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Dominee Jacobus de Bitter, 1648 – 1659 

 
Beroep en bevestiging 
Door de Grote Kerkelijke vergadering in 1648 werd Ds. Jacobus de Bitter tot predikant in 
Den Dungen beroepen. Op zondag 6 december van dat jaar werd hij daar bevestigd. Van meet 
af aan heeft hij voor een hopeloze taak gestaan. Met veel ijver zal hij aan de slag zijn gegaan 
om de Ware Christelijke Godsdienst , die door den Haag was opgelegd, ingang te doen 
vinden. Den Dungen zat daar niet op te wachten en liet dan ook niet na om hen tegen te 
werken. De dominee  kon dan wel gebruik maken van het kerkgebouw dat in 1630 genaast 
was, maar dat was dan ook het enige. Behalve de twee opeenvolgende huishoudens kosters en 
schoolmeesters waren er weinig ledematen. Tussen 1648 en 1659 heeft hij weliswaar enkele 
aangenomen, maar alleen Van Sittert waarvan zich niemand blijvend in Den Dungen vestigde 
zich blijvend in Den Dungen. 
 
Kerkelijke administratie 
Dopen. 
Ds. De Bitter heeft in zijn Dungense periode maar vier kinderen gedoopt namelijk de twee 
kinderen van de schoolmeester en koster Hendrik Janssen Boest en twee kinderen van 
opvolger Caspar Mans. 
 
Ledematen 1648-1659 
I648-1655  Hendrik Janssen Boest, schoolmeester en koster. 
Jenneke Jaspers, vrouw van Hendrik Jansen Boest  
Vier ledenmaten. Dezen zijn allemaal kort na hun aanname vertrokken 
Kaspar Mans, schoolmeester en koster, en zijn vrouw Mechteld Jacobs  
Johannes en Johanna Mans  (Familie van Kaspar?)  
Meester Adriaan van Sittert, (d.i. Zijtaart), timmerman.  

 

Handtekening van Jacobus de Bitter (Classis nr. 2, 1649) 
 
Het functioneren van Ds. Jacobus de Bitter 
Hij had het niet gemakkelijk. De classis verwachtte van hem dat hij aan de verplichtingen van 
zijn ambt voldeed. Hij moest zondags twee maal preken, vier keer per jaar het H. Avondmaal 
toedienen, op bededagen een preek houden, ‘s zondags catechismusles geven,  zieken 
bezoeken en huisbezoeken afleggen. Maar voor wie moest hij preken? Er was maar een 
lidmaat.  
In 1652 vond de visitator van de classis dat Ds. De Bitter zijn verplichtingen niet goed na 
kwam. Hij werd dan ook op 2 april van dat jaar door Eerwaarde Heren van de Classis in ’s-
Hertogenbosch op het matje geroepen wegen nalatigheid. 

Ds. Jacobus de Bitter, Haarlem (ca. 1621), bevestigd in Den Dungen 6-12-1648, 
  beroepen in Hilvarenbeek 1654, overleden 1690 

Adriaan trouwde voor de tweede keer op 20-2-1665 met Handersken Nelissen, een Rooms 
katholieke vrouw uit Den Dungen.  In 1653 is hij kerkmeester van de gereformeerde kerk.  
Als kerkmeester ondertekende hij in 1655 mede een akte die werd opgemaakt over het 
disfunctioneren van Ds. De Bitter.  
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Hij werd er van beschuldigd dat hij zondags maar een keer preekte. Ds. De Bitter gaf daarop 
als verweer dat hij daer maer eens en predikt, omdat daar geen woninge is om sich te 
onthouden.  Bedoelde hij hier te zeggen dat hij nog steeds niet in de pastorie woonde maar 
elders en het bezwaarlijk vond om ‘s zondags twee keer naar Den Dungen te komen. 
Inderdaat woonde hij tijdelijk tussen 1648 en 1652 bij Denis Lamberts (Liserstraat12-14) en 
nog niet in de pastorie die in de Litsestraat ter plaatse van nr.  53-55 stond.  
 

 De voormalige pastorie aan de Litsestraat, die stond ter hoogte van het pand  
Litsestraat 53-55, werd in 1821 afgebroken. De naam “Pastorijakker”herinnert aan deze 
pastorie 
                    
Op de vraag of er iedere zondag  is gepreekt gaf hij als antwoord. Dat er iedere zondag, als hij 
er was, gepreekt is  uijtgenomen als die gene die belooft hadden de plaetse waer te nemen in 
gebrecke waren gebleven.   
Aangaande het niet bedienen van het H. Avondmaal verklaarde hij  dat hij des Heeren 
Avontmael daer nooit heeft bedient omdat er naast  zijn schoolmeester er geen andere 
ledematen wonen 
 Hij werd door de classis ernstelick vermaent en hem gerecommandeerd ten minste des 
zomers twee mael te predicken en met de eerste gelegenheijt des Heeren H: Avontmael uijt te 
delen.  Nadat hij was aangesproken op zijn veelvuldige reizen  werd hem te verstaan gegeven 
dat wanneer hij voor een langere tijd weer afwezig zou zijn; dat hij dan ruim van te voren de 
visitators op de hoogte moest stellen zodat deze voor een vervanger konden zorgen.  
Veel had het gesprek met de classis niet uitgehaald: drie jaar later was er niet veel veranderd. 
In 1655 verklaarden de gereformeerden kerkmeesters Aert Jan Henderick Spierinckx en Mr. 
Adiaen van Sittert dat de dominee wanneer hij zondagsmorgens niet had gepreekt, ‘s 
middags, na het luiden van de klok om 2 uur zou moeten preken maar pas een uur later 
verscheen. En dat hij nog steeds niemand voor het H. Avondmaal had uitgenodigd en dat hij 
heel dikwijls lange tijd er niet was en niet voor een vervangen had gezorgd.   
 
Zijn vertrek naar Hilvarenbeek   
Van ouds was het in Den Dungen de gewoonte dat de aftredende borgemeesters met 
Pinksteren drie nieuwe borgemeesters, een kerkmeester, een armmeester en de drie 
dijkmeesters kozen. In 1659 bemoeide Ds. De Bitter zich met daarmee en wilde dat men zijn 
kandidaten voor kerk- en armmeesters zou aanstellen. De aftredende borgemeesters namen 
deze aantasting van hun privilege niet en stuurden onmiddellijk een rekest naar de 
stadsregering waarin ze zeiden dat zij van allen oude tijden  zelf hun keuze mochten bepalen. 
Daar had zich niemand nee te bemoeien. Zelfs de pastoors hebben dat niet willen doen. Ze 
vonden de bemoeizucht van de Dominee maar pure nieuwicheijt die inging tegen “de al oude 
gebruiken.  



 5 

De stadsregering beschermde het privilege van de borgemeesters en stelde dat zij in vrijheid 
hun keuze konden maken zonder dat  dominee De Bitter sich dus in heel ofte deel zal hebben 
te bemoeijen.  
De actie van dominee De Bitter is wel begrijpelijk als men bedenk dat het streven van de 
Staten Generaal in 1648 er op gericht was om zoveel mogelijk gereformeerden in 
overheidsdienst in de Meierij  te benoemen. Aan dat streven zal Ds. De Bitter in 1659 
uitvoering hebben willen geven. Toen hij in 1659 door de borgemeesters van Den Dungen en 
zelfs door de gereformeerde stadsregering van Den Bosch werd terug gefloten zal hij 
begrepen hebben dat zijn missie was mislukt. Van een religieuze reformatie was niets terecht 
gekomen; na elf jaar predikant te zijn geweest waren de enige gereformeerden het  
huishouden van de koster/ schoolmeester. En wat de politieke reformatie aangaat,  ook daar 
had hij geen voet aan de grond gekregen. .   
Hij diende zijn ontslag in en werd door de classis in Hilvarenbeek beroepen. Misschien is zijn 
afscheid  bitter geweest.     
 
 
Schoolmeesters  
Inleiding  
Amper drie maanden na het afkondigen van de Vrede van Munster werd op 21 juli 1648 in ’s-
Hertogenbosch de Grote Kerkelijke Vergadering geopend. De aanwezige dominees moesten 
op uitdrukkelijk verzoek van de Staten-Generaal ervoor zorgen dat zo snel mogelijk, naast 
predikanten, goede en bekwame gereformeerde schoolmeesters – kosters, werden aangesteld, 
die de jonge jeugt in goede wetenschappen ende kenisse Godes konden opvoeden. Uit heel de 
Republiek solliciteerden schoolmeesters die zich geroepen voelden om de Meierijse jeugd te 
komen hervormen. Van hen werd verwacht dat ze “Godes H: Woort in de Chistelijcke 
bijeencompsten der gemeijnte konden voorleszen en de psalmen voorsinghen 
 
Schoolmeester Hendrik Jansen  Boest 1648-1655   
  

 
Benoeming en vertrek van schoolmeester Hendrik Janssen Boest 
 De Vergadering selecteerde uit de sollicitanten de meest geschikte kandidaten 42 in getal. Op 
14 september 1648 stuurde men  een lijst met die namen naar de Hoog Mogende heeren 
Staten Generaal met het verzoek om dezen te benoemen. De heren in Den Haag gingen met de 
voordracht akkoord. De Vergadering ging voortvarend te werk: 15 kandidaten werden 
onmiddellijk benoemd. Een van hen was Hendrick Janssen In ’t weeshuijs  opgevoet die in 
Den Dungen werd geplaatst. Kort nadat Ds. Jacobus de Bitter op 6 december 1648 in Den  
Dungen in de Heiligen Dienst werd bevestigd heeft hij Hendrick Janssen Boest, 
schoolmeester, als het eerste lidmaat in zijn gemeente ingeschreven. De toevoeging In ’t 
Weeshuijs opgevoet,  door de Vergadering gebruikt komt men niet meer tegen.  

Handteken van Hendrick Jansen schoolmr ten dungen   

Hendrick Janssen Boest, uit het weeshuis te ‘s-Hertogenbosch  
X,  2-5-1649, Weijntjen Jaspers Gijssele, + 3 december 1652. (BHIC, DTB, Den Dungen 13) 
Kinderen: 

 Johannes, gedoopt  29 -7-1650  
 Jacomeijntien, 26-8-1652  

Tweede huwelijk 
X Jenneke Jaspers  
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Werd schoolmeester Hendrik Boest wel in Den Dungen begraven? 
 
Willem van der Leij heeft in het laatste kwart van de 18e eeuw grafzerken in de Dungense 
kerk gezien en beschreven. Op een van die zerken las hij: 
  
Begraeffenisse van Mr Hendrick Jansz Boet Schoolmeester en coster ten Dungen sterft den 
……met Weijntgen Jaspers Gijsselen sijn huijsvrouw sterft 3 December 1655” 
 
Een kritisch-histotrisch onderzoek van de grafzerk laat zien dat Van der leij leesfouten heeft 
gemaakt. Latere schrijvers hebben die leesfouten steeds overgeschreven.  
Hendrick Jansz Boet is Hendrick Jansz Boest,  
3 december 1655 moet zijn 3 december 1652 
 
Weijntgen Jaspers Gijsselen stierf op 3 december 1652, bijna vier maanden na de geboorte 
van  haar dochter Jacomeijntien.. Ds. Jacobus de Bitter schrijft in een lijst van predikaties dat 
hij op 7 december 1652 een predikatie heeft gehouden bij gelegenheid van de dood van de 
vrouw van de koster. De tekst daarvoor had hij genomen uit Ps. 116.15.(De Heer ziet het niet 
als gering, het sterven van zijn getrouwen). Haar graf lag in de Dungense kerk.  
Opvallend is dat Weijntjen niet voorkomt in het register van personen die met of zonder 
belijdenis  als lidmaat in Den Dungen aangenomen zijn. Het is de vraag of zij wel lidmaat 
was. In april 1652 verklaarde Ds. De Bitter immers: dat er naast  zijn schoolmeester er geen 
andere ledematen wonen. Maar werd  misschien daarmee het huishouden van Boest werd 
bedoeld.  
 
Conclusie 
De tekst op de grafsteen laat duidelijk zien dat het in bedoeling lag dat Hendrik te zijner tijd bij 
Weijntjen begraven zou worden. Maar het liep anders. Hij leerde Jenneke Jaspers (zus van 
Weijntien?), kennen. Het is moeilijk te achterhalen wanneer ze zijn getrouwd. In het huwelijksregister 
van de dominee komen ze niet voor. Maar op  29-4-1654 werd Jenneke, de huisvrouw van Hendrik 
Boest, na belijdenis in de kerk van Den Dungen als lidmaat aangenomen. Een jaar later zijn ze op 16 
juli 1655 vertrokken naar “Hoogblockland bij Gorcum”. 
 
 
Dominee Philippus van Assendelft 1659- 1673 
 

 
Verwikkelingen rond het beroep van Ds. Philippus van Assendelft  1659 
Over het ontslag van ds. De Bitter en het beroep van ds. Van Assendelft in 1659 is heel wat te 
doen geweest. Het was een strijd tussen de classis en de stadsregering van ’s-Hertogenbosch 
over de vraag wie het recht had om in Den Dungen een predikant te beroepen of te ontslaan. 
De classis van ’s-Hertogenbosch, die predikanten benoemde op plaatsen waar geen 
kerkenraad was, hadden ds. De Bitter in Hilvarenbeek en ds. Philippus van Assendelft in Den 
Dungen beroepen. Ze stuurden op maandag 16 juni 1659 twee afgevaardigden, ds. Leonardus 
Aelstius en Franciscus de Wael, die overigens niet was komen opdagen, naar de schepenen 
van de  stad met het verzoek die benoemingen goed te keuren. De schepenen voelden zich 
gepasseerd, want het benoemen en ontslaan van een predikant binnen de stad was absolutelijk 
aen de magistraet alhier gelaten. En ze stelden zich op het standpunt dat er in het gehuchte 
van den dungen dat immedietelijkck resorteert onder de jurisdictie deser stadt  bij het 
ontslaan en beroepen van een dominee men hetzelfde moesten  handelen.  

Ds. Philippus van Assendelft, ook Nicolaus genoemd, + 1678 
1659 beroepen in Den Dungen 
1673 beroepen in Berlicum en Middelrode.      
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De stadsregering stelde de classis dan ook voor om de bevestiging van ds.Van Assendelft uit 
te stellen totdat ze overeen gekomen waren hoe ze in de toekomst moesten handelen. De 
classis ging op dit voorstel niet in en ondernam  stappen om Van Assendelft  toch te 
bevestigen. Om dat te voorkomen stuurden de stadsregering op zondag 12 juli de groenroede 
Vermandel, met een schriftelijk bevel naar Den Dungen, om de sleutels van de kerk te 
vorderen en die gesloten te houden. 

 
OSA, nr 303, 13 juli 1659 
 
 Bij zijn terug komst verklaarde de groenroede dat hij om 8 uur in de morgen was 
aangekomen bij het huis van de koster en schoolmeester [Kaspar Mans] en hem, in naam van 
de stadsregering, de sleutels van de kerk had gevraagd, die hij onmiddellijk had gekregen, en 
hem opgedragen niemand zonder toestemming binnen te laten. Inmiddels was de predikant bij 
de kerk aangekomen om er te preken. Hij vroeg de koster om de klok te luiden. Deze 
antwoordde dat dit nioet zou gaan omdat hij de sleutels had moeten afgeven. Van Assendelft 
legde zich daarbij neer en zei ick zal mij tegen de heeren magistraat niet stellen.. 
 
De afloop 
In zijn boek Historie der stad en Meyerye van  ‘sHertogenbosch  gaat Johan van Heurn 
uitgebreid in op de machtsstrijd tussen de stadsregering en de classis. Hij schrijft: Wonder is 
het my voorgekomen, dat het uiteinde eener zaak, die met zoveel drift, en ernst van weerzijde 
behandeld was, geen aantekening gehouden is; waar naar ik lang, doch te vergeefs gezogt 
heb6. Het is inderdaad niet bekend op welke manier ze tot een oplossing zijn gekomen. Zeker 
is  dat na het vertrek van ds.Van Assendellft in 1673 de classis zonder tussenkomst van de 
stadsregering de nieuwe dominees aanstelde en dat zij het was die de strijd had gewonnen. 



 8 

De vraag blijft wanneer precies van Assendelft bevestigd is. Een mogelijke datum daarvoor 
kan zijn 21 september1659, omdat hij in het doop- en ledenmaten- register de opbrengsten 
van de collecten te beginnen met de dienst van die datum heeft bijgehouden.    
 
Kerkelijke administratie 
Dopen 
Tijdens zijn pastoraat heeft Ds. Van Assendelft  4 kinderen gedoopt  

 1665 Maria Catharina Valkenaar 
 1666 Isaac valkenaar 
 1667 Henriette M. van Sijborg 
 1668 Florentinus Schuijl, geen van allen uit Den Dungen  

 
Ledematen 
Hij heeft 8 ledematen aangenomen waaronder: 

Heijlken Huijbers en haar zoon Lodewijk Chevalier 
Jan en Susanna Mans 
De Drossaard van Gestel, Jacob van Sijborg, met vrouw en 2 dochters 
 
Liturgischevoorwerpen 
In 1663 kocht hij voor de viering van het H. Avondmaal een zilveren beker, een tinnen 
wijnkan met een schaal en een tafel met de daarbij horende schragen voor 55 gulden. Alleen 
al voor de zilveren wijnkan betaalde hij 35 gulden. Het hele bedrag had hij voorgeschoten uit 
het busje dat voor de armen bestemd was. Op 15 mei 1663 hebben de kerkmeesters Handrik 
Huiberts van der Merendonk, Handrik Smulders, Jan Eikemans en Jan Spierings het volledige 
bedrag in het armenbusje terug gestort.  
 
Paapsche stoutgheden 
Jaarlijks stuurde de classis een visitator naar de hervormde gemeenten om zich te laten 
informeren over de plaatselijke toestand, o.a. het functioneren van de dominee, de kerkelijke 
administratie, de toestand van de kerk, de pastorie, de school en het schoolhuis, het gedrag 
van de schoolmester en koster, het aantal leerlingen dat in de winter en in de zomer de school 
bezocht, hoe het was gesteld met de politieke reformatie, en de begane overtredingen van de 
opgelegde beperkingen, in het bijzonder aan de rooms katholieken,  
(de zo genoemde paapsche stoutigheden). Dit laatste hield in dat er geen priesters en 
schuilkerken mochten zijn, en dat er geen processies en bedevaarten gehouden mochten 
worden, dat de gilden of kerkelijke broederschappen verboden waren en dat van de niet-
kerkelijke gilden de heiligen van hun vaandels moesten verdwijnen. 
In het visitatieverslag van 7 juni 1671 schrijft ds.Everardus Schuijll uit Berlicum over Den 
Dungen dat er een paep [Deze priester of pater  moet Wilhelmus Provoost OFM zijn geweest 
uit het klooster van de Minderbroeders in Megen] die op zon- en feestdagen in de boerderij 
van Nelis Hendrick Huijberts kerkdiensten houdt.  
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Drie keer per jaar komen er bedelmonniken uit Megen en Herentals die langs de deuren gaan 
en alles wat ze ophalen meenemen naar hun klooster. 
Er zijn gildes van St. Anthonius en van Sint Catharina. Iemand die lid wil worden van het 
gilde van St. Catharina moet de eed afleggen dat hij de roomsche religie nooijt [sal] 
verlaeten.  Voor het onderhoud van hun altaren betaalt ieder lid een halve stuiver per jaar. Als 
een broeder of zuster van het gilde van St. Anthonius is overleden, schenkt het gilde aan de 
paap een varkenshaas die daarvoor een mis ter ere van St. Anthonius moet opdragen.   
In de school  waarvan de katholieke kerkmeesters de sleutels hebben ligt de paepsche 
blockhout  .  
 
 
Dominee Johannes van Oudshoorn 1673-1679 
 
Het beroep en de bevestiging van Ds. Johannes van Oudshoorn 
Uit onderzoek in het archief van de classis van ’s-Hertogenbosch blijkt dat op de 
classisvergadering van 11-12 april 1673 Ds. Johannes van Oudshoorn tot predikant van Den 
Dungen werd beroepen. Omdat er eerst nog een en ander financiëel geregeld moest worden 
vroeg de classis pas op 10 oktober 1673 toestemming aan de Hoog Mogende Heren (Staten 
Generaal) om hem te mogen bevestigen. Wanneer ze daartoe zijn overgegaan is niet bekend. 
Waarschijnlijk is het gebeurd kort voor de classisvergadering van 14 -15 januari 1674. Op die 
vergadering werd Ds. Van Oudshoorn, als nu bevestigd predikant, lid van de classis.    
 Johannes van Oudshoorn  overleed in 1679.  
 
Kerkelijke administratie 
Dopen 
Uit het doopboek van de Nederlands hervormde kerk van Den Dungen blijkt dat Ds. Van 
Oudshoorn gedurende zijn ambtsperiode  niemand heeft gedoopt.   
 
Ledematen  
Ds. Van Oudshoorn heeft 4 personen aangenomen tot litmaet van Godts Kercke. Twee ervan 
worden met name genoemd: Jacobus Casteren (1676) en Philippus Mans (1677) 
In 1677 waren er 8 ledematen en in 1678 slechts 5. 
 
Visitatie verslagen van 1677-1678.  
In 1677 merkte de visitator op dat Ds. Van Oudshoorn zondags maar een keer preekte. In de 
zomer kwamen er regelmatig een aantal toehoorders uit de stad naar zijn preek luisteren. In 
1678 waren er dat soms wel 10.  
De visitator stelde vast dat er in Den Dungen een paap werkzaam was. Deze priester moet 
Wilhelmus Provoost OFM geweest zijn.   
 
Politieke reformatie 
Vanaf 1648 was het de bedoeling om zo veel mogelijk hervormde overheidsfunctionarissen te 
benoemen. In Den Dungen is dat nooit gelukt omdat de borgemeesters  de opvolgende 
regenten  kozen. Met de vorster ( gerechtsbode)  lag dat anders; hij werd niet door het 
dorpsbestuur, maar door de schepenen van ’s-Hertogenbosch of door  Den Haag aangesteld en 
diende hervormd te zijn. Maar in Den Dungen was dat in 1677 niet het geval. De vorster 
verklaarde dat hij wegens zijn ambt naar de kerk moet gaan, maar dat hij om zijn hart paaps 
is.   
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Overlijden van Ds. Johan Oudshoorn 
 

 
Betaelt aan de erffgen van Do Johan Oudshoorn ij l xx   (270 ponden) wegens een halff 
Jaer gagie verschenen den lester 7 ber 1679 als wanneer op den 8 der selver maent is komen 
te overlijden 
Bij twee quitanties en Verclaeringe van den strerff dage 
( BHIC, toegang nr. 78, inv. nr. 3513, 1679, fol. 231)  
 
 

 
De schoolmeester Caspar en Philippus Mans 1655- 1681 
 

 
Benoeming van Caspar Mans  
Na het vertrek van Hedrik Boest 1648-1655), solliciteerde Kaspar Mans, Schoolmeester in 
Oirle naar 
de functie van schoolmeester in Den Dungen. De Bossche predikant  Jacobus Keuchenius en 
Jacobus de Bitter uit Den Dungen gaven na informatie over Kaspar ingewonnen te hebben 
hun fiat om hem te benoemen.  (Coll RA nr. 197, 26 juni 1655, fo 384)  Op 21 Juli 1655 werd 
hij samen met zijn vrouw, met een lidmaatverklaring uit Oerle, aangenomen als lidmaar in 
Den Dungen.  
 
 
 
 

Caspar Mans, uit Breda 
x Mechteld Jacobs. 
Kinderen: 

 Willmijntje, gedoopt in Veldhoven, 11-10-1649 
 David, gedoopt in Veldhoven, 14-1-1652 
 Willem, gedoopt in Veldhoven, 1653, +  ’s-Hertogenbosch, 1717  

   X Margaretha Wijnen. + ’s-Hertogenbosch, 1733 
 Jacobus, gedoopt  Den Dungen, 1655 
 Philippus, gedoopt in Den Dungen, 1657 
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Het functioneren van Schoolmeester Caspar Mans   
Caspar Mans, die in Den Dungen diende te wonen, verbleef in 1674 in ’s-Hertogenbosch. Ds. 
Van Oudshoorn was het daarmee niet eens en stelde het aan de orde op de classisvergadering 
van 14-15- augustus 1674.  Hij beklaagde zich er over dat toen hij in Den Dungen door 
Ds.Van Assendelft werd geintroduceerd de schoolmeester weigerde om naar Den Dungen te 
komen omdat hij naar zijn zeggen in de stad belangrijke zaken te bespreken had. Zelfs op de 
zondag van zijn de bevestiging ( kort voor 4-5-januari 1674) waren Caspar Mans en zijn 
vrouw thuis in Den Bosch gebleven. De classis liet het er niet bij zitten. Ze benoemden uit 
hun midden een commissie die Caspas Mans op zijn plichten moesten wijzen. Ze moesten 
hem duidelijk maken dat hij zijn predikant had te gehoorzamen, dit alles conform het 
reglement voor de schoolmeesters. Tot slot werd hem opgedragen om weer in Den Dungen te 
komen wonen. Wanneer hij daaraan gehoor gegeven heeft is niet bekend.  

Caspar Mans verdiende 200 pond (50 gulden) per jaar. Het werd uitbetaald door de 
Rentmeester Generaal van de geestelijke goederen, Generaliteits-en gewestelijke rekenkamer 
inv. nr. 2513, fol. 297  
 
2 Schoolmeester Philippus Casparzn. Mans (substituut 1677-1681 
In 1677 vond Caspar Mans dat hij te oud en te zwak was om nog langer voor de klas te staan. 
Hij wendde zich tot de classis en verzocht of  zijn zoon Philippus hem mocht vervangen. 
Alvorens de classis tot een besluit kwam wilde men eerst enkele afgevaardigden laten 
onderzoeken of Philippus wel geschikt was om les te geven. Nadat  hun onderzoek was 
afgerond rapporteerden ze de classis dat ze in hem een bekwame kandidaat zagen. Hij kon 
goed zingen en voorlezen  [belangrijk in het protestants onderwijs].  Zijn schrijven vonden ze 
beneden de maat. Verder ze merkten ze op dat hij een goed lidmaat was en dat op zijn gedrag  
niets was aan te merken. De commissie adviseerde dan ook dat wanneer Philippus beter had 
leren schrijven, hij Caspar kon vervangen als de gezondheid van de oude schoolmeester 
verder achteruit ging. De classis ging daarmee akkoord, met dien verstande dat ook de heren 
in Den Haag  hun toestemming zouden moeten geven.      
Op de classisvergadering van 16 - 17 augustus 1678 liet Caspar Mans  weten dat hij vanwege 
zijn gezondheid niet  langer in staat was om zijn functie uit te oefenen. De classis ging 
akkoord met zijn ontslag en besloot dat  zijn zoon Philippus hem mocht vervangen .  
In 1681 benoemde de classis Philippus Mans te St. Michielsgestel.   
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 Opmerkingen aangaande het onderwijs 
In bijna alle plaatsen, die onder het rechtsgebied van de classis van ’s-Hertogenbosch vielen 
bestonden er paapse bijscholen. Meestal werd er les gegeven door godsdienstige vrouwen, 
door de dominees kwezels genoemd, die onder de mom van naaien en breien kinderen, 
meestal meisjes, onderricht gaven in de katholieke leer. 
In 1677 constateerde de visitator dat veel Dungense kinderen naar een paapse school, aan de 
Gestelsekant (het Maaskantje) gingen, die geleid werd door een quesel.  
 
 
 
Dominee Theodorus of  Didericus Groen  1679 - 1726.  

 
Beroep en bevestiging van Ds. Theodorus Groen  
 Op  10 oktober 1679 werd hij door de classis beroepen tot predikant in Den Dungen. De 
classis stelde alles in het werk om hem nog voor de winter te bevestigen. Daartoe stuurden ze 
afgevaardigden naar Den Haag om bij de Hoog Mogende een snelle benoeming te 
bewerkstelligen. Een en ander was snel geregeld en de classis kon overgaan tot bevestiging, 
maar niet voordat hij een kerkelijk examen zou afleggen. Dat vond  plaats op 6 december 
1679. Daarvoor moest hij voor een deputatie van de classis , een proefpredikatie houden over 
de brief aan de Galaten 2:16. Voor dezelfde commissie moest hij die tekst uitleggen en 
verklaren. Theodorus Groen slaagde voor zijn examen en niets stond  in de weg om in Den 
Dungen in zijn kerkelijke dienst bevestigd te worden. Wanneer zijn bevestiging werkelijk 
heeft plaats gevonden is niet bekend. Wel dat het gebeurd  moet zijn tussen zijn examen op 6 
december 1679 en 10 januari 1680 toen hij lid van de classis werd. Hij kon daarvan lid 
worden omdat hij  In den kerckendienst op Den Dungen bevestigt was.. 
 
Functioneren van Ds. Groen  
Uit de visitatieverslagen blijkt dat de Dungense ledematen zeer te spreken waren over het 
functioneren van Ds.Groen. Ze vonden dat hij zijn dienst ernstig waarnam, streng in de leer 
was en een voorbeeldig leven leidde. Hij preekte zondags twee keer en gaf in de namiddag 
catechismusles aan de jeugd. Hij bediende vier maal per jaar het Heilig Avondmaal des Heren 
zoals voorgeschreven was. De zondag daaraan voorafgaande hield hij een boete predikatie en 
op de dag zelf 's middags een dankdienst.  
 
Zijn kerkelijke administratie hield hij nauwgezet bij. Het geld bestemd voor de diakonie werd 
door de schoolmeester opgehaald die ook de administratie ervan bij hield. De predikant 
beoordeelde hoe het werd besteed. Eens per jaar legde hij  daarvoor ten overstaan van de 
gemeente rekening en verantwoording af. 
 
Kerkelijke administratie  
Dopen 
Gedurende zijn kerkelijke bediening  zijn door Groen 67 kinderen gedoopt. Met uitzondering 
van de kinderen van de Dungense onderwijzers kwamen ze uit de omliggende plaatsen. Ruim 
de helft van de dopelingen hadden ouders die een kerkelijke- of een overheidsfunctie 
bekleedden: de predikanten van Gemonde,  Kessel en Boxtel, de voorlezer en koster van 
Boxtel, de schoolmeesters van Berlicum, Schijndel en Middelrode, de secretarissen van St. 
Michielsgestel, Berlicum, Heeswijk, Erp en Veghel, de vorsters van Berlicum en Schijndel, 
een postmeester en een raadsfunctionaris uit  ’s-Hertogenbosch. 

Dirk (Theodorus of Didericus) Groen, zoon van Johannes, predikant, * Heusden 1657,  
1676-1679 student theologie in Utrecht.  
Overleden, ’s-Hertogenbosch. 7- 9-1742 
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Ledematen en toehoorders 
Ds.Groen heeft in totaal 4 ledematen aangenomen: 
1681 Bartel Tapijt.  
1702 Hendrik Lodewijk Uijtenhoven  
1704 Willem Mans  
1710 Antonij van der Meer, medicina doctor . 
Zijn gemeente bestond uit 6 of 7 ledematen. Na 1720 waren er het 11 tot15. In de zomer 
bevonden er zich soms  8 of 9 toehoorders uit Den Bosch onder zijn gehoor. 
 
Visitatieverslag 1692   
Politieke reformatie  
Ds. Groen klaagde in 1692 tegen de visitator dat vorster Daniel van Osch en zijn hele familie 
paaps waren en maar zelden naar het gehoor van Gods woord kwamen. 
Vanaf 1648 was het nog steeds niet gelukt om ook in Den Dungen een hervormde vorster aan 
te stellen, hetgeen wel de bedoeling was. Op 22 februari 1714 benoemde de Hoogschout Jan 
de Vette uit Alem tot vorster in Den Dungen in plaats van Daniel van Osch  omdat de laatste 
niet van de gereformeerde religie was. 
 
Het ontslag van Ds. Groen 
Ds. Theodorus Groen diende in oktober 1725 zijn ontslag in. Hij was toen 67 jaar en was 44 
jaar predikant geweest. Hij deed dat omdat hij vond dat hij wegens zijn hoge ouderdom, 
verval van krachten en verzwakking van memorie niet langer in staat was zijn ambt uit te 
oefenen. Hij verzocht de Hoog Mogende Heren een adjunct-predikant te benoemen.  De 
Heren in Den Haag stemden daarin toe en al op 4 januari 1726 beriep de classis voor Den 
Dungen een adjunct.  
 
 
 
Schoolmeester Willem Caspar Mans en de school 1683-1717 

 
Benoeming van Willem Mans 
Mommers en Roosenboom gaan er in hun lijst van schoolmeesters van uit dat Willem Mans in 1681 
Phillippus  Mans opgevolgde. Maar dat is niet juist.   
Willem Mans sr. (1683 -1717; zoon van Kaspar) werd  op 21 juni 1683 door de Raad van State 
benoemd tot schoolmeester en koster in Den Dungen. Met de benoemingsakte in de hand ging hij  op 
11-12 augustus 1683 naar de classis om zijn benoeming te laten bekrachtigen. Alvorens de classis dat 
deed moest hij eerst een kerkelijk examen afleggen voor een deputatie van de classis. Willem slaagde 
voor het examen. De examencommissie adviseerde de classis dan ook hem in Den Dungen te 
benoemen. De classis nam het advies over en Willem Mans kon in Den Dungen aan de slag. De classis 
eiste wel van hem dat hij zo snel mogelijk vanuit ’s-Hertogenbosch naar Den Dungen verhuisde. 
Willem zegde dat toe. Niettegenstaande zijn belofte woonde hij in april 1684 nog steeds niet in Den 
Dungen en liet ook het schooldoen aan een ander over. Een half jaar later was het dan toch eindelijk  
zo ver dat Willem naar Den Dungen verhuisde en zelf voor de klas  ging staan. 
Willem Mans overleed in 1717. Hij werd opgevolgd door weer een Willem Mans, (jr., zoon van Jacob, 
neef van Willem sr.). 

Willem Mans, zoon van Caspar, 1653 gedoopt in Veldhoven, overleden 1717    
X Margaretha Wijnen, +  ’s-Hertogenbosch, 1733 
 

 1681-1717 onderwijzer en  koster   
 1683-1717 gemeenteschrijver,  
 1691-1717 notaris  
 1681- 1717 landmeter  
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Opmerkingen aangaande het onderwijs 
In 1684 vonden Ds.Groen en de ledematen  dat Willem Mans doorgaans goed onderwijs gaf. Vier jaar 
later waren ze zeer te spreken over zijn manier van school doen.  Ze verklaarden dat hij trouw was in 
het geven van onderwijs en in zijn kerkelijke bediening.  In 1697 en 1699 tekende de visitator op dat 
Willem Mans zijn lessen niet begon en eindigde met een gebed. 
 
Aantal leerlingen 
Blijkens het visitatieverslag van 1682 gingen er 's winters 60 en 's zomers 10 tot 12 kinderen 
naar school. De meeste ouders hielden 's zomers ( zoals bijna overal) hun kinderen thuis om 
op het land te helpen. In het verslag staat dat in de jaren daarvoor er 's winters wel 170 en 's 
zomers 60 kinderen kwamen. Vanwaar die terug loop? De visitator stelde vast dat naast de 
school van meester Mans er een paapse school was waar veel Dungense ouders hun kinderen 
naar toe stuurden. Daarenboven was er ook nog een kwezel die onder het mom van naai- en 
breiles onderwijs gaf. Hij vond dat die twee scholen grote afbreuk doen aan de meester van 
Den Dungen. Een mogelijke oorzaak van het teruglopen van het aantal leerlingen is dat de 
schoolmeesters Kaspar en Willem Mans van 1681 tot 1684 niet in Den Dungen woonden en 
het school doen aan een ander hebben overgelaten.  
Met de komst van Willem Mans in 1684 steeg het aantal leerlingen weer langzaam. In 1688 
waren er in de winter al 130 en in 1700  zelfs 200 leerlingen. Met het gevolg dat in 1700/1701 

 de schoole te klein wierd bevonden voor de menigte der 
schoolkinderen die daar in komen, en soo waren de 
Rendanten door dese gemeente versogt om de selvige te 
vergroten, hetgeen dan ook gebeurde.   
 

De school stond ten 
noorden van de kerk 
aan de  litsestraat.  
In 1867 moest de 
school wijken voor 
het St. Antonius-
klooster.  
 
 
 
 

 
 

Het onderwijs was gratis. Wel betaalden de ouders schoolgeld dat bestemd was voor het lesmateriaal,  
de verlichting en de verwarming. Voor de ouders die dat niet konden betalen, kreeg de schoolmeester, 
uit de armenkas, jaarlijks 10 gulden.  
 
Paapse bijscholen 
In Den Dungen was in 1692 een paapse bijschool. Uit de visitatieverslagen komt naar voren dat er 
tussen 1712 en 1716 vier bijscholen zijn geweest. Een daarvan werd in 1712 geleid door de quesel  
Hester van Grinsven. Onder het mom van naailes gaf ze paaps onderwijs. In 1714 waren er zelfs twee 
van die zogenaamde naaischolen . 
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Schoolmeester Willem Mans 1717-1746 

 
Het functioneren van schoolmeester Willem Mans. 
Over het functioneren van de schoolmeester Willem Mans viel volgens de visitatie verslagen niets op 
aan te merken. In 1743 schreef de visitator dat hij nopens de schooldienst een goet getuijgenis ontving.       
Over de uitoefening van zijn kerkdiensten was Ds. Van der Sloot niet te  spreken. In 1744 beklaagde 
hij zich bij de visitator dat hij op een zondag op Mans tevergeefs had zitten wachten. De dominee 
vond ook dat schoolmeester Mans te dikwijls verzuimde om naar de kerk te komen.   
 
Diaconierekeningen  
Willem Mans die de administratie van de diaconierekeningen moest bijhouden had zijn taak 
jaren lang schromelijk verwaarloosd. De visitator en Ds. Van der Sloot spraken hem daarop in 
1744 aan en eiste van hem dat hij, desnoods met hulp van hogerhand, de achterstallige  
diaconierekeningen  in orde moest maken en ze aan de dominee moest overhandigen. Willem 
Mans reageerde daarop door een brief naar de classis sturen waarin hij schreef:  dat het voor 
hem onmogelijk was om aan het verzoek van de visitator en de dominee te voldoen omdat ten 
gevolge van de overstromingen in 1740-1741, het boek waarin hij de inkomsten noteerde 
onleesbaar was geworden. De classis stelde voor om aan de hand van de inkomsten in 1744 
een gemiddelde te berekeningen voor de periode 1717-1744. Men kwam uit op een bedrag 
van 12 gulden per jaar. Bij wijze van straf voor het niet bijhouden van de diaconierekeningen  
moest Willem het hele bedrag uit zijn eigen zak aan ds. Van de Sloot overhandigen.   
 
 
Dominee Henricus van Grimbergen (adjunct) 1726-1728 
 

 
 
 
 
 

Beroep en bevestiging  
De classis van ‘s-Hertogenbosch beriep op 30 januari 1726 de proponent  Henricus van 
Grimbergen tot adjunct-predikant van Den Dungen.1  Alvorens hij bevestigd kon worden 
moest hij eerst voor een deputatie van de classis en van de synode een kerkelijk examen 
afleggen. Hij slaagde met lof.  Besloten werd om hem op 26 mei 1726 in zijn ambt te 
bevestigen. De dorpsbewoners die, op een paar na, geen binding hadden met de hervormde 
kerk, moesten via de plaatselijke belastingen opdraaien voor de kosten die de classis had 
gemaakt voor de beroeping van Van Grimbergen. Ze brachten daarvoor 60 gulden bij de 
gemeente in rekening.  

Henricus van Grimbergen, geboren in ’s-Hertogenbosch of Utrecht, + 1734 
Beroepen in Den Dungen 26-5-1726  
Vertrokken naar Oost-Indië in 1729.  

Willem Mans, schoolmeester, koster, voorlezer, notaris en gemeenteschrijver. Begraven 
op 31 oktober 1746 
x 

 Kinderen; 
 Johanna, gedoopt 1717 
 Willehelmina,  gedoopt 1721 
 Adriaan, gedoopt, 1723 
 Jacoba, gedoopt, 1725 
 Adriaan, gedoopt, 1726 
 Johanna, gedoopt, 1728 
 Philippus, gedoopt, 1729 
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Kerkelijke administratie 
Dopen 
Hij  heeft 6 kinderen gedoopt. Met uitzondering van twee kinderen van Willem Mans, 
schoolmeester, koster en notaris, waren de andere dopelingen kinderen van hervormde 
overheidsfunctionarissen uit de naaste omgeving.  
 
Ledematen 
Gedurende zijn kerkelijke bediening in Den Dungen heeft hij 2 ledematen  aangenomen:  
Juli 1727,  Hendrik Silvolde met attestatie uit Vlijmen.  
22-6-1727,  Jenneke van Zuijlecom 
 

 
Toen Van Grimbergen in 1726  in Den Dungen aantrad bestond zijn gemeente uit 6 
ledematen. Ze kwamen uit de  huishoudens van de dominee, de schoolmeester, koster en 
gemeenteschrijver, Willem Mans en de vorster Jan de Vette 
 
Zijn vertrek naar Oost Indie    
Na 2 jaar predikant te zijn geweest in Den Dungen voelde hij zich geroepen om in het kielzog 
van de kolonialen naar Oost Indien  te gaan. Daarvoor meldde hij zich bij de classis van 
Amsterdam tot buitelandsche zaken. Deze beriepen hem op 15 november 1728  tot predikant  
in de Oost Indische kerke. Ook de Edel Achtbare Heren bewinthebberen verklaarden zich 
akkoord. De classis van Amsterdam verzocht die van ’s-Hertogenbosch om Ds. Van 
Grimbergen te ontslaan en hem de kerk van Oost Indie toe te wijzen, hetgeen gebeurde op de 
vergadering van 30 november 1728.  Ds. Eijbergen, de waarnemend praeses,  bedankte  
Henricus van Grimbergen voor zijn getrouwen dienst in de kerke van Dungen  en zijn 
lidmaatschap van de classis 
 
 
 
 
 
 
 
Dominee Cornelis van der Haak, adjunct-predikant 1728 - 1735 

 
Beroep en bevestiging  
Op de classisvergadering van 15 november 1728 werd Ds. Cornelis van der Haak uit Elst 
beroepen tot adjunct-predikant in Den Dungen. In het verslag van de vergadering wordt met 
geen woord gerept over de beweegredenen om een adjunct te beroepen. Nadat hij met goed 
gevolg zijn classicaal examen had afgelegd werd hij op 3 juli 1729 door Ds. Steenwinkel in 
Den Dungen bevestigd. Het beroep van de nieuwe predikant kostte de inwoners 60 gulden. 
 
 
 
 

Cornelis van der Haak, * Elst, + Schalkwijk 9-12-1743 
 

Jenneke Berendzn van Zuijlecom uit Alem trouwde op 11-2-1731 met Hendrik van 
Wourkom, de Dungense vorster.   
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Kerkelijke administratie  
Dopen 
Gedurende zijn kerkelijke bediening heeft hij 8 kinderen gedoopt waaronder 2 kinderen van 
Hendrik van Wourkom 
 
Ledematen 
Van der Haak heeft  in de 6 jaar dat hij in Den Dungen was 4 ledematen aangenomen: 
1730 Hendrik van Wourkom,  
1733 Ester en Josephina Langh, vertrokken in 1735 naar Schijndel, 
1734 Bartel Born, uit Poederoijen. 
 

 
Vertrek naar Schalkwijk  
Ds. Cornelis van der Haak  werd op 17 oktober 1735 door de kerkenraad en met toestemming 
van de heer van Schalkwijk beroepen tot herder en leeraar van die plaats. Op een 
buitengewone  classisvergadering heeft D.Cornelis van de Haak hartbrekendt en ziel-
roerende met grote ontroering afscheidt genomen van deze vergadering. Allen en eeniegelijk 
in het bijzonder toewenschende alle bedenkelijke Heijl, Zegen en voorspoed  zoo nae den 
lichame als nae den onsterfelijke geest ook in opzigte van der zelve bedieningen. Hierna 
verliet hij de vergadering en kon de classis overgaan tot het beroepen van een nieuwe 
predikant. 
 
 
Den Dungen ten tijde van Dominee Cornelis van der Haak 
 
Tussen 1724 en 1735 waren de inwoners ten gevolge van veelvuldige overstromingen 
verarmd. De weilanden hadden dikwijls lange tijd onder water gestaan met het gevolg dat er 
niet gehooid werd. De koeien konden dan niet naar buiten en moesten met hooi worden 
gevoerd dat voor veel geld in de dorpen langs de Maas werd gekocht. In 1729 en 1730 was 
ten gevolge van het hoge water de oogst van hop, koren, turkse bonen, aardappelen, 
sluitkolen, boekweit, aardbeien en andere gewassen, die voor hun inkomsten zorgden, 
grotendeels mislukt. De regeerders van het dorp verzochten de Staten Generaal vermindering 
van grondbelasting maar kregen nul op hun rekest.  
De bevoorrechte financiële positie van de Hervormde kerk 
Na 1629 nam in Staats Brabant de Nederlands-hervormde kerk een bevoorrechte positie in. De 
predikanten werden door Den Haag betaald en de lokale overheden moesten de pastorie, de 
hervormdenschool en het schoolhuis van de hervormde schoolmeester onderhouden. Ook in Den 
Dungen was dat het geval.  In de dorpsrekeningen, die vanaf 1700  bewaard zijn gebleven, komt 
jaarlijks de post voor uijtgaeff gedaen tot Reparatie van de kerck Thoorens, hoorlogie, Pastorie en 
Schoole.  
In 1729 nam Ds. Cornelis van der Haak het begrip onderhoud van de pastorie heel ruim op. Wat was 
het geval.  Ds. Van Grimbergen (1726-1728) had de haag en de struiken die rondom de hof van de 
pastorie stonden, laten verwijderen. De nieuwe bewoner Van der Haak vond dat maar niets en eiste 
van de borgemeesters dat er een nieuwe haag kwam. De borgemeeesters voelden daar niet veel voor 
en hielden de boot af. Maar hij bleef erop aandringen en kreeg uiteindelijk zijn zin.    
In de dorpsrekeningen van 1730 is door gemeenteschrijver Willem Mans keurig opgeschreven hoeveel 
de gemeente voor die haag en het geleijnt  heeft betaald.  
 
 

Hendrik van Wourkom, vorster (gerechtsdienaar) 
Hendrik van Wourkom, geboren in ’s-Hertogenbosch trouwde in 1731 met Jenneke van 
Zuijlicom uit Alem en in 1734 met Hendrina Goijarts van Vreeden uit Den Dungen 
Uit de dorpsrekeningen blijkt dat hij al in 1729 vorster en herbergier was. 
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De aankoop van de beukenheg  
Op 28 maart 1730 gingen de borgemeesters  met twee karren naar Tilburg  om bij de  Wed. Bernage  
900 beukenplanten te kopen. Ze betaalden daarvoor 15:15:0. 
De andere dag gingen ze weer naar huis en brachten voor tol, karrenvracht en overnachting 6:2:0  in 
rekening. 
 
Uitgaven voor het geleijnt 
Betaald aan: de Wed. Peter Leijtens in Den Bosch, voor  5 bossen latten 1:5:0, 
- Peter Rovers voor 18 bossen gaarden, 25 willigepoten en populieren, 36 zware essen scheuten, 6 
bossen latten, alles tesamen 7:12:12.i 
De totale uitgave voor de haag van Haak bedroeg 30:14:12.  Dit bedrag staat gelijk aan ruim 3 keer de 
vergoeding die hij jaarlijks van de gemeente ontving.   
In 1733 moest het  geleijnt bij de pastorie geschilderd worden. 
Betaald voor: witte verwe of witloot  0:8:0, 5 kannen lijnzaadolie 1:8:0, witlood. 0:11:0. 
 
Niet alleen rondom de pastorie stond een haag maar ook bij het huis van de schoolmeester. In 1735 
werden ze door Jan Lambertus van Delft, doornleijer en Hegge scheerder  op kosten van de gemeente 
geknipt voor 2 gulden.  
 
Zomerhuisje 
In 1732 had  Ds. Van der Haak een nieuw idee. Hij liet op kosten van de gemeente een zomerhuisje 
bouwen. Daarvoor betaalde de gemeente aan: 
- Jan Broeren voor het maken van het zomerhuisje 14.0.0,  voor spijkers etc.  5.3.8; 
- de vrouw van Godefridus van Amersfoort, houtkoper in Den Dungen, 8.4.0; 
- Laureijns van den Heuvel voor olieverwen, 2.8.0. 
 
 
Dominee  Johannes Marcus Hillebrands, (adjunct) 1736-1740  
 

 
Beroep en bevestiging   
De Raad van State gaf op 9 -11-1735 toestemming aan de classis van ’s-Hertogenbosch om 
voor Den Dungen een nieuwe adjunct-predikant te beroepen. Daartoe schreef de classis een 
buitengewone vergadering uit, die gehouden werd op 16 november 1735.  Aanwezig waren de 
gedeputeerden van de classis, Nicolaas van Blotenburg, schepen van ’s- Hertogenbosch,  Dirk 
Koets en Jan de Jong, secretarissen van Tilburg,  Jan Kievits en Otto Juin, ouderlingen in  ’s-
Hertogenbosch en ouderlingen uit Tilburg, Loon op Zand en Waalwijk. Na de losmaking van 
Ds. Van der Haak ging men over tot het kiezen van een kandidaat. Met eenparigheid van 
stemmen viel de keuze op Ds. Johannes Marcus Hillebrands. Hierna werd hij binnen geroepen 
en gevraagd of hij zijn beroep wilde aanvaarden waarop hij volmondig  Ja antwoordde. De 
Raad van State ging met zijn beroep akkoord en hij kon bevestigd worden. Maar voordat het 
zover was moest hij eerst een kerkelijk examen afleggen en aan zijn gemeente voorgesteld 
worden. Hij slaagde met lof voor zijn examen en ook de gemeente had geen bezwaar.  Op 18 
maart 1736 werd hij in de kerk van Den Dungen bevestigd. De Dungenaren, die in overgrote 
meerderheid geen binding met de dominee hadden, behalve als ze gingen trouwen, moesten 
voor zijn beroep en bevestiging 60 gulden ophoesten.  
 
 

Johannes Marcus Hillebrands, gedoopt in Hedel 18-5-1711, zoon van Hillebrandus 
Hillebrands, predikant.  
X 15-9-1736,  Johanna Walburga Keuchenius, dochter van Johan Keuchenius, predikant 
in Vught.   
Kinderen:  

 Hillebrandus,  gedoopt  20 april 1740.  
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Kerkelijke administratie  
Dopen 
Hillebrands heeft gedurende zijn pastoraat 13 kinderen gedoopt. Behalve de dochter van de 
vorster Hendrik van Woerkom,  kwamen de dopelingen uit de naaste omgeving. Twee dagen 
na zijn afscheid doopte hij in Den Dungen zijn zoon Hillebrandus. 
Ledematen 
In 1736 bestond de Hervormde gemeente uit 5 ledematen, het huishouden van de predikant, 
de koster/schoolmeester en de vorster. 
Nieuwe ledematen  
1 oct. 1736 Alhier met attestatie als lidmaat van de gereformeerde religie gekomen uit Vught 
Johanna Walburga Keuchenius, huisvrouw van Johannes Hillebrands, pedikant alhier 
1737 Heer en Meester Paulus Peregrinus, uit ‘s-Gravenhage. In 1751 vertrokken naar 
Berlicum . 
1739 Johanna Holthuijsen uit St.-Michielsgestel. In 1742 vertrokken naar ’s-Hertogenbosch. 
Dominee Adrianus van der d, adjunct-predikant 1740 – 1742, predikant 1742 - 1747. 
 

 
 
De opgelegde  bevoorrechte positie van de predikant  
Ds.  Hillebrands  had als adjunct-predikant een vast inkomen van 300 pond (105 gulden) per 
jaar.  In tegenstelling tot bij voorbeeld een timmerman, metselaar, leiendekker of arbeider had 
hij een vast inkomen. Daarenboven was hij vrijgesteld van huur. Hij woonde in de pastorie 
aan de Litsestraat, waarvan de huur was vastgesteld op 60 gulden per jaar. De gemeente die 
eigenaar van de pastorie was moest die ook onderhouden. In de dorpsrekeningen komt 
jaarlijks een post voor die betrekking heeft op reparaties aan het pannendak (een van de 
weinige huizen in Den Dungen ), de glas-in-lood ramen,  de tegelvloeren, en allerhande kleine 
reparaties. Maar daar bleef het niet bij. Zelfs de tuin werd door de gemeente bijgehouden. 
Deze moest in 1740 aan Johannes Haselman, mr. Hovenier, 3 gulden 7 stuiver en 8 penningen 
betalen voor het snoeien der fruitbomen, heggen en het zomerhuisje in de pastorijtuin.  
Zijn bevoorrechtte positie ging zelfs zover dat er met goedvinden van de Staten, de 
rentmeester der Domeinen en de Leen en Tolkamer in 1737 bij de pastorie een brand- of 
houtschuur voor de predikant gebouwd werd. Willem Boerdonk, mr. Timmerman, maakte 
daarvoor een tekening en een bestek waar  hij vijf gulden voor in rekening bracht. Jan 
Broeren, mr. timmerman bouwde het hok voor 136 gulden.   
 
Zijn vertrek naar Haren 
Begin 1740 was de predikantsplaats van Helvoirt en Haren was vacant.  Ds. Hilebrands zag 
die plaats wel zitten en stelde zich kandidaat en werd er beroepen. Op18 april 1740 hield hij 
in Den Dungen zijn afscheidspredikatie en vertrok naar zijn nieuwe standplaats. 
 
 
 
 
 
 

Paulus Peregrinus,      
X 1 10-1741, Ida Smits, Rooms Katholiek gedoopt 11maart 1706, dochter van Geurt Smits 
en Marie Peters Ondersteijn. 
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Dominee Adrianus van der Sloot Adjunct-predikant 1740 – 1742, 
Predikant 1742-1747 

 
Beroep en bevestiging 
Na zijn studie theologie en zijn proponentenexamen melde  Ds. Adrianus van der Sloot zich 
bij de classis van ’s-Hertogenbosch met het verzoek om hem  tot de Heilige dienst te 
beroepen.  De classis ging op zijn verzoek in en beriep hem op 3 mei 1740  tot adjunct-
predikant van Den Dungen. De Raad van State had ging met zijn beroep akkoord. De classis 
kon overgaan tot zijn bevestiging. Voor het zover was moest hij eerst nog op drie 
opeenvolgende zondagen aan zijn nieuwe gemeente worden voorgesteld. De gemeenteleden 
zagen het met de nieuwe predikant wel zitten en op 31 juli 1740 werd hij bevestigd. In het 
doop- en ledenmatenregister doet hij verslag van zijn bevestiging:  
 
Pro Memoria  
Op heden den eenen derstighste julie seven tien hondert een veertigh is de heer Adrianus 
Sloot geboren te Dortrecht, als herder leeraar en predikant alhier Den Dungen ingesegent. 
door den Eerwarde Welgelerde Heere Adrianus Versterre. Eerwaarde Preikant en 
gedeputeerde. Sijn eerwaarde hadde sijne text uijt den eersten Brieff Pauli aan die van 
Thimotium het vierde cappittel vers sestien. Met dese woorden Hebt agt op uw selven ende op 
de lere; volhert in desen want dat doende sult gij ende uw selven behouden ende die uw 
gehoren, Waar over  sijn Eerwaarde  seer net en weergaloos heeft gepredikt tot seer groot 
genoegen van allen de toehoorderen. 
En naer het bevestigen heft sijn Eerwaarden Heer Adrianus van Sloot sijn intree predicatie 
gedaan, en hadde sijn text uijt den tweeden send-brieff Pauli an die van Tessalonicenssen  het 
derde capittel, vers een Voorts Broeders biddet voor ons op dat het woort des Heeren sijn 
loop hebbe ende verheerlijkt worde, gelijk ook bij uw. 
Voor het beroep en de bevestig Ds. Van der Sloot moest de gemeente Den Dungen 60 gulden 
aan de classis betalen. 
. 
Adjunct-predikant 1740 – 1742, Predikant 1742-1747 
Ds. Theodorus Groen bleef na zijn emeritaat in 1726 zijn salaris als predikant van Den 
Dungen behouden. Het gevolg was dat zijn opvolgers de status van adjunct-predikant kregen 
en minder beurden dan een volwaardige predikant. Na het overlijden van Ds. Groen op 15 
augustus 1748, veranderde die situatie. Ds. Adrianus van der Sloot, en zijn opvolgers, beurden 
voortaan het salaris van een effectief dominee.  
 
Zijn huishouden 
Samen met zijn zussen Geertruij en Maria betrok Ds.Adrianus van der Sloot betrok de 
pastorie. Op de dag van zijn bevestiging heeft zijn zussen en Wessel van de Sloot als lidmaten 
aangenomen. In 1747 waren Geertrui en Maria de erfgenamen van haren broeder wijlen 
Adrianus van der Sloot in leven predikant van Den Dungen 7  Wessel wordt dan niet 
genoemd. Terwijl hij 1746 bij de aanbesteding van de poort bij de kerk als toeziend 
kerkmeester optreed. 
 
Kerkelijke administratie  
Dopen 
Ds. Adrianus van der Sloot heeft tijdens zijn pastoraat  20 kinderen gedoopt waaronder twee 
kinderen van de Dungense vorster; Jan Soetens    

    Ds. Adrianus van der Sloot, gedoopt, Dordrecht1704. Overleden, augustus 1747.  
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Nieuwe ledematen  
Geertruij en Maria van der Sloot uit Dordrecht 
Wessel van der Sloot uit Dordrecht 
drie leden van de familie Mans,  
Jan de Jongh, een oud militair,  
Hendrik Borgers,  
Jan Soetens, vorster met attestatie uit St. Michielsgestel en Gemonde,  
Antony Sweers uit ’s-Gravenhage,   
Hendrik Couwenberg, schoolmeester   
Johanna Maria Kistermans uit Holberg. Op bevel van de stadhouder moest ze uit Den Dungen 
vertrekken omdat ze een onghuwde moeder was  
 
De pastorie  
Een van de gevolgen van de staatsgodsdienst was dat de plaatselijke overheid voor het 
onderhoud van de pastorie van de predikant moest zorgen. Dat onderhoud werd heel erg ruim 
opgevat. Zoals bijna iedereen had Ds. Van der Sloot ook een varken echter met dit verschil 
dat de gemeente Den Dungen voor een hok moest zorgen. In 1745 liet hij op kosten van de 
gemeente een veerkenskooij bouwen.In de bijlagen bij de rekeningen van 1745 is een 
kwitantie bewaard gebleven waarin precies staat  welke materialen er gebruik werden  en wat 
een en ander kostte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonis van osch borgemeester over jaer 1745            
gebrocht bij den doomenie tot de veerkenskooij 
drie hondert poont strooij daer voor                               1 gul. 7 stu 
noch eene bussel laatten daer voor                                            5 stu 
noch eene bussel gaerden daer voor                                          1 stu. 8 pen 
noch een hondert vijftigh bandt daer voor                                 2 stu 
noch vijftigh naagel daer voor                                                   1 stu. 8 pen 
decker en upperman                                                                  11 stu 
voldaan Antnis van osch 
                                                                             somme  2 gul 8 stu   
 
 
De godsdienstige opvoeding van de kinderen van Hendrik van Wourkom 
Hendrik van Wourkom, de vorster overleed in 1744. Hij trouwde in 1734 met Hendrien van 
Vrede uit Den Dungen. Bij hun ondertrouw voor de dominee beloofde Hendrien zowel 
mondeling als schriftelijk dat ze de kinderen in vaders geloof zou opvoeden en zich zou laten 
onderrichtten in de gereformeerde godsdienst.  
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Na het overlijden van Hendrik ontstond er een hele hoop gedoe over de godsdienstige 
opvoeding van de kinderen. Het was Do Van der Sloot ter ore gekomen dat Hendrien zich niet 
aan haar belofte hield en de kinderen opvoedde in de paapse religie Ook werd verteld ze van 
plan was om de oudste zoon naar Antwerpen in het paapse land te sturen. Voor Ds. Van der 
Sloot was zoiets onvoorstelbaar. Hij stelde dan ook alles in het werk om dat te voorkomen. 
Hij  schakelde zelfs opa van Woerkom in met de bedoeling dat die Hendrien op ander 
gedachten moest brengen. Met toestemming van de classis, schreef hij een brief aan de 
magistraat van ’s- Hertogenbosch met het verzoek om zijn gezag aan te wenden te voorkomen 
dat de kinderen ( het gaat hier kennelijk niet meer alleen over de oudste zoon) niet naar 
Antwerpen gingen. De magistraat schreef de classis dat hij op juridische gronden niet bij 
machte was om zich met de godsdienstige opvoeding van de kinderen te bemoeien. Of 
Hendrien ook daadwerkelijk haar dreigement uitgevoerd heeft is de vraag. In 1746 melde 
Ds.Van der Sloot de classis dat de kinderen in de Roomsche religie worden opgevoed en 
publijkelijk in die kercke gebracht om zoo den affgod te wierden opgeoffert . 
 
 
 
 
De Hervormde Gemeente 1648-1748 
De aanstelling van een predikant was een onderdeel van de poging van de staten Generaal, die 
na de Vrede van Munster in 1648 definitief het gezag over de Meierij hadden gekregen om 
daar de reformatie in te voeren.  Ondanks de tegenwerking van de katholieke kerk, de 
benoeming van hervormde overheidsfunctionarissen en niet te vergeten de geldelijke steun 
lukte het niet om de bevolking achter hun idee te krijgen. Ook in Den Dungen was dat niet 
gelukt.  Honderd jaar later in 1748 stond de predikant evenals zijn voorgangers, nog steeds 
voor een hopeloze taak. De gemeente telde  4-9 ledematen. Deze kwamen als van ouds uit het 
huishouden van de dominee en de door de overheid benoemde schoolmeester en vorster.  De 
koster en schoolmeester Willem Mans kwam regelmatig te laat of soms helemaal niet 
opdagen. Hij moest zelfs op straffe suspendering gedwongen worden om de kerk- en 
diaconierekeningen  bij te houden. Het handje vol gemeenteleden die de beschikking hadden 
over de parochiekerk waren niet in staat om die goed te onderhouden. Jaarlijks werden er wel 
kleine reparaties aan het dak en de ramen uitgevoerd maar in 1749 was het leiendak zo kapot 
dat men niet meer droog zat onder de predikatie. 
Omstreeks 1747 was de hervormde gemeente in de versukkeling geraakt. Volgens de visitator 
was het zo erg dat er op de kansel zelfs geen bijbel lag waaruit voorgelezen moest worden. 
Ook een psalmzangboek en de formulierboeken waren niet te vinden. Om aan de wens van de 
visitator te voldoen werden er nieuwe boeken gekocht in:.  
 
1747-1748 bij de wed. van Hendrik Palier boekenverkoopster te ’s-Hertogenbosch een quarto 
Bijbel  8-0-0 
-   twee formulierboeken 6-16-0 
 
Adrianus van der Sloot kocht een bijbel om op zijn  preekstoel te leggen 16-0-0 
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Ik ondergeschrvene ontfangen te hebben van peter Spiering kerkmeester ten Dungen,vrijdom 
van S Bos de Somma van sestien gulden om daar voor te kopen een Bijbel op mijn 
prdikstoel.Daar voor minder gevende de penning zal restitueren: soo hij aan mij meerder 
moetende geven zal actum Dungen den 27 Septemb 1747 Adrianus van Sloot  
Eccl. ibidem 
Bijlage kerkrekening 1747-1748 
 
1748-1749  bij Verweg, boekbinder te ’s-Hertogenbosch, voor het repareren van het doop en 
ledenmaten registers 2-25-0 (OSA nr. 6266, kerkrekening 1748-1749) 
 
1754-1755 bij  Cornelis Vlieweg te 's-Hertogenbosch voor kerkbijbels in Ravesteijnse druk in 
Franse band 16-0-0 (OSA. nr. 6272, kerkrekening 1754-1755) 
-  
1755-1756 bij  C A Vlieweg, boekenverkoper ’s-Hertogenbosch, twee Kerck Bijbels in A 
Compagnie druk en fransenband en Een dito octavo Ravesteijnse Druk in fransenband  16.0.0 
(OSA. nr. 6273, kerkrekening 1755-1756) 
 
Avondmaaltafel en liturgische voorwerpen 
1748-1749 betaald aan Willem Honsz, mr. timmerman te ’s-Hertogenbosch, voor het maken 
van een houten tafel met twee voetstijlen dienende tot celebrering van des Heeren Heijlig 
Avondmaal 3-10-12  
- betaald aan de Wed. .Maria Valkenburg te ’s-Hertogenbosch voor het in een groene kleur 
schilderen van de avondmaaltafel  (OSA nr. 6266, kerkrekening 1749-1750) 
 
1750-1751 Betaald voor een Engels kannetje diende voor het celebreren van het H. 
Avondmaal. .(OSA nr. 6268, kerkrekening 1750-1751) 
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Dominee Gerardus van Bronkhorst 1748-1757  
 

 
Beroep, bevestiging en vertrek   
In september 1748 werd hij in Den Dungen beroepen en op 19 november bevestigd. In 1749 
werd hij lid van de classis. Op 30-5-1757 werd hij beroepen in Dinther en Nistelrode.  
 
