
Memoriale parochiae 
Een bijdrage van Rien van Nuland 

 
Inleiding 

In het archief van de parochie van de H. 

Jacobus de Meerdere in Den Dungen 

(KADD) wordt onder nummer 4 bewaard 

Memoriale, 1852-1957; 1 deel. NB met 

index achterin, aldus de inventaris van het 

archief door R. van Nuland en J. Sanders, 

Den Dungen, 1983. 

Het Registrum Memoriale parochiae S 

Jacobi Majoris de Dungen is door pastoor 

Van Iersel in 1852 aangelegd. 

Een memoriale (memoriaal) is een 

aantekenboek waarin men 

achtereenvolgens lopende zaken vermeldt. 

Volgens bisschoppelijk voorschrift diende 

het door elke pastoor te worden 

bijgehouden, zodat de opvolger zich goed 

kon informeren over de geschiedenis en 

over het financiëel reilen en zeilen van zijn 

nieuwe standplaats. Van deze plicht heeft de 

ene pastoor zich nauwgezetter gekweten 

dan de andere. Dit memoriale is er een mooi 

voorbeeld van. 

Van Iersel bedacht de hoofdstukindeling en 

is ook steeds de eerste die aantekeningen 

maakte. 

Gedurende enkele jaren is Rien van Nuland 

bezig geweest met de voorbereiding van de 

uitgave van dit belangrijke handschrift voor 

de parochiële geschiedenis van Den 

Dungen.  

 
Beschrijving van het handschrift 

Het handschrift heeft als afmeting 165 mm 

breed en 400 mm hoog; de dikte is 20 mm. 

Het is gebonden en voorzien van een leren 

rug en kartonnen voor- en achterplat. 

Het is samengesteