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Geschiedenis van het
protestantisme in Tilburg
Dick Penninkhof*

* Dick Penninkhof
studeerde theologie
(kandidaats en kerkelijk)
en godsdienstwijsbegeerte
(doctoraal), en later
management en organisatie
(executive master). Hij was
docent godsdienst en van
1978-2016 predikant in
de Ned. Herv. Kerk, resp. de
Protestantse Kerk Nederland,
waarvan de laatste periode
(september 2000-maart
2016) te Tilburg.

De geschiedenis van de protestantse gemeenschap in Tilburg is een helaas vaak
vergeten hoofdstuk uit de historie van de
stad. In dit artikel wil ik een korte geschiedenis op hoofdlijnen geven, van het allereerste
begin in de zeventiende eeuw tot op heden.

De protestanten komen naar Brabant
In de begintijd van de Reformatie, in de eerste helft
van de zestiende eeuw, krijgt het protestantisme in
midden en oost Brabant weinig voet aan de grond. Dat
verandert pas na 1629, bij de val van Den Bosch. De

gehele Meierij, waaronder Tilburg, komt als generaliteitsgebied onder gezag van de Staten-Generaal van
de Zeven Provinciën. Deze beveelt de priesters de kerken te ontruimen om ruimte te geven aan de staatsgodsdienst, het protestantisme. Dominee Portenius
uit ’s Gravenmoer krijgt in november 1629 het bevel
om in Tilburg te gaan preken. Het verzet is echter zo
groot, dat hij onverrichter zake terugkeert. Pas eind
januari 1630 wordt de eerste protestantse dienst in
Tilburg gehouden, wanneer er tijdelijk commissarissen van de Staten-Generaal in Tilburg zijn.
Pas in 1633 lukt het dominee Paulus Arleboutius, begeleid door de Hoogschout met tweehonderd ruiters,
om de sleutel van de kerk op het Heike in handen te
krijgen. Hij preekt er voor een handvol protestanten.
De katholieken, met pastoor Wichmans, moeten uitwijken naar een schoolgebouw en naar de buitenlucht. In die eerste periode wisselt de kerk overigens
nog regelmatig van gebruiker.

Hervormden in de kerk op het Heike
Na de vrede van Munster in 1648 nemen de StatenGeneraal de soevereine rechten in de Meijerij over. Er
worden meer niet-katholieke ambtenaren aangesteld,
waardoor het aantal protestanten iets toeneemt. Het
duurt echter tot 1651 voordat de groep protestanten groot genoeg is voor een eigen kerkenraad. Deze
bestaat uit dominee Paridanus Lemannus, twee ouderlingen en twee diakenen. Vanaf die tijd dateren
de acta (verslagen) van de Tilburgse hervormde kerkenraad. De Hervormde Gemeente van Tilburg is een
van de grootste in de Meierij, maar nog steeds relatief
klein. De Tilburgse verhoudingen:
1633:
1675:
1785:
1796:
1798:

10 hervormden;
60 hervormden;
226 hervormden;
211 hervormden;
164 hervormden;

4100 katholieken
??
6400 katholieken
> 9000 inwoners
9034 katholieken

In de acta van de hervormde kerkenraad is ook veel
te vinden over het werk van de Tilburgse katholieke
gemeenschap. In 1681 vermeldt men bijvoorbeeld dat
‘wel 50 paepse schoolmeesters en cloppen’ (kwezels,
of geestelijke maagden) werkzaam zijn in het onderricht, de ziekenzorg en liturgische diensten in de kerk
van Steenvoort en in de latere schuurkerken in de omgeving.
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Teruggave van de kerk op het Heike;
de Pauluskerk
Na de inval van de Fransen en de afkondiging dat
godsdiensten gelijkwaardig zijn voor de wet en de ontkoppeling van kerk en staat (1794-1796) heeft het nog
heel wat voeten in de aarde voordat de katholieke gemeenschap de kerk op het Heike terugkrijgt.
Een beslissende stap is het besluit namens koning
Lodewijk Napoleon in 1809 om de hervormden een eigen kerk te laten bouwen, zodat de Heikese kerk weer
aan de katholieken als grootste godsdienstige gezindheid teruggegeven kan worden. Door allerlei problemen zal de uitvoering van dit besluit nog zo’n veertien
jaar duren. De kerkenraad pleit voor de bouw van een
grotere kerk omdat er naast de 168 hervormden, ook
36 lutheranen, remonstranten én doopsgezinden samen in kerken(!).

Ontwerp (fragment) van de
nieuw te bouwen Pauluskerk
door de Tilburgse architect
Justinus Backx, 1820.
(Coll. RAT)

Het kerkgebouw op het Heike is te groot voor de
Hervormde Gemeente. Tijdelijk zijn er het raadhuis, de
secretarie, een schepenkamer en ruimten voor gevangenen in gevestigd.
Het onderhoud van de kerk is een voortdurende zorg –
de katholieken zien het met lede ogen aan. Men laat in
1765 wel een mooi orgel installeren, van de beroemde
orgelbouwer Bätz.
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Afbeelding op p. 3: De
Markt met kerk en ommuurd
kerkhof. Fragment uit een
aquarel door Jan de Beijer
uit 1742. (Coll. Regionaal
Archief Tilburg)

De ‘Inwijdings-leerrede’
van dominee Johannes
van Aaken ter gelegenheid
van de opening van de
Pauluskerk in 1823.
(Brabant-Collectie,
Tilburg University).

Op 4 mei 1823 wordt de Pauluskerk in de Zomerstraat
(tegenwoordig Heuvelstraat) ingewijd door dominee
J. van Aaken. Nog diezelfde maand bezoekt koning
Willem I de kerk. De preekstoel en het Bätz-orgel worden overgeplaatst van de oude parochiekerk naar de
nieuwe Pauluskerk.
De Heikese kerk wordt overgedragen aan de katholieke gemeenschap, die het grootste deel van de kerk
afbreekt – alleen de toren blijft staan – en vervolgens
herbouwt. In 1829 heeft zij weer de beschikking over
een nieuw gebouwde kerk op het Heike.
Ook koning Willem II kerkt in de Pauluskerk als hij in
Tilburg verblijft. Hiervoor zijn speciale banken aangebracht, de koningsbanken. Na het plotseling overlijden van Willem II in 1849 schenkt zijn weduwe, Anna
Paulowna, een zilveren avondmaalschotel en borden,

1899 wordt een vereniging ‘School met den Bijbel te
Tilburg’ gesticht en in 1907 beginnen de eerste lessen
op een protestants-christelijke school.
In 1914 wordt door de Gereformeerde Kerk een
Noodkerk in de Nijverstraat gebouwd, voor de opvang
van militairen tijdens de mobilisatie. Deze wordt in
1918 weer opgeheven.
Door de groei van de gemeente is een nieuwe
kerk noodzakelijk. Dat wordt de Sionskerk, aan de
Enschotsestraat (tegenwoordig Molenbochtplein). De
Tilburgse kerk wordt in die tijd overigens nog steeds
vanuit de classis (regionaal kerkelijk verband) ondersteund.

Gereformeerde houten
noodkerk en Protestants
Militair Tehuis aan de
Nijverstraat, tijdens de Eerste
Wereldoorlog. (Coll. RAT)

als dank voor de pastorale bijstand van de hervormde
dominee G.D.J. Schotel.

De Hervormde Gemeente en de
Gereformeerde Kerk
Het aantal protestanten in Tilburg breidt zich na het
midden van de negentiende eeuw sterk uit door de
komst van D’n Atelier, de centrale werkplaats van de
Staatsspoorwegen, en later, in 1914, door de mobilisatie van militairen in Brabant.
Meningsverschillen tussen de protestanten onderling leiden aan het eind van de negentiende eeuw tot
de vorming van een Gereformeerde Kerk in Tilburg.
Willem Poulus, een jonge goudsmid, begint onder
geestelijk leiderschap van dominee Lucas Lindeboom
uit ’s-Hertogenbosch al rond 1870 een zondagsschooltje in Tilburg. Hij voelt zich niet thuis bij die
moderne hervormden. Zijn werk groeit uit tot een
evangelisatiepost, die in 1874 het evangelisatielokaal
in de Lange Nieuwstraat betrekt. In 1894 wordt de
Gereformeerde Kerk Tilburg gesticht, met een eigen
kerkenraad, en een kerk in de Lange Nieuwstraat.

In 1899 wordt de ‘School
met den Bijbel’ in de
Nijverstraat gesticht.
Foto 1910. (Coll. RAT)

Door de groei van het aantal protestanten komen
ook het protestants onderwijs (een eerste poging in
1855 mislukt na enkele jaren) en het verenigingsleven tot bloei in het begin van de twintigste eeuw. In

De Hervormde Gemeente viert in oktober 1933 uitbundig haar 300-jarig bestaan. De kerk is meer dan
overvol en de mensen die niet meer in de Pauluskerk
terecht kunnen, worden in het verenigingsgebouw
‘Nieuw Leven’ bediend met telefoon en luidsprekers.
Dominee P. v.d. Wal spreekt over ‘De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij verblijd’. De
Bredasche Courant doet er uitgebreid verslag van.

In de 20e en begin 21e eeuw
In de twintigste eeuw ontwikkelt zich in Tilburg een
diversiteit aan protestantse stromingen. Zij hebben contacten op cultureel gebied: in het onderwijs
sinds 1907, in de NCVB (vrouwenbond) sinds 1941,
op sportgebied bijvoorbeeld in de voetbalvereniging
JPS (Jeugdige Protestanten die Samenwerken) sinds
1933. Maar kerkelijk trekt men voorlopig gescheiden op. De meer vrijzinnig hervormden kerken in de
Pauluskerk, de meer confessionele hervormden in
de Immanuëlkerk (Gasstraat) vanaf 1910. Deze twee
groepen groeien naar elkaar toe en vormen later de
Hervormde Gemeente van Tilburg. Daarnaast is er
een hervormd-gereformeerde bondsvereniging Elim
met een eigen kerk in de Minister Mutsaersstraat.
De Gereformeerde Kerk bouwt in 1965 de Opstan
dingskerk als tweede kerk.
In 1961 gaat voor het eerst een delegatie van de
Gereformeerde Kerk in op de uitnodiging voor de installatie van een hervormde predikant. In 1981 besluiten hervormden en gereformeerden om zoveel
mogelijk samen te gaan doen; dit leidt tot de vorming van een ‘Proeftuin’ in Tilburg-Noord met een
gezamenlijk aangestelde predikant, dominee Leo
Woltering. Men kerkt er tot in de negentiger jaren in
de protestantse Julianaschool (die in 2004 is opgeheven). In 1990 is de federatie van beide kerken een
feit; ze vormen de Samen-op-Weg gemeente: de
Protestantse Gemeente van Tilburg en Goirle. Vanaf
advent 2000 wordt alleen nog gezamenlijk gekerkt
in de Opstandingskerk. In 2005 wordt het samengaan afgerond met een officiële fusie tot Protestantse
Gemeente van Tilburg en omstreken.
Na het Tweede Vaticaans Concilie, in 1963, bloeit onder mgr. Bekkers de oecumene op.
In de Opstandingskerk wordt in 1968 een Raad van
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gramma geboden van gesprekken, activiteiten, debat,
muziek en lekkere hapjes, waar velen op af komen.
In het verlengde hiervan wordt in 2011 en 2013 tweemaal een Nacht van de Religies georganiseerd, waarbij beide keren zo’n 25 religieuze gemeenschappen
en organisaties hun deuren openzetten voor ieder
die binnen wil komen. Velen bezoeken de diverse religieuze ruimtes, waaronder groepen jongeren die
gezamenlijk door de stad trekken. Het is een mooie,
waardevolle bijdrage vanuit de religies aan de sociale
cohesie in de stad.

Bronnen

De kerkelijke gebouwen
van protestants Tilburg in de
laatste vier eeuwen.
(Coll. Dick Penninkhof)
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Kerken in Tilburg opgericht. Men verwacht veel van
de samenwerking tussen de ‘drie grootste kerkgenootschappen’ (Rooms-katholiek, Hervormd en
Gereformeerd). Er komen gezamenlijke, oecumenische vieringen, en zowel landelijk als plaatselijk erkent men wederzijds de doop. Van protestantse kant
kan hier de naam van dominee A.M. van Peski worden
genoemd.
Later krijgt de oecumene een veel bredere betekenis.
In Tilburg wordt er contact gezocht met de Molukse
en Indonesische kerken, na 2000 ook met de diverse
migrantenkerken in de stad, en nog later de beide
Apostolische Gemeenschappen. Ook zijn en worden
voor de Tilburgse Raad van Kerken (en de erin deelnemende kerken) de joodse gemeenschap, de evangelische kerken en de islamitische organisaties steeds
meer gesprekspartners.
In 2005 neemt de auteur van dit artikel, als voorzitter van de Raad van Kerken Tilburg en Goirle, het initiatief om samen met de burgerlijke gemeente Tilburg
een Religieus Beraad Tilburg op te richten als platform
voor het gesprek tussen de gemeente en de religies in
de stad.
De directe aanleiding hiervoor waren onder andere
de moord op Theo van Gogh (2004) en de aanslag op
het World Trade Center in New York (2001). Hierbij
kwamen spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de stad naar voren, terwijl een mogelijkheid voor goed overleg ontbrak. Inmiddels is het
Religieus Beraad een platform waar allerlei zaken als
integratie in de samenleving, de huisvesting van religieuze groepen, armoedebeleid van de stad, radicaliserings- en vluchtelingenbeleid met elkaar besproken
worden.

Het liturgisch centrum in de
Pauluskerk.
(Coll. Dick Penninkhof)

Bij de viering van ‘Tilburg 200 jaar stad’ (in 2009)
neemt de Raad van Kerken Tilburg en Goirle het initiatief tot een interreligieuze dag, ‘Samen Tilburgers’, die
door de gezamenlijke religies wordt aangeboden aan
de burgers van de stad. In het toenmalige ‘Huis van
de Wereld’ aan de Spoorlaan wordt een divers pro-

De Lindeboom, Jaargang II, 1978.
De Lindeboom, Jaargang VII, 1983.
P. van Daal, Gedenkschrift 1633-1993 Hervormde
Gemeente Tilburg, 1993.
H. Noordzij, Handboek van de Reformatie. De
Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw,
2003.
J. Eijkens e.a. (red.), Historische canon van Tilburg in
vijftig verhalen, 2008.
P.F. Dillingh, Tussen Rome en Dordt. Honderd jaar
Gereformeerde Kerk Tilburg 1894-1994, 1994.
M. Davelaar e.a., Buitengewoon alledaags. De rol van
levensbeschouwelijke organisaties bij het bestrijden
van sociale uitsluiting in Tilburg, 2010. (Gaat over
Tilburg in het kader van een grote Europese studie en
is o.a. informatief over het ontstaan en de rol van het
Religieus Beraad.)
Website Ontmoetingskerk Tilburg.
Veel mondelinge informatie en eigen ervaring door de
jaren heen.
(Met dank aan Annemieke Verwaal, met wie ik eerder
samenwerkte aan een presentatie over dit onderwerp.)