Kerkelijke adminstratie  

 
Dopen 
Van Bronkhorst heeft gedurende zijn 
pastoraat 15 kinderen gedoopt, 
waarvan er 6 in Den Dungen geboren 
zijn. Behalve zijn eigen dochter 
waren het de kinderen van de 
schoolmeester en de vorster. Waar de 
anderen dopelingen geboren zijn 
wordt niet vermeld. 
 
Ledematen  
Hij heeft 9 ledematen aangenomen; 
onder anderen zijn vrouw Anna van 
Breugel uit Oss, Elisabeth Zijnen, de 
vrouw van de schoolmeester Hendrik 
Couwenberg en Helena van den 
Boom, de echtgenoot van Jan 
Soetens, de vorster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gerardus van Bronkhorst, gedoopt in Oijen 19-12-1719, overleden 1792  
X  Anna van Breugel uit Oss.  
Kinderen: 
Josina Margaretha gedoopt in Den Dungen 13-10-1754   
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Dominee Cornelis Muller 1757-1794.  
 

 
Bevestiging van Ds. Muller  
Ds. Muller werd op 19 juli 1757 in Den Dungen bevestigd. Op 26-6-1794 ging hij met 
emeritaat. Na zijn dood op 30 juni 1795 vertrokken zijn vrouw en zijn zoon naar Utrecht 
 
Kerkelijke administratie  
Cornelis Muller heeft gedurende zijn pastoraat 26 kinderen gedoopt. Tussen 1794 en 1807 
zijn er 5 kinderen gedoopt; het is niet bekend wie de doop toediende.  
In 1796 telde de Hervormde gemeente 4 ledematen. Tussen 1805 en 1807 waren er dat 11. Ze 
kwamen uit de huishoudens van notaris Adrianus de Gier en van Jan Soetens, de vorster. De 
anderen waren eenvoudige uitgeleefde gegageerde Duitsche soldaten [die bij Dungenaren in 
de kost waren].  
 
 
Zijn opvolging  
De scheiding van kerk en staat, geproclameerd op 18 augustus 1796, maakte een einde aan de 
bevoorrechte positie van de Gereformeerde Kerk. Er kwam een einde aan een lange periode 
waarin alleen Gereformeerde predikanten aangesteld werden.13  
Na het ontslag van Ds. Muller probeerde de classis in 1795, 1802, 1804, 1805 en 1806 om in 
zijn plaats een predikant te benoemen. Maar dat lukte niet: de beroepen kandidaten lieten het 
steeds afweten. Op de classisvergadering van 31 augustus 1807 vroeg de praeses zich af of de 
classis nog langer door moest gaan om in Den Dungen een predikant te beroepen. Maar de 
vergadering dacht daar anders over en was van mening dat men het nog een keer moest 
proberen. Ook deze poging liep op niets uit.  
Van 1795 tot 1807 werd de Hervormde Gemeente bediend door predikanten uit de kring 
Maasland, die bij toerbeurten naar Den Dungen kwamen. In zijn lijst van predikanten noemt 
Mommers Ds. Bernardus Fredericks 1795 en Ds. Dirk Liefrink 1799 waarnemer.  
 
Bijbels en psalmboeken aangekocht door Ds. Muller in:: 
1760-1761 bij Vlieweg, boekvercooper te s Bosch voor twee  
quartoor Bijbels 12-0-0 ( OSA nr. 6278, rekening 1760-1761) 
 
1761-1762 bij  J. pallier boekvercooper Eenen groot foliant Bijbel met cooperen beslag 
dienende tot gebruijck op den predickstoel 18-0-0 (OSA nr. 6279, rekening 1761-1762) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cornelis Muller, gedoopt  27-2-1727, zoon van Willem Hendrik Muller, Stads medisch 
doktor te 's-Hertogenbosch en Maria Hester van der Meulen.  
X  Cornelia Adriana Bruijst, gedoopt 25-10-1762, St. Michielsgestel  .  
Kinderen: 
Willem Hendrik, gedoopt, 23-8-1775 Den Dungen. 6 april 1791 aangenomen door zijn 
vader als lidmaat van de Gereformeerde kerk aangenomen en toegelaten tot het Heilig 
Avondmaal.  
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1775 betaald aan  P. Palier, boekverkoper te S Bosch voor twee psalm Boeken 40 grooten 
druck, schiltpatte banden en verguld 7-4-0 
- een groot psalmboek Romijnse letter Engelseband en verguld, 1-18-0 
- een formulierboek groot 40  Engelseband 11-16-0 
( OSA nr 6292, rek 1774-1775) 
 
1767-1777 bij Maanis Leevi voor  ses groote quart banden om de kerckelijke Bijbels  
Inbinden en leveringe van nieuwe gerijmde Psalmen in de selve  
 
 
Schoolmeester Hendrik Couwenberg en de school 1746-1796 

 
Benoeming van schoolmeester Hendrik Couwenberg 
Met het overlijden van Willem Mans op 31 oktober 1746 kwam er een einde aan een periode, 
van tachtig jaar, dat het schoolmeestersambt in handen was van de familie Mans.  Hij werd 
opgevolgd door Hendrik Couwenberg uit Den Haag die op 10 oktober 1746 door de Staten 
Generaal was benoemd. Naast schoolmeester was hij koster en voorlezer van de Hervormde 
kerk. Van 1746 tot 1783 bekleedde hij de functie van substituut gemeenteschrijver en notaris 
van 1760 tot 1782.  
 

Hendrik Couwenberg  
x Elisabeth  Zijnen, schijndel, overleden 21-10176 
 Kinderen; 
Cornelis, gedoopt, 18-12-1757. 
Nicolaas, gedoopt, 15-5-1760. 
Mechelina, gedoopt, 4-7-1762. 
Johannes, gedoopt, 8-4-1764. 
Catharina, gedoopt, 21-10-1770. 
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Handtekening van H. Couwenberg 
 
 
De school    
Toen Hendrik Couwenberg in 1746 aantrad was het met de school en het onderwijzershuis 
droevig gesteld. De visitator schreef op 2 mei 1747 over de toestand van de gebouwen; het 
dak en de ramen van het schoolhuis waren kapot. In het leslokaal stonden geen banken, geen 
lessenaar en de [lemen] vloer zat vol met gaten.  
Verder merkte hij op dat er geen bijbel was waaruit dagelijks voorgelezen moest worden. Ook 
was er geen zangboek voor het zingen van psalmen.  
Zijn ontslag 
De gemeentevergadering van 15 november 1786 behandelde de vele klachten die veele ingsetenen 
hadden over het functioneren van schoolmeester Hendrik Couwenberg. De klagers vonden dat hij aan 
de kinderen niet goed onderwijs meer gaf, terwijl ze over zijn onderwijs in het verleden zeer te 
spreken waren. Dat hij nu minder goed les gaf lag volgens hen niet aan zijn onwil of gedrag maar aan 
zijn ouderdom en zijn geestelijke en lichamelijke gebreken. 
 De klagers waren van mening dat hij niet langer in staat was zijn functie naar behoren te vervullen.  
De burgemeesters besloten een verzoek in te dienen bij de Raad van State om naast Hendrik 
Couwenberg een adjunct te benoemen.  
Deze benoemde op 20 november 1786 een adjunct schoolmeester in de persoon van Adrianus de Gier, 
notaris en gemeenteschrijver.  
 
Schoolmeester Arnoldus van Meurs 1789-1796 

 
Zijn benoeming 
Arnoldus van Meurs en Dirkje zijn op 9 juni 1789 in de Dungense kerk aangenomen als lid 
van de hervormde gemeente. Op 4 augustus toonde hij aan de classis zijn akte van benoeming 
en ondertekende de akten van enigheid. Mommers laat hem in Den Dungen beginnen op 1 
januari 1790.  
 

Arnoldus van Meurs, geboren in 's-Gravenhage  
X Dirkje Johanna Pabbruwe, geboren in ‘s-Gravenhage.  
Kinderen 
Elisabeth Antonus, gedoopt, 13-7-1790 Den Dungen 
Elisabeth, gedoopt, 3-11-1793 Den Dungen  
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De opvolging van Arnoldus van Meurs in 1796  
Na de inval van de Fransen in 1795 zagen veel protestantse schoolmeesters in Bataafs Brabant 
het niet meer zitten; ze gingen ervandoor. Om er voor te zorgen dat de kinderen onderwijs 
kregen werden, door de burgemeesters op verschillende plaatsen nieuwe, katholieke, 
schoolmeesters benoemd. Na verloop van tijd kwamen er sommigen weer terug die, soms 
gesteund door hogerhand, hun oude functie opeisten.  
Uit een visitatieverslag valt op te maken dat ook Arnoldus van Meurs op de vlucht was 
geslagen.  
De gereformeerde schoolmeester klaagde dat het hem onmogelijk gemaakt werd om zijn ambt 
uit te oefenen omdat door de burgemeesters van Den Dungen een Roomsche schoolmeester 
benoemd was. Ook de onderwijzerswoning kon hij niet betrekken omdat daarin de zoon van 
de Vorster Soetens woonde. De schoolmeester was in apr. door de opperadministratie in zijn 
ambt hersteld en had tevens bevolen om het schoolhuis aan de onderwijzer terug te geven. De 
zoon van Soetens weigerde echter om uit het huis te gaan en de opbrengst van de tuin, die 
door de onderwijzer was bewerkt aan hem af te staan. Ook de inkomsten verbonden aan het 
luiden van de klok en het begraven van de doden waren hem afgenomen.  
Arnoldus van Meurs en zijn vrouw vertrokken voor goed op 2 januari 1796 naar Den Haag.  

Na het vertrek van Arnoldus van Meurs 
benoemden de burgemeesters Adriaan 
Cock, Roelof van Heck en Marten 
Onderstein op 9 juli 1796, Cornelis Groos. 
Hij was Rooms katholiek en schoolmeester 
in Haarsteeg. Met deze benoming kwam er 
een einde aan een periode, van bijna 
anderhalve eeuw, waarin het onderwijs in 
Den Dungen in handen van de protestanten 
was.   
 
 
 
 
 
 

 
De samenvoeging van de Dungense Hervormde Gemeente met die 
van St. Michielsgestel,  30 november 1807 
Op 24 januari 1807 besprak de classis een brief van de minister van binnenlandse zaken 
waarin hij aankondigde dat het Gouvernement voornemens was uit financiële overwegingen 
en ter verbetering van het lot der predikanten kleine hervormde gemeenten samen te voegen 
met een buurgemeente.  
Hij was van mening dat Den Dungen, waar de predikantplaats vacant was, een zeer kleine 
gemeente had en wat de ligging betreft het beste met een naburige gemeente gecombineerd 
kon worden. Alvorens hij tot een besluit kwam wilde hij eerst de mening horen van de classis 
en die van de Hervormde gemeente zelf. De classis liet de minister weten dat ze het liefst 
zagen dat Den Dungen samengevoegd werd met Berlicum.24 De hervormden van Den 
Dungen gaven er de voorkeur aan om zelfstandig te blijven. Een half jaar eerder hadden ze 
om dezelfde redenen het verzoek van Schijndel om met hen samen te gaan afgewezen.  
Alles gehoord hebbende nam de minister van BZ op 30 november 1708 het besluit om de 
hervormde gemeente van Den Dungen te verenigen met die van St.-Michielsgestel; onder de 
navolgende voorwaarden  
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1 De predikant van Michiels Gestel zal de huisbezoekingen, Cathechisatie en verdere   
Herderlijke plichten op den Dungen waarnemen op dezelfde wijze als in zijn eigene 
Gemeente,  
 
2 Hij zal daar voor genieten eene augmentatie van Jaarwedde ter somma van f 100, Sjaars  
 
3 De Gemeente van den Dungen, zal in allen opzigten een geheel uitmaken met die van 
Michielsgestel.  
 
4 De kerkenraad van Michiels Gestel uit den hoofde natuurlijk ook belast zijnde met de 
behartiging van de belangen der Gereformeerden op den Dungen, zoo zal derzelve verpligt 
zijn de leden aldaar woonachtig te assumeren.  
 
 
De teruggave van de parochiekerk 5 december 1807 
Krachtens het 6e artikel van de Staatsregeling van 1798 konden de katholieken, waar ze in de 
meerderheid waren, hun voormalige parochiekerk terug krijgen. In Den Dungen waar de 
katholieke gemeenschap veruit in de meerderheid was - er waren 1126 katholieken, 16 
gereformeerden en 2 Lutheranen - kon men aanspraak maken op teruggave. Ook het 
kerkbestuur had te kennen gegeven dat ze de kerk weer terug wenste te krijgen. Door allerlei 
oorzaken gebeurde dat enkele dagen na de opheffing van de Hervormde gemeente. Bij 
Koninklijk besluit van 5 december 1807 droeg Lodewijk Napoleon de parochiekerk over aan 
de katholieken van Den Dungen.  
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 De oude parochiekerk (detail van een 
schilderij uit het midden van de 19e eeuw)  
Foto coll. E. Verzandvoort 
 
 

 
 
 
 
Besluit van de koning te Utrecht de vijfde december 1807.  

