstructie als om de
intonatie. (...) Maar wellicht kan nader archiefonderzoek uitwijzen, dat de huidige reconstructie niet
alleen teruggaat op 1770, maar zelfs op de tijd omstreeks 1700. De auteurs bedoelen daarmee, dat zij op
grond van de vrijwel ontbrekende documentatie uit
1850 en uitgebreid inwendig onderzoek van het orgel
niet hebben kunnen besluiten tot een definitieve
precieze datering van de oudste delen van het orgel.
Op 28 mei 1979 is het orgel zo goed als klaar. Het
moet alleen nog geplaatst en geverfd worden. De
adviescommissie heeft als kleur ossenbloedrood
genoemd. Dit advies wordt opgevolgd.
Op 12 november 1979 wordt duidelijk, dat het
schilderen ongeveer 5 weken duurt en ƒ 8000,-- gaat
kosten.

Foto’s: Ger Blok
Pas in 1978 kwamen er gelden beschikbaar voor de
restauratie van het orgel, onder andere door een
subsidietoekenning van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Tot 1976 heeft het orgel opgeslagen gelegen in de kelders van St. Anna en later in
het St. Elisabethziekenhuis. In maart 1978 werd de
opdracht tot de restauratie verstrekt aan de firma
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De dispositie:

DISCANT CIS' - f3
Prestant 8 vt oud

Klavier C-f3

Holpijp 8 vt oud

BAS C -c1

Octaaf 4 vt op een pijp na oud

Holpijp 8 vt groot oct. nieuw, kl. oct. oud, geh.
metaal.

Quint 3 vt op 3 pijpen na oud
Fluit 4 vt cis1 -d2 oud, de rest nieuw

Octaaf 4 vt op 3 pijpen na nieuw

Sexquialter 2 st 2 2/3 - 1 3/5 oud op 14 pijpen na

Quint 3 vt oud

Terts 1 3/5 vt nieuw

Fluit 4 vt op een pijp na oud

Quint 1 1/2 vt nieuw

Octaaf 2 vt oud

Octaaf 2 vt oud

Fluit 2 vt nieuw, roerfluit

Fluit 2 vt nieuw, open

Sifflet 1 vt nieuw, *

Mixtuur 3 st Tweederde oud.

Octaaf 1 vt oud

Samenstelling: cis' 2-1 1/3-1 c222/3-2-1 1/3

Mixtuur 3 st C:2/3-1/2-1/3 rep. op c1 (!) en c2

TREMULANT toegevoegd;
stemming Werckmeister II

*: op later vermaakte pijp C staat Sifflet 1 vt

Gegevens mede ontleend aan de brochure van Hans Erné (adviseur) bij de ingebruikname.
De informatie op deze pagina is afkomstig van:
www.orgelsite.nl

Kaart van Oudenbosch uit 1865
Inwoneraantal: 3300.
De oude St. Agathakerk aan de oostkant van de
dorpskern op de kruising van de St.
Bernaertstraat en de Lollestraat, aangegeven met
een + . Lollen is het middeleeuwse woord voor
prevelen of mompelen. Je ziet het voor je:
monniken die met hun gebedenboek rond te kerk
lopen te mompelen. Onverstaanbaar voor de
toevallige passant, maar serieus voor degene die
er mee bezig is. Later is hiervan het woord lallen
afgeleid, in de betekenis van dronkenmanspraat
en nog weer later …
De toen al bestaande hervormde kerk in de
Fenkelstraat, gelegen in de dorpskern, staat niet
aangegeven.
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De pastorie tot de restauratie van 1976
Kerkgebouw met pastorie rond 1910. Het rechter deel
van de pastorie (links op de foto)is jaren lang gebruikt
als kerkzaal.
Het linker poortje leidt naar de tuin van de pastorie.
Door het rechter poortje bereikt men de consistoriekamer, die achter tegen de kerk is aangebouwd. De
consistoriekamer deed oorspronkelijk dienst als
schoollokaal en is aangebouwd in 1882.

Gevelsteen

Datum: 18 5/23

19

Eind 20e eeuw kwam met tot de conclusie, dat
samenwerking niet alleen nodig was, maar ook
mogelijk moest zijn. Na een lange aanlooptijd van
Samen Op Weg werd een succesvol toenaderingsproces op 1 mei 2004 bekroond met een fusie door
het samen gaan in de Protestantse Kerk in Nederland,
kortweg PKN genoemd. De fuserende kerken waren
de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde
kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse
Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. In de praktijk veranderde er voor de Protestantse Gemeente in
Oudenbosch weinig. De eenwording was hier een
administratieve aangelegenheid.

De kerk, één Kerk
Het kerkgebouw huisvest sinds 1819 de Hervormde
Gemeente van Oudenbosch. Afscheidingen, het opgaan in andere kerken, het lijkt op de kerk van
Oudenbosch weinig of geen invloed te hebben gehad.
Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien men als kleine
hervormde (lees Protestantse) gemeente binnen een
overwegend Rooms-katholieke plaatselijke bevolking
meer belang zag in een kerkelijke eenheid, dan onderlinge verschillen nog eens te benadrukken. De
Protestantse kerken kenden een aantal afscheidingen
en stichtingen van nieuwe kerken, vaak met kleine
onderlinge verschillen.
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De periode na 1820 lijkt op het eerste gezicht een
periode waarin weinig is gebeurd. Duiken we in de
archieven, dan was er toch van alles aan de hand.
Hieronder volgen daarvan enkele voorbeelden.

In de periode rond 1850 gaat het met de economie in
de regio ronduit slecht. Steeds meer mensen moeten
een beroep doen op de armenzorg, ook wel de bedeling genoemd. Onder de Hervormden maken relatief
weinig mensen hiervan gebruik. Economisch gaat het
iets beter, als in 1855 de spoorweg van Antwerpen
naar Moerdijk officieel in gebruik wordt genomen.
Deze spoorweg is aangelegd door een Belgische
maatschappij. Ook Oudenbosch kreeg een station,
waardoor het reizen gemakkelijker werd en ook de
werkgelegenheid had er baat bij.

24 augustus 1826. Een meevallertje voor de gemeente. De achterstallige traktementen voor predikanten
worden uitbetaald.
14 oktober 1842. Het classicaal bestuur van Breda
geeft te kennen, dat voor de komende winter de
diaconieën voor buitengewone uitgaven komen te
staan als gevolg van de duurte van de levensmiddelen
en voedselschaarste. Mocht men niet over voldoende
middelen beschikken, dan kan men om een gratuit
of subsidie van het provinciaal bestuur verzoeken.

28 augustus 1877. Naar aanleiding van het stichten
van een aantal gereformeerde kerken sedert 1834
verzoekt het classicaal bestuur in opdracht van het
provinciaal bestuur om opgave van het aantal gemeenteleden dat zich van de Hervormde Kerk heeft
afgescheiden, in verband met het berekenen van de
hoofdelijke omslag voor de vergoeding van het
onderhoud der kerkgebouwen. Naspeuring in de
archieven levert geen aanwijzingen, dat leden van de
Hervormde Kerk in die periode zouden zijn overgegaan naar de Gereformeerde Kerk.

13 juni 1845. Verzoek om wederom de jaarlijkse
collecte te houden voor het Fonds ter Aanmoediging
en Ondersteuning der Gewapende macht in de
Nederlanden te Breda.
1 februari 1849. Het classicaal bestuur maakt zich
zorgen over het geringe aantal kerkelijke inzegeningen van huwelijken en verzoekt om inlichtingen
naar de oorzaken hiervan.

De periode die hierop volgt lijkt weinig af te wijken
van de voorgaande periode, afgezien van de eerder
genoemde restauraties. Aardig is nog om te
vermelden, dat op 7 januari 1907 een speciale
vergadering wordt belegd om “te voldoen aan de
bepaling van art. 18 alg. regel op ’t beheer; gehoord
hebbende de Kerkeraad”. De kerkenraad geeft
eenstemmig aan geen bezwaar te hebben tegen de
benoeming van een orgeltrapper. Deze had tot taak
het orgel te voorzien van een constante windstroom.

27 november 1849. Het classicaal bestuur spreekt
haar zorgen uit over het geringe aantal predicaties op
het platteland op zon- en feestdagen, zich grondende
(beroepende) op de verplichting die de predikant bij
zijn beroeping is voorgeschreven. Het bestuur roept
op tot vermeerdering van het getal der openbare
godsdienstoefeningen.
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Op 23 nov. 1907 stuurde men naar alle kerken een
circulaire die begon met “Van vele kerken in ons land
mochten we op onze circulaire een grootere of
kleinere bijdrage ontvangen, van een nog grooter
aantal hoorden wij niets. Door een kleine Hervormde
Gemeente in Noord Braband werd voor ons
gecollecteerd f. 25, door een even kleine in den
achterhoek van Gelderland f 20,88. Beschamend
voor ons, die van zulke plaatsjes niets verwachtten”.
Die kleine Brabantse gemeente was Oudenbosch. Het
doel van het militair tehuis: “de jongelieden uit de
kroegen te houden en hen in een gezellig Tehuis al
datgeene te verschaffen wat ze tijdelijk moeten
missen”.

De diaconie
Dat er in het voorgaande weinig aandacht aan de
werkzaamheden van de diaconie is besteed wil niet
zeggen, dat er weinig werd gedaan.

Tijdens de crisisperiode rond 1925 neemt het werk
van de diaconie alleen maar toe. Het goede nieuws is,
dat de diaconie bij inschrijving stukjes landbouwgrond kan verpachten. Met de opbrengst hiervan
kunnen weer anderen worden geholpen. Het minder
goede nieuws is, dat men ook wel eens ten onrechte
een beroep doet of de diaconale bijdrage verkeerd
gebruikt. In een schrijven van de Raad van Arbeid te
Roosendaal wordt er voor gewaarschuwd, dat “in het
geval een rentetrekker misbruik van drank pleegt te
maken de Raad van Arbeid kan bepalen dat hem in
plaats van rente, verstrekkingen in natura, in waarde
overeenkomende met het bedrag der rente, zullen
worden uitgekeerd”. De rente kan in zo’n geval ook
aan een nader aan te wijzen persoon worden uitgekeerd en de Raad verzoekt de kerkenraad van Oudenbosch hierbij als tussenpersoon te fungeren. Hieraan
wordt de vraag verbonden om in sommige gevallen
een aanvullende uitkering te verstrekken.