Protestantse spiritualiteit in Tilburg
Dick Penninkhof

De term ‘religieus erfgoed’ betreft niet alleen de religieuze gebouwen en voorwerpen,
maar ook de religieuze ideeën en gevoelens
die mensen nalaten aan latere generaties,
ofwel de spiritualiteit die kenmerkend is
voor een geloofsgemeenschap. In dit artikel
geef ik aandacht aan de protestantse spiritualiteit in Tilburg. Wat is typisch voor de
protestanten in Tilburg in de afgelopen eeuwen? Wat is er nog als levende werkelijkheid
van aanwezig en inspireert mensen voor de
toekomst?

Gedenksteen 1633-1933
in de Pauluskerk met
afbeelding van zwaard en
troffel (naast de kansel).
(Coll. Dick Penninkhof)

De protestantse spiritualiteit is vooral gericht op de
Bijbel, op God en op het individuele geloof. Luther vertaalt de bijbel in de volkstaal, zodat de mensen zelf
de religieuze tekst kunnen lezen. Calvijn komt op voor
de eer van God in kerk en maatschappij. De persoonlijke betrokkenheid van mensen is belangrijk. Bekend
is ook de lutherse trits sola scriptura, sola gratia,
solus Christus (alleen de bijbel, alleen de genade, alleen Jezus Christus). Een overvloed aan rituelen is
ongewenst in de kerk, evenals beelden. Protestantse
kerken zijn daarom nogal ‘kaal’. In de liturgie staan de
uitleg en verkondiging van het woord (de Bijbel) centraal. De laatste decennia komt daar overigens wel
duidelijk verandering in.

Protestantse spiritualiteit
in de 17e en 18e eeuw
De grote bewegingen van de begintijd van de
Reformatie (begin zestiende eeuw) lijken aan Tilburg
voorbij te gaan. Ze hebben in elk geval geen blijvende
invloed in deze streek.
Typerend voor de beginperiode van het protestantisme in Tilburg, vanaf 1629/1633, is dat het allereerst
als staatsgodsdienst hier naartoe komt. Het protestantisme moet overeind worden gehouden in een vijandige omgeving. Nog in 1933 bij de herdenking van
driehonderd jaar Hervormde Gemeente kiest men
als tekst Nehemia 4:18a (nu 4:12) over de tegenwerking voor het volk Israël bij de terugkeer uit ballingschap. In de muur wordt een gedenksteen ingemetseld met zwaard en troffel (naast de kansel van de
Pauluskerk). Een duidelijke identificatie met het volk
Israël in de tijd van wederopbouw onder Nehemia.
Opvallend in de kerkenraadsnotulen van rond 1730 is
dat deze vaak beginnen met ‘Na de aan Roepinge des
Heeren aller Heijligste Naam....’. Men heeft diep ontzag voor de Heere God. Dat blijkt ook als met spoed
een consistorievergadering (de vergadering van ouderlingen en predikant, die samen met de diakenen
de kerkenraad vormen) wordt gehouden vanwege
onenigheid in de kerkenraad. Er is over en weer laster gesproken en zo kan men samen het ‘Nagtmaal
des Heeren J.C.’ (avondmaal) niet vieren. Uiteindelijk
betuigt ieder spijt en vraagt men elkaar van harte om
vergeving. Men belooft ‘voortaan broederlijk en vriendelijk te leeven tot godes eer en stigtinge der gemeente, sullende den almogende god bidden dat hij haer
deze sonde niet toe reeckene’. De spiritualiteit wordt
hier sterk gekenmerkt door levensheiliging (het persoonlijk leven naar de geboden van God).

Ontwikkelingen in de eredienst
Bij de inwijding van de nieuwe Pauluskerk in 1823
houdt dominee Johannes van Aaken een rede waarin
hij betuigt dat ‘de gemeenschappelijke oefeningen
des openbaren godsdienst, ook ons Christenen, ware
genoegens aanbrengen’. Ze zijn een publieke plicht.
Met ‘ons nieuw heiligdom’ zal ‘voortaan aan niemand
onzer eenige gelegenheid ontbreken, om zijne hulde
aan God op eene waardige wijze in het openbaar te
volbrengen’. De spiritualiteit wordt hier vooral gekenmerkt door de godsdienst en de godsdienstoefening
(eredienst) als een publieke verplichting. Goed bur-
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De Pauluskerk in de
Heuvelstraat (voorheen
Zomerstraat) in 2010.
(Foto Joost Op ’t Hoog)

gerschap en een goed openlijk, publiek gelovige zijn,
horen bijeen.

8

Pas laat in de twintigste eeuw verandert de beleving
van de eredienst voor veel protestanten. De grotere gemeenschap waarin men het geloof beleeft
en van waaruit men samen diaconaal actief is in de
maatschappij, krijgt meer nadruk naast (alleen) het
Woord. In de liturgie krijgen viering en lofprijzing meer
plaats en komt er ruimte voor diverse andere vormen.
Eenvoudige rituelen, een kinderverhaal, kaarsen,
bloemen en muziek krijgen in de tijd van dominee
A.M. van Peski (hervormd, 1980-1991) en dominee L.
Wieringa (gereformeerd, 1986-1996) een plaats in de
eredienst.
Vanaf advent 2000 is de Opstandingskerk de centrale plaats waar Tilburgse protestanten uit de hervormde en gereformeerde traditie samen kerken.
Hoewel men reeds vanaf 1990 samen optrekt, worden tot dat moment nog in beide kerken (Pauluskerk
en Opstandingskerk) erediensten gehouden, elk met
hun eigen accenten. Nu gaat men echt samen op
weg en worden de afzonderlijke liturgieën zorgvuldig
ineengeschoven. (Zie ook het artikel elders in dit tijdschrift over het avondmaal.) Eind 2009 wordt de
inmiddels gerestaureerde (2004), maar uiteindelijk
overbodige Pauluskerk verkocht aan de Indonesische
kerk GKIN (Geredja Kristen Indonesia Nederland).
Gelukkig binnen de protestantse traditie. Daarna
wordt de Opstandingskerk in 2012-2013 grondig gerenoveerd en aangepast aan de huidige tijd.

In de gerenoveerde Opstandingskerk
In de vernieuwde – multifunctionele – kerkzaal van de

Opstandingskerk is ruimte voor een veelkleurigheid
aan vormen en geloofsbeleving. Naast het orgel en de
piano worden in de eredienst regelmatig andere muziekinstrumenten gebruikt en is er een vaste blazersgroep. Er zijn alternatieve diensten zoals een thomasviering (een viering met zowel centrale activiteiten in
de kerkzaal als groepsactiviteiten door het hele kerkgebouw heen – knutselen, gesprek, zingen, quiz, ed.)
of een top-2000-viering (met populaire popsongs).
En er zijn speciale diensten met een apart thema zoals ZWO-diensten (met een zendings-, wereld-diaconaal-, of ontwikkelingsthema), oogstdiensten, of vieringen met aandacht voor bijvoorbeeld mantelzorgers.
Ook zijn er allerlei oecumenische vieringen met de
verschillende christelijke kerken, zoals rooms-katholieke parochies, Ekklesia Tilburg (de voormalige studentenparochie), de Molukse en Indonesische kerken,
en zeer recent (eind februari 2016) voor het eerst met
het Apostolisch Genootschap.
De kerkzaal kreeg heel toepasselijk de naam Regen
boogzaal; de zeven verticale ramen aan de noordzijde zijn nu in de regenboogkleuren uitgevoerd. De
paaskaars wordt sinds enkele jaren jaarlijks bij het
jaarthema ontworpen door kunstenares (en voormalig
gemeentelid) Evelien Speksnijder-Mouthaan, die ook
tekende voor het ontwerp van de nieuwe liturgische
kleden met motieven naar Psalm 1 (de boom aan het
water) en de afstand tussen hemel en aarde, in de
verschillende seizoenen.

Kinderen in de protestantse traditie
Doop en onderwijs vormen wat de kinderen betreft
de kern van de protestantse traditie. De doop gebeurt
van oudsher altijd in een openbare (!) samenkomst
met prediking en wordt in doopboeken geregistreerd.

Geloofsverdieping

De Paaskaars in 2013.
(Coll. Dick Penninkhof)

In het eerste decennium van de 21e eeuw is er uitgebreide samenwerking met een aantal katholieke parochies, met name de parochie Frater Andreas, op het
gebied van geloofsverdieping. Via een (half)jaarlijks
verschijnende cursuskrant wordt een breed spectrum
van activiteiten aangeboden, variërend van gesprekskringen, kloosterweekenden, leerhuizen, bezinningsavonden en bezoeken aan de synagoge, enkele moskeeën en musea.
De laatste jaren is de samenwerking iets verschoven naar Ekklesia Tilburg, de voormalige studenten
parochie die nu inwoont in de Opstandingskerk, en
naar meer maatschappelijk gerichte open avonden
voor de stad, bijv. rond medische ethiek en rond de
recente milieu-encycliek. Kleinschaliger gesprekskringen rond bepaalde thema’s of boeken blijven
daarnaast altijd boeien, evenals interculturele of interreligieuze ontmoetingen.

In het maatschappelijk leven
Het oudst hier bekende doopboek is uit Goirle, van
1650.
In de twintigste eeuw is er wekelijks een zondagschool met bijbelverhalen, spel en zang. Met de komst
van dominee L.A. Woltering (Samen-op-Weg, vanaf
1984) gaat men kindernevendiensten houden, waarbij
de kinderen ook een deel van de kerkdienst meemaken.
Jongeren organiseren in de zestiger jaren hun eigen
jeugddiensten. Later zoekt men voor de maandelijkse
jeugddiensten en het clubwerk alternatieven samen
met andere christenen.
De protestantse traditie van gerichtheid op de bijbel,
gebed en zondagsrust staat ook centraal in een uitgebreid verenigingsleven binnen de protestantse zuil:
jongelingsvereniging, meisjesvereniging, vrouwenbond, zangvereniging. Hier treft men elkaar binnen de
eigen kring. De verenigingen zijn nu opgeheven of geïntegreerd in de Tilburgse samenleving.

Protestants onderwijs

Een van de
gebrandschilderde ramen in
de Pauluskerk die in 1915
werden geschonken door A.
van den Bergh van de latere
AaBe-fabrieken.
(Foto Joost Op ’t Hoog)

Om te garanderen dat de kinderen de Bijbel en de leer
van de kerk en niets daarmee strijdigs zouden leren,
worden in de achttiende eeuw aan schoolmeesters
hoge eisen gesteld. Hun kinderen moeten naar de
kerk en ze mogen zelf niet van Paapse (= RoomsKatholieke) afkomst zijn. Lange tijd mislukken de
pogingen om in Tilburg protestantse scholen te stichten. De in 1898 opgerichte Vereniging tot Stichting en
Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Tilburg
start in 1907 met lager onderwijs. De hervormde diaconie sticht ook enkele kleuterscholen. Nu is de
vereniging ‘...Scholen met de Bijbel’ opgegaan in
‘Tangent’ met scholen op levensbeschouwelijke
grondslag. De protestantse MULO heeft zich ontwikkeld tot het Beatrixcollege onder gemeentebestuur.
De Bernhardschool floreert nog als school waar gemoderniseerd protestants christelijk basisonderwijs
wordt gegeven.

De protestanten zijn ook actief in het sociaal, cultureel en maatschappelijk leven in Tilburg. Bekend zijn
de hervormde families Van den Bergh van wolfabriek AaBe (Hoevenseweg) en wolfabriek BeKa (Sint
Josephstraat). De beide gebrandschilderde ramen
in de Pauluskerk (met bijbelse voorstellingen van ‘de
verloren zoon’ en ‘de barmhartige samaritaan’, naar
gelijkenissen van Jezus uit Lukas 15 en 10) en de
hervormde begraafplaats Vredehof (nu in een aparte
stichting) zijn mee door hun donaties tot stand gekomen.
De gereformeerde dominee P. Visser (1949-1969) zit
twee periodes in de Tilburgse gemeenteraad (19581962; 1966-1969), de tweede keer via een verkiesbare plaats van de KVP. Anderen zijn vanuit de universiteit actief in de maatschappij zoals de hoogleraren A. Koekkoek (staatsrecht), onder andere in de
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gemeenteraad, en R. Bannink (economie), die zich
inzet voor de oecumene. Protestantse werkgevers nemen na de fusie tussen NCW (Nederlands Christelijke
Werkgevers) en de Katholieke werkgevers actief deel
aan Tilburgse gesprekskringen.

Sociaal-culturele organisaties
Protestantse initiatieven leiden eveneens tot de oprichting van sociaal-culturele organisaties in Tilburg.
De hervormden richten Terra Nova op als sociaal-cultureel centrum in de Nieuwlandstraat, vergelijkbaar
met het patronaat in de katholieke parochies. Later
verzelfstandigt Terra Nova zich en wordt volksuniversiteit (tot 2004). De gereformeerden hebben hun
eigen bibliotheek bij de kerk aan het Molenbochtplein
en later in de Opstandingskerk.
Er wordt een Protestantse Vakbond opgericht en een
Christelijke Besturenbond. Voor de militairen, jarenlang niet weg te denken in Tilburg, komt er in 1947
een Protestants Militair Tehuis (PMT). Voor sport kan
men terecht bij de ‘Jong Protestanten’ van JPS voor
onder andere voetbal en korfbal, voor zang bij de
Tilburgse Koraalvereniging (tot 2016).
In 1966 wordt het protestantse zorgcentrum Zonnehof
in gebruik genomen. Later krijgt dit een algemeen
karakter; inmiddels is het oude gebouw vervangen
door nieuwbouw. De Protestantse Gemeente is er nog
steeds actief middels maandelijkse zangmiddagen.
Door de jaren heen is er de Nederlands Christelijke
Vrouwenvereniging (NCVB, nu Passage) en in 1990
organiseren de ouderen zich in de Protestants
Christelijke Ouderenbond (PCOB).
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Maatschappelijke activiteiten
in de 21e eeuw
Rond 2000 participeert de Protestantse Gemeente in
het huiskamerproject van het toenmalige AZC (asielzoekerscentrum) in Tilburg-Noord, samen met enkele
parochies en de joodse gemeenschap. Daarna in de
Vluchtelingenopvang Tilburg (VLOT), dat begeleiding biedt aan vluchtelingen, en zorgt voor tijdelijke
huisvesting. Een project dat door stopzetting van de
gemeentelijke subsidie helaas een paar jaar geleden
beëindigd is.
Momenteel maak ik als (oud-)predikant namens
de Protestantse Gemeente deel uit van Ruimhartig
Tilburg, acht maatschappelijke organisaties, die het
voortouw hebben genomen om vluchtelingen een
warm welkom te heten in onze stad.