Op verzoek van de Gemeenschap van 
Rooms Katholieken van Den Dungen, 
Departement Brabant, is door de 
Gereformeerden van Den Dungen, 
verenigd met die van Sint-Michielsgestel, 
het bezit van de kerk en de pastorie van 
Den Dungen, waarvan zij (de 
communion), tot voor kort gebruik 
hebben gemaakt, toegekend aan de 
Rooms-Katholieken van die plaats:  
onder de clausule dat zij geen enkele 
aanspraak kunnen maken op de openbare 
schatkist vanwege de uitgaven die ze 
zullen verplicht zijn te maken om die 
gebouwen voor hun gebruik geschikt te 
maken.  
De Commissie van hulp van ons huis zal 
de sommen beschikbaar stellen die zij 
nodig hebben voor de reparatie.  
Getekend, Louis (Lodewijk)   
Overeenkomstig het origineel.  
De secretaris van de Minister van Staat,  
Getekend, W. Fr. Loëll  
Voor accoord met Kopie,  
Getekend, van Brakel, coll. Meyer  
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De rekeningen van de kerkmeesters in de 18e eeuw 
 
De benoeming van de kerkmeesters   
In de 17e en 18e  eeuw werd op de eerste pinksterdag  een nieuwe kerkmeester aangesteld.ii 
Het was een aangelegenheid waar behalve de aftredende regeerders niemand zich mee mocht 
bemoeien, zelfs de pastoor niet. Ook na 1648, toen de kerk de kerk in gebruik was bij de 
Hervormde Gemeente van Den Dungen, werden de kerkmeesters soo als van ouds gekozen en 
daar had ook de dominee zich niet mee in te laten. Toen hij dat toch probeerde werd hij op 
verzoek van de Dungense regenten onmiddellijk door de Bossche stadsregering teruggefloten.  
De Staten Generaal wilden dat de gekozen kerkmeesters lid van de Ware Gereformeerde kerk 
waren. Maar in Den Dungen was dat niet mogelijk. Naast de huishoudens van de predikant en 
van de schoolmeester woonden er  vrijwel geen protestanten. Uitzondering was Adriaan van 
Sittert (van Zijtaart) die kerkmeester was in 1652-1653.  
 
De taak van de kerkmeesters   
Het financieel beheer en het onderhoud van het kerkgebouw waren in handen van de 
kerkmeesters. De torens daarentegen, die op het middenschip en op de westgevel stonden, 
waren in onderhoud bij de gemeente. In de dorpsrekeningen vanaf 1700 zien we dan ook 
regelmatig een post die betrekking heeft op het onderhoud ervan.iii  
Voor het beheer van het kerkgebouw hadden de kerkmeesters de beschikking over inkomsten 
uit gronden en renten. Op het einde van het boekjaar, dat liep van tot 1 augustus tot 31 juli, 
stelden ze een rekening op. In de praktijk gebeurde dat door de schoolmeester die tevens 
gemeenteschrijver was. De rekeningen werden in Den Bosch gecontroleerd.iv  
 
De kerkrekeningen  
In 1745 beklaagde Ds. Adrianus van Sloot zich bij de visitator erover dat  Willem Mans, sinds 
zijn aantreden als schoolmeester in 1717, als geageert (vervangend) kerkmeester, geen 
rekeningen  gemaakt had. De predikant eiste van hem dat hij die rekeningen alsnog zou 
maken, waarna Mans beloofde ze binnen vier weken klaar te hebben en ze aan de predikant te 
overhandigen.v  Waarom Mans niet met de rekening van 1717 is begonnen, zoals de dominee 
wilde, maar in 1724, is niet te achterhalen. Voor Willem Mans ging alleen de zon voor niets 
op; voor het schrijven van een rekening, en het maken van een kopie, rekende hij 6 stuivers 
per blad.  
Willem Mans overleed in oktober 1746. Philippus Mans, de voogd over zijn minderjarige 
kinderen,  heeft de kerkrekening 1746/1747 afgemaakt.vi  
 
Uit de rekening van 1724-1725 valt op te maken dat er ook voor die tijd kerkrekeningen 
gemaakt werden. Men betaalde toen twee gulden en tien stuivers aan de Heren 
Commissarissen voor leges en loon voor het opnemen en sluiten en passeren van de 
rekeningen als van ouds.  Jammer genoeg zijn die rekeningen niet bewaard.vii  Slechts twee 
kwitanties uit 1686 die betrekking hebben op het onderhoud van de kerk zijn bewaard 
gebleven.viii  

Ick Willem Claessen van aken bekenne 
ontfanghen te hebben uijt handen van Jan 
Janssen van Griensven van weghen de 
repaeraesie van de gelaesen aen de 
deunghense gelaesen aen de kerck xestaesen 
ten dunghen met de kerckmeesteren de somme 
van twaelf gulden op den 18 april 1686 – ick 
bedanke van goede betaeling.  Willem Claessen 
van aken. visa 
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De  kerck tot Dungen Debet aen matijs faes. 
visa. 
 1686 den 20 April gelevert  
1 sester kalck  a 3¼ gul t mud                             
0-8-2 
aen draeggelt etc                                                 
0-1-0 
Den inhout deses ontfangen                                
0-9-2 
van willem mans den 20 april 1686 
Matthijs faesen  

 
De rekeningen over de periode 1724-1803 worden bewaard in het Bossche stadsarchief.ix   
In het dorpsarchief van Den Dungen worden de kopieën van de kerkrekeningen van 1750 tot 
1803 bewaard.x   
 
Inkomsten uit cijnzen en pachten in de rekening van 1724 
fol. 2 Betaald door Hendrik Huiberts van der Merendonk of zijn kinderen en de weduwe 
Willem van den Steen op lichtmis drie ponden paijements doende een gulden en een stuiver, 
geldende uit onderpanden op de keer,  1.1.0                    

Deze cijns is te vinden in N5 (1053), fo 35, 30-11-1694 en gaat uit een akker van 4 
lopensaten op de Keer; het is het perceel C156 aan den Boschpad, waarop vroeger een 
huis stond. De cijns is terug te volgen tot 1477 (Bosch protocol R1247, fo 237v).                                                    
Willem Delissen van den Steen erfde het land van Beatrijs Willems van Hannen. 

fol. 2v Betaald door Hendrik Wouters van den Bosch en Huibert van der Merendonks 
weduwe drie ponden paijements doende een gulden en een stuiver, geldende op St. Maarten 
jaarlijks uit onderpanden in de Hodonk , 1.1.0 

In R1908, fo 51 (Stadsarchief Den Bosch, register van Mans mer betrekking tot de 
collatarale successie) staat dat Peterke Hendrik Seberts van der Westelaken, getrouwd 
met Hendrik Wouters van den Bosch, overleed op 23 aug 1698 en een perceel land 
naliet in Jan Roelofs busselen, waaruit een cijns van 3 pond betaald werd aan de kerk 
van Den Dungen. (Mans zet er bij: volgens het register daar van sijnde. Was dat een 
aparte lijst van inkomsten?)                                                                                                 
Het perceel was A316 en omgeving, tussen IJvelaar en Hodonk, ongeveer waar nu de 
kanaal loopt, bij Van Emmerik. 

fol. 3 De erfgenamen van Jan Claesen Compeer gelden uijt onderpanden tot St. Michielsgestel 
jaarlijks op den vijfden september vijf gulden, 5.0.0 
fol. 3v Juffrouw van de Gragt – weduwe Thibos uit onderpanden op de Sporkt jaarlijks op St. 
Maarten acht stuivers veertien penningen, 0.8.14 

Dit onderpand is het huis met aangelag Spurkstraat 58. 
fol. 3v [Gijsbert] Antonij Vuchts in huwelijk hebbende Willemijn Janssen van Griensven 
geldt uit onderpanden in t wout  op drie koningendag jaarlijks enen gulden acht stuivers, 1.8.0 

nog opzoeken 
fol. 3v De kinderen Peter Bouwens bij Maria Lucas Rutten verwekt. gelden uijt hare goederen 
tot Schijndel in de houtert op kerstmis jaarlijks acht ponden paijements, doende twee guldens 
zestien stuivers,  2.16.0 
fol. 3v  Peter van der Cammen tot St. Michielsgestel op lichtmis jaarlijks een mud rogge 
reducibel betaald wordende met vijf guldens, 5.0.0 
fol. 4 De weduwe van de Heer Victor van Beugen geldt uit hare onderpanden onder Schijndel 
aan de kaart op St. Maarten een pond paijement doende zeven stuivers, 0.7.0  
fol. 4 De kinderen Hendrik Everts de Bever gelden uit onderpanden aan t Heselaar onder St. 
Michielsgestel op Bamisdag vier ponden paijements doende een gulden acht stuivers, 1.8.0 
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fol. 4v De kinderen Hendrik Janssen Broeren gelden uit onderpanden in t wout ten Dungen op 
den eersten mei jaarlijks drie ponden paijments doende een gulden een stuijver, 1.1.0 

Dit is huis met aangelagWoud 57. 
Fol. 4v Teunis Voets in huwelijk hebbende weduwe Hendrik Driessen geldt uit onderpanden 
tot Berlicum  in de Looffaart  een mud rogge betaald wordende met zes gulden jaarlijks, 6.0.0 
Fol. 5 Mattijs Lucasse van Esch weduwnaar van Mechtelt Adriaans van der Cammen geldt uit 
onderpanden gelegen onder St. Michielsgestel in t Rotven vijf pond paijments doende eenen 
gulden vijf stuijvers, 1.5.0  
fol. 5 de kinderen Hendrik Smits gelden uit onderpanden in den brand ten Dungen op St Jans 
dag jaarlijks vijf ponden paijements doende een gulden vijftien stuivers, 1.15.0 

Dit is perceel A123 in den Brand, gekomen van Jan Delis Wijgergangs. De cijns rustte 
al in 1605 op de kamp (R1854, fo 80), maar het is onbekend wanneer deze gevestigd is. 

fol. 5v Adriaan Teunis Capiteijns geldt uit onderpanden in den brand te Den Dungen op St. 
Jan baptist jaerlijks vijf pond paijments doende een gulden vijftien stuivers, 1.15.0 

Deze cijns gevonden in de deling van de goederen van Jan Seberts (N4, oud nr 1052, fo 
60, 31-12-1689). Het perceel is A129, ten zuiden van het begin van de Brandse wal. De 
percelen A123 en A129 waren vroeger één kamp. 

fol. 5v De erfgename van Maria Hendriks Wijgergangs en Anna Paulusse Wijgergangs gelden 
op de 24e juni jaarlijks twintig ponden paijements doende zeven guldens, 7.0.0 
fol. 5v De kinderen Lambert Janssen Simons tot Schijndel uit onderpanden tot Schijndel twee 
ponden paijements doende veertien stuivers, 0.14.0 
fol. 6 De erffg: Adriaan Capiteijns gelden uit onderpanden op de Poeldonk ten Dungen jaarlij 
op pinxten twee ponden paijements doende veertien stuivers, 0.14.0 

 
fol. 6 Jan Dirks van der Aa nu Aalbert van der Cammen geldt uit huis en erve genoemd de 
Linde op kerstmis jaarlijks vier ponden paijements doende een gulden acht stuivers, 1.8.0 

In 1529 was de cijns aan de kapel 1 pond (R1309, fo 108), in 1537 1 pond aan zeker 
altaar en 5 pond aan het OLV-altaar (R1326, fo 105, niet-gepasseerde akte), in 1538, 20 
schellingen (R1327, fo 89v), idem in 1541 (R1333, fo 278v), idem in 1546 (R1344, fo 
383), 1 pond in 1568 (R44 van SMGestel, fo 46), in 1586 1 pond (R1419, fo 36v). 
De last is in 1663 wel 4 pond (R51 van SMGestel, fo 60v), idem in 1680 (R58 van 
SMGestel, fo 136v), idem in 1749 (R65 van SMG, fo 28v). 

fol. 6v Peter Hermans de Haas geldt uit zijn onderpanden op de Poeldonk op lichtmis jaarlijks 
drie ponden paijements doende een gulden een stuijver,1.1.0 

Dit is het verdwenen huis C236 aan de Poeldonksedijk, op het perceel ten zuiden van 
Jan Sanders’ hof. 