In tegendeel. Regelmatig sprong de diaconie bij als er
mensen in de problemen waren gekomen. Daarbij
werd er goed op gelet, dat er geen belangenverstrengeling was. Zo kon een diaken geen beroep doen op
de diaconie. Toezeggingen werden van geval tot geval bekeken, wat ook wel eens tot wrijvingen leidde.
Waarom er in geval A anders werd beslist dan in een
vergelijkbaar geval B leidde soms tot onbegrip en
jaloezie en tot oeverloze besprekingen en briefwisselingen. Leg maar eens uit, waarom boer A 4% rente
moet betalen en boer B 3%. Een enkele keer kreeg
men zelfs het verwijt van “moedwillige
achterstelling”. Wijsheid en voorzichtigheid waren en
zijn een eerste vereiste.

Intussen zijn de tijden veranderd, maar het werk van
de diaconie gaat onverminderd door, aangepast aan
de eisen van deze tijd. In hoofdlijnen gaat het om het
volgende:
 Armenzorg. Directe hulpverlening, maar ook
doorverwijzing en het steunen van instellingen in
het buitenland.
Op één van de collectezakken op de foto staat nog
de A van Armenzorg en niet de D van Diaconie. De
letter K staat voor de kerkenraad.
 Bevorderen maatschappelijk welzijn bijvoorbeeld
door kledinginzameling of organiseren
ouderenmaaltijd. Ondersteuning bij rampen.

Rond het jaar 1900 besloot de diaconie tot de aanschaf van huisjes of bouwgrond als de financiën dat
toestonden. Dit bleek een verstandig besluit en een
goede investering die zichzelf terugbetaalde en waarmee men bovendien mensen kon helpen. Wel zorgde
het voor heel veel extra werk voor de diaconie.
Behalve directe hulp aan eigen gemeenteleden is er
ook een voorbeeld bewaard gebleven van hulp elders
in het land. In Ede wilde men voor het grote aantal
aldaar gelegerde militairen een militair tehuis bouwen. Men deed een landelijk beroep op de kerken.
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 Verspreiding van Het Woord. Investering in
Christelijke initiatieven in de meest brede zin van
het woord.
 Het dienen van de gemeente.

13 maart 1941 (principiële zaken). Er wordt stilgestaan bij “een wereld vol strijd” en “dat alles geschiedt om Zijnentwil”. Er wordt gemeld, dat zich de
afgelopen maand 7 nieuwe leden hebben aangemeld.
Een heel ander punt is, dat “velen zitten met vragen
over hun eigen leven, over hun plicht in deze
samenleving, hun politiek en ontvangen hiervoor van
de kansel vaak onvoldoende antwoord, of zijn door
hun geringe ontwikkeling niet in staat het er uit te
peuren”. Het is moeilijk om vanaf de kansel op
ieders eigen probleem in te gaan. Daarom zal een
gemeenteavond worden belegd om op dit soort
vragen in te gaan. Vervolgens wordt ook de principiële vraag gesteld “hoe is de houding van ons zelf,
van de Kerkenraad?”. Er wordt diepgaand gesproken
of men wel een eenheid vormt en men wel op elkaar
kan rekenen als er principiële vragen worden gesteld.

De periode 1940-1945
Om een indruk te geven van deze periode volgt hieronder een selectie uit de notulen, die een globale
indruk geven wat er op de kerkenraad afkwam.
In de notulen van maandag 30 september 1940 wordt
voor het eerst verwezen naar het uitbreken van de
oorlog op 10 mei 1940. Tijdens de hele oorlog is men
terughoudend in de berichtgeving (als daar dan al
sprake van is). Er worden geen uitspraken gedaan,
alleen af en toe de vermelding van een feit. Zeer
begrijpelijk is men uiterst voorzichtig met het vastleggen van uitspraken en meningen.

23 maart 1941 (praktische problemen). Als verduistering en verwarming een probleem vormen, is een
alternatief de kleine kamer (het toneel) regelmatig te
gaan gebruiken. Alles in de pastorie te houden is te
bezwaarlijk. Velen misten de vrijmoedigheid daar in
en uit te lopen. Het is afhankelijk van de “kolentoewijzing” of het haalbaar is in de winter genoemde
kleine kamer te gebruiken.

De notulen van de vergadering beginnen als volgt.
“Kerkvergadering op Maandag 30 sept. '40 te 6.30
nm. in de pastorie.
Wanneer wij op dit vroege uur – in verband met de
verduistering en het gebod voor 10 uur thuis te zijn –
toch op tijd beginnen, zijn alle broeders aanwezig.”
Verderop vraagt men zich af,

De diakenen gaan na, welke personen ondersteuning
nodig hebben. Ook de predikant zal bij zijn huisbezoeken poolshoogte nemen over de levensomstandigheden. Er wordt op gewezen, dat de eigen diaconie
voorrang heeft boven de landelijke “winterhulp”.

1.”Hoe te handelen met door de diaconie ondersteunde arbeiders, die naar Duitschland moeten
werken.“ Dit gaat in overleg met de federatie van
diaconieën.
2. “Hoe te reageren op de uitnodiging van Zendingsbureau Oegstgeest voor een vergadering, die plotseling van hogerhand is verboden”. Voorlopig wordt
afgewacht of de vergadering al dan niet door gaat.

Verder rijst de vraag, “of den nieuwen pastoor nog
officieel bezoek moet worden gebracht. Er is aan de
Kerkenraad generlei kennisgeving gegeven, noch van
zijn komst, noch van de receptie die hij hield.” De
dominee zal persoonlijk een bezoek brengen.

Op de vergadering van 23 januari 1941 wordt onder
meer een brief van de Gemeente Oudenbosch besproken, waarin verplicht wordt gesteld een collecteplan op te stellen (om het half jaar), voor “collecten
in kerkgebouwen, gehouden door middel van
collectezakjes, offerblokken e.d., die vallen onder
verordening nr. 109/1940 van den Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende
het houden van openbare geld- en goedereninzamelingen. “

20 augustus 1942. Tengevolge van de verplichte
gedeeltelijke evacuatie van het eiland Walcheren is
een aanzienlijk deel van de bewoners onder gebracht
in Oudenbosch. In De Wildert, Het Patershuis en in
St. Louis zijn bejaarden ondergebracht. Per huis zijn
er 20 personen ondergebracht. De overige 100 zijn bij
burgers ingekwartierd. De dominee is druk bezig met
kennismakingsbezoeken. Ten behoeve van deze oudere evacués zal om de andere week een speciale
godsdienstoefening worden gehouden in het
“Patersbosch”. Voor diegenen die bij burgers zijn
ondergebracht wordt iedere donderdag een avond
gehouden, de “krans” (groep van regelmatig

De lijst moet per omgaande volgens een vaststaand
model direct bij de Procureur Generaal te Den Bosch
worden ingediend. Overeenkomstig de richtlijnen van
de synode is hieraan niet voldaan.
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bijeenkomende lidmaten) wordt opengesteld en de
ouderlingen zullen huisbezoeken afleggen. Ook voor
Rucphen, Hoeven, Zegge en Schijndel worden
voorzieningen getroffen.

14 juli 1944. Dat een verheviging van de strijd wordt
verwacht blijkt uit de hier afgebeelde brief met
richtlijnen hoe te handelen bij luchtalarm.

Op 25 augustus wordt er van de diaconie uit Middelburg een brief ontvangen met de mededeling dat zij
diegenen die in Middelburg ondersteuning genoten,
dit ook in Oudenbosch zullen ontvangen. De diaconie
van Oudenbosch wordt gevraagd als doorgeefluik te
willen fungeren.

En dan, op 13 oktober 1944 is het eindelijk zo ver.
Oudenbosch wordt in tegenstelling tot sommige
buurgemeenten, zonder noemenswaardige
schermutselingen bevrijd door de Canadese 104e
infanterie divisie Timberwolf. Er wordt een tijdelijk
bestuur aangesteld en de divisie trekt verder
noordwaarts. Op de foto op de volgende bladzijde
steken enkele soldaten de rivier de Mark over. Op de
linkerarm van de rechter soldaat is het embleem
(huilende wolf) van de divisie zichtbaar.

Bij de kerkenraad komen steeds vaker verzoeken om
doopbewijzen binnen. Een enkele keer windt men er
geen doekjes om en vraagt men om een Verklaring
van Ariërschap.
5 juli 1943. Kinderhuisvesting. “Een actie om
kinderen uit de groote stad ter bijvoeding op het
platte land te huisvesten gedurende een zomermaand
is goed geslaagd in Oudenbosch. Van de 18 kinderen
uit Utrecht zijn de eerste 8 gearriveerd. Eén moest al
direct worden teruggezonden wegens heimwee. Met
de overigen gaat het goed.” Besloten wordt, dat de
terugreis door onze diaconie bekostigd zal worden.

De legers trokken ten oosten en ten westen langs
Oudenbosch naar het noorden. In de omliggende
gemeenten werd soms nog hard gevochten en
sneuvelden heel wat militairen. De evacués die
tijdens de oorlog in Oudenbosch waren ondergebracht wilden ook weer terug naar hun eigen omgeving. Dikwijls waren huis en haard verwoest en was
van hun bezittingen weinig meer terug te vinden.
Vandaar dat de burgemeester van Oudenbosch
J.P.L.M, Teijssen een beroep deed op de burgers en
de kerken om op maandag 20 november 1944 de dan
te houden collecte gul te geven. Ook zou de week
daarop een inzameling van kleding, huisraad,
keukengerei, serviesgoed enz. worden gehouden.
“Geeft gul; beschouw het als een voorrecht, dat Gij
geven kunt en niet behoeft te ontvangen!”.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 27 maart
1944 dus ruim voor D-day, blijkt al duidelijk dat men
er rekening mee houdt dat het strijdtoneel zich wel
eens spoedig zou kunnen uitbreiden naar onze
streken. Onder de ingekomen stukken bevindt zich:
“een schrijven van de synode over berging van het
archief, doop- en trouwakten, zilver en andere
kostbare stukken in geval van evacuatie; naar
aanleiding waarvan besloten wordt, dat de
administrerend diaken zijn tabelarisch kasboek en
enkele andere stukken zal bergen op een vertrouwde
plaats buiten zijn huis; de overige bescheiden blijven
onder zijn hoede.”