De viering van het 35-jarig
ambtsjubileum van
drs. Dick Penninkhof in de
Opstandingskerk, 2013.
(Coll. Dick Penninkhof)

De Protestantse Gemeente is betrokken bij het Ronde
Tafelhuis in Tilburg-Noord, een interreligieus ontmoetingscentrum in de voormalige Drie Koningenkerk,
zowel bestuurlijk als via vrijwilligers, en eerder bij
Begrip, een interreligieus gespreksforum dat enkele jaren in Tilburg-Noord functioneerde tussen
de twee parochies en de moskee in Tilburg-Noord,
de Protestantse Gemeente en de Liberaal Joodse
Gemeente. Met de parochie Heikant/Quirijnstok bestaat er door de jaren heen diaconaal gezien een goede samenwerking.
Daarnaast onderhoudt de Protestantse Gemeente

goede contacten met het Missionair Servicecentrum
Tilburg (MST) aan de Gasthuisring, een groot diaconaal project voor vluchtelingen, mensen die werkloos zijn of dak- en thuisloos, of voor mensen die
graag anderen willen ontmoeten. Ook zijn er contacten met diverse andere diaconale projecten in de
stad, bijvoorbeeld het inloophuis Reeshof, het project Schuldenvrijmaatje, de Voedselbank Tilburg, de
geestelijke verzorging in de gevangenis (Penitentiaire
Inrichting Tilburg); alsook met het Platform Sociale
Zekerheid, de gemeentelijke Sociale Dienst, etc.. Het
devies hierbij is steeds: wat je samen kunt doen, moet
je ook samen doen.

De toekomst van het protestantisme
Wat heeft het protestantisme spiritueel gezien opgeleverd en wat mag je er in de toekomst van verwachten
in Tilburg?
Men is blijvend geïnspireerd door de Bijbelse boodschap. Ook degenen die meer zoekend zijn in het leven hebben een bijna natuurlijke neiging om zich allereerst te oriënteren op de bijbel voor het vinden van
antwoorden op hun levensvragen. De protestanten in
het zuiden komen uit alle windstreken, zowel binnen
Nederland als (soms ver) daarbuiten. Ze hebben over
het algemeen wat meer gemeenschapszin, naast het
meestal kenmerkende individualisme, omdat ze weten dat ze – als kleinere groep – op elkaar zijn aangewezen.
De maatschappelijke betrokkenheid van de protestanten is er door de jaren heen geweest, maar uit zich
tegenwoordig meer in de deelname aan algemene organisaties. Het uit zich vooral in betrokkenheid bij de
politiek, bij de opvang van vluchtelingen, het armoedevraagstuk, het schuldenvrij maatjes project, leergeld voor kinderen en in de interreligieuze ontmoeting. Zolang mensen zich op deze manier maatschappelijk inzetten, is protestantse spiritualiteit aanwezig
in de stad.
Daarnaast is de in 2004 gerestaureerde Pauluskerk
– nu eigendom van de Indonesische kerk GKIN – een
blijvend monument van protestantse spiritualiteit in
de stad.

Bronnen
Oude kerkenraadsnotulen in het Regionaal Archief
Tilburg.
Veel mondelinge informatie en eigen ervaring/participatie door de jaren heen.

‘Vrijheid van godsdienstige oefening?’
De kerkschatten en geschiedenis van protestants Tilburg
Sander van Bladel*

* Sander van Bladel
(Goirle, 1970) studeerde
geschiedenis in Tilburg en
Utrecht. Hij werkt bij het
Regionaal Archief Dordrecht.
Sinds 2014 is hij redacteur
van dit tijdschrift.

De reformatie vindt in het begin weinig
weerklank in Tilburg. In een nog steeds
bijna louter katholieke stad ontstaat er in
de periode 1629-1648 toch een protestantse
gemeenschap. Met zo nu en dan de wind in
de rug weet de hervormde gemeente zich
tot in de twintigste eeuw te ontwikkelen.
Monumentale kerkgebouwen staan de gelovigen in deze jaren ter beschikking. Tot de
inventaris van de huidige protestantse gemeente Tilburg behoren een groot aantal bijzondere voorwerpen. Ze weerspiegelen vier
eeuwen geschiedenis. Een nader onderzoek.

Aarzelend begin
Het beeld van het religieuze landschap tijdens de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is niet
eenvoudig te schetsen. Sommige historici stellen zelfs
dat er sprake is van geloofsvrijheid. Officieel kent het
land dan weliswaar een staatsgodsdienst, maar de al-

Exterieurtekeningen en
plattegrond van de kerk aan
de Markt, in 1790 getekend
door landmeter Hendrik
Verhees. Op de plattegrond
is duidelijk te zien dat een
deel van het gebouw (sinds
1679) werd gebruikt als
raadhuis en schepenkamer.
(Foto’s coll. RAT)

ledaagse praktijk is weerbarstiger. Zelfs auteurs van
uitgesproken katholieke signatuur onderkennen een
relatieve gewetensvrijheid.
In de reformatie is voor Tilburg en omstreken, anders
dan in andere delen van Noord-Brabant, bemoeienis
uit ’s-Gravenhage van doorslaggevende betekenis.
Elders in de provincie worden kerken decennia eerder
in de Tachtigjarige Oorlog al genaast door volgelingen
van de nieuwe religie. Na de val van ’s-Hertogenbosch
in september 1629 gaan de ontwikkelingen echter
ook in Tilburg sneller. Al geven de Spanjaarden hun
zeggenschap over het geloofsleven in de Meierij niet
zomaar op. In oktober worden katholieke priesters
echter gemaand hun diensten in kerken en kapellen
te staken. En in november van dat jaar krijgt dominee
Portenius, sinds 1626 actief in ‘s Gravenmoer, een bevel van de commissarissen van de Staten-Generaal.
Portenius moet in Tilburg gaan preken, maar de predikant wordt het dusdanig lastig gemaakt dat hij onverrichter zake teruggaat. Als enkele weken later enkele functionarissen uit Den Haag polshoogte komen
nemen, wordt in de stad wel de eerste protestantse
kerkdienst gehouden.
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Vroeg achttiende-eeuws
schilderij van Huize
Moerenburg, oorspronkelijk
bewoond door norbertijner
pastoors van Tilburg, maar
in 1648 door de StatenGeneraal geconfisqueerd en
tot 1660 bewoond
door predikant
Paridanus Lemannus.
(Coll. Noordbrabants
Museum, Den Bosch)

Machtsvertoon
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De Spaanse koning waagt het eind 1629 nog om in
een plakkaat fel te ageren tegen het sluiten van kerken. De Staten-Generaal reageren daarop door de
teugels nog strakker te trekken. In januari 1630 wordt
aangekondigd dat later dat jaar de kerken definitief
niet meer toegankelijk zullen zijn voor de katholieken.
De godshuizen zullen door ambtenaren worden gesloten. Deze maatregelen worden in mei 1631 nog eens
herbevestigd. Toch is er nog een paar jaar sprake van
een religieus machtsvacuüm. De katholieken zoeken
onderdak in schuurkerken en in kerken (net) buiten
Staats-Brabant. Desondanks krijgt Tilburg in 1632
een nieuwe pastoor, Franciscus Wichmans. Die ziet
zich soms genoodzaakt om een mis in de open lucht
te houden.
Om de hervormde godsdienst te bevorderen, doen de
Staten-Generaal in 1633 een nieuwe poging. In dertien plaatsen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch worden predikanten aangesteld. Paulus Arleboutius weet
de sleutel van de Tilburgse kerk in handen te krijgen.
Het is een ware tour de force want de dominee moet
worden begeleid door de schout en maar liefst tweehonderd ruiters. Tot 1637 zal Arleboutius in Tilburg
actief zijn, daarna is de functie van predikant weer
meer dan een decennium lang vacant. Wichmans en
consorten maken het de dominee zo lastig mogelijk.
Eenmaal weten ze zelfs de gesloten kerk open te breken en aldaar een godsdienstoefening te houden. De
geloofsstrijd verhardt, zelfs binnenshuis wordt de katholieke godsdienstoefening verboden. In 1636 worden de priesters in Midden-Brabant door de StatenGeneraal vogelvrij verklaard. Pastoor Wichmans wijkt
uit naar zijn geboortestad Antwerpen. Op afstand
weet hij echter nog steeds enige invloed uit te oefenen. Tussen 1639 en 1642 is hij ook weer terug in

Tilburg en omgeving, maar met de zielzorg houdt hij
zich dan niet meer bezig.

Ommekeer
Na de Vrede van Munster in 1648 kunnen de StatenGeneraal hun rechten ook in Tilburg en omgeving definitief doen gelden. Voor de katholieken wordt het er
niet beter op. Nu pas begint, met behulp van de sterke
arm der wet, de echte doorvoering van de ‘ware religie’. Het reglement op de politieke reformatie in de
Meierij van ‘s-Hertogenbosch van april 1660 bevestigt
wat dan al enige tijd een feit is: de hervormde godsdienst is de heersende.
Ambtenaren en gezagsdragers moeten bij voorkeur
hervormd zijn. Zij dienen vooral te letten op allerlei
verboden vergaderingen en uitingen van katholiek bijgeloof. Een groot aantal mensen van buiten Brabant,
met name Holland, is nodig om de ambtenarenplaatsen te bezetten. In 1648 wordt de pastorie in de
Moerenburg geconfisqueerd en daarna bewoond door
de nieuwe predikant Paridanus Lemannus. Langzaam
groeit zo het aantal hervormden in de stad en een
paar jaar later wordt de gemeente groot genoeg geacht voor een eigen kerkenraad. De predikant en de
classis ‘s-Hertogenbosch wijzen hiertoe twee ouderlingen en twee diakenen aan. Tot aan 1660 woont
Lemannus in de oude pastorie, daarna besluit hij vanwege de vervallen staat van het gebouw een huis te
huren nabij de kerk. Uiteindelijk zal hij meer dan twee
decennia als dominee in Tilburg werkzaam zijn.

Multifunctionele accommodatie?
De kerk op het Heike had als gevolg van het ‘staatsvormend geweld’ aan het einde van de zestiende
eeuw veel te lijden. In 1595 verwoest een brand de
parochiekerk, maar een herbouw volgt na de eeuw-

wisseling. In 1648 komt het gebouw definitief aan de
protestanten toe. Vrij om zijn ambt ongehinderd uit te
oefenen is pastoor Augustinus van Dijck, de opvolger
van Franciscus Wichmans, dan niet meer. Tegen betaling kan hij echter wel op het kasteel van Tilburg verblijven. Nog diezelfde eeuw blijkt het kerkgebouw dan
toch echt te groot te zijn voor de kleine protestantse
gemeenschap. In 1679 besluit het stadsbestuur daarom een deel van de kerk aan te wenden voor eigen
gebruik. Een raadhuis en schepenkamer worden er
(aan-)gebouwd en ingericht. Boven een nieuwe secretarie worden later ook nog ruimtes gemaakt om
gevangenen tijdelijk in onder te brengen. Een ander
deel van het kerkgebouw wordt als leslokaal gebruikt
door de uit Rotterdam afkomstige schoolmeester
Johannes van der Hammen. De kosten van deze noodzakelijke aanpassingen komen dan weliswaar ten
laste van de burgerlijke gemeente, het benodigde geld
voor onderhoud en reparaties is in de achttiende eeuw
toch steeds moeilijker op te hoesten door de protestantse gemeenschap. De kerk raakt in verval, maar er
wordt in 1765 wel nog eerst een fraai nieuw orgel in
gebruik genomen.

Het Bätzorgel in de
Pauluskerk uit 1765,
stond aanvankelijk in de
kerk aan de Markt.
(Foto Joost Op ’t Hoog)

slag, want uiterlijk in juni 1765 wil men dat het orgel
gereed is. Dit wordt niet helemaal gehaald, maar in
het najaar van 1765 kan men het orgel toch in gebruik
gaan nemen.
Het orgel, inmiddels 250 jaar oud, wordt in 2006 zoveel mogelijk terug gebracht in de oorspronkelijke
situatie. Bij diverse restauraties is het namelijk qua
aanleg en dispositie gewijzigd. In 1937 krijgt de firma
Spiering de opdracht het orgel te restaureren. Deze
restauratie omvat een algehele revisie van het mechanisch gedeelte. Ook wordt er een tremulant met
regelbaar slagtempo aangebracht. Twintig jaar later
volgt een nieuwe restauratie en doet men een eerste
poging de Bätz-situatie te herstellen. Op een aantal
punten slaagt men daar echter niet in. Deze gefaseerde restauratie loopt uiteindelijk uit tot in 1965. Uit rapporten blijkt overigens dat ook al voor 1937 diverse
ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden. Bij
de restauratie in 2006 wordt onder meer het orgelbalkon verkleind. Ook wordt dan de gehele kas hersteld,
waarbij met name het snijwerk bijzondere aandacht
krijgt. Aantasting door houtworm maakt deze werkzaamheden noodzakelijk.

Monumentaal orgel

Ontkoppeling van kerk en staat

Aanvankelijk moesten de hervormden het in de
Heikese kerk zonder orgel stellen. Rond 1760 worden
er echter concrete plannen gemaakt om een orgel aan
te kopen. Orgelbouwer J.H.H. Bätz heeft een prima
reputatie en aan hem wordt in november 1763 de opdracht verleend. Het definitieve contract wordt in mei
1764 getekend voor een aanneemsom van fl 2800,-.
Voor dit bedrag rekent men op een “… orgelkas met
alle deszelfs ornamenten, soo van snijwerk boven op
het orgel als voor het pijpwerk, het geene soo van
vooren van agteren, en op beijde de seijden in het gesigt is te maeken…”. Bätz kan én moet hierna aan de

Met de Bataafse omwenteling komt er ook in MiddenBrabant na anderhalve eeuw een einde aan de bevoorrechte positie van de protestantse minderheid.
Als begin september 1794 Franse troepen Tilburg
naderen kiezen sommigen zelfs het hazenpad. Twee
schepenen, een aantal ambtenaren en enkele schoolmeesters vluchten. Slechts een paar maanden actief
in de stad, kiest ook de nieuwe dominee David Dirk
Heuvel ervoor tijdelijk zijn standplaats te verlaten. De
katholieken die hopen de kerk weer onmiddellijk in
gebruik te kunnen nemen worden teleurgesteld. Als
de situatie is genormaliseerd laten de hervormden
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Deze zeventiendeeeuwse herenbanken in
de Pauluskerk stonden
aanvankelijk ook in de
kerk aan de Markt. De met
boogmotieven versierde
banken zijn de zogenaamde
Koningsbanken van koning
Willem II en Anna Paulowna.
(Foto 1934, Schmidlin;
coll. RAT)
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namelijk weten er hun diensten weer gewoon doorgang te willen laten vinden. Het kerkgebouw is echter
behoorlijk beschadigd en men wil een financiële tegemoetkoming van het stadsbestuur.
Na de jaarwisseling doen de katholieken vervolgens
een eerste poging in het bezit van de kerk te komen.
Drossaard Adriaan van der Willigen ontvangt een verzoek hiertoe. En alhoewel persoonlijk een voorstander
van de afschaffing van ongelijkheid en achterstelling,
besluit hij negatief. Dit tot tevredenheid van de hervormden. Het provisioneel provinciaal bestuur kondigt
in oktober 1795 wel af dat alle godsdiensten voortaan
gelijkwaardig zijn voor de wet. Meteen leidt dit ook in
Tilburg tot allerlei conflicten, wekenlang wordt er bijvoorbeeld getwist over het recht op het luiden van de
klokken. Begin augustus 1796 spreekt de Nationale
Vergadering zich dan uit voor de ontkoppeling van
kerk en staat. En nog diezelfde maand kunnen de
katholieken in het noordwesten van de stad voor hun
diensten van de Hasseltse kapel gebruik gaan maken.
Vanaf 1797 kiezen de hervormden voor een andere
insteek. In alle realiteit kan men dan misschien niet
meer vasthouden aan traditionele voorrechten, wel
kan men er alles aan doen om bij de volksvertegenwoordiging te pleiten voor de eigen religieuze én economische belangen.

Een nieuwe kerk?
In een paar jaar tijd hebben de Tilburgse protestanten hun voorheen onbetwiste machtspositie zien afbrokkelen. Een eerste echte keerpunt komt er met de
Staatsregeling van mei 1798. Deze grondwet schept
de mogelijkheid voor niet-hervormden om kerkelijke
goederen en bezittingen op te eisen. Wederom hoopvol gestemd zal in het decennium hierna echter blijken dat een snelle afhandeling er voor de Tilburgse
katholieken niet in zit. Samen met het stadsbestuur
zullen de rivaliserende geloofsgemeenschappen eerst
tot een vergelijk moeten zien te komen. De katholieken willen de kerk terug. Maar de protestanten willen,
als hieraan niet valt te ontkomen, wel in ruime mate
gecompenseerd worden. Er is weinig begrip over en
weer. Beide kampen zoeken op gewestelijk en nati-

onaal niveau naar politieke en juridische medestanders.
In 1801 wordt de kerk door het Vertegenwoordigend
Lichaam aan de katholieken toegewezen. In 1807
wordt dit besluit echter ongedaan gemaakt en krijgen
de protestanten het er weer voor het zeggen. De onenigheid blijft zich voortslepen. Het koninklijk besluit
van mei 1809 zorgt uiteindelijk voor het begin van de
definitieve ommekeer. De hervormde gemeente krijgt
een bedrag om elders in de stad een nieuwe kerk op
te richten. Over de hoogte van het benodigde bedrag,
de locatie en de uitwerking van de afspraken ontstaat
vervolgens wederom een jarenlange strijd. Ten langen
leste wordt het pleit in 1821 beslecht met een nieuw
koninklijk besluit. De Heikese kerk en twee-derde van
de fondsen en goederen worden toegewezen aan de
Rooms-Katholieke parochie. De hervormden mogen
het orgel, de preekstoel en ander meubilair uit de
kerk meenemen. In mei 1822 wordt op een aan de
Zomerstaat gelegen terrein de eerste steen voor de
nieuwe kerk gelegd. Een jaar later slaagt men erin
de bouw te voltooien. Met de Pauluskerk heeft de
hervormde gemeente sindsdien een nieuw onderkomen. Dit tot aan januari 2010, want sindsdien is de
Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk er thuis. Het
kerkgebouw krijgt in 1970 de status van rijksmonument.

Bijzondere inventaris
Tot de inventaris van de hervormde gemeente behoren een aantal bijzondere voorwerpen. De eikenhouten preekstoel met diverse versieringen is meer dan
350 jaar oud. Van een paar decennia later (1682) dateert de met koperen hoeken en slot verfraaide statenbijbel. Deze is gedrukt door de in Dordrecht gevestigde drukkerij van de broers Jacob en Hendrik Keur.
De bijbel is voorzien van een mooie leren band. De
doopvont dateert van rond 1800 en heeft een dolfijnenkop op het uiteinde. De koperen lezenaar is eveneens achttiende-eeuws.
De gebrandschilderde ramen van de Pauluskerk
zijn van ruim een eeuw later. Ze worden in 1915 geschonken door A. van den Bergh van de latere AaBefabrieken. De Bijbelse verhalen van de Barmhartige
Samaritaan en de Verloren Zoon worden erop uitgebeeld. Bijzonder in het kerkinterieur zijn verder vooral
de herenbanken. Deze kerkbanken zijn zeventiendeeeuws en net als een aantal andere voorwerpen afkomstig uit de Heikese Kerk. Er zijn drie banken in een
sobere uitvoering en links tegen de zijkant van de kerk
staat de met boogmotieven versierde zogenaamde
Koningsbank.

Avondmaalzilver
Uniek in het bezit van de huidige protestantse gemeente Tilburg en omstreken zijn een aantal voorwerpen die ten behoeve van het sacrament van het Heilig
Avondmaal op tafel komen. De maker van de uit het
midden van de zeventiende eeuw daterende avondmaalbekers is helaas niet bekend. Van de avondmaalskan weten we wel dat deze is van de hand van
de zeer bekende zilversmid Cornelis Rudolf Stolting.

De preekstoel in de
Pauluskerk, 1959.
(Coll. RAT)

De zilveren avondmaalskan
van zilversmid Cornelis
Rudolf Stolting werd
door graaf Gijsbert van
Steenbergen, graaf van
Hogendorp, vrijheer van
Hofwegen, heer van Tilburg
in 1785 aan de Hervormde
Gemeente geschonken.

Deze kan in Louis XVI-stijl wordt aan de gemeente
geschonken door Gijsbert van Steenbergen, graaf van
Hogendorp, vrijheer van Hofwegen, heer van Tilburg
en Goirle.
Drie andere zeer bijzondere voorwerpen herinneren
aan een inwoner van Tilburg van koninklijke huize.
Als kunstliefhebbers bij uitstek onderhouden Willem
II en zijn vrouw Anna Paulowna ook persoonlijke contacten met kunstenaars. Eén van hen is de vermaarde Dordtse zeeschilder P.J. Schotel. Via hem leert
Willem ook zijn oudere broer kennen die dominee is
in Chaam. In 1846 wordt Gilles Dionysius Jacobus
Schotel op voorspraak van de koning benoemd als
predikant in Tilburg. Hij zal dat tot aan zijn emeritaat
in 1862 blijven. Niet alleen pastoor Joannes Zwijsen
behoort dus tot de intimi van Willem II, maar voor ds.
Schotel geldt dat evenzeer. Als in maart 1849 de vorst
te Tilburg overlijdt zijn beide zielenherders de toegesnelde Anna Paulowna tot steun. Aan Zwijsen schenkt
zij nadien twee bewijzen van waardering; een met
kostbare parels belegd bisschopskruis en een bidstoel. Deze zogenaamde prie-Dieu is versierd met een
door de koningin zelf vervaardigd klein aquarel, voorstellende Maria en het kindje Jezus. Dominee Schotel
ontvangt twee kleine zilveren avondmaalborden en
een grotere avondmaalschaal met op de achterkant
een inscriptie. Met een persoonlijke brief, die ook nu

nog in het bezit is van de gemeente, wordt de dominee
in juli nogmaals bedankt.

Tot slot
In het laatste kwart van de negentiende eeuw groeit
de protestantse gemeenschap in Tilburg. De komst
van de centrale werkplaats van de Staatsspoorwegen
zorgt voor aanwas. Nog voor 1900 is er in de stad
zelfs sprake van een tweede protestantse kerk.
Niet iedereen voelt zich op dat moment meer thuis
bij de ‘vrijzinnige’ hervormden. Ten noorden van
de spoorlijn wordt in 1894 de Gereformeerde Kerk
Tilburg gesticht. Ook na het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog is het weer veel drukker in de kerken
dan voorheen. De van elders afkomstige gemobiliseerde soldaten zijn namelijk zeker niet alleen maar
van katholieke huize. In 1933 wordt het 300-jarig
bestaan van de hervormde gemeente op een grootse
manier gevierd.
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Boven- en onderkant van de zilveren avondmaalschaal in de Pauluskerk, die in
1849 werd geschonken door Anna Paulowna als dank voor de ontvangen steun
bij het overlijden van haar man koning Willem II.
(Foto's Paleis Het Loo, Apeldoorn)

De protestantse viering
van het avondmaal
16

Dick Penninkhof

In dit artikel wil ik inzicht geven in de protestantse viering van het avondmaal, tegenwoordig liever: maaltijd van de Heer, alsook
de invloed die dit heeft op het kerkinterieur.

De beleving van de maaltijd van de Heer (avondmaal)
varieert in de protestantse traditie meestal tussen gedachtenis, gemeenschap en de ervaring van leven.
Gedenken is meer dan alleen herinneren. Gedenken
is: je iets zo te binnen brengen dat je het als het ware
meebeleeft. Zoals bij het joodse pèsach (paasfeest)
gezegd wordt: vier dit feest alsof je zelf op dit moment uit de slavernij bevrijd wordt. Men gedenkt wat
Jezus voor je betekent. Traditioneel protestants betekent dat: de dood van Jezus, die verzoening brengt.
Moderner protestants: de volharding van Jezus als
rechtvaardig mens tot het uiterste. Gedenken is ook
niet de herhaling van het offer van Jezus zoals in de
traditionele katholieke liturgie. De tafel voorin de kerk
heet dan ook niet het altaar, maar vanouds reeds de
avondmaalstafel.

De gemeenschap ervaart men door als gelovigen samen brood en wijn (of druivensap) te delen en zo samen te vieren. Jezus viert vlak voor zijn dood de maaltijd (pèsach) nog één keer samen met zijn leerlingen.
De gelovigen moeten dat herhalen totdat hij (weer)
komt.
Zie bijvoorbeeld het evangelie van Lukas 22, 14-20.
We kunnen bij dit aspect, gemeenschap, ook denken
aan de verhalen in de evangelies over de broodvermenigvuldiging. Breken en delen en iedereen heeft
genoeg. Ook voor de eerste christelijke gemeente
was het samen breken van het brood kenmerkend
(Handelingen 2, 46).
In het vroegere protestantisme was het gewoon dat
alleen de gelovigen die belijdenis hadden gedaan – en
tot de eigen kerk behoorden – aan de maaltijd deelnamen. In orthodoxe kringen is dat nog steeds zo. Maar
in de breedte van het protestantisme in Nederland
zijn sinds de zeventiger jaren ook kinderen welkom,
evenals ‘allen die gedoopt zijn’, of ‘allen die de Heer
van harte liefhebben’, al dan niet belijdend of van een
andere kerk of geen kerk. Juist vanwege het aspect
‘gemeenschap’: samen verbonden met God en met
elkaar.

De ervaring van leven kunnen we vooral linken aan
de uitspraak van Jezus over de vervulling van deze
maaltijd in het koninkrijk van God (Lukas 22, 16).
Zeg maar: het leven in liefde, waarheid en recht;
het ideale leven naar Gods geboden (denk hier aan
de zogenoemde bergrede in Mattheüs 5-7). Ook het
toekomstvisioen van de profeet Jesaja over de berg
van de Heer waar alle volken in vrede samenkomen
en waar voor hen een rijke maaltijd wordt aangericht
(Jesaja 25, 6-8) speelt een rol. Evenals het verhaal
over het koninklijk bruiloftsmaal in Mattheüs 22.
Samen de maaltijd vieren is dus zoiets als een voorproefje genieten van het goede leven, het leven zoals
dat mag zijn.
Het is voedsel of inspiratie voor het volk van God dat
onderweg is naar Gods toekomst. In deze beleving van
de maaltijd – evenals in de vorige – is er een toenemende verbondenheid met de nieuwere katholieke
opvatting van de eucharistie sinds Vaticanum II.

Herinnering aan de belijdenis
van Tetje Prins-Brouwer,
1930. (Coll. RAT)

Er zit vanouds ook een sociale component in de protestantse viering van de maaltijd: de diakenen – en
de diaconale gemeenschap om hen heen – moeten de
ervaring/beleving in de maaltijd een vervolg geven in
de wereld/de maatschappij. In breken, delen en (samen) leven. In hulp voor wie dat nodig heeft, ver weg
en dichtbij, en in opkomen voor recht.

Avondmaalstafel
In de protestantse kerkinterieurs is de avondmaalstafel vaak voorin de kerk te vinden, nabij de kansel,
samen met het doopvont, en al dan niet voorzien van
een beker en een schaal. Zij symboliseren samen dat
beide sacramenten die de protestantse traditie kent
(doop en avondmaal) direct verbonden zijn met het
Woord (de bijbel), maar tegelijk daaraan ondergeschikt.
In de vanouds hervormde Pauluskerk van 1823 in de
Heuvelstraat is zo’n avondmaalstafel nog steeds aanwezig direct voor en onder de kansel met daarop het
Woord. Rondom die tafel werd dan samen de maaltijd
gevierd door de gelovigen. Men zat aan deze tafel, zoals Jezus met zijn leerlingen aan tafel zat. Bij grotere
aantallen kerkgangers gebeurde dat zelfs meerdere
keren achtereen om ieder gelegenheid te geven mee
te doen. Aan het eind van de twintigste eeuw is men
in de Pauluskerk de maaltijd in de kring gaan vieren. De gelovigen vormden samen – door de paden
heen (er waren toen nog banken) – één grote kring,
en brood en wijn werden vanaf de tafel aan elkaar
doorgegeven.
In de vanouds gereformeerde Opstandingskerk van
1965 aan de Cobbenhagenlaan komt er geen (kleinere) avondmaalstafel nabij de kansel. In de vierkante kerkzaal staat de kansel in de noordwesthoek
prominent onder een lichtkoepel. De bijbel centraal,
maar natuurlijk ook het woord van de voorganger die
te midden van de gemeente de bijbel uitlegt. Omdat
de gemeente als geheel de maaltijd moet kunnen vieren (gemeenschapsaspect!) komt er een permanente, zeer ruime opstelling van tafels en banken in een
verlaagd gedeelte aan de noord- en westzijde van de
kerkzaal, waar men in één keer aan kan gaan. Al vrij
snel komt men in de kerkzaal ruimte tekort en reeds
in de eerste helft van de zeventiger jaren gebruikt
men het lage gedeelte aan de westzijde als kerkzaal.
De maaltijd wordt voortaan ‘in de banken gevierd’, dat
wil zeggen: iedereen blijft gewoon zitten in de (banken)rijen, en brood en wijn worden daar doorgegeven.
Later gaat men hier over tot een lopende viering,
waarbij de gelovigen naar voren komen en daar brood
en wijn ontvangen.

