Religies in Vught
Katholiek dorp

Fortstraat. Toen in Cromvoirt in 1717 de parochie van St.Lambertus werd opgericht, werd ook daar een schuurkerk
betrokken, ongeveer waar zich nu het kerkhof bevindt.
In de Bataafs/Franse periode (1795) kregen alle kerkelijke
gezindten in principe gelijke rechten. Dat resulteerde in 1825
in de teruggave van de St.-Pieter aan de katholieken. Vier
jaar later fuseerden de beide Vughtse parochies met de St.Pieter als parochiekerk. Deze kerk, die vanwege de rieten
dakbedekking ‘de strooijen kerk’ werd genoemd, was ernstig
verwaarloosd. Daarom werd zij in waterstaatstijl geres
taureerd. Toch bleek de kerk door de eeuwenlange
verwaarlozing niet meer te voldoen. Bovendien werd ze te
klein voor het groeiend aantal gelovigen. Besloten werd tot
de bouw van een nieuwe kerk, de St.-Petruskerk, aan de
overzijde van het Marktveld. In 1884
werd deze kerk, een ontwerp van
architect Carl Weber, in gebruik geno
men. De oude St.-Pieter werd toen
gesloopt.
In de loop van de twintigste eeuw
groeide Vught en óók het aantal
katholieken. Dat leidde tot de
oprichting van nieuwe parochies:
1924 
Parochie van het Eucharistisch
Hart van Jezus (H. Hartkerk,
Loeffplein)
1931 Parochie van Onze Lieve Vrouw
Middelares
Aller
Genaden
(Mariakerk, Mariaplein)
1949 
Parochie van St.-Paulus & St.Antonius (St.-Paulus & St.-Anto
niuskerk, Moleneindplein)
1967 
Parochie van de H. Johannes
Evangelist St.-Jan (St.-Janskerk,
De St.-Pieter aan het Maurickplein na de restauratie in waterstaatstijl. Gouache van J.A. Knip (BHIC).
St.-Jansstraat)
Vught is door de eeuwen heen een overwegend katholiek
dorp geweest. Na de verovering van ’s-Hertogenbosch door
Frederik Hendrik werd voor katholieken de openbare uit
oefening van de eredienst verboden. De St.-Lambertuskerk in
Vught en de St.-Hubertuskapel in Cromvoirt kwamen in
handen van de protestanten, een minderheid van de
bevolking. De St.-Pieter werd een opslagplaats. De katho
lieken zochten hun toevlucht tot ‘schuurkerken’, gebouwen
die van buiten niet als kerk herkenbaar waren, maar er uit
zagen als een boerderij of schuur. De Vughtse Lamber
tusparochie had een schuurkerk in de Kerksteeg, op de hoek
van de tegenwoordige Kerkstraat en Koestraat, en de St.Petrusparochie had een schuurkerk in de Vlasmeer, in de
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onttrokken en hebben nu een profane bestemming. Na het
herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 nam de invloed
van katholieke kerk – zeker in het Roomse Zuiden - op alle
levensterreinen toe: op bestuurlijk gebied, het onderwijs, het
bedrijfsleven, de medische zorg en het verenigingsleven. Dat
gebeurde óók in Vught. De kleine protestantse gemeenschap
verloor haar monopoliepositie.
In Vught vestigden zich vanaf het einde van de negentiende
eeuw tal van kloosterorden en katholieke instellingen.
Een overzicht:

De St.-Petruskerk, 2006 (foto: Henk Smeets).
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Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw liep het aantal
gelovigen terug. Dat had gevolgen voor het aantal parochies
en kerken. Vanaf 2003 hebben Vught en Cromvoirt nog
maar één parochie (de Edith-Steinparochie). Van de kerken
waren de St.-Paulus & St.-Antonius en de St.-Jan in 1991
vervangen door een kleinere St.-Paulus & St.-Jan (Liduina
straat). De Paulus & Antonius werd gesloopt. De St.-Janskerk,
de Mariakerk en de Petruskerk zijn aan de eredienst

De toegangspoort van Voorburg (collectie Peter van de Ven).