Reeds een week later kwam er bij de kerken een
bedankbrief aan, waarin werd vermeld dat de collecte
ruim ƒ 25.000,-- had opgebracht. Voor die tijd een
gigantisch bedrag. De burgemeester schrijft dit onder
meer toe aan “Uw aanbevelend woord” en “houd ik
onze samenwerking op dit terrein in aangename
herinnering”.
De kerkenraad heeft intussen blijkbaar ook andere
zorgen. Zij heeft aan het militair commissariaat te
Roosendaal een verzoek ingediend, om in het district
een dansverbod uit te vaardigen. Wanneer en om
welke reden is mij niet bekend. De juridisch adviseur
die de aanvraag beantwoordt verwijst fijntjes naar de
Town Major, Markt 49 alhier.
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Battle of the Dykes (First Canadian Army)
23 Oct - 8 Nov, 1944
Having relieved the British 49th Infantry Division on
23-25 October, 1944, in the vicinity of Wuustwezel
and Loenhout, Belgium, the 104th Division began it's
push into Holland on 25 October. Liberating the
towns of Zundert, Achtmaal, Rijsbergen, Etten, Leur,
Sprundel, Oudenbosch, Standdaarbuiten, Kreek,
Zevenbergen, Noordhoek, Klundert and Moerdijk, the
Timberwolves soon reached the banks of the Maas
River and concluded its Holland campaign.

“Ons Heer” en de communie te brengen bij de
zieken. Klootwijk was niet op de hoogte van deze
betekenis. Oudenbosch had de tradities van voor de
oorlog weer opgepakt. De nieuwe inwoners kenden
de betekenis van de gebruiken vaak niet. Het was
wederzijds dus even aan elkaar wennen.

De naoorlogse periode 1946-1969
Sinds 1945 is het aantal inwoners van Oudenbosch
meer dan verdubbeld tot ruim 12000 nu. Na WO II
was er een structureel tekort aan werkgelegenheid.
Met steun van de landelijke overheid werd er actief
beleid gevoerd voor de werkgelegenheid. Er werden
industrieterreinen aangelegd en industriële hallen
gebouwd. Accommodaties in de sociaal-culturele
sector bevorderen het leefklimaat.

Als nieuwkomer ga je natuurlijk kennis maken met
de dominee, toentertijd Ds. Da Costa. De pastorie
wordt omschreven als een grote holle ruimte met een
sfeer om van te genieten. In de kozijnen nog veel
ingekerfde namen van Engelsen, Fransen en ook van
Hugenoten. Toen nog veel meer dan tegenwoordig
kon je de pastorie lezen als een geschiedenisboek.

De snelle groei had gevolgen voor de traditionele
manier van leven in Oudenbosch. Veel mensen uit de
Randstad kwamen hier wonen en werken, waardoor
er een mentaliteitsverandering plaats vond. Er kwamen meer gemengde huwelijken, men leerde elkaar
wederzijds respecteren en waarderen. Hierbij waren
de houding van de gemeentelijke overheid, de pastoors en de dominee van grote invloed. Er ontstaat
samenwerking waar nodig en waar mogelijk, zoals
het elkaar bijstaan in moeilijke situaties.

De kerk werd in die tijd door gemiddeld 20 personen
bezocht en de heer Klootwijk werd als een van de
drie autobezitters gevraagd zo nodig bejaarden te
vervoeren. Ook werd regelmatig gebruik gemaakt
van zijn telefoon (als die het deed).
De notulen van de kerkenraadsvergaderingen werden
nog geschreven door de dominee. Als hij er mee
klaar was ging hij met het notulenboek onder de arm
naar de ouderling om ze te laten ondertekenen voor
akkoord.

Een van de nieuwkomers was de heer Klootwijk. Hij
heeft zijn ervaringen tot 1962 op papier gezet. We
putten in het hierna volgende uit zijn ervaringen.
Door gebrek aan kennis van elkaars gewoonten en
tradities kon men elkaar ongewild voor het hoofd
stoten. Zo beschrijft oud-ouderling H. Klootwijk, dat
toen hij pas in Oudenbosch woonde hij op straat de
pastoor vriendelijk groette. De pastoor groette niet
terug. Toen hij om zich heen keek zag hij, dat iedereen om hem heen geknield was. De pastoor droeg de
stola als teken, dat de geconsacreerde hostie werd
meegedragen als teken van de aanwezigheid van

Over de kerkenraad heeft K. zo zijn eigen mening.
Hij omschrijft deze als twee kerkvoogden die als
bedelmonniken een armlastige kerk in stand proberen
te houden, twee diakenen die gaan over veel
bezittingen en hun centjes zaten te poetsen (leve de
bureaucratie, zelfs in de kerk) en één ouderling om de
dominee te assisteren en de gemeente te vertegenwoordigen.
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Het orgel liet het tijdens de gemeentezang meerdere
malen afweten en tijdens de preek stootte het orgel
soms spontaan een jankend geluid uit.

Pastoor van Elzen stoort zich hier niet aan en organiseert jaar op jaar processies o.a. langs de Hervormde Kerk. De goede verstandhoudingen bekoelen
met beschuldigingen over en weer. Overigens blijven
steeds meer rooms- katholieken weg bij de processies. Uiteindelijk worden het bisdom van Breda en de
burgerlijke overheid ingeschakeld om de gemoederen
te sussen. Ook deze episode hoort in de geschiedenis
thuis.

De toegangsdeuren kon je alleen openen en sluiten,
als je er met twee man aan ging hangen, omdat de
bovenbouw verzakt was.
In 1952 wordt K. zelf ouderling en kan hij aan de
slag. Als voornaamste agendapunten geeft hij o.a.
aan:







De watersnoodramp van 1 februari 1953 bracht veel
werk met zich mee. Net als in 1942 bij de evacuatie
van Walcheren werd Oudenbosch aangewezen als
opvangcentrum voor slachtoffers en hulporganisaties,
die van eten en onderdak moesten worden voorzien.
Bezoeken werden afgelegd, begrafenissen van slachtoffers moesten worden geregeld, er werden bijbels
ingezameld en twee koffers vol bijbels werden naar
St. Anna gebracht, waar veel evacués waren
ondergebracht. In Oudenbosch en omgeving werden
veel speciale rampendiensten gehouden. De vrouw in
het ambt. Al een tiental jaren later snapte men niet,
waar men zich destijds zo druk over maakte.

De aansluiting bij de nieuwe kerkorde die op
1 mei 1951 in werking was getreden. Een van de
punten was de uitbreiding van de kerkenraad.
Voortaan waren er drie ouderling- kerkvoogden,
drie diakenen, drie ouderlingen waarvan één
scriba en één voor het jeugdwerk. Hierin slaagde
men wonderwel. Nu met een veel grotere
gemeente lijkt het veel moeilijker om voldoende
ambtsdragers te vinden.
Nieuwe vertaling en nieuwe berijming.
Gemengde huwelijken. Met zoveel import vanuit
de Randstad kwam dat veel vaker voor.
Wijziging van de kerkelijke grens in overleg met
de kerkenraad van Roosendaal.
Strijd tegen de openbare processies waaraan
meerdere Protestanten zich stoorden. In de
grondwet van 1848 werd bepaald, dat kerkelijke
processies boven de rivieren waren verboden. In
het zuiden werd het toegestaan daar, waar het
altijd al gebruikelijk was.

In deze periode maakte Ds. Da Costa zich sterk voor
een eigen Hervormde School. Deze kwam er en in
januari 1954 werd de school feestelijk geopend. Later
hierover meer.
In 1958 was het kerkbezoek al gestegen tot gemiddeld 60 – 70 personen. Er waren 121 belijdende
leden en 172 doopleden ingeschreven.
In 1964 zaten er in Noordwest Brabant drie hervormde gemeenten zonder predikant, die het alle drie niet
breed hadden. Ieder een eigen predikant konden ze
niet bekostigen dus lag het voor de hand, dat ze eens
met elkaar zouden overleggen hoe dit probleem op te
lossen.

Zie hierover ook:
http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/28636/t
horbecke-was-tegen-kledingverbod.html .
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De oplossing kwam in 1965 en zo werden Oudenbosch, Oud Gastel en Kruisland een combinatie van
gemeenten met behoud van eigen identiteit, Dat wil
zeggen, ieder hield zijn eigen kerkenraad, diaconie en
kerkvoogdij. De kosten voor een predikantsplaats
zouden gezamenlijk worden gedragen. Wel is er een
overkoepelende Centrale Kerkenraadscommissie
ingesteld om te spreken over pastorale zaken betreffende de drie gemeenten. Afgesproken werd, dat
Oudenbosch de helft aan de predikantskosten zou
dragen en Gastel en Kruisland ieder een vierde deel.
Later is dit aangepast naar Oudenbosch 19/30, Oud
Gastel 6/30 en Kruisland 5/30 deel, wat meer overeen
kwam met de grootte van de gemeenten. De te benoemen predikant (1966 ds. Nagtegaal) moest elke
zondag twee diensten houden; één in Oud Gastel/Kruisland en één in Oudenbosch, afwisselend de ene
week om 9.00 en de andere week om 10.30 uur. Zo is
de situatie nog steeds.

Op de foto het interieur voor de restauratie van 1972.
De hoge banken voor de kerkgangers maakten het
noodzakelijk, dat de preekstoel ook hoger stond. Het
trapje naar de kansel telt thans 2 treden minder.
Het hele interieur werd verwijderd. Alleen de kansel
en het orgel bleven nog over. De deur naar de
consistoriekamer is naar rechts verplaatst en de
banken hebben plaats gemaakt voor zogenaamde
knopstoelen van de fa. Banninck uit Borculo. Dit om
de kerkzaal ook meer geschikt te maken voor andere
doeleinden. De hoofdingang onder het orgel werd
gewijzigd. De twee deuren aan de zijkanten werden
vervangen door een dubbele klapdeur. Daardoor is
ook de middenzuil verdwenen. De vloer van de
orgelgalerij werd extra verstevigd. De houten vloer
van de kerk is vervangen door een vloer van oude
plavuizen. In 1971 heeft dhr. Visser een stuk
geschreven waarin hij vertelt over de gebroken
drempel die als doopvont in de zijmuur is
ingemetseld ter herinnering aan al die kerkgangers
die er in de loop der jaren overheen gelopen zijn.