Voor- en tegenstanders
Als vanaf advent 2000 de Protestantse gemeente
voortaan alleen in de Opstandingskerk samenkomt
(de Pauluskerk wordt aan regulier zondags gebruik
onttrokken), blijken er duidelijke voor- en tegenstanders te zijn van de verschillende manieren van de
maaltijd vieren, die in beide kerken gebruikelijk zijn.
Besloten wordt om de beide manieren van vieren te
handhaven en deze afwisselend te gebruiken. De ene
keer lopend, de andere keer in een grote kring door de
hele kerk heen. Na enige gewenning blijkt dit voor iedereen een goede tussenoplossing te zijn, die ook nog
eens recht doet aan de variëteit van beleving.
Bij de renovatie van de Opstandingskerk in 2012-2013
wordt de opstelling in de kerkzaal een kwartslag ge-
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Avondmaalstafel met
Statenbijbel in de Pauluskerk,
1963. (Coll. RAT)

draaid (naar het westen). Een inrichtingscommissie
doet uitgebreid onderzoek bij een aantal kerken in
Tilburg en wijdere omgeving, protestant en katholiek,
die met herinrichting te maken hebben gehad. Ze adviseert een herkenbaar en licht verhoogd liturgisch
centrum te creëren, wel in delen demontabel om de
kerkzaal – zoals gewenst – multifunctioneel te houden. Op dit liturgisch centrum een mooie, functionele
liturgische tafel, een niet verhoogd spreekgestoelte
(om als voorganger dicht bij de mensen te zijn) en
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De avondmaalstafel in de
Pauluskerk tijdens Open
Monumentendag, september
2004. De tafel is bedekt
met een damasten tafellaken
met de voorstelling van het
Laatste Avondmaal.

het doopvont. Het nieuwe meubilair wordt ontworpen
door kunstenaar en lid van de Protestantse Gemeente
Ron van de Ven en gemaakt van het hout van de oude
banken.
De maaltijd van de Heer wordt nog steeds afwisselend
lopend of in de kring gevierd.

Antirevolutionair in Tilburg
Peter Dillingh*

* Peter Dillingh (1966) is
beleidsmedewerker bij de
CDA-Tweede Kamerfractie.
Van 2004 tot 2014 was
hij redactielid (vanaf 2007
eindredacteur) van het
‘Historisch Tijdschrift GKN’.
Hij publiceert regelmatig over
lokale kerkgeschiedenis,
onder andere over de
Gereformeerde Kerk in
Tilburg het boek ‘Tussen
Rome en Dordt’ (1994).

Het waren bijzondere Tweede
Kamerverkiezingen op 3 juli 1918, in allerlei
opzichten. Twee belangrijke strijdpunten
waren opgelost, die de Nederlandse politiek
tientallen jaren lang hadden gedomineerd:
openbaar en christelijk onderwijs werden
financieel gelijkgesteld en het algemeen
kiesrecht werd ingevoerd. Voor het eerst
mochten alle mannen van 25 jaar en ouder
stemmen. (Vrouwen konden wel gekozen
worden, maar mochten pas vanaf 1919 zelf
stemmen.)
Het algemeen kiesrecht ging gepaard met een nieuw
kiesstelsel ingevoerd op basis van evenredige vertegenwoordiging. Vóór 1918 werden Kamerleden
gekozen in districten: wie een meerderheid van de
stemmen behaalde, won de zetel. In kiesdistricten in
Noord-Brabant en Limburg, met een overgrote roomskatholieke meerderheid van kiezers, betekende dat
een gegarandeerde zetel voor de rooms-katholieke
kandidaat. Stemmen van minderheden gingen verloren. De invoering van evenredige vertegenwoordiging

Stembus gemeente
Tilburg uit het begin van de
twintigste eeuw.
(Coll. Stadsmuseum Tilburg)

veranderde het politieke speelveld in het Zuiden. De
sociaaldemocraten ontwikkelden geduchte kracht,
maar ook antirevolutionaire stemmen kregen gewicht.
In de aanloop naar de verkiezingen kwamen de afgevaardigden van de plaatselijke antirevolutionaire kiesverenigingen op 2 mei 1918 bijeen in Tivoli in Utrecht
voor de deputatenvergadering, het partijcongres van
de Anti-Revolutionaire Partij. Voor het eerst waren er
twee afgevaardigden uit Tilburg: H.G. Hagenaar en ds.
J. de Vries. Zij vertegenwoordigden de pas opgerichte
kiesvereniging in Tilburg.
Dr. Abraham Kuyper, inmiddels tachtig jaar oud, kon
vanwege zijn gezondheid niet naar Utrecht komen. Hij
had wel de openingsrede geschreven; die werd uitgesproken door A.W.F. Idenburg: “Wat ditmaal bij het
opkomen ter Deputatenvergadering van zelf aller hart
vervult, is uiteraard de vraag: Wat nu?” Kuyper sprak
over de toestand in de wereld, over de Russische revolutie, waar de anarchie “een groep heerschzuchtige
eenlingen verleiden zou om hun persoonlijken wil aan
heel ’t land op te dringen”. Hij sprak over de oorlog:
“Mag het door Gods verbeurde goedheid zijn, dat in dit
jaar nog, of in den aanvang van het jaar dat dan komt,
de vrede terugkeert, en onze troepen huiswaarts keeren”. De vraag ‘Wat nu?’ beantwoordde Kuyper met
een pleidooi voor aanpak van het sociale vraagstuk.
Kuyper eindigde met een appèl: “Mannen broeders,
we waren van oudsher een minderheid, en zullen ook
nu een minderheid blijven; doch wat onze Vaderen
steeds redde, zal ook ons en ons nakroost in de ons
op ’t hart gebonden, zoo heerlijke taak doen volharden. Van onzen God afgedoold, is ’t al reddeloos voor
ons verloren; maar in trouwe bij onzen God volhardend, blijft ons en ons nakroost een toekomst en dan
een toekomst in Godes glorie verzekerd.”
Tilburg noemde Kuyper niet. Wel stipte hij aan, dat “in
meer afgelegen streken, van ’t begin van dit jaar af,
telkens nieuwe kiesvereenigingen gevormd werden.”
Zo was er op maandagavond 25 februari 1918 een
propaganda-avond van de Anti-Revolutionaire Partij in
een van de lokalen van de School met den Bijbel aan
de Nijverstraat. De bijeenkomst werd geopend door
de gereformeerde predikant, ds. Jan de Vries (18791952).
J. Buijze (1856-1946) uit Goes, redacteur van De
Zeeuw, christelijk-historisch weekblad voor Zeeland,
was uitgenodigd om uitleg te geven over het nieuwe
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“Antirevolutionairen in de verstrooiïng” aldaar werd
ingezet.
Sindsdien ontvingen wij verblijdende berichten uit
Noord-Brabant, uit den kieskring Tilburg en uit de
stad Tilburg, waar onze broeders hun kiesvereeniging
uitbreidden niet alleen, maar ook in grooten getale
gingen stemmen op no. 1 van lijst elf.
Meer nog, onder de sprekers, die aldaar optraden,
behoorde ook de voorzitter der jeugdige kiesvereeniging, ds. J. de Vries, die zijn populaire principieele
rede: “het beginsel bij de stembus voorop” zelfs door
den druk in het licht gaf. Wij lazen deze brochure met
genoegen, en verheugen ons over de flinke, degelijke
wijze, waarop men in Tilburg de actie is begonnen.
Daar werd een ijver openbaar, ook elders in de
Roomsche provinciën, welke ons Calvinisten in het
zoozeer begunstigde Zeeland beschaamde.”
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Verkiezingsuitslag in de
Tilburgsche Courant, 1918.
(Coll. RAT)

In het midden ds. J. de Vries
tijdens de mobilisatie.
(Coll. RAT)

Protestants militair tehuis
aan de Zomerstraat,
1914. Het beheer van het
tehuis was in handen van
P.C. Jasperse, bestuurslid
van de Antirevolutionaire
Kiesvereniging. (Coll. RAT)

kiesstelsel. Hij deed dat duidelijk en eenvoudig en
met behulp van allerlei voorbeelden. “Ten slotte
wijst hij nog met een enkel woord op de noodzakelijkheid van het oprichter eener Anti-revolutionaire
Kiesvereeniging te dezer stede.”
Bij acclamatie besloot de vergadering daartoe. 24
aanwezigen gaven zich direct op als lid. De Tilburgse
antirevolutionaire kiesvereniging kreeg de naam
“Nederland en Oranje”. Het voorlopig bestuur werd
gevormd door ds. J. de Vries, A. Kool, H.G. Hagenaar,
J. Langeler en P.C. Jasperse. Er werd ook een propagandacommissie in het leven geroepen, waarvoor J.
den Baas en A. Montfrooij werden aangewezen.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 3 juli 1918 behaalde de ARP in Tilburg 46 stemmen (0,38%),
waarvan de meeste op de stembureaus Koestraat en
Molenstraat.
J. Buijze schreef in De Zeeuw: “Schrijver dezes had
eenige maanden geleden het genoegen te Tilburg
te mogen mede leiding geven bij de oprichting
eener antirevolutionaire kiesvereeniging, en getuige te zijn van de geestdrift waarmee de actie der

Twee Brabantse dominees naar Rome
Peter Dillingh

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965),
bijeengeroepen door paus Johannes XXIII,
was het eenentwintigste oecumenische concilie in de kerkgeschiedenis. ‘Oecumenisch’
betekent wereldomvattend: er kwamen
2.300 bisschoppen naar Rome. Maar het
concilie was ook oecumenisch in die zin, dat
vertegenwoordigers van andere christelijke
gemeenschappen als gast aanwezig waren
en ook een inbreng konden hebben. Twee
gereformeerde predikanten, Spoelstra uit
Tilburg en Besselaar uit Eindhoven, deden
rechtstreeks verslag.

Ds. Arnold Besselaar (links)
en ds. Jan Spoelstra
(‘De Spiegel’, 5 januari 1963)

Ds. Jan Spoelstra (*1926) was in 1957 naar Tilburg
gekomen als tweede predikant, in het bijzonder voor
het evangelisatiewerk. Hij wilde een studie maken
van het rooms-katholicisme en dat strekte tot aanbeveling. In 1960 maakte hij een eerste studiereis naar
Rome. Ds. Arnold Besselaar (1927-1974) was sinds
1956 predikant in Eindhoven en parttime studentenpredikant. Spoelstra en Besselaar kenden elkaar uit
hun studietijd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Hun hoogleraar dogmatiek, prof. dr. G.C. Berkouwer
(1903-1996), was als enige Nederlandse niet-katholieke theoloog uitgenodigd om aan het concilie deel te
nemen.

Strijd
De aanwezigheid van twee gereformeerde predikanten in Rome was verrassend. Hoewel gereformeerden
en rooms-katholieken het in de politiek uitstekend
met elkaar konden vinden, waren de verschillen in
geloofsovertuiging en geloofsbeleving groot. De eerste gereformeerde gemeenschappen in Brabant en
Limburg werden geconfronteerd met wantrouwen en
tegenwerking, in het bijzonder van de rooms-katholieke geestelijkheid.
Ds. H.J. Binnema (1849-1909) werkte vanaf 1888 in
Tilburg en vanuit Tilburg in Roosendaal, Eindhoven,
Venlo, Roermond en Maastricht. Voor de fondsenwerving hield hij spreekbeurten in heel Nederland. Hij
gaf dan “een getrouwe, maar ook indrukwekkende
schildering […] van den geestelijken nood, waarin
deze steden en de omliggende plaatsen verkeeren,
benevens ook van het gevaar, dat de verstrooide
Gereformeerden omringt, waar zij dikwijls, vele uren
in den omtrek, geen zuivere prediking kunnen hooren,
en sommigen, helaas, in den stroom van het ongeloof
verzinken of in Rome’s handen geraken.”
Nog in 1950 organiseerde ds. P. Visser (1914-1985)
een protest tegen de dogmaverklaring van Maria Ten
hemelopneming. Op de avond van Hervormingsdag,
31 oktober 1950, werden in Tilburg en omstreken
meer dan 25.000 folders verspreid waarin de dogmaverklaring als onbijbels werd afgewezen. Van roomskatholieke zijde werd met verontwaardiging gereageerd op deze actie, die de feestvreugde verstoorde.
Men voelde zich diep gegriefd en kwam woorden
tekort van bezorgdheid, leed en droefenis. Maar de
tijden zouden snel veranderen, zowel in Tilburg als in
Rome.

Oecumene
“Brabant is op het ogenblik het gewest van ontmoetingen. Rooms-katholieken herkennen de protestantse minderheid als medechristenen, en de protestanten ervaren de zuidelijke samenleving als toch wel
“ergens” meer christelijk dan het aan een vroegere
kerstening snel ontzinkende bovenmoerdijkse. In die
ontmoetingen treft men steeds meer een openheid bij
rooms-katholieken aan, die de vraag doet rijzen: Is dit
een typisch Nederlands verschijnsel of leeft dit verder
in de hele rooms-katholieke wereld?” Dat schreef
weekblad De Spiegel (de protestants-christelijke
evenknie van de Katholieke Illustratie) begin 1963.
Paus Johannes XXIII speelde een belangrijke rol, niet
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theologen als Edward Schillebeeckx, Yves Congar,
Karl Rahner en Hans Küng.
Behalve voor Trouw schreven Besselaar en Spoelstra
voor regionale kranten zoals het Nieuwsblad van het
Zuiden en allerlei kerkelijke bladen. “Ons werkgebouw
is de Stampa, het grote Italiaanse persgebouw voor
het concilie, vlak bij de St. Pieter. Daar staan typemachines, waarop ieder mag werken. Verder zitten
we veel in de schaduw op terrasjes. Het is hier overdag erg warm.”