De Zusters Franciscanessen van Oirschot verzorgden van
1855 tot 1981 het onderwijs aan meisjes in de Petrusparochie,
bestierden van 1900 tot 1981 het St.-Elisabeth-gesticht
(ziekenhuis, bejaardenzorg) en verzorgden van 1940 tot
1981 het lager onderwijs in de Mariaparochie en de
bejaardenzorg op Mariënhof.
In 1885 werd het ‘krankzinnigengesticht’ Voorburg opgericht.
De verpleging in dit psychiatrisch ziekenhuis was in handen
van Zusters van Barmhartigheid (tot 1982) en van de Broeders
van O.L. Vrouw van Lourdes (tot 1992).
Sparrendaal was van 1899 tot 2007 eigendom van de
Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, de Paters
van Scheut (België). Aanvankelijk was het een opleiding voor
missionarissen. Vanaf 1930 kwam daar het klein seminarie
van de orde bij. In 1958 werd de gymnasiumopleiding
omgedoopt in Xaverius College en werden ook externe
leerlingen toegelaten. In 1962 vestigden de Missionarissen
van de H. Familie hun klein seminarie ook op het terrein (in
de Steffenberg) en gingen hun seminaristen naar het Xaverius
College. In 1969 fuseerde de opleiding met de MMS van
Regina Coeli en ontstond het Maurick College. De seminaries
werden vlak daarna opgeheven: Sparrendaal in 1970 en de
Steffenberg in 1971.
In het jaar 1899 kwamen niet alleen de Scheutisten naar
Vught, maar óók de Zusters Ursulinen. Ze vestigde op de villa
Roucouleur een onderwijzersopleiding voor meisjes. In 1910

Huize Steenwijk.

Vooraanzicht van Regina Coeli, nog zonder kapel (collectie Peter van de Ven).

bouwden ze Mariaoord als pensionaat voor ‘jonge juffrouwen
van den gegoeden stand’ en missiehuis (tot 1941). Na de
Tweede Wereldoorlog gebruikten de Broeders van O.L. Vrouw
van Lourdes Mariaoord van 1951 tot 1969 als juvenaat
(opleiding voor toekomstige broeders). Daarna kwam Maria
oord in bezit van de Stichting Godshuizen die er tot 2010
diverse opleidingen onderbracht.
De Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes waren in Vught ook
nog actief in het lager onderwijs voor jongens; van 1929 tot
1966 op de Aloysiusschool (H. Hart-parochie) en van 1939
tot 2002 op de Willibrordus-school (Paulus & Antonius
parochie). In diezelfde periode zorgden de Franciscanessen
van Oudenbosch voor het onderwijs aan meisjes op de
Liduinaschool (Paulus & Antoniusparochie).
In 1903 kocht de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Fraters van Tilburg)
Huize Steenwijk als ‘rustoord voor de oude en afgeleefde
fraters’. In 2000 kreeg Steenwijk na een grondige restauratie
en uitbreiding een nieuwe bestemming: Zin, ‘kloosterhotel
voor zingeving en werk’.

Deze uit Frankrijk verbannen kloosterlingen betrokken
aanvankelijk Villa Eikenheuvel, maar lieten al snel een
pensionaat bouwen: Regina Coeli. Aanvankelijk een
opleiding voor lesbevoegdheid Frans en voor algemene
ontwikkeling. In de jaren 1930 werd het een Middelbare
Meisjesschool. Pas in de jaren 1950 werden externe
leerlingen, meisjes uit Vught en omgeving, toegelaten. Vanaf
1924 gingen de zusters het kleuteronderwijs in de H.
Hartparochie verzorgen en in 1926 ook het lager onderwijs
aan meisjes (Theresiaschool). In 1963 richtten zij het
Taleninstituut Regina Coeli op. Oók toen ze zich in 1984 uit
het instituut terugtrokken, bleef het instituut de geuzennaam
‘de nonnen van Vught’ hanteren. De villa Eikenheuvel is in
1989 gesloopt, Regina Coeli in 1997. Sinds 1973 is op het
terrein het Instituut voor Doven (Kentalis Talent) gevestigd.

In 1903 kwamen niet alleen de Fraters van Tilburg naar
Vught, maar óók de Kanunnikessen van de Heilige Augustinus.

De ‘jongste’ telg onder de katholieke instituten in Vught was
het Retraitehuis Loyola van de Paters Jezuïeten. Vanaf 1913
tot 1966 zouden tienduizenden katholieken uit het hele land
enkele dagen op Loyola (‘de Hoogere Krijgsschool voor Jezus
Christus’) doorbrengen om zich te bezinnen op geloofs- en
levensvragen.
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Protestantse minderheid
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Onder hevig protest van katholieke zijde werden in november
1629 in de St.-Lambertuskerk de eerste protestantse
erediensten gehouden. In 1633 werd ds. Jacobus Focanus
als eerste predikant van Vught beroepen. Het openbare leven
werd op last van de Staten-Generaal geheel op reformato
rische leest geschoeid, en alle ambten kwamen zoveel
mogelijk in protestantse handen. Het verzet hiertegen was
groot in Vught en met name de protestantse schoolmeesters
kregen veel te verduren. In de Franse tijd kwam de scheiding
van kerk en staat tot stand en werden veel kerken teruggeven
aan de katholieken. In Vught slaagden de protestanten er na
felle debatten in om de Lambertuskerk te behouden. De
protestantse minderheid verloor veel invloed. Zo waren er
herhaaldelijk problemen met het Algemeen Armbestuur,
waarin alleen maar katholieke armmeesters zitting hadden.
In de twintigste eeuw ontstonden er aparte, protestantse
instellingen, zoals het protestantse ziekenhuis in Den Bosch
(1914), begraafplaats Ouwerkerk (1947), en een protestantse
kleuter- en lagere school. Dat versterkte de eigen identiteit.
In de tweede helft van de twintigste eeuw groeide samen
werking tussen diverse protestantse kerken en vond geregeld
‘kanselruil’ plaats. Na jarenlange onderhandelingen startte
op 1 januari 1992 ‘Samen-op-Weg’, een samen