Reeds in 1969 vertrok de dominee naar Medemblik
en zaten de gemeenten zonder eigen predikant.
Ds. Elzenga uit Roosendaal trad op als consulent.
De restauratie van de kerk in 1972
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 16 augustus
1971 werd onder de inspirerende leiding van kerkvoogd L. Visser besloten de restauratie van de kerk
door te laten gaan. Er waren voldoende toezeggingen
van subsidies om dit verantwoord te laten zijn.
Architectenbureau J. Key en P. Verduin wordt benaderd het project op zich te nemen. Aannemer Geleyns
begroot de kosten op ƒ 95.000,--. Na toestemming te
hebben verkregen van de Commissie van Toezicht te
Eindhoven wordt de opdracht voor de restauratie verstrekt. De slechte staat van de vloer, de muren en het
plafond maakten dit dringend noodzakelijk. Dat de
restauratie niet overbodig was wordt nog eens onderstreept door een opmerking van ds. C.B. Dekker uit
Rucphen, die in 1988 tijdens een preek zei, “toen ik
hier voor de restauratie eens preekte, was de kansel
de enige plaats in de kerk waar je nog droog stond”.

In februari 1972 komt van gemeentelid Koetsdijk een
gift binnen, waarmee een ringleiding t.b.v. slechthorenden kan worden aangelegd. Op 7 maart 1972 is
de restauratie gereed en op zondagmiddag 26 maart is
de officiële ingebruikname. Er zijn nog wel wat
schoonheidsfouten weg te werken, waarvan de voornaamste een grote vetvlek op het plafond is, waarschijnlijk ontstaan door gemorste materialen op de
kerkzolder. Historisch gezien heeft er nogal een kaalslag plaats gevonden. De wandborden met daarop de
eerste regels van het Onze Vader zijn ter gelegenheid
van het 400-jarig bestaan tentoongesteld maar zijn
(nog) niet opnieuw in de kerk opgehangen. Deze en
andere oude voorwerpen zijn wel opgenomen in een
overzicht van de Monumentenwacht.
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dat het gebouw zijn geschiedenis zou vertellen. Dat
wil zeggen, dat allerlei aanpassingen die in de loop
der eeuwen waren aangebracht zichtbaar zouden blijven. Zo werden de nis in de woonkamer tegenover de
haard weer zichtbaar gemaakt. Oorspronkelijk werd
hier het servies in opgesteld en deed dienst als
“pronkkast”. Thans doet de nis dienst als boekenkast.
De kerkdiensten vonden plaats in de ruimte tussen de
achterkamer die aan de tuin grenst en de voorgevel
aan de Fenkelstraat. Later is in de ‘kerkruimte’ een
scheidingswand aangebracht. Aan het niet rondom
lopen van de sierlijsten aan het plafond is te zien, dat
deze wand niet oorspronkelijk is. Zo is aan diverse
details af te lezen, wat er in de loop der tijd zoal
veranderd is en wat oorspronkelijk is. Een en ander
staat beschreven in de Kerkklok van december 1976.
De pastorie voldoet thans aan alle moderne wooneisen. Ds. H. Westerink (1971 – 1976) heeft nog
korte tijd in de gerenoveerde pastorie gewoond. Hij
vertrok in 1976 naar Driel. Zijn afscheidsdienst werd
gehouden in de toenmalige RK kapel van Sancta
Maria. Onze eigen kerk was te klein om alle belangstellenden te bergen. Dit feit is tevens tekenend voor
de sterk verbeterde verstandhoudingen met de RK
kerk in Oudenbosch.

De pastorie en de restauratie van 1976
Onder voortvarende leiding van de heer L. Visser
wordt op 14 mei 1974 besloten de pastorie weer een
woonbestemming te geven voor de predikant. Ook
voor deze restauratie werden na veel moeite voldoende financiële waarborgen gevonden.
Begroot werd een bedrag van ƒ 250.000,--, maar
uiteindelijk bleken de kosten in 1977 ƒ 300.000 te
zijn. Het was nu een eerste vereiste de pastorie vrij te
krijgen van huurders. Toen dit was geregeld kon de
aanbesteding beginnen.
In 1954 was de verbinding tussen het linker- en het
rechter deel van de pastorie gesloten. Het linker deel
werd beneden als school ingericht en de bovenverdieping als woning. Het rechter deel werd als pastorie
bestemd. Van 1966 tot 1976 was er een drukkerij in
de pastorie gevestigd en na een grondige restauratie
in 1976, waarbij ook de witte pleisterlaag van de
voorgevel werd verwijderd, weer in gebruik als
pastorie.
In de tussentijd werd er voor de predikant een bungalow gehuurd. Het eigenlijke doel van deze restauratie
was onder meer het gebouw, dat intussen de monumentenstatus had, in de oorspronkelijke staat terug te
brengen. Later werd dit aangepast, omdat men wilde,
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Boven de kroonlijst is een hardstenen eerste steen
ingemetseld met het opschrift:

De kerk een gemeentelijk monument
Sedert het jaar 2000 is het kerkgebouw een Gemeentelijk Monument.
In de omschrijving van de aanbeveling van het gebouw als monument staat onder meer het volgende.

DE EERSTE STEEN AAN DIT KERKGEBOUW IS
GELEGD DOOR
JACOBUS BENJAMIN VAN BREDA
BURGEMEESTER VAN DEN OUDENBOSCH

De topgevel van de kerk is in 1909 verhoogd met een
topgevel en een torentje en werd in 1921 en 1972
gerestaureerd. In 1929 is het in 1882 tegen de achtergevel aangebouwde kerklokaal (school en consistoriekamer) uitgebreid met een vergaderlokaal. In
1983 is de aanbouw verbouwd (nieuwe ramen, deur
verplaatst, nieuwe inrichting.

18 5/23 19.
Hierboven bevindt zich een laag rondboog venster.
Aan weerszijden van de entree een hooggeplaatst
rondboogvenster met hardstenen lekdorpel. Aan het
metselwerk en de vormgeving van een tweetal muurankers is af te lezen dat de geveltop in 1909 is gebouwd. In de top is een rondvenster aangebracht met
een hardstenen en gecementeerde detaillering(
aanzetstukken, getrapt klimmend fries).
De zijgevels zijn geleed door vier forse steunberen
met een hardstenen afzaat. Hiertussen een drietal
rondboogvensters als in de voorgevel. De achtergevel
is blind.
Het interieur wordt overdekt door een gestuukt koofplafond en heeft een middenrozet. De vloer is gemaakt van blauwe plavuizen. Tegen de westgevel
bevindt zich een orgeltribune rustend op twee
gemarmerde houten zuilen.
In de kerk is de oorspronkelijke kansel met twee
borden aanwezig.

Situering
Het betreft een vrijstaand kerkgebouw dat haaks op
de Fenkelstraat staat met aan de achtergevel een aangebouwde consistoriekamer. Aan de linkerzijde is de
predikantenwoning aangebouwd met deels een ruime
tuin (met o.m. een grote beuk). Aan de achterzijde
grenst het perceel aan de Marktstraat, dat wordt afgesloten met een ijzeren spijlenhek. Een bakstenen
muur aan weerszijden van de voorgevel begrenst een
klein voorplein dat aan de straat is afgesloten met een
ijzeren spijlenhek (met tweevleugelig draaihek). Aan
weerszijden van dit hek een muur, met in beide delen
een rondbogige opening en strokendeur.
Kerkgebouw
Het kerkgebouw is een zaalkerk met een rechthoekige plattegrond en is gebouwd in rode baksteen
in kruisverband. Het heeft een zadeldak met aan de
achterzijde een dakschild, die gedekt zijn met gesmoorde verbeterde Hollandse dakpannen en de nok
loodrecht op de straat. De dakgoten steunen op
ijzeren steunen. Aan de straatzijde op de nok is een
vierkante klokkentoren met houten achtkantige open
lantaarn, balustrade en loodzolder geplaatst. Het
ingesnoerde achtkantig dak heeft een met leien gedekte spits. In het achterschild bevindt zich een
kleine dakkapel met luik en lessenaardak. De
symmetrische voorgevel is een tuitgevel. De entree
wordt gevormd door een dubbele rondboogdeur met
een classicistische houten omlijsting van pilastervormige platstukken en een kroonlijst. De omlijsting
rust op hardstenen basementstukken, voor de entree
ligt een grote hardstenen stoepsteen.

De kerk aan de Fenkelstraat 24 is van belang omdat:
1. het een uniek voorbeeld is van een zaalkerk uit
1819 en verbouwd in 1909 en 1921, de aanbouw
aan de achterzijde doet daaraan geen afbreuk,
2. het gebouwd is met invloeden van de Waterstaatsstijl,
3. de detailleringen gaaf zijn,
4. het ambachtelijke vaardigheid vertoont in het
metselwerk van de gevels,de klokkentoren en de
vensters,
5. het op een markant punt is gelegen aan de
Fenkelstraat,
6. het herinnert aan de godsdienstige geschiedenis
van Oudenbosch.
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De verbouwing van 1999

Het Kerkzegel

Tijdens deze verbouwing hebben we gekerkt in de
kapel van St. Louis.

In het jaar 1988 heeft de Hervormde Gemeente van
Oudenbosch het besluit genomen een kerkzegel te
laten ontwerpen, dat voldoet aan alle moderne eisen
(destijds stempel en inktkussen) en ook recht doet
aan de traditie van de vorm van zegels.

De muren zijn helemaal schoongehakt en opnieuw
gestuukt. Helaas raakte het stuukwerk herhaaldelijk
los en na meerdere pogingen is het een paar dagen
voor de opening behangen met glasvezelbehang. Het
ingemetselde doopvont is verwijderd vanwege de
plaatsing van wandverlichting. Ter vervanging is
door een gemeentelid een klein houten doopvont
gemaakt waar de oude zilveren doopschaal in past.
Aan de binnenzijde van de glas in lood ramen zijn
hardstenen raamdorpels en voorzetramen geplaatst.
De in 1988 door Henk van Dongen gerestaureerde
borden met het Onze Vader liggen gedemonteerd op
de kerkzolder te wachten tot ze in ere worden hersteld. Helaas ontbreekt thans de onderdorpel van één
van de borden.

Het stempel is ontworpen door de Fries Klaas
Sierksma, een autoriteit op het gebied van wapen- en
vlaggenkunde.
Het uitgangspunt van het zegel is de karakteristieke
torenspits van de hervormde kerk in Oudenbosch.
Het wapen van Oudenbosch vinden we terug in de
drie “struikebomen” en in de drie ruiten in het randschrift als scheiding tussen de tekstwoorden. De drie
bomen symboliseren “Den Ouden Bosch” dat behoorde tot het markizaat van Bergen op Zoom. De
drie ruiten vinden we terug in vele gemeenten van het
markizaat Bergen op Zoom.
Het jaar 1613 verwijst naar de stichting van de
hervormde gemeente in Oudenbosch. Het jaar 1819
verwijst naar de eerste steenlegging van het huidige
kerkgebouw door burgemeester Jacobus Benjamin
van Breda en de ingebruikneming in ditzelfde jaar.