fol. 6v  Jenneken Donkers voortijds weduwe van Adriaan van den Borne geldt uit 
onderpanden tot Schijndel aan de schutsboom op de 15 maart jaarlijks tien ponden paijements 
doende drie gulden 10 stuijvers, 3.10.0 
fol. 7 De kinderen van de heer Apotheker Ransekremers gelden uit onderpanden tot Gemonde 
op den 3e maart drie ponden paijements doende een gulden een stuiver, 1.1.0 
fol. 7 Jan Bastiaan in huwelijk hebbende de wed.Wilbert Herberts geldt uit onderpanden tot 
Schijndel int wout jaarlijks op lichtmis vier ponden paijments doende een gulden acht 
stuivers, 1.8.0 
fol. 7v Goijaart van Couwenberg geldt uit onderpanden in t wout volgens schepenen gelofte 
der stadt s Bossche vier guldens,  4.0.0 
fol. 7v de halve kerkenkamp in de Hooidonk ten Dungen door de voorzaat van de Rendant in 
de jare 1723 publiek en voor alle man verpacht voor een tijd van vier achter jaeren als doen 
gepacht bij Dirk van den Steen voor vier guldens tien stuivers jaarlijks waarvan betaald wordt  
4.10.0                

Dit is A338. 
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fol. 8 Item de kerkenkamp in den Brand ten Dungen is mede door de voorzaat van de Rendant 
in de jare zeventienhondert drie en twintig en als doen gepacht bij Huibert van Zeeland voor 
een som van vijf gulden tien stuivers betaald het 2/4 deel op St Maarten 5.10.0  

Dit is A117.                                                                                        
 
De uitgaven voor het onderhoud van de kerk xi  
De inkomsten van de kerk waren in de eerste helft van de 18e euw steeds ongeveer 60 gulden 
per jaar. De uitgaven daarentegen varieerden van ruim 20 tot meer dan 100 gulden; dit was 
kennelijk afhankelijk van de behoefte aan reparaties aan het kerkgebouw. Tussen 1788 en 
1798 werd gemiddeld 40 gulden per jaar uitgegeven aan reparaties. De inkomsten uit renten, 
pachten en landerijen bedroegen toen 90 gulden per jaar. 
Hierna volgen enkele van die uitgaven. 
 
rekening inkomsten uitgaven 
1725 62-19-14 35-18-8 
1726 62-19-14 23-2-0  
1727 63-19-14 36-18-6  
1728 63-19-14 67-1-0 
1729 63-19-14 40-7-6 
1730 63-19-14 53-9-6 
1731 63-19-14 101-18-8 
1732 63-19-14 63-0-0 
1733 63-19-14 71-10-0 
1734 63-19-14 27-4-0-  
1735 64-13-14 63-8-0 
1736 63-3-14 39- 0-0 
1737 63-3-14 135-18-0 
1738 63-3-14 24-0-2 
1739 65-9-14 24-12-12 
1740 59- 9-14 35-2-0 
1741 59-9-14 37-10-0 
1742 59-9-14 42-8-0 
1743 59-4-14 28- 13-0 
1744 59-4-14 33-8-0 
1745 65-15-14 109-10-0  
Financieel overzicht van de rekeningen van de Dungense kerkmeesters in het tweede kwart 
van de 18e eeuw 
 

 
De Kercke van den Dungen debet aan Johan Sterremans Mr. Schalidecker. 
1725 in November op de kercke gewerckt 10 dagen met een knegt komt voor mijn daagen op 
Eijgen Bier 1 gld 2 st dus Samen 11,,0,,0 
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Item voor de knegt oock voor 10 dagen a 10 st mede op Eijgen bier 9,,0,,0 
(samen) 20,,0,,0 
De bovenstaande twintigh gulden ontfangen van de Notaris Willem Mans In verscheijdene 
termijnen actum Dungen den 26 Julij 1726 
dit merck * heeft gestelt Jan Sterremans verklaart niet te konnen schrijven.xii 
 
 

 
den 16 october 1726 heb ijck mester Jan gewerckt op de duijngens kerck 1 dagh ½ dagh, den 
knecht 1 dagh ½ dagh (…) comt te samen 3 gulde 13 stuvers. 
het bovenstaande voldaen door den Notaris Willem Mans. Actum Dungen den 24en April 1727 
Jacobus Winters als eerfgenaem van Jan Stermansxiii 
 
In 1728-1729 werd betaald aan Jan Clair meester glazenmaker 5-6-0, aan Willem van Hassel 
voor 200 halff backen rooije plavuijsen 3-9-0, aan Johan van den Heuvel voor 500 half 
backen rooij plavuijsen 8-0-0 en aan Willem van den Heuvel meester schaliedekker voor 
werkloon 25-10-0. 
 
In 1729-1730 werd betaald aan Willem van Hannen, meester metselaar uit Den Dungen, voor 
4 dagen werkloon à 16 stuivers per dag voor het repareren van de vloer in de kerk en in het 
koor, voor plavuizen, kalk en werkloon 9-3-6, en voor vier dagen werkloon  3.4.0,  op eijgen 
cost en drank. 
 
1730-1731  
Betaald aan Willem Ruis voor 39 ½ pond lood, 8-7-6, en aan Jan Clair voor het vernieuwen 
en verlooien van 3 ramen in het koor, 4.10.0.  
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den 6 mert 1732 
gelevert deur libert Moorrees ten diens van de kerick ten dungen deur order van Mijn heer 
Mans te weten 
twe meud calck a 6 gl de meud comdt 11-10-0 
verschoten aen aschrius en rondemat en drager0-6-0 
hier van alles voldan de 6 mert 1732 somme11-16-0 
Libert Moorrees 
 
1734-1735 
Betaald aan Francis van Boxtel, mr. Metselaar, (Bijlage voor reparaties aan de vloeren en het 
witten van de onderkanten van de pillaren)  1.6.0  
   
1735-1736 
Betaald aan: Jan Strang, glazenmaker, voor het repareren van de ramen aan de zuidzijde 
waaraan veel schade was ontstaan door de storm  4-16-0  
Betaald aan (Bijlage) Jan Aarts Broeren gemaackt een pilaarke in ’t glas ten Zuijden van de 
kercke door de laatste storm daar uijt geslagen Daar over gearbeijt ½ dag 0-10-0 
Betaald aan: Jan Clair, glazenmaker, 30-0-0  
 
De kerk off de kerkmeesters Dungen debet aan Johan Clair mr. Glazenmaker 
Aangenomen van de kerkmeesters ten Dungen, in presentie en ten overstaan van de Heer 
Cornelis van der Haak Eerw predikant alhier en de borgemeesters mitsgaders den notaris en 
schoolmeester Mans, om de kercke ten Dungen met het Choor muren ende pilaren twee 
reijsen te overwitten mitsgaders de glasen rondom de kercke en Choor zoo onder als boven te 
repareren, Ende daar met groote moeijte en lange woorden wisselingen bedongen een somme 
van 30.10.0 
 
1749-1750 
Betaald: aan Libert Morees,  coopman te ’s-Hertogenbosch voor 1500 leien, 14 pond leinagels 
en een sester kalk, 30-1-8   
- Libert Monees Den Bosch, 10 lijen, 5 pond leinagels 2.18.0 
- A. v. den Boom, loodgieter te ’s-Hertogenbosch, voor 26 pond lood, 10 ½  pond saudeersel   
16-8-0    
- voor turf gebruikt om het saudeersel te smelten, 8.0.0 
- de wed. H. Haubraacken coopvrouw te ’s-Hertogenbosch voor 5000 leinagels, 4-14-0 0 
- item 25 pond loodwit en 500 nagels, 3-14-8 
- Mathijs Faassen te ’s-Hertogenbosch voor leien en leinagels 16-19-12 
- Hendrik van Schakenraad, mr. Smid te st. Michielsgestel, voor het maken van vier 
winkelhaken en enige spijkers, 0-14-0  
- Louis van Wijck leiendekker te Breugel voor 16 dagen werkloon, voor de baas  24 stv , de 
zoon 16 stv en de knecht 20 stv per dag,  totaal  53-8-0    
 
 



 37

1751-1752 
Uitgegeven werd voor Schrobbels, Beesems en dwijlen en werkloon voor twee personen 
gedurende twee dagen om de vloer en de banken te schuijren die door de langdurige 
inundatie seer onreijne en stinckende waren geworden  3-18-0. 
 
 
De 18e-eeuwse overstromingen veroorzaakten schade aan de kerk.  
Voor reparaties aan de kerk ontstaan door de langdurige overstroming in 1741 werd 28 gulden 
betaald aan metselaar Jacob van den Broek. 
 
Betaald aan Jan Soetens (vorster) voor het schrobben en schoonmaken van de kerk die 
tengevolge van de overstroming in 1756 seer onreijnigd door slijck en modder was geworden 
3-0-0, 
aan Jan Otten, mr. Timmerman, voor reparaties aan de banken en zitplaatsen die tengevolge 
van de overstroming door de kerk waren gaan drijven en daardoor beschadigd waren 2-5-0, 
voor 7 ribben of stelpalen gebruijckt tot het maken van een stellagie voor de leijdekker om 
aan de boorden van het dak te komen 0-18-0, en voor 5 karren zand die nodig waren om 
verschillende graven te vullen die tijdens de overstroming ingestort waren. Voor reparaties 
aan de kerkvloer en het leggen van plavuizen in de Tuijn van den kerk Predikstoel 2-5-0.  
 
 
De laatste onderhoudspost is uit 1802-1803. Betaald aan A. van Santen voor leien 66 gulden 
en aan timmerman Adriaaan van Vugt voor arbeidsloon 19 stuivers. 
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St. Jacobusputje - regenbak - kalkbak  
 
St. Jacobusputje 
In 1956/57kwam bij het leggen van een nieuwe vloer onder de banken in de noordbeuk bij de 
5e en 6e statie een putje te voorschijn. Pastoor Cox (1956-1978)  liet het dichtmaken -“het was 
zo'n viezigheid”. Hij noemde het “het St. Jacobus-putje”. 
 

 
De plaats tussen de 5e en 6e statie waar het putje werd gedempt. 
 
Archeologisch onderzoek in 1886van pastoor H.van Beurden naar een put  
In het Memoriale van de parochie doet Van Beurden verslag van zijn bevindingen. 
Ik pastoor H. van Beurden had van oude menschen dikwijls horen zeggen, dat er agter in de 
kerk eenen put was geweest, waaruit de menschen  (ook toen de kerk door de gereformeerden 
in gebruik was)  water naar huis haalden, en dat er Vrijdags menschen kwamen bidden in de 
kerk en water uit de put haalde. 
In 1886 heb ik de vloer van de kerk vernieuwd en alsdan  naar dien put  laten zoeken en ook 
gevonden onder de banken tegen de muur bij de 5e en 6e statie van den kruisweg. 
Hij is zeer nauwkeurig en netjes gemetselt, en schijnt watervrij te zijn gemaakt, maar ik heb 
de vloer alsdan een kleine opening laten maken waardoor het water terstond wederom 
inwelde, doch waarschijnlijk heeft er vroeger ook het water van het dak der kerk door een 
goot er in gevloeid. Want boven in dien put (of kelder) was een opening door de muur der 
kerk. 
De gehele put of kelder is van deze vorm en groot 1,47 op 1,58 Ned. Meter en diep 1,45 Mr. 
 

 
Tekening gemaakt door pastoor H. van Beurden  
Hij was met het vinden geheel gevult met zand waarop eenige doodsbeenderen lagen: 
Ik heb alsdan een halfsteens muurke laten metselen, waardoor de zogenaamde plaats voor den 
trap word afgesloten van den grote put of kelder: maar onder de vloer enige openingen gelaten 
waardoor het water uit de grote put in dat afgesloten plaatsje komt –dat muurke strek zich uit 
van A tot B  
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Dan is de grote put wederom met zand gevuld en daarop diezelfde doodsbeenderen – maar het 
afgesloten plaatsje is open gelaten en met een luik gedekt. Wanneer de banken er afgeschoven 
worden kan men water uit dat afgesloten plaatse halen.xiv  
 
Het is niet bekend wanneer de put met zand werd gevuld. Een mogelijkheid is dat het in 1821 
gedaan werd bij de restauratie van de kerk.      
 
Nieuwe putrand, 1799 
 In het bestek van de werkzaamheden die in 1799 aan de kerk uitgevoerd werden staat dat 
den Aannemer zal op den regenbak moeten maken een nieuwe Eijken rand zonder spint met 
een deksel zooals de oude geweest is en dezelve met ijsers behoorlijk vastmaken.xv  
 

 
Detail van het  bestek 1799. 
 
Loden goot, 1784  
De kerkrekening van 1784 vermeldt dat de kerkmeester Leendert Jansen van Vechel aan 
Laurens van Houtum 12 stuivers betaalde voor t maken van de lode goot van de regenbak in 
de kerk, 0-12-0. 
 
Kerkrekening 1767-1768 
Betaald voor reparaties aan den Regenback in de kerck ten Dungen vier stuivers  0-4-0 
 
Nieuwe kalkbak 1730 
In de kerkrekening van 1730-1731 is er sprake van het maken van een nieuwe kalkbak in de 
kerk. Daarvoor betaalde men aan: 
- Willem van Hannen, mr metselaar,  voor het maken van een nieuwe kalkbak  in de kerk 
voor zijn werkloon en dat van zijn upperman, samen, 6-23-0 
- Willem Boerdonk, mr. Timmerman, voor werkloon aan de kalkbak in de kerk 2-5-0 
- Willem Mans 2 gulden en acht stuivers voor 300 oude moppen te gebruiken aan de kalkbak.  
 

 
Bijlagen kerkrekening 1730-1731 
 
Het vermoeden bestaat dat kalkbak en regenput dezelfde zijn. 
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