Interieur van de gerestaureerde Lambertuskerk (foto: Henk Smeets).

werkingsverband op federatieve basis tussen de Hervormde
Gemeente Vught en de gereformeerde Kerk van
’s-Hertogenbosch. Het fusieproces werd in 2009 afgerond
door de totstandkoming van de Protestantse Gemeente
Vught.
Verder was sprake van een groeiende oecumenische
samenwerking. Al in 1886 werd de predikant van Vught
officieel aangesteld in de katholieke psychiatrische inrichting
Voorburg voor de pastorale zorg aan protestantse patiënten.
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw was sprake van
gezamenlijke gebedsdiensten met de Vughtse parochies bij
bijzondere gebeurtenissen. Ook gebeurde het dat gemengde
huwelijken werden ingezegend door een priester en predikant.
In 1951 werden ongeveer drieduizend Molukkers gehuisvest
in het tot woonoord Lunetten omgedoopte Kamp Vught. De
meerderheid van deze nieuwkomers was protestant. Een
minderheid (afkomstig van de Kei- en Tanimbareilanden) was
katholiek en enkele gezinnen waren moslim. Al snel
verdwenen katholieken en moslims naar elders. De
verwachting van de Nederlandse protestantse kerken, dat de
Molukkers zich bij hen zouden aansluiten werd niet
bewaarheid. Op initiatief van een aantal Molukse

Barak 1B in het woonoord Lunetten. Van 1968 tot 1992 de kerk van de
Molukse kerkgenootschappen in het woonoord (Museum Maluku, Utrecht).

tot 1848 Sophias-Burg bewoonde. Eerder (in 1791) had zijn
grootvader, de Bossche koopman Simon Hartog, samen met
zijn collega Marcus Levi, in Vught grond verworven, waardoor
een joodse begraafplaats kon worden aangelegd. De
‘Vughtse’ joden gingen – voor zover belijdend – naar de
Synagoge in ’s-Hertogenbosch.

De joodse begraafplaats aan de Berkenheuveldreef (foto: Henk Smeets).

legerdominees werd een eigen kerkgenootschap opgericht,
de Geredja Protestant Maluku di Belanda (GPMB/Moluks
Protestantse Kerk in Nederland). De dominees hoopten de
band met de moederkerk op Ambon te behouden. Toen dat
niet lukte werd het kerkgenootschap omgedoopt in Geredja
Indjili Maluku (GIM/Moluks Evangelische Kerk). Persoonlijke
en ideologische verschillen leidden al snel tot kerksplitsingen.
Tegenwoordig zijn er in Vught drie Molukse kerkgenoot
schappen en twee kerkgebouwen: Barak 1A op Lunetten en
de Petrakerk in Vijverhof.

Joodse Vughtenaren
Een joodse gemeenschap heeft Vught nooit gehad. Wel
kende Vught joodse ingezetenen, maar die waren sterk op
’s-Hertogenbosch georiënteerd. Vooraanstaande Bossche
joden kozen soms – net als hun christelijke stadsgenoten –
voor een huis buiten de stad. Een bekend voorbeeld was
Bernardus Hartogensis, advocaat en bankier, die van 1840

Aan het begin van de vorige eeuw kende Vught ook enkele
kleurrijke figuren van joodse herkomst: ‘de Moos’ en
‘Hanneke de Smous’. Mozes Leefvogel had een winkeltje in
garen en band aan de Dijk van Maurick. Hanneke (Koppens?)
dreef rond 1900 een brandstoffenhandeltje en reed tussen
‘s-Hertogenbosch en Vught met een kar die getrokken werd
door een ezel. Ze leeft voort in de herinnering doordat JJCarnaval sinds 1973 jaarlijks een onderscheiding uitreikt die
‘Hanneke met d’rn Ezel’ is genoemd.
Vóór de Tweede Wereldoorlog kwamen gezinnen als die van
Benjamin Philips, Max Cahen, Eduard Stibbe en Bendiks in
Vught wonen. Ook vestigden zich joodse vluchtelingen, die
voor Hitler waren gevlucht uit Duitsland of Oostenrijk. Ze
werden door de oorlog ingehaald…
Na de Tweede Wereldoorlog bleken 30 van 68 joodse
ingezetenen vermoord.

(basisteksten: Mira Ficq, Nel van der Heijden-Rogier en
Hanneke Das-Horsmeier)
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