De geografische grenzen
De geografische grenzen van de Protestantse Gemeente in Oudenbosch staan aangegeven op een
kaart, welke in de consistoriekamer hangt. De
Protestantse gemeente van Oudenbosch c.a. waarbij
deze afkorting staat voor cum annexis (met al datgene wat erbij hoort) vormt samen met de
Protestantse gemeente van Oud Gastel/Kruisland en
Rucphen, Zegge, Schijf en Bosschenhoofd een
kerkelijke gemeente.

Exodus 3: 2-6 verwijst naar het oudtestamentische
verhaal van Mozes bij het brandende braambos.
Volgens de traditie van het kerkzegel wordt er hier
verband gelegd tussen het braambosch en de naam
Oudenbosch. De drie ruiten verwijzen naar de drieenige God, de God van Abraham, Izaäk en Jacob.

Bij Koninklijk besluit van 1816 werd de predikantsplaats van Hoeven gecombineerd met Etten en
Oudenbosch van welke twee gemeenten de predikanten ieder de helft van het werk in Etten zouden
waarnemen. In 1817 kreeg Hoeven een eigen kerk.
De combinatie Etten, Hoeven, Oudenbosch bleef tot
1950 van kracht.
Gemeentezegel
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Wapen Oudenbosch

De restauratie wordt uitgevoerd door Koninklijke
Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van torenuurwerken B.V. in Asten, een gerenommeerd bedrijf in
binnen- en buitenland.

Restauratie klokkentoren 2011
Begin 2011 werd door Monumentenzorg en de
Monumentencommissie van Halderberge geconstateerd, dat het ophangsysteem van de kerkklok
ernstig was aangetast door roestvorming.
Blikseminslag in de jaren tachtig van de 20e eeuw
had ook al schade aangericht. Groot onderhoud werd
dringend aanbevolen. In april 2011 werd de klok met
groot materieel verwijderd en in september werd de
klok, voorzien van een nieuwe klepel weer opgehangen.

Op de klok zelf staat de naam van de oorspronkelijke
leverancier:
VAN BERGEN

19 HEILIGERLEE 56

Ps. 90: 12
“Leer ons zó onze dagen tellen,

Luidas en luidwiel zijn vervangen. Aan de
klokkentoren zelf werden reparaties verricht.

Dat wij een wijs hart bekomen.”

Fenkelstraat gezien vanuit de klokkentoren.
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III Tegenwoordige initiatieven en activiteiten vanuit de gemeente
Er zijn al heel wat initiatieven ontplooid om de samenhang en de eenheid van de gemeente te versterken. Dit waren zowel eenmalige als meer structurele

De VHD en Mariakrans
Op 2 maart 1970 beleggen eerder genoemde dames
samen met de dames van de oppasdienst en de
Mariakrans een gespreksavond met als onderwerp
“Wat kunnen wij vrouwen doen in de Gemeente van
Christus”. Er zijn ook twee mannelijke gesprekspartners uitgenodigd met ervaring op het gebied van
het organiseren van kerkelijke activiteiten in de regio.
De enthousiaste groep kiest als naam “Vrouwenhulpdienst”, kortweg VHD genoemd. Samen met de
gesprekspartners komen zij tot een lijst met activiteiten, waarvoor zij het initiatief zullen nemen en
waar mogelijk de uitvoering op zich nemen. Enkele
van deze activiteiten die nu nog steeds plaats vinden
zijn

initiatieven. Een eenmalig project was het knopen
van het kleed dat voor in de kerk op de vloer ligt.
Zo’n project bevordert de onderlinge verbondenheid
en waar men na afloop met trots op kan terug kijken.
Het motief dat in het kleed is verwerkt is afgekeken
van de trapleuning van de kansel.








De crèche
In 1969 spannen de dames W. Meijer en J. van der
Put zich in om een crèche op te richten om ouders
van jonge kinderen meer gelegenheid te geven de
kerkdiensten te bezoeken. Zij proberen via de kerkenraad hiervoor een geschikte ruimte toegewezen te
krijgen in de oude pastorie naast de kerk. De behoefte
aan een crèche is duidelijk aanwezig en mevr. Meijer
vangt al kinderen op bij haar thuis. De afstand tot de
kerk is echter vrij groot, zeker als je van de andere
kant van het dorp moet komen. Mevr. Van der Put
woont dichter bij de kerk, maar ook dit blijkt nog
geen ideale oplossing. De kerkenraad reageert bij
herhaling niet op het verzoek en de dames schakelen
het Provinciaal Bureau te Eindhoven in, dat hen adviseert om de kerkenraad te vragen hun verzoek
mondeling te mogen komen toelichten. Het gaat
uiteindelijk niet om een beperkte kleine groep die er
voordeel bij heeft als er een crèche komt, maar is ook
in het belang van het voortbestaan van de kerk.
Tenslotte wordt er toestemming verkregen om gebruik te maken van een ruimte in de I. da Costaschool, die in de pastorie is gevestigd. Hiermee is een
aanzet gegeven voor een jongerenbeleid door de
kerkenraad.

De instelling van een verjaardagsfonds
Felicitatiedienst bij geboorte en doop
Bezoeken nieuw ingekomen gemeenteleden
Bloemen in de kerk
Koffiedrinken na de kerkdienst
Bekendheid geven aan de kerkdiensten op
campings t.b.v. kampeerders

Naast deze activiteiten wordt er aangegeven, dat er
behoefte bestaat aan een jeugdouderling.

De VHD is een groep van enthousiaste betrokken
vrouwen zonder vast bestuur die door zelfwerkzaamheid en verkoop van zelfgemaakte producten meer
dan kostendekkend bezig zijn. Nu voelt ook de
kerkenraad zich verantwoordelijk. De diaconie zal
voortaan alle kosten op zich nemen en de kerkvoogdij maakt aanspraak op de binnengekomen gelden. In
onderling overleg zal bepaald worden voor welk doel
het geld zal worden ingezet.

57

De genoemde Mariakrans was een handwerkgroepje
genoemd naar de oprichtster Maria Swellengrebel.
De bedoeling was vooral elkaar beter te leren kennen
en de onderlinge saamhorigheid te versterken. Jarenlang maakte zij geld over aan de diaconie om de
kosten van de handwerkclub te dekken. Het verhaal
achter deze Maria Swellengrebel is de moeite waard.
In 1912 geboren te Standdaarbuiten huwde zij in
1947 met Jeffery A. Barham te Breda. In WO II was
zij hoofd van een Franse Rodekruiskolonne bij het
Engelse leger olv. Montgomery. Zo leerde zij haar
man kennen, die in diens staf zat. Na haar huwelijk
woonde zij in Haslemere UK en na het overlijden van
haar man in Genève.

Tijdens deze dagen is er veel samenwerking met de
club.
Brugdienst

Jeugdraad
De Jeugdraad is bedoeld als een overlegorgaan. Zij
onderhoudt de contacten met al het vrijwilligerswerk
in onze Kerk dat zich bezighoudt met onze jeugd. De
Jeugdraad komt één keer per zes weken bij elkaar en
vergadert dan samen met de predikant en een afgevaardigde van bv. de kindernevendienst, brugdienst,
club etc. over alle activiteiten van de jeugd binnen
onze gemeente. Op deze wijze werkt men met elkaar
en niet langs elkaar heen.

Voor de jeugd vanaf de brugklas tot een jaar of 18 is
er eenmaal per maand brugdienst.
Om 10:30 begint de brugdienst in "De Pastorije". We
maken gebruik van Rock Solid en Rock Stady twee
werkvormen van YFC. Elke brugdienst heeft een
thema. Bijvoorbeeld "wat is het ware kerstgevoel".
We beginnen dan met gebed daarna een spel, bv.
verzin zoveel mogelijk verschillende kerstliedjes met
je groep, de groep die de meest liedjes kent heeft gewonnen. Vervolgens gaan we opzoek naar het ware
kerstgevoel. We lezen in de bijbel wat er staat over
kerst en wat de bedoeling is en op het eind is er vaak
een uitsmijter in de vorm van een spel. Wie kan het
snelst een kerstkransje opeten. Zo is elke brugdienst
weer anders en uitdagend.

Kindernevendienst voor kinderen in de
basisschool leeftijd
Er is iedere zondag kindernevendienst voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. De kinderen gaan met hun
ouders naar de kerk en blijven in de dienst tot voor of
na de schriftlezing. Daarna gaan alle kinderen naar de
Pastorije, waar een Bijbelverhaal voor hen in begrijpelijke taal wordt verteld. Voor het einde van de
dienst komen alle kinderen weer terug in de kerk.

Jeugdclubs
Mevr. Margriet Muis (echtgenote Ds. Muis) constateerde dat er behoefte bestond aan Protestants Christelijk jeugdwerk in Oudenbosch. Zij heeft samen met
enkele gemeenteleden rond 1980 een jeugdclub voor
meisjes opgericht in de basisschoolleeftijd. Al gauw
groeide het jeugdwerk uit en sloot zich aan bij het
YMCA. Er werd op verschillende dagen per week
een jeugdclub gehouden.

Centraal binnen de kindernevendienst staan de
Bijbelverhalen. Na het Bijbelverhaal wordt er
gecollecteerd voor een zelfgekozen goed doel.
Daarnaast wordt het Bijbelverhaal op velerlei
manieren verwerkt, bijvoorbeeld met creatieve
werkjes of spel. Uiteraard wordt er rekening
gehouden met de leeftijd van de kinderen.

Natuurlijk wordt er ook extra aandacht besteed aan
feestdagen zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis.
58

Gemeenteavond
De gemeenteavond is een jaarlijks terugkerende
gebeurtenis, waarop kerkenraad en kerkrentmeesters
terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken
op het komende jaar. Voor de gemeenteleden is er
gelegenheid tot het stellen van vragen.

Protestants Kerkkoor Oudenbosch
Het kerkkoor is voor het eerst opgericht in 1973 door
de organist Ger Blok. Na een tijdje niet actief te zijn
geweest, werd het koor in de tijd van Ds. Leentfaar in
1986 opnieuw leven ingeblazen. Het kerkkoor heeft
zangers en zangeressen uit Oudenbosch, Oud Gastel,
Kruisland, Zegge en Standdaarbuiten. Er staan ruim
25 leden genoteerd. Iedere woensdagavond wordt er
in de kerk in Oudenbosch gerepeteerd en wel van
20.00 tot ca. 22.00 uur onder de bezielende leiding
van dirigent en organist Ger Blok.