Paus Johannes XXIII ontmoet
de genodigden-waarnemers
van het concilie, 13 oktober
1962. Derde van links:
prof. dr. G.C. Berkhouwer.
(Collectie Historisch
Documentatiecentrum
voor het Nederlands
Protestantisme
(1800-heden),
Vrije Universiteit Amsterdam)

alleen met zijn beleid maar ook met zijn persoonlijkheid. In januari 1959, drie maanden nadat hij tot paus
gekozen was, kondigde hij het Tweede Vaticaans
Concilie aan. De eerste zitting werd geopend op 11
oktober 1962. Ds. Spoelstra en ds. Besselaar hadden
drie vrije zondagen gekregen om verslag te doen van
de eerste weken van het concilie. “Het was uiteraard
een geweldige belevenis, opeens in het hart te zitten
van de rooms-katholieke kerk op een zo historisch
moment in haar geschiedenis,” zei ds. Spoelstra toen
hij in 1994 terugblikte.

Dagelijkse persconferentie
voor het Duitse taalgebied
in de Stampa.
(Foto: ds. Jan Spoelstra)

Besselaar en Spoelstra waren door de Gereformeerde
Kerken in Noord-Brabant en Limburg naar Rome gestuurd om alles van dichtbij mee te maken. Ze hadden
de status van journalisten, die voor dagblad Trouw het
concilie moesten verslaan. Daardoor hadden ze veel
contact met Nederlandse en buitenlandse journalisten
van de schrijvende pers, radio en televisie. Informatie
over wat er op het concilie besproken werd, kregen
ze op de dagelijkse persconferenties voor het Duitse
taalgebied, die na afloop van elke zitting werden gehouden. Daarnaast waren er lezingen van concilie-

Journalisten
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Over hun indrukken van het concilie spraken ze onder
meer in een interview met De Spiegel. Ze hadden de
grote tegenstellingen gezien tussen conservatieven
en progressieven binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
“Die tegenstellingen zijn zelfs zó groot, dat echt onderling contact tussen de twee groepen vrijwel ontbreekt.” Over de gevolgen verschilden Besselaar
en Spoelstra van mening. Besselaar zou het jammer
vinden, als het concilie geen openheid aan de dag
zou leggen tegenover andersdenkenden, ter wille van
de eenheid. Maar Spoelstra zei: “Het zou te betreuren zijn, als het ooit kwam tot een breuk tussen progressieven en conservatieven in de r.k. kerk. Bij elke
scheuring geeft men een legitiem stuk erfgoed prijs.
Ga de kerkgeschiedenis maar na.”

Sfeer
De artikelen voor dag- en weekbladen gingen over de
ontwikkelingen in kerk en theologie. De brieven naar
huis gingen ook over de reis (twee dagen met de auto)
en het onderdak. “We hadden een logies-adres gekregen via de Vrouwen van Bethanië, een Nederlandse
katholieke vrouwengroep, die zich hier in Rome toelegt op gastvrijheid en service. Zij hadden midden
in de stad, in een echt nauw Italiaans straatje twee
kamers voor ons vastgelegd, één grotere en een hele
kleine. Daar bivakkeren we nu in alle soberheid. Eten
doen we in de stad, zodat we alleen ’s nachts maar
dáár zijn.” Maar ook de bewegingen achter de schermen kwamen aan bod: “De Spanjaarden en Italianen
maken nogal kabaal over de verklaring van de godsdienstvrijheid. Dat vinden ze maar niets, dat ieder vrij
is, z’n eigen geloof openlijk te belijden. We zijn benieuwd, hoe de beslissing van het concilie tenslotte
zal uitvallen.”
Ds. Spoelstra herinnert zich nog het optimisme van
die tijd: “Wat ons vooral trof in het Nederlandse kamp,
ook bij de Nederlandse bisschoppen, die we zo af en
toe eens spraken, was de grote verwachting, die gewekt was door paus Johannes XXIII over de ‘aggiornamento’, het bij-de-tijd-brengen van de Kerk, waardoor
wij grote mogelijkheden zagen voor toenadering tussen Rome en de Reformatie.” Een zelfde verwachting
wekt het optreden van de huidige paus Franciscus.

Bijbelse eenheid
Kort na de eerste zitting van het concilie publiceerden Besselaar en Spoelstra de pocket Rome en de
Reformatie: een poging tot eerlijk gesprek (Kampen
1963), waarin ze een uiteenzetting gaven van de

verschilpunten in leer en praktijk tussen rooms-katholieken en protestanten. In augustus van datzelfde
jaar verscheen als Prisma-pocket Het Concilie: een
voorlopige balans (Utrecht 1963), waarin ze hun ervaringen in Rome beschreven. Dat laatste boekje eindigt
met een bede: “Tenslotte ligt daar het ons allen toevertrouwde pand, de Bijbel. Wie zal nog willen ontkennen dat het dit Woord van God is dat ons elkaar weer
heeft doen ontdekken? Jezus Christus zelf, die door
dit Woord ook tot de kerk van vandaag spreekt, heeft
ons een nieuwe gezindheid gegeven. Zijn gebed om
de eenheid van de zijnen (Johannes 17) laat ons niet
meer los. En al zullen wij juist van deze bede nooit en
te nimmer een slogan mogen maken, wij zullen er wel
degelijk een rijke belofte in mogen horen.”

Prisma-pocket ‘Het Concilie:
een voorlopige balans’,
1963. (Coll. Peter Dillingh)

In Tilburg was de eerste vrucht van toenadering tussen rooms-katholieken, hervormden en gereformeerden een gezamenlijke Bijbelweek in het najaar van 1963, met medewerking van de Katholieke
Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.
“De geestelijkheid is er van overtuigd, dat het bezitten
en lezen van de Bijbel van grote betekenis is voor het
geestelijk leven en welzijn van de gelovigen persoonlijk en in onderlinge gemeenschap.”

De Amalia bewaarschool (1872-1965)
Kleuteronderwijs voor andersdenkenden
Rob van Putten*

* Rob van Putten (Tilburg,
1946) is voorzitter van de
Stichting tot Behoud van
Tilburgs Cultuurgoed. Hij
was van 2005 tot 2014
redacteur van dit tijdschrift,
waarin hij ook regelmatig
publiceert. Hij is als vrijwilliger
op diverse terreinen actief bij
Regionaal Archief Tilburg.

‘Tilburg had 70 jaar lang een Amaliaschool.’
Aldus een kop in het Brabants Dagblad van
13 december 2003. Deze bewaarschool aan
de huidige Korte Nieuwstraat 9 heeft tot 1965
bestaan, en zou – getuige een gevelsteen –
in 1892 opgericht zijn. De school bestond
toen echter al twintig jaar! Onderstaand
artikel schetst de ontstaansgeschiedenis
van deze naar een Nederlandse prinses
genoemde school.

Aankoop van de grond
In de Tilburgsche Courant van 25 maart 1871 is te lezen dat “…de commissie, belast met de stichting eener bewaarschool voor kinderen van Protestanten uit

den werkenden stand” een terrein had aangekocht in
het ‘Park’ voor de bouw van een school.
De diaconie van de Nederduits Hervormde Gemeente*
had het bouwterrein voor 404 gulden en 70 cent gekocht van de Tilburgse architect en projectontwikkelaar Hendrik van Tulder (*Tilburg 1819, †Schaerbeek,
België 1903). Het perceel, ruim 341 vierkante meter, was gelegen aan de geprojecteerde Prinses
Sophiastraat, in het ‘Park’. Dat was de benaming voor
de in het centrum van Tilburg gelegen voormalige
bezittingen van koning Willem II, die oorspronkelijk
bestemd waren voor de aanleg van een park achter
het paleis. Van Tulder was, nadat de gemeente weinig
interesse had getoond, in 1866 voor achttienduizend
gulden eigenaar geworden van dit ruim zes hectare
grote gebied. Van de grootse plannen om hier een
luxe woonwijk te realiseren kwam evenwel niets terecht. Nauwelijks honderd jaar later werd de inmid-
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dels geheel verpauperde en verkrotte woonwijk met
zijn karakteristieke stervormige stratenpatroon, in de
volksmond ‘Koningswei’ geheten, met de grond gelijk
gemaakt. Thans bevindt zich hier het Koningsplein.
In de verkoopakte uit 1871 was een bepaling opgenomen die nogal merkwaardig aandoet: “Dat er op
het verkochte nimmer zullen mogen worden gesticht,
kloosters, hofjes en liefde gestichten of gestichten
van weldadigheid, noch religieuze gestichten, waaronder echter niet zullen gerekend worden te behooren, kerk gebouwen met dezelver pastorien.” Een
bepaling, kennelijk gedicteerd door het Koninklijk
Huis, want ze is ook opgenomen in de akte waarin
de verkoop van de nalatenschap van koning Willem II
aan Van Tulder vastgelegd was. Geen klooster, maar
wel een kerk met pastorie? Welke overwegingen lagen hieraan ten grondslag? Onwillekeurig gaan de
gedachten uit naar de zeer vriendschappelijke relatie
die koning Willem II onderhield met pastoor (en latere
bisschop) Johannes Zwijsen.

Meer protestanten
Op 7 december 1871 schreef de kerkenraad van de
Nederduits Hervormde Gemeente (zie kadertekst)
aan de Tilburgse gemeenteraad dat men het plan had
om een bewaarschool op te richten, “…hoofdzakelijk
voor Protestantsche kinderen, en waarop ook diesverlangd, kinderen van andere gezindten zullen worden
toegelaten.” De oprichting van deze school was onontkoombaar “daar het zielental der Protestanten in
den laatsten tijd […] aanzienlijk is toegenomen door
het vestigen der werkplaatsen voor spoorwegmaterieel.”
Nadat in 1863 een spoorwegverbinding tot stand
was gekomen met Breda en in 1865 met Boxtel,
werd Tilburg vestigingsplaats voor een Centrale
Werkplaats van de Maatschappij tot Exploitatie van
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Prinses Sophiastraat 19. Hier
begon in 1872 de Amaliabewaarschool. De school
is verbouwd tot winkelhuis,
en later kwam er nog een
verdieping bovenop. Foto
omstreeks 1960. (Coll. RAT)

Staatsspoorwegen. In 1870 werd de werkplaats, in
de volksmond ‘d’n Atelier’ geheten, officieel geopend,
maar twee jaar eerder was er al een begin gemaakt
met herstelwerkzaamheden aan rijtuigen en wagens.
Tilburg, met zijn industriële monocultuur, beschikte
niet over de vereiste vaklieden; die moesten van elders komen – voornamelijk van boven de rivieren
– en velen van hen waren niet katholiek. “Tot 1876
is het aantal werklieden blijven schommelen rond
300. Daarna is er een jaarlijkse stijging (…) in 1887
zijn 573 werklieden in dienst.” Het aantal protestanten steeg navenant: woonden er in 1859 in Tilburg
slechts 172 hervormden, in 1869 (toen een deel van
de werkplaats net in bedrijf was), was dit aantal al
toegenomen tot 295. Tien jaar later telde Tilburg 605
hervormden, en in 1889 was dat aantal opgelopen tot
814.
De brief aan de gemeenteraad vervolgt met: “Het
grooter deel der nieuw aangekomen protestantsche
gezinnen, behoort dientengevolge tot den werkenden
stand. Daaronder zijn vele gezinnen met kinderen gezegend.” Kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar konden onderwijs volgen op een van de vier openbare lagere scholen in de stad. Bewaarscholen voor niet–katholieken waren er echter niet. “[…] ieder die bekend
is met het leven van den werkman, weet, hoe voor den
werkenden stand eene bewaarschool voor kinderen
tusschen twee en zes jaren eene noodzakelijke inrichting is. Immers de vrouw van den werkman moet in de
zorgen voor de huishouding en voor de kinderen geheel alleen voorzien.” Door de kinderen dagelijks een
aantal uren nuttig bezig te houden “…wordt verwaarlozing der kleinen voorkomen en tevens aan de vlijtige
huisvrouw de gelegenheid geboden om beter voor de
huishouding te zorgen.”

Financiering van de school
De bouw van de school was, aldus de kerkenraad,
mogelijk gemaakt door “[…] geldelijke en hooggewaardeerde ondersteuning van H.M. de Koningin, van
de Hooge Beschermvrouw H.K.H. Prinses Hendrik, het
hoofd dezer gemeente en van tal van protestanten zoo
hier als elders […]”
De hier genoemde prinses Hendrik, naamgeefster
van de school, was Amalia Maria da Gloria Augusta,
prinses van Saksen-Weimar-Eisenach (*Gent 20
mei 1830, †kasteel Walferdange [Luxemburg] 1 mei
1872). Zij was de eerste echtgenote van prins Hendrik
(Willem Frederik Hendrik, *Paleis Soestdijk 13 juni
1820, †kasteel Walferdange [Luxemburg] 13 januari 1879). Prins Hendrik, prins der Nederlanden, prins
van Oranje-Nassau, was de derde zoon van koning
Willem II en Anna Paulowna. Zijn oudste broer, koning Willem III, had hem in 1850 benoemd tot stadhouder van het groothertogdom Luxemburg, waarmee
Nederland sinds 1815 (en tot 1890) in een personele
unie verbonden was. Hendrik had toen al een succesvolle maritieme carrière achter de rug, die hem de bijnaam ‘(Hendrik) de Zeevaarder’ had opgeleverd.
Prinses Amalia, die kinderloos bleef, overleed, veel te
jong, na een kort ziekbed. Zij behoorde met Elise van
Calcar (1822-1904) in ons land tot de wegbereidsters

(*Dordrecht 20 november 1850, †Bloemendaal 20 juli
1899) die zich op 28 maart 1872 in Tilburg vestigde.
Maria van den Broek gaf ook les in handwerken, zoals
blijkt uit een annonce in de Tilburgsche Courant van
1 juni 1873 waarin mej. M. van den Broek, hoofdonderwijzeres, “hare bewaarschool benevens hare
handwerkschool minzaamst [blijft] aanbevelen.” Op
29 september 1874 vertrok Maria van den Broek naar
Haamstede.
Van 1879 tot 1900 werd de school geleid door
Barendina Catharina van Dorsten (*Dordrecht 8 februari 1856). Zij kwam op 1 maart 1879 vanuit Driel
naar Tilburg. Op 29 januari 1900 vertrok zij naar
Heinenoord. De school was toen al verplaatst van het
centrum naar het gebied ten noorden van de spoorlijn.