Ook de startzondagen werden door de leiding van de
clubs georganiseerd. De leiding van de club zet zich
tot de dag van vandaag (2013) in voor de jeugd en
ontplooit diverse activiteiten. Op de foto 6 clubleden
met leiding Margriet Muis en Piet Gouw. Enkele
activiteiten: tafeltennis, voetbal, knutselen,
themaonderwerpen rond kerkelijke feestdagen,
bezoek musea, weekend kamp enz.

Cursussen, catechisaties, bijeenkomsten
Elk jaar is er wel een gevarieerd aanbod van
cursussen en bijeenkomsten. Dit zijn niet altijd
dezelfde cursussen, maar kan per jaar verschillen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:


Ontmoetingen en gesprek over kind en geloof



Bouwstenen Bijbel School (BBS)



Meditatief lezen over bidden



Bijbelkring



Catechese voor 12-14 jarigen



Belijdeniscatechese (na aanmelding in onderling
overleg)



Alphacursus



Cursus Bouwstenen Bijbel



Cursus over filosofie



Cursus voor en door gemeenteleden



Cursus Spiritualiteit in de woestijn enz.

Ouderensoos sinds 1978
In 1978 bleek onder ouderen de behoefte te bestaan
elkaar wat vaker te kunnen ontmoeten als groep van
gelijkgestemden, dan alleen op de zondagen tijdens
de kerkdiensten. Gewoon gezellig onder elkaar zijn,
elkaar beter leren kennen en samen activiteiten ondernemen. Dit sprak Nely Schols aan en zij nam
samen met Janny van der Put het initiatief om een
ouderensoos op te richten. De consistoriekamer
achter de kerk werd het vaste onderkomen en de
activiteiten die werden ontplooid namen toe. Er
verscheen zelfs een eigen lijfblad, “Soos Bijdehandje” genaamd, waarin het wel en wee van de Soos
en haar leden, de activiteiten en de wensen die er
leefden aan de orde kwamen. De activiteiten omvatten naast de onderonsjes en het gezellig koffiedrinken
bijvoorbeeld darten, jeu de boules, sjoelen, scrabble
en biljarten. De plaats van samenkomst is intussen
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verruild voor de benedenzaal van “De Pastorije”. Het
kastje naast de vouwdeur naar de voorkamer bevat
het dartbord en buiten is een jeu de boulesbaan
aangelegd. Eén keer per jaar wordt er samen met de
PCOB een gezamenlijke busreis georganiseerd met
diner.

Liturgisch bloemschikken

De voor buitenstaanders meest zichtbare en herkenbare uiting van het kerk-zijn is de zondagse kerkdienst, of met een ander woord, eredienst. `Liturgie`
is meer een inhoudelijke aanduiding. Met 'liturgie'
bedoelen we in de kerk elke bijeenkomst, of elk
moment in een bijeenkomst die in gestileerde vorm
en met een bepaalde volgorde van betekenisvolle
onderdelen, gewijd zijn aan de gezamenlijke beleving
en uiting van geloof. Behalve erediensten en afgeleide vormen daarvan, horen daar ook openingen en
sluitingen van andersoortige bijeenkomsten door
gezang, gebed en/of de lezing van een tekst bij.

Veel Soosleden zijn ook lid van de PCOB afdeling
Oudenbosch, welke vanuit de Soos is opgericht. In
2008 is het 30-jarig bestaan gevierd. Op de foto
staande zes van de zeven bestuursleden vlnr. Nely
Schols, Boukje v.d. Weijden, Lida Vreugdenhil,
Matty Reitsma, Bella Verschoor en Tonia Heeren. De
officiële naam is thans “Seniorensoos van de
Protestantse Gemeente te Oudenbosch”. Iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot ca. 15.30 uur is “De
Pastorije” open voor gemeenteleden vanaf 55 jaar.

Meer dan vroeger gebruikt men nu ook in
Protestantse kerken beeldende uitdrukkingen om
geloof te uiten of de beleving er van te prikkelen en
te verdiepen. Voorbeelden daar van zijn symbolische
bloemstukken bij het thema van een kerkdienst en het
toepassen van drama en beeldende kunst in de kerkruimte. In onze gemeente heeft in de afgelopen tijd
een groep enthousiaste dames een aantal cursussen
liturgisch bloemschikken gevolgd. De resultaten van
hun werkzaamheden zijn regelmatig in de erediensten
en op onze website te zien.

60

Kloosterweekend

Aktie Schoenendoos
Schoenmaatjes zijn kinderen in Nederland die
schoenendozen vullen met speelgoed, schoolspullen
en toiletartikelen. De dozen gaan naar kinderen die
op de vlucht zijn of in armoede leven. In Oudenbosch
zijn het echter vooral volwassenen die spullen voor
de dozen leveren. Boukje van der Weijden en haar
zus Nely Schols- van der Weijden coördineren de
Operatie Schoenendoos vanuit de Protestantse
gemeente.

Elk jaar opnieuw worden wij als gemeenteleden in de
gelegenheid gesteld deel te nemen aan een kloosterweekend. Op deze foto voor de ingang van het klooster te Zevenkerken bij Brugge zien we de eerst aangekomen bezoekers wachten op degenen die nog
komen.

Woestijnroos

Een kerk vol schoenendozen.
Aktie “Als een lopend vuurtje”

Onder de naam WOESTIJNROOS worden workshops gegeven over verschillende onderwerpen op
creatief gebied. Ongeveer één maal per maand komt
men bij elkaar in "De Pastorije". De onderwerpen en
de precieze data worden bekend gemaakt in de
voorafgaande kerkdienst en op het internet.

Op de zaterdag voor
Pinksteren vindt er de
sponsorfietstocht “Als een
lopend vuurtje” plaats.
Ongeveer 30 kerken in West
Brabant zijn dan open om fietsers en bezoekers te
ontvangen. Ze vormen daarmee een pleisterplaats
voor ontmoetingen. Ook onze beide kerken zullen
weer met plezier meedoen en dus geopend zijn voor
fietsers en andere bezoekers. De fietsers vinden
overal een gastvrij onthaal. Kenmerkend is het gevoel
van verbondenheid van de fietsers en van de kerken.
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Het doel van Lopend Vuurtje is tweeledig: Enerzijds
geld inzamelen voor een goed doel en anderzijds
elkaar ontmoeten in en bij de kerk.
Het doel van de geldinzameling wordt door de
plaatselijke kerken bepaald.
Op de foto uit 2004 enkele enthousiaste fietsers uit
Oudenbosch voor de kerk in Zevenbergen.
Links op de foto Jan Keijzer, die voor alle klussen
paraat staat en hielp bij het demonteren en monteren
van de ramen. Wim den Boer is in een later stadium
het team komen versterken. In het midden initiatiefnemer en uitvoerder van het geheel Henk Verschoor
met rechts van hem de glazeniers Boukje van der
Weijden en Piet Schols. Het grote werk zit er op.
Het werk begon in 2003 in een oude zeecontainer. Er
was moed voor nodig om daar zomer en winter in
door te werken. Later, toen de Pastorije klaar was
kregen ze daar een eigen werkruimte. Eerst op de
zolder en later een betere locatie op de eerste
verdieping van De Pastorije. Op dinsdag 14
november 2006, werd in de voorgevel het unieke
raam met het PKN-logo onthuld naar een idee van
Henk Verschoor. Dit raam, dat bestaat uit 150 ruitjes
in 7 kleuren is ’s avonds verlicht.

Aan deze fietstocht deden totaal 28 kerken mee met
257 fietsers met een totale opbrengst van bijna €
9.500,--.

Maaltijden
Er zijn twee groepen van vrijwilligers bezig, die
maaltijden verzorgen in de Pastorije. Deze
bijeenkomsten worden goed bezocht. Natuurlijk,
omdat er altijd zogezegd een eenvoudige doch
voedzame maaltijd wordt verzorgd, maar vooral ook
voor de gezelligheid.

De glazeniers
In het jaar 2003 zijn onze glazeniers gestart met het
restaureren van de glas in lood ramen in ons
kerkgebouw.
De glazeniers zijn nog steeds actief. Zij hebben zich
nu bekwaamd in het maken van allerlei decoraties in
glas in lood. Voorbeelden hiervan zijn te koop in “De
Pastorije”.
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Vrijwilligerswerk algemeen
Om alle werkzaamheden van vrijwilligers te noemen
zouden we nog heel wat pagina’s nodig hebben. Er
zijn vrijwilligers voor Aktie Kerkbalans, redactie en
verzorgen drukwerk van de Kerkklok, rondbrengen
Kerkklok, verzorgen van maaltijden, schoonmaakwerk in kerk en Pastorije, PR-commissie voor het
verzorgen van publiciteit, folders enz. , verzorgen
website, beheer Pastorije, inloopochtend voor een
praatje en een kopje koffie voor wie zijn verhaal
kwijt wil of zomaar even langs komt enz. En niet te
vergeten dat ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters, mensen van het kerkelijk bureau en de
technische staf allemaal vrijwilligers zijn. En of dit
alles nog niet genoeg is, staan er altijd weer vrijwilligers klaar om waar nodig hulp te verlenen.

Henk controleert het gedane werk onder toeziend oog
van Piet en Boukje is intussen bezig aan vrij werk
voor de verkoop.

Maandagochtend 12 maart 2012 is het laatste perfect
gerestaureerde raam terug geplaatst in het
kerkgebouw.

Fancy fair en boekenmarkt
Sedert een aantal jaren wordt er een boekenmarkt
gehouden, waarvoor veel belangstelling bestaat. Elk
jaar weer is er een grote toevloed van boeken, platen
en puzzels en al jaren zien we de boekenliefhebbers
uit de wijde omgeving er op af komen. Op de vraag
waarom krijgen we als antwoord, dat er voor elk wat
wils is en ook het niveau van de boeken wordt
genoemd. Voor de vrijwilligers is het een hele klus
om alle binnengekomen boeken te sorteren. Voor de
aan- en afvoer is extra mankracht beschikbaar. De
glazeniers verkopen in hun eigen hoekje zelf gemaakt
materiaal en de dames van de catering hebben geen
ogenblik rust.

De kerk heeft in totaal 8 ramen, elk raam heeft ongeveer 630 ruitjes, dus in totaal zijn er ruim 5000 ruitjes
door de handen van de glazeniers gegaan + nog een
klein raampje achter het orgel, dus ongeveer 5350
raampjes.

Vorige jaren was de boekenmarkt gecombineerd met
een fancy fair. Nu, in 2012, is er voor het eerst een
boekenmarkt zonder fancy fair. De boekenmarkt is te
groot geworden en neemt te veel ruimte in beslag.
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Openstelling kerkgebouw
Diverse malen per jaar wordt de kerk bezocht door
groepen. Op de foto de PCOB met de KBO op bezoek. Ook komen jaarlijks schoolklassen uit de regio
in het kader van de Open Monumentendag de
Protestantse kerk van binnen bekijken, waarbij
uitgebreid gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid
om vragen te stellen. Ook is de kerk 2x per week
opengesteld voor bezoekers. Deskundige rondleiders
zijn dan altijd aanwezig.

Concerten
Met enige regelmaat worden er in de kerk concerten
gegeven. Dit zijn sfeervolle bijeenkomsteen met
goede muziek.
De foto is genomen tijdens de officiële ingebruikneming van het PKN roosvenster boven in de voorgevel van de kerk op 13 nov. 2006.

Startzondag

Elk nieuw kerkelijk jaar begint met de startzondag.
Na de kerkdienst komen we samen om onder het
genot van een hapje en een drankje ongedwongen
met elkaar samen te zijn. Links op de foto is nog net
de oude zeecontainer te zien, waarin de glazeniers
jaren lang hun werk hebben gedaan. De muur op de
achtergrond is vervangen door een spijlenhek.
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De Pastorije, 13 september 2009
Het linkerdeel van de pastorie, thans bekend als De
Pastorije, is in 1632 tegen het rechterdeel van het
perceel aangebouwd, dat toen dienst deed als
kerklokaal. Het aangebouwde deel ging dienst doen
als predikantswoning en heeft in de loop der eeuwen
verschillende bestemmingen gehad. Het deed al dan
niet gelijktijdig dienst als woonhuis, als schoollokaal,
ruimte voor kinderopvang, clubhuis enz. In 2002
werd de school gesloten en deed de benedenverdieping dienst als clubgebouw, totdat in 2008 aan een
uitgebreide restauratie werd begonnen.

Het sloopwerk van het interieur, zoals het
verwijderen van plafonds, vloeren, tussenmuren,
tegelwerk van de badcel drie lagen dik, het werd
allemaal gedaan door vrijwilligers, die de voorzitter
van de kerkrentmeesters telkens weer wist te
mobiliseren. Tijdens de sloop van de benedenvloer
werd er nog een oude opgemetselde waterput
gevonden met een loden pijp naar de buitenmuur
(foto boven). De put zelf was volgestort met puin.
Het klinkt allemaal eenvoudiger dan het was, want er
moest rekening gehouden worden met het monumentale karakter van het pand. Het luisterde vrij
nauw wat wel mocht en wat niet mocht worden
verwijderd. Tonnen puin zijn er afgevoerd.
Na de opening op 13 september 2009 van het gerestaureerde en uitgebreide gebouw dat de naam “De
Pastorije” kreeg, wordt het gebruikt voor een groot
aantal activiteiten waarvan hierboven een aantal is
weergegeven.

Het clubgebouw met keuken voor de renovatie en de
nieuwe keuken er na.

Marius v.d. Beek, de man die weet waar de klepel
hangt. Hij begeleidde de renovatie.
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Tijdens de sloop en het eindresultaat

en bovenverdieping .

beneden-

En hier gaat het uiteindelijk allemaal om.
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Collages van aanwezige attributen

Een collage van aanwezige kandelaars, avondmaalattributen, doopvont en antependia.

Bijbels, kerkklok, avondmaalstafel, oud notulenboek, kansel, PKN glas in lood raam, kerkzegel, knielbank,
lessenaar, doopvont, oude borden met Onze Vader en kerktoren.
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Tenslotte …

Door gemeentelijke herindeling zoals de vorming van
de gemeente Halderberge en de verandering van de
grenzen van de Protestantse Gemeente van Oudenbosch c.a. (met alles wat er bij hoort) is niet duidelijk
meer in welke mate er sprake is van groei of krimp in
vergelijking met bv. 1979 toen Oudenbosch precies
12000 inwoners had.

Zoals we eerder zagen was de eerste gereformeerde
prediking in Oudenbosch in 1610 en met de benoeming van een eigen predikant in 1613 was de Gereformeerde Gemeente in Oudenbosch een feit. Het
aantal gemeenteleden bedroeg niet meer dan 20 en
hoeveel leden de burgerlijke gemeente destijds teelde
heb ik (nog) niet kunnen achterhalen. Het hoeft geen
betoog, dat toen ook al de overgrote meerderheid
Rooms-katholiek was. Die eerste gemeente had het
bepaald niet gemakkelijk. Dankzij de inzet van de
leden en de steun van de overheid kon men zich
handhaven als zelfstandige kerkelijke gemeente. Na
al die jaren van verdrukking was men er veel aan
gelegen de verworven vrijheid van godsdienst te behouden. Na het jaar 1609, het jaar waarop het 12jarig bestand met de Spaanse overheerser werd gesloten, werden overal Protestantse gemeenten gesticht. Onder de paraplu van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden hoefde men niet meer bang
te zijn voor vervolging vanwege het geloof. De
Nieuwe Leer, zoals het Protestantisme werd genoemd, werd de officiële staatsgodsdienst. Het
rooms-katholicisme werd onder voorwaarden gedoogd. Zowel de burgerlijke als de kerkelijke
gemeenten groeiden. In 1870 telde Oudenbosch 3831
inwoners, waarvan 3648 RK, 162 Ned. Herv., 14
Luthers, 4 Waals Herv., 1 Remonstrant, 1 Doopsgezind en 1 niet benoemd.

Volledigheidshalve: de gemeente Halderberge telde
in 2011 29295 inwoners en de Prot. Gem. van Oudenbosch telde 635 leden. Hierbij liepen de grenzen
van de burgerlijke en de kerkelijke gemeenten dus
niet gelijk.

Oudenbosch A.D. 1590

In het jaar 1899 telt Oudenbosch 4973 inwoners.
4800 van hen zijn RK, 155 Ned. Herv. En 18 overig.
In die 30 jaar is Oudenbosch dus flink gegroeid, maar
het aantal Protestanten loopt zelfs iets terug.
We maken nu een sprong naar het jaar 2008.
Oudenbosch telt dan 12148 inwoners. Het aantal
rooms-katholieken is mij niet bekend. Het aantal
Protestanten bedraagt (op papier) 551 lidmaten en
doopleden en nog eens 109 overige leden. Vanaf
2004 zien we dan al een flinke terugval van het aantal
leden en vooral van kerkbezoekers. De vrijheid van
de keuze van godsdienst is vanzelfsprekend geworden en dus ook de vrijheid om geen keuze te maken.
De landelijke trend van ontkerkelijking en vergrijzing
is ook in Oudenbosch merkbaar.

1832 Fenkelstraat

De kerk is het roze blokje schuin boven de “F” van
Fenkelstraat.
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Predikanten der Nederduitsch-Hervormde gemeente te Oudenbosch
Met vermelding vroegere en volgende standplaats.
Wilhelmus Lupardus
Voor 1622
naar Ossendrecht

Samuel Baselius

1622
1624 naar Poortvliet

Petrus Doornyck

01.03.1625 "Bergop Zomanus"
1652 naar Steenbergen

Marcus Zuerius Bergopzomanus

1652 Standdaarbuiten
†1669

Samuel Sophianus

1670 Vuren en Dalem
†1689

Remigius Mijs

1689 "Proponent"
1697 naar 's-Bosch

Abraham Champfleury

1698 van Hoeven
1705 naar Bergen op Zoom

Wernerus Lach

1707 van Gilze
†1716

Petrus Pronk

1717 van Kruisland
†1730

Petrus Hochhedé

1731 "Proponent"
†1740

Johan Wilh. Didericx

1742-†1770

Antonius de Stoppelaer

1771-†1781

Wilhelm Hendrik Nummer, geboren te Leeuwarden op 18 maart
1735, overleden te Oudenbosch op 6 oktober 1781, zoon van Johan
George Nummer en Maria Geertruijd Klein. Hij werd als kandidaat
beroepen te Zundert op 29 juni 1760. Hij is vermoedelijk niet
gehuwd geweest.

1782 van Liefkenshoek
1796 bediening neergelegd

Jacobus Janssen
Ds. Janssen legde zijn bediening neer in 1796, Sindsdien een
vacature tot 1803 en werd tijdelijk de "directie'- waargenomen
door Ds. Ecoma, Predikant te Oud- en Nieuw-Gastel.

1803 Legerpredikant op Wight
1812 bediening neergelegd

Petrus Jung

1814 van Sluis
1815 bediening neergelegd

Johannes Jacobus Uittenbroek
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1816 van De Meern
1818 naar Egmond B. en B.

Hermanus Johannes Schippers

1818 van Schelluinen
1822 naar Willemstad

Hermanus Johannes Krom

1823 "Proponent"
1824 naar Groot Ammers

Samuel Prijn

1824 van Ritthem
1826 naar Klundert

Abrabam Theodorus Beausar

1827 "Proponent"
1852 emeritus

Jan Preyt

1852 van Spijk (ZH)
1857 naar Naarden

Philippus Bogers van Buuren

1858 "Proponent"
1881 naar Simonshaven

Jacobus Mijs

1881 van Dinteloord
1896 emeritus

Johannes GosuinusWalraven Knol

1896 van Standdaarbuiten
†1908

Johannes Hermanus Schuurmans Stekhoven

1908 van Oud en Nieuw Gastel
1911 naar Zoelen

Cornelis Brunt

1912 "Proponent
1916 naar Lienden

Bruinis Johan van Garderen

1916 van Kruiningen
1923 emeritus

Jacobus Willemse

1923 buiten bediening Dordrecht
1930 naar Acquooi

Nicolaas Hendrik Kuipéri

1931 van Bloemendaal
1939 naar Warffum

George Cornelius Postma

1940 van Hemmen
1944 naar Steenderen

Joh. Okke Norel

1944 van Valkenswaard
1954 naar Antwerpen

Th.E.C. da Costa

1954 van Hellendoorn
1958 naar Tilburg

Joh. Jac. Poort

1956 van Oegstgeest
1957 naar Melang (Indonesië)

Arie de Kuiper

1957 van Oegstgeest
1957 naar Noord Celebes
(Indonesië)

Jaap Bultje (kandidaat)

1959 van Capelle a/d Ijssel
1964 naar Kethel

Willem Vons
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1966 van Schoonhoven
1969 naar Medemblik

L.A. Nagtegaal

1971 van Oss
1976 naar Driel

H. Westerink

1977 van Utrecht
1983 naar Warmond

J. Muis

1984 van Barendrecht
1989 naar Prinsenbeek

Johanna Elisabeth Leentfaar-van der Brug

1992 van Utrecht
tot heden (20**)

H.J. Inkelaar en
Ch. Inkelaar-de Mos
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IV Het Protestants christelijk onderwijs te Oudenbosch
staande tekst uit de jaren 20 van de 17e eeuw blijkt
duidelijk, waar het zwaartepunt moest liggen,
namelijk bij het catechiseren en het aanleren en
zingen van de psalmen.