Nieuwbouw

Vooraanzicht van de Amalia
kleuterschool aan de Lange
Nieuwstraat, 1957.
(Coll. RAT)

van de onderwijsmethode voor kleuters die de Duitse
pedagoog Friedrich Fröbel (1782-1852) ontwikkeld
had.

Subsidieverzoek
Ondanks de financiële ondersteuning van velen was
er toch nog geld nodig, o.a. voor de inrichting van het
schoollokaal. In eerder genoemde brief aan de gemeenteraad verzocht de kerkenraad daarom de stichting van de school met een bijdrage van 500 gulden te
ondersteunen. Al op 18 december 1871 besloot de gemeenteraad dit verzoek te honoreren. Gedeputeerde
Staten maakten hiertegen echter bezwaar, want:
“Het subsidieeren uit de publieke geldmiddelen eener Confessioneele bewaarschool achten wij in strijd
met het beginsel in onze onderwijswetgeving aangenomen.” Goedkeuring van het raadsbesluit kon alleen
verleend worden wanneer de school toegankelijk zou
zijn voor alle kinderen “…zonder onderscheid van
godsdienstige gezindheid in den zin van art. 23 § 2
der wet op het lager onderwijs…”
In antwoord daarop benadrukte de kerkenraad dat de
school toegankelijk was voor alle gezindten en dat er
“[…] niets wordt geleerd, gedaan of toegelaten, wat
strijdig is met den eerbied voor gevoelens van andersdenkenden […]”Daarop besloten Gedeputeerde
Staten het raadsbesluit alsnog goed te keuren.

Onderwijzeressen
Het schoolgebouw kwam in 1872 gereed; het was
een van de eerste gebouwen die aan de Prinses
Sophiastraat tot stand kwamen. Nog in 1881 werd
de loop van de straat omschreven als: ‘Van het
Willemsplein naar de Piusstraat langs de Amaliabewaarschool.’
De eerste onderwijzeres van de Amaliaschool
was Maria Gerardina Wilhelmina van den Broek

In 1892 werd een nieuwe school gebouwd aan de
Lange Nieuwstraat, centraal gelegen in de in 1870
aangelegde wijk Nijveroord. Hier hadden zich veel
werknemers van d’n Atelier gevestigd. De totstandkoming van Nijveroord, pal ten noorden van de werkplaats, was een gezamenlijk project van Hendrik van
Tulder, J.F. Jansen burgemeester van Tilburg, en de
Bossche koopman A.B. van der Steen.
Laatstgenoemde was de verkoper van het perceel
waarop de nieuwe school zou komen. Voor het 535
vierkante meter grote perceel, dat aan de achterzijde
grensde aan een openbaar pad (het huidige Pascalerf)
werd 2000 gulden betaald. De kopende partij, het bestuur van de diaconie, bestond uit Gerard Jan Paré,
predikant, Ferdinand Adolf Leonard van den Bergh,
fabrikant, Cornelis Arends, boekhouder, Gerardus
Johannes Verschoor, boekhouder en Willem Andries
Gartmann, koopman.
Het nieuwe gebouw was een ontwerp van de
Tilburgse architect Jean Henri (Johannes Henricus)
van den Abeelen (*Tilburg 24 augustus 1855,
†Oisterwijk 14 juni 1916), die later ook de Sint
Annakerk aan de Capucijnenstraat zou bouwen.
De verkoop van het oude schoolgebouw aan de
Prinses Sophiastraat vlotte aanvankelijk niet erg. Bij
de provisionele veiling was ingezet op 1330 gulden,
maar tijdens de finale veiling in april 1892 besloot het
bestuur van de diaconie vanwege een te laag eindbod
de koop op te houden.
In het najaar van 1892 werd via krantenadvertenties
het oude schoolgebouw te koop of te huur aangeboden. In 1893 tenslotte werd het voor 1500 gulden verkocht aan L.H. Mennen, aannemer/timmerman.

Kleine schoolstrijd
In 1891 waren de gereformeerden in een gebouwtje
aan de Lange Nieuwstraat, waar zij toen ook al een
kerkje hadden, een eigen bewaarschool begonnen. De
Amaliaschool in de Prinses Sophiastraat was voor de
gereformeerden (die vooral in Nijveroord woonden) in
tweeërlei opzicht ongeschikt: ten eerste de afstand
tot de school en ten tweede – ongetwijfeld het belangrijkste argument – het te vrijzinnige karakter van
de ‘modernen’ die in de ogen van de orthodox gereformeerden te veel afweken van de rechte leer.
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Leerlingen van de Amalia
‘Fröbel- en handwerkschool’
aan de Lange Nieuwstraat,
1922. (Coll. RAT)
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De verplaatsing van de Amaliaschool naar de Lange
Nieuwstraat werd door de gereformeerden dan ook
gezien als oneerlijke concurrentie: “De modernen,
bevreesd voor onzen invloed op de Protestantsche
bevolking in onze buurt, besloten hunne school te
verplaatsen en bouwden een fraai schoolgebouw in
de onmiddellijke nabijheid van het onze, en wendden alle pogingen aan om onze school te ontvolken.”
Die pogingen bleken vergeefs, want dank zij hulp van
‘boven’ klom het kindertal op tot 60 à 70, “…waarvan
omtrent de helft Roomschen.”
Al in 1911 werd de gereformeerde bewaarschool vanwege een te gering aantal leerlingen weer opgeheven.
Die opheffing was wellicht (mede) een gevolg van de
stichting in 1901 van een nieuwe parochie in de eind
negentiende eeuw aangelegde wijk Besterd, ten noorden van Nijveroord. Voor de ‘roomschen’ betekende
het immers dat zij toen hun eigen scholen kregen.

Latere ontwikkelingen
Leerlingen van de
Amaliaschool in 1938 bij
gelegenheid van het afscheid
van twee leerkrachten.
(Coll. RAT)

Gedurende tientallen jaren was de Amaliaschool de
enige niet–katholieke bewaarschool in Tilburg. Door
de naoorlogse geboortegolf ontstond er ruimte voor
een tweede bewaarschool waar protestanten, joden
en ongelovigen hun kinderen konden onderbren-

gen. In 1951 werd de bijzonder neutrale montessorikleuterschool ‘Kastanjehof’ opgericht (in 1956 gewijzigd in ‘Rendierhof’). En opnieuw was een lid van
de fabrikantenfamilie Van den Bergh betrokken bij de
oprichting van een school: Gijs van den Bergh, directeur van AaBe, kleinzoon en achterkleinzoon van de
hierboven genoemde Frederik en Pieter. De school
was aanvankelijk ondergebracht in de voormalige
villa van Van den Bergh aan de Sint Josephstraat 135.
Omdat vanaf 1961 de meeste leerlingen uit de nieuwe
wijk ‘Het Zand’ afkomstig waren werd de school in
1965 verplaatst naar de Meerkoldreef, naast de Jan
Lighartschool.
De Amaliaschool werd in 1965 verkocht aan de
Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen
met de Bijbel te Tilburg. Deze stichting werkte al vanaf
1952 voor het kleuteronderwijs samen met de Amalia
bewaarschool. In 1970 kwam de school weer in handen van de diaconie van de Hervormde Gemeente
Tilburg, die nog in hetzelfde jaar de school verkocht
aan snoepfabrikant Philip Wolfgang. Sinds 1982 is in
het gebouw een praktijk voor fysiotherapie gevestigd.
*Verouderde benaming voor de Nederlandse Hervormde Kerk. De protestantse gemeenschap in Tilburg heette in de negentiende eeuw nog
Nederduits Hervormde Gemeente van Tilburg. Het begrip Nederduits
Hervormd als aanduiding voor protestanten werd tot 1930 nog gehanteerd
in de tienjaarlijkse de volkstellingen.
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Kerkenraad van de Nederduits Hervormde Gemeente van Tilburg in 1871
Predikant:
P.E.H. Bodel Bienfait (*Amsterdam 26 februari 1833, †Hilversum 22 oktober 1904).
Ouderlingen:
• Pieter Johannes van den Bergh (*Enschot 6 oktober 1811, †Tilburg 23 augustus 1894),
wollenstoffenfabrikant.
• Adriaan Pieter Ledeboer (*Rotterdam 14 april 1828, †Den Haag 18 juni 1898), wollenstoffenfabrikant.
Diakenen:
• Samuel Jacob Hosang, (*Den Bosch 6 april 1834, †Princenhage 24 april 1893), ontvanger der Registratie
en Domeinen en plaatsvervangend kantonrechter te Tilburg.
• Herman Marinus Rozendaal (*Leiden 28 mei 1829, †Tilburg 22 april 1893), lakenverver en wolwasser.
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Links: Adriaan Pieter Ledeboer (1828-1898).
Rechts: Pieter Johannes van den Bergh (1811-1894).
(Coll. RAT)
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Van Residentie naar Manchester
op de heide
Ed Schilders*

Ed Schilders (Heukelom,
1951) is publicist en schrijft
een wekelijkse column in
het Brabants Dagblad. Hij
publiceerde diverse boeken
over Tilburgse onderwerpen.
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Titelbladen van ‘Tilburgsche
mijmeringen’ van Elise van
Calcar, 1851 (Coll. RAT) en
‘Een kerkgang te Tilburg’ van
Cornelis van Erlach van der
Bilt la Motte, 1855
(Coll. Koninklijke Bibliotheek,
Den Haag)

Literaire beschrijvingen van de stad Tilburg
van vóór 1850 zijn er nauwelijks. In 1851
en 1854 verschijnen er echter twee boeken
waarin de auteurs hun lezers een idee van de
inrichting en het karakter van de stad willen
geven. Ed Schilders vergeleek ze.

‘is een omweg waard’. Eén interessante uitzondering
daarop is de Engelse reiziger Joseph Marshall, die in
1768 speciaal naar Tilburg komt om daar kennis te
nemen van de ontginningen die door Charles Rey de
Carle worden uitgevoerd in wat nu de Reeshof heet.*
Marshall wijdt daar een tiental pagina’s aan maar reist
vervolgens meteen door, richting Dongen en Breda.

Tilburg kan zich niet verheugen veel aandacht te hebben gekregen in de oudere reisliteratuur. De stad figureert in hooguit een tiental reisboeken van vóór
1900, en ‘figureren’ is dan vaak nog een te groot
werkwoord. Net als Albrecht Dürer in 1520 (één
overnachting op Tilburgs grondgebied) komen de
meeste reizigers dóór Tilburg, bekijken daar misschien even de lindeboom, waarna de karavaan
weer verder trekt. De reden van dat schaarse bezoek
aan Tilburg was vooral het gegeven dat de stad niet
op de routes lag die naar de oversteekplaatsen van
de grote rivieren lagen, en uiteraard ook het feit dat
Tilburg geen aanspraak kon maken op de kwalificatie

In het licht van die schaarste aan oude feitelijke observaties en persoonlijke impressies steken twee
boekwerkjes gunstig af. Al zijn het op zichzelf bepaald
geen pareltjes van reisliteratuur, de auteurs zijn toch
speciaal naar Tilburg gekomen, en doen wat uitgebreider verslag van wat zij daar aantroffen.
Het eerste is Tilburgsche mijmeringen (1851) van
‘Elise’, een schuilnaam van Eliza Carolina Ferdinanda
Schiotling (1822–1904), ook bekend als Elise van
Calcar. Het tweede heet Een kerkgang te Tilburg
(1855) en is van de hand van Cornelis van Erlach
van der Bilt la Motte (1829-1868), die ik hieronder
kortweg ‘Van der Bilt’ zal noemen. Beiden bezochten Tilburg, beiden deden dat op uitnodiging van de

Gelithografeerd portret van
Elise van Calcar. Uit: J.H.
Sikemeier, ‘Elise van CalcarSchiotling. Haar leven en
omgeving, haar arbeid, haar
geestesrichting’
(Haarlem, 1921).

schrijver-dominee Gillis Dionysius Jacobus Schotel
(1807–1892), die in de Heuvelstraat zijn pastorie had.
Elise verbleef enige weken in Tilburg in 1850, en haar
Mijmeringen is vooral belangrijk gebleven door haar
beschrijving van de schoolpraktijk in Tilburg en de situatie in de textielfabrieken. Van der Bilt had vier jaar
later minder tijd voor de stad. Hooguit een dag, en dat
was ook nog een zondag.
Ik beperk me hieronder tot een overzicht van wat deze
twee bezoekers over Tilburg als stad hebben vastgelegd. Bij allebei is dat slechts een kleiner deel van het
werk, maar wel een deel dat zij bewust gekozen hebben: hun lezers voorlichten over Tilburg.

Elise
‘Tilburg gelijkt (…) op niets minder dan op eene stad
en maakt den vreemdeling wanhopig er ooit den weg
in te leeren.’
Dat is een mooie typering, die ook op Venetië van toepassing zou kunnen zijn. Maar Elise legt hier natuurlijk
meteen de nadruk op het voornaamste kenmerk van
Tilburg als stad: namelijk dat het niet de uitstraling
van een stad heeft. Er zijn geen stadswallen, geen
stadspoorten, en ‘het meest bewoonde gedeelte
dezer gemeente’ drukt ze niet uit in afstand maar in
tijd: ‘vier uren’. En daarnaast heb je nog het landelijke Tilburg met zijn ‘akkers, heidevelden, plassen,
enz.’ Dat is allemaal nogal verwarrend: ‘zoodat hoogst
moeijelijk te bespeuren is, of men al in de stad, nog in
de stad, of niet meer in de stad is…’ En wat haar opvalt als ze dan toch in de stad is, is dat de huizen niet
‘in het gelid’ staan. Er zijn er zelfs die ‘het aangezigt
afkeerig van de straat hebben gewend’.