Het onderwijs voor de jonge jeugd heeft, zolang als
de Protestantse kerk in Oudenbosch bestaat de
aandacht van de kerkenraad gehad. De koster was
aanvankelijk belast met dit onderwijs. Uit onder-

De boecke en al tgene dat aen de kerck hoort voor te zorgen datter niet aen beschaducht wor.
De jonge jeucht te categiseren ende Psalmen te leeren singe, de school soo voor als naer de middag op de
behoorlijcke uer te openen en daer dan selver ook te verschijnen.

De schoolmeester van Oudenbosch had reeds in 1620
enige faam. Zo had iemand uit Hoeven zijn kinderen
naar de school van de gereformeerden in Oudenbosch
gestuurd. De kwaliteit was goed en het gemak dient
de mens, want hij woonde dichter bij Oudenbosch
dan bij Hoeven. Ook in de jaren veertig gingen er nog
katholieken naar de school der gereformeerden. Dit
lag vooral aan het talent van de schoolmeester voor
rekenen en tekenen.

hervormde school tot stand in Standdaarbuiten. Beide
gemeenten zijn ongeveer even groot, maar na WO II
komt ¾ van de leerlingen uit Oudenbosch. Voor de
leerlingen uit Oudenbosch wordt het onder andere
door het toenemende verkeer steeds bezwaarlijker
voor school naar Standdaarbuiten te gaan. Sommige
ouders stuurden hun kinderen naar een RK-school en
anderen wilden een eigen school oprichten in
Oudenbosch. Er werd op 27 oktober 1950 een
aanvraag bij de Kroon ingediend op grond van het
feit, dat er binnen Oudenbosch, Bosschenhoofd en
Hoeven geen school voor Protestants christelijk
onderwijs bestond. Tegen de verwachting van
Standdaarbuiten in kwam er toch toestemming.
Tevens werd er op gewezen, dat er sinds 1946 reeds
een kleuterklas bestond, welke in 1950 al werd
bezocht door 30 kleuters. Een bezwaarschrift van
Standaardbuiten werd afgewezen. In het Brabants
Nieuwsblad verscheen een groot artikel over 4
kolommen met als kop:

Voor een lange periode kunnen we alleen maar
gissen, wat het onderwijs verder in hield en of er ook
vaste schoolmeesters werden aangesteld. Wel maken
de notulen van de kerkenraad regelmatig gewag van
het onderwijs. In het kader van het 400-jarig bestaan
van de hervormde/Protestantse kerk voert het te ver
hierop dieper in te gaan. Wellicht is het een stimulans
voor anderen de geschiedenis van het Protestants
christelijk onderwijs te Oudenbosch nader te onderzoeken. In 1909 brengen de hervormde gemeenten
van Oudenbosch en Standdaarbuiten samen een

In Standdaarbuiten en Oudenbosch:
Twee Hervormde scholen vlak bij elkaar:
belastingverspilling.
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Het zat de kerkenraad van Standdaarbuiten niet echt
lekker. Men voelde zich gepasseerd. Er werd van
alles gedaan om de school te Oudenbosch tegen te
houden, maar het besluit was genomen en de vergunningen werden verleend.

Oudenbosch een verzoek in om volgens artikel 72
van de onderwijswet de benodigde gelden
beschikbaar te stellen voor de inrichting van de
school, die ruimte moet bieden aan 33 leerlingen
verdeeld over 2 lokalen en dat per lokaal ten hoogste
48 leerlingen zullen worden toegelaten.

Op 16 april 1951 dient de kerkenraad bij de gemeente

“Isaäc da Costa was een geleerde en christen van
groot formaat, schrijver en dichter, vermaard om zijn
poëzie en proza, bewoog zich o.a. ook op het terrein
van de godsdienst, taalkunde, landsgeschiedenis enz.
Een rijk begaafd man, die de christelijke beginselen
omhelsde en ze wenste uit te dragen in woord en
geschrift. Hierdoor is hij de persoon geworden die
nog steeds met ere als voorvechter van de christelijke
beschaving en levenshouding wordt genoemd.” De
naamskeuze was tevens een eerbetoon aan de man,
die zich heeft ingespannen voor de oprichting van de

Ir. J. de Wilde uit Breda ontwierp een schoolgebouw,
dat door de Fa. Bos uit Leur werd gebouwd aan de
Thorbeckestraat voor de aannemingssom van 35.835
guldens. Toestemming door de gemeente werd
gegeven op 29 april 1953. Nadat de gemeente
toestemming had gegeven voor de bouw en een kavel
had aangewezen, ging men voortvarend te werk. In
september 1953 tijdens de kerkenraadsvergadering
werd besloten de school de naam Isaäc da
Costaschool toe te kennen. Als motivatie schrijft de
kerkenraad in een brief van 12-06-1953 het volgende.
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school, de toenmalige predikant ds. Da Costa,
achterkleinkind van Isaäc da Costa. De school werd
geopend op 01-01-1954 en de officiële opening was

09 01-09-1954. Het eerste hoofd der school werd de
heer Koetsdijk uit Stavenisse.

De school werd al snel veel te klein en men wilde een
3e leerkracht benoemen.

een extra lokaal, een documentatiecentrum, een
speelzaal en een bovenverdieping gebouwd, waar ook
kleuters konden worden opgevangen. De
kleutergroep had toen een zwerfperiode achter de rug
en had onderkomens gevonden in het Groene Woud
en later in de Strijmondlaan.
De heer Koetsdijk werd opgevolgd door de heer
Voogsgeerd, die op zijn beurt weer werd opgevolgd
door de heer Dubbeldam als hoofd der school. In
1978 nam de heer P. Sanderse het roer over. Hij bleef
tot het jaar 2002, toen de school wegens gebrek aan
leerlingen werd opgeheven.
Fenkelstraat 28. Hier waren klassen gehuisvest van
de Isaäc da Costa school. Later werd het pand gebruikt als clubgebouw en ruimte voor bijeenkomsten.
De bovenverdieping werd benut als woonruimte. Na
een grondige renovatie en een uitbreiding in 2009
werd het weer een clubgebouw annex vergader- en
ontmoetingscentrum, verrijkt met een keuken die aan
alle eisen voldoet. Het gerenoveerde deel kreeg de
naam “De Pastorije”.

In 1956 werd aan de gemeente toestemming gevraagd
en het leerlingenaantal mocht worden uitgebreid. De
hieraan verbonden kosten van f. 500,-- kwam voor
70% ten laste van de gemeente en voor 30% ten laste
van de school. De leerlingen werden verdeeld over
het gebouw in de Thorbeckestraat en in het gebouw
Fenkelstraat 28, waar ook de kleuterschool was
gevestigd. Later werden er aan de basisschool nog

Op een gegeven moment fuseerde de school met het
Barlake. Toen de school werd opgeheven werd het
personeel op scholen van deze stichting geplaatst.
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Verantwoording
1. Instanties
Regionaal Archief West Brabant:
Archief 336 Herv. Gemeente Oudenbosch

Oudenbosch

Heemkundekring Broeder Christofoor,

Oudenbosch

Kerkelijk Bureau PKN (fotomateriaal)

Oudenbosch

2. Boekwerken o.a.
H. Levelt

Oudenbosch in verleden en heden.

Uitg. St. Bernaarts-abdij
Antwerpen
1931
Gemeentearchief Breda 1995

Dr. P.M. Toebak
J. de Rek

Kerkelijk - godsdienstig leven in
westelijk Noord-Brabant
Van Bourgondië tot Barok

P. de Rosa

Stadhouders van Christus

Arbor

P.C. Hooft

Uit de Nederlandse historiën

Meulenhoff pockets

Dr. J. Peijnenburg pr.

Zij maakten Brabant katholiek

bisdom ’s-Hertogenbosch 1987

B. van Gelder e.a.

Spoorzoeken

Meulenhoff educatief

H. Hettema

Groote historische schoolatlas

W.J.E. Tjeenk Willink Zwolle1923

Bosch en Keuning n.v. Baarn 1969

De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland

Noordhoff Groningen 2011

Elseviers wereldgeschiedenis deel 2

Elsevier 1970

Q.W.J.Daas

Conflicten uit het verleden van Oudenbosch

Heemkundekring Br. Christofoor, Oudenbosch

3. Overig.
Diverse Internet websites.
Overgenomen van eigen website Prot. Gem. Oudenbosch: diverse actuele activiteiten
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4. Personen.
Bij het schrijven van dit boekwerkje ben ik dank verschuldigd aan:
J. v.d.Put–Verbree, die mij informatie verstrekte over de Hervormde Vrouwendienst HVD en bovendien nog in het
bezit bleek van diverse interessante historische werkjes over Oudenbosch waar ik ook weer informatie in vond.
A.M. Wilmsen–van der Put, C.D. Ampt en B.Th. van Es die alles hebben willen doorlezen en mij van commentaar
wilden voorzien.

G. Blok

Redigeren en drukklaar maken.

M. van Dongen

De gegevens over de Isaäc da Costaschool zijn van hem afkomstig.

N. Schols–v.d. Weijden en P. Schols zijn zelf jarenlang actief betrokken geweest bij het kerkelijk werk en
voorzagen mij niet alleen van informatie, maar ook van fotomateriaal.
P. Bruijns

voor zijn adviezen op grafisch gebied.
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Ets: Joop van Rijsbergen

Aquarel: Wil Ruis-Dubbeldam
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