Samengevat:
‘Tilburg schijnt eene verzameling van verstrooide
buurtschapjes, van onzamenhangende groepjes huizen, die dwars en scheef door elkander zijn geworpen

en aan een omgeschudde Neurenburger doos doen
denken…’
Waarmee ze op het speelgoed uit Neurenberg doelde,
de voorloper van de blokkendozen. Wat de stad rijk is
aan ‘nieuwe en zeer aanzienlijke gebouwen’ (die niet
met name genoemd worden) sluit daar perfect bij aan:
‘grillig neergeworpen tusschen burgerwoningen en
hutten.’
De mooiste gebouwen zijn: ‘het nieuwe raadhuis’, de
ambtswoning van de burgemeester, en het ‘paleis
van de bisschop’. De lindeboom krijgt ruim aandacht
(vier pagina’s), maar het meest bijzonder vindt ze de
nog tastbare herinneringen aan de één jaar eerder in
Tilburg overleden koning Willem II. Zijn sterfhuis:
‘… een eenzaam vervallen huis, een onaanzienlijke
burgerwoning naar den schijn; — en toch — hier leefde eens een Koning! (…) hier toefde hij het liefst, hier
mogt hij ook den laatsten adem uitblazen.’
Het huis betreden is echter niet mogelijk:
‘Ik stond en mijmerde tusschen de verwilderde bloemperken achter het huis,
met het oog op den hoogen houten trap, waar langs
het lijk des konings afdaalde, en het was mij te moede als (…) hoorde ik den somberen nagalm van dien
smartelijken kreet (…) die gansch Tilburg tot “één
groot sterfhuis!” maakte — een slag, die welligt over
Tilburgs toekomst heeft beslist... Wat had het niet kunnen worden!...’
Iets verderop staat het onvoltooide ‘Nieuwe paleis’:
‘…waarvan hij zelf het plan ontwierp, waar alles naar
zijne smaakvolle keuze is geregeld. Het is gebouwd in
den fantastischen trant, dien de Engelschen beminnen…’
Ten slotte pleit Elise voor een standbeeld. Ook al heeft
de koning al ‘een onvergankelijke gedenkzuil (…) in
de dankbare harten der ingezetenen…’

Van der Bilt
Een kerkgang te Tilburg is in vergelijking met de
Mijmeringen van Elise een snelwandeling. Zoals
hierboven al gezegd, verbleef de auteur nauwelijks
een hele dag in Tilburg. In die tijd moest hij ook nog
een dienst bijwonen van dominee Schotel (de ‘kerkgang’, het was een zondag) en na afloop daarvan naar
de ‘afterparty’ in de pastorie in de Heuvelstraat. Het
boek heeft ook een merkwaardige structuur. De beschrijving van Tilburg gaat over in het levensverhaal
van een weeskind dat door Schotel is aangenomen als
protégé, en wiens toekomst – zo blijkt pas in het slot
– gesteund kan worden door geldelijke giften van de
lezer. Wij zouden het fund raising noemen, of crowd
funding.
Wat Van der Bilt ons over ‘Tilburg-in-30-minuten’ kan
melden, houdt ook niet echt over. Hij doet zijn uiterste best om het vriendelijk te zeggen, maar al met
al laat hij geen spaan van de stad heel. Daarmee wil
hij zijn lezers ‘waarschuwen’. Tilburg werd, zegt
hij, ‘den Noord-Brabantschen Haag’ (het Den Haag
van Brabant) genoemd, en ook wel ‘de mislukte
Residentie in de heide’. En hij zegt het opdat zijn lezers niet, net als hijzelf, ‘onttooverd’ worden, teleurgesteld. Hem was verteld dat Tilburg zo groot is als
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Amsterdam, maar dan toch alleen als ‘uitgestrektheid’ en ‘grootheid’ synoniemen zijn. ‘Tilburg heeft
paleizen als Den Haag’ was ook geen leugen, ‘want
Tilburg heeft paleizen, die hier echter niet den minsten
indruk op u maken.’
Heeft Tilburg dan toch nog iets bijzonders? Jazeker.
We moeten allemaal naar de fabrieken van Ledeboer
en Diepen gaan kijken. Helaas kan hij alleen wat vertellen over de buitenkant, want ze zijn op zondag gesloten. Merkwaardig is zijn lof op winkels die aan de
pui spiegels hebben hangen:
‘Wanneer gij even als ik zoo ietwat fatterig zijt uitgevallen, hebt gij juist den tijd om te zien of uw rok goed
om de heupen sluit en of uw vreeselijke naauwe pantalon door het rijden niet al te zeer opgeschort is…’
Tilburg is na de dood van Willem II als het ware in een
depressie geraakt, maar Van der Bilt ziet mogelijkheden om daar uit te komen. Er moet een haven worden
aangelegd, ‘als een zilveren lint (…) te midden van die
dorre en zandige heide…’ Met ‘een mastbosch van
handelsvaartuigen’. En een spoorlijn. Hij hoort al ‘het
schelle fluitje der locomotief, die dag aan dag en uur
op uur de rollende spoortreinen met vrachten en reizigers belaadt…’ Dan zal Tilburg het ‘Manchester in de
heide’ zijn.
Een wel erg onverwachte attractie vormt het ‘Instituut
voor Protestantsche jongelingen van fatsoenlijken
huize’ van een zekere Moll, mede opgezet door dominee Schotel. En dan heeft hij nog luttele minuten om
stil te staan bij de gedenkplaatsen van Willem II.

Elise en Van der Bilt
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Een dagje Tilburg, dan heb je wel wat hulp nodig. De

Tilburg kort
Tilburg signalement LXXXII
Leon van Eijndhoven, Arjen Pijfers, Roger
Rossmeisl, Koen van Santvoord, John
Feskens. D’n Beitel (Tilburg, 2015), 240 blz.,
ISBN/EAN: 978-90-6663-068-0, € 15,95.
Je bent een echte Tilburger als…
Scheurkalender 2016 (Tilburg, Tillywood,
2015), € 14,95.
Els Kloek (samenst.), 101 vrouwen en de
oorlog (Nijmegen, Stichting 1001 vrouwen/
uitgeverij Vantilt) 2016), 224 blz., ISBN
9789460042799, € 19,90.
N.B. Hierin twee bijdragen door Astrid de
Beer over Helga Deen en Coba Pulskens.
Henk Moller-Pillot, Vogels in het Leijpark.
Veranderingen in de vogelwereld van 1974

‘Neurenberger doos’ die Elise als beeld gebruikte voor
de bebouwing van Tilburg, vinden we bij Van der Bilt
terug als:
‘Tilburg heeft op mij een indruk gemaakt, niet ongelijk
aan die, welke de spelende knaap op mij uitoefent (…)
die zijne Neurenberger kerken naast schuren en zijne
paleizen naast zijne winkels bouwt…’
Als Elise bij het sterfhuis van Willem II staat, schrijft
ze: ‘Wat zou het mij niet waard zijn geweest dit huis
eens binnen te treden, te toeven tusschen de wanden
die de dierbaarste herinneringen voor het koninklijk
huis bevatten…’
Van der Bilt denkt hetzelfde, maar dan bij het Paleis:
‘Dat paleis is voor u en voor mij, is voor allen gesloten.
Gij moogt het van buiten bezien; ‘t is u verboden er van
binnen een kijkje te nemen.’
In Tilburg, schrijft Elise, vergat Willem II ‘al het wigt
[gewicht] van de kroon’.
Van der Bilt noemt het ‘het wigt van de zorg, die een
kroon en een troon te torsenen geeft.’
Ik heb de stellige indruk dat dominee Schotel, zo ongeveer als Van der Bilt aan het eind van zijn kerkgang
weer terug moet naar Den Bosch, gezegd heeft: ‘En
als je nog achtergrondinformatie nodig hebt, Elise
heeft een paar jaar geleden een heel aardig boekje
over Tilburg geschreven.’
* Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland,
Russia, the Ukraine & Poland in the years 1768, 1769, & 1770, London, J.
Almon, 1772, 3 delen; het bezoek aan de Reeshof staat in deel 1. De vertaling van de desbetreffende tekst is te vinden onder Marshalls lemma
op website De Paap van gramschap: http://www.cubra.nl/De-paap-vangramschap/m.htm#Marshall,_Joseph_

tot 2014 (Tilburg, 2015), 240 pagina’s met
bijna 100 foto’s, € 22,50.
Frank van Pamelen, De wraak van Vondel
(Amsterdam, Ambo/Anthos, 2015), 356 blz.,
ISBN: 978-90-263-2990-6, € 19,99.
N.B. Literaire thriller van Tilburgse auteur.
Hans Scholtes en Jan de Veer, Bij de tijd.
Koning Willem II College 1866-2016 (Tilburg,
Koning Willem II College, 2016), 240 blz.,
geb., ISBN: 978-90-9029344-8.
G. Schouten en W. Minnaert, Kolveniersgilde
Sint Dionysius Tilburg. Onvoltooid verleden
tijd 1665-2015 (Tilburg, 2015), 136 blz.
Charles Vergeer, Vergeer & Oudewater
(Tilburg, Brandon Pers, 2016), € 15,00
Informatie: cvanraak@online.nl
N.B. Tilburgse filosoof. Deel 64 van de bibliofiele Tilburgse uitgeverij Brandon Pers.
Nancy Walburg, Getekend door de oorlog.

Het oorlogsverleden van Kees Verhagen
(Rijen, Uitgeverij Macc, 2015), ISBN:
9789078437284.
N.B. Kees Verhagen is de grootvader van bekende Tilburger Roy Donders.
Ronald Peeters

Geloven op Korvel
Omdat de parochie van de Heilige Antonius
van Padua (Korvel) in januari 2012 als zelfstandige parochie ophield te bestaan en opging in de grote parochie De Goede Herder,
schreven drie enthousiaste parochianen een
mooi gedenkboek ‘Geloven op Korvel 18502012’. De auteurs besteden ook aandacht
aan de voorgeschiedenis van de parochie tot
1850. In 1797 was de katholieke bevolking
van Tilburg dusdanig gegroeid dat de parochie Tilburg gesplitst moest worden in twee
zelfstandige parochies, Heike en Goirke, allebei met Sint Dionysius als patroonheilige.
De bevolking bleef maar groeien en het aantal parochianen was rond 1850 gestegen tot

Frank van Pamelen, De wraak van Vondel
(Amsterdam, Ambo/Anthos, 2015), 356 blz.,
ISBN: 978-90-263-2990-6, € 19,99.

Kolverniersgilde Sint Dionysius
1665-2015

De afbraak van de oude Korvelse kerk. Op de achtergrond de nieuw gebouwde kerk, ca. 1926. (Coll. RAT)

bijna 15.000. Dat maakte het noodzakelijk
dat er een nieuwe parochie in het zuidelijk
deel van Tilburg moest worden gesticht: de
parochie Korvel. Ook deze parochie werd
toegewijd aan Dionysius, maar al in 1879
wordt zonder aanwijsbare redenen, de parochienaam ‘Heilige Antonius van Padua’
gebruikt.
Het was de Tilburgse architect Hendrik van
Tulder die de derde kerk in Tilburg kerk zou
ontwerpen, midden op het Korvelplein. In
1852 werd die kerk ingezegend. Rijke parochianen, zoals de familie Diepen, schonken
kerkschatten. De weduwe van Jan Diepen
bijvoorbeeld, schonk in 1866 een prachtige
zilveren ciborie.
Eind negentiende, begin twintigste eeuw
zijn er meer kerken in Tilburg bij gekomen
(bv. Heikant, Heuvel, Noordhoek, Hasselt,
Hoefstraat etc.). Maar de parochie Korvel
bleef groeien, totdat in 1923 de eerste spade
in de grond ging voor een nieuwe en grotere
kerk aan de westkant van het Korvelplein.
De kerk, naar ontwerp van de Amsterdamse
architect Eduard Cuijpers, werd in 1924 geconsacreerd.

Vervest, Corrie, Harry Spijkers en Albert de
Jong, Geloven op Korvel 1850-2012. De parochie van de Heilige Antonius van PaduaKorvel in Tilburg (Tilburg, Uitg. Parochie De
Goede Herder, 2015), 176 blz., ISBN/EAN:
978-90-818326-1-8, € 10,00.

De wraak van Vondel

De auteurs besteden ruim aandacht aan alle
pastoors van Korvel, aan de levende geloofsgemeenschap, aan de begraafplaats aan
de Laarstraat, maar zeker ook aan de vele
kerkelijke kunstschatten. Fotograaf Frans
van Aarle maakte er prachtige foto’s van. Na
het verschijnen van monografieën over de
kerken van Heike (J. van Hest en G. Steijns,
2011) en Goirke (J. van Hest, 2015), is dit
‘derde’ deel over Korvel een logisch vervolg.

Onze Tilburgse duizendpoot doopt zijn pen in
inkt en schotelt ons een verhaal vol intriges,
achterklap, raadsels en natuurlijk moorden
voor! Genieten – De wraak van Vondel van
Frank van Pamelen is een literair labyrint dat
teruggaat naar de tijd van Vondel, naar de
rederijkers uit de zeventiende eeuw en hun
opvolgers. Op twaalf plaatsen in Amsterdam
hebben zij sporen nagelaten, aanwijzingen
die leiden naar het best bewaarde geheim
uit de vaderlandse geschiedenis. Een geheim met gevolgen voor de troonswisseling.
Aan journalist Maaike van Reede de taak
om het mysterie op te lossen. Ze belandt in
een doolhof van dichtregels en cryptische
verwijzingen en heeft nog achttien uur tot
de troonswisseling. De wraak van Vondel
wijdt je in de wereld van de republikeinen
die vanaf de tijd van de rederijkers er alles
aan hebben gedaan om de Oranjes dwars
te zitten. Lukt het ze? Dit boek is een al
genieten en laat zich makkelijk meten met
de wereldberoemde bestsellers van Dan
Brown, om maar eens iets te zeggen. Wat
het ook bijzonder en uniek maakt, is dat er
vier apps bestaan om als onderzoeker door
Amsterdam te wandelen met gesproken
tekst van Frank zelf!

Ronald Peeters

Herman van Haaren

De Tilburgse schuttersgilden zijn al eeuwen oud. Zo ook het Kolveniersgilde Sint
Dionysius. Die gilden zijn zich bewust van
hun ‘leeftijd’. Een van de activiteiten van
het feestjaar in 2015, ter gelegenheid van
het 350-jarig bestaan van het gilde Sint
Dionysius, was een symposium over de toekomst van de Tilburgse schuttersgilden. Een
eeuwenoud gilde loopt zeker de kans om uit
de tijd te raken. Vernieuwing en verjonging is
dus aan de orde. Daar zijn de gildebroeders
zich erg van bewust.
Het prachtige jubileumboek Onvoltooid verleden tijd. Kolveniersgilde Sint Dionysius
Tilburg 1665-2015, dat in een beperkte oplage van 150 exemplaren verscheen, gaat
over de rijke geschiedenis van het gilde. Op
een inzichtelijke wijze worden alle aspecten
van het gilde, zoals oprichting, patroonheilige, functionarissen en belangrijke personen,
tradities en attributen in beeld gebracht.
Vooral het uitgebreide onderzoek dat zilversmid Gijs H.J.F. Schouten deed naar het
gildezilver uit de periode 1665-2014 is vermeldenswaard. Het boek sluit af met een
kroniek van de belangrijkste gebeurtenissen
in die 350 jaar.
Ronald Peeters
G. Schouten en W. Minnaert, Kolveniersgilde
Sint Dionysius Tilburg. Onvoltooid verleden
tijd 1665-2015 (Tilburg, 2015), 136 blz.;
€ 35,00. Info: dionysiustilburg@gmail.com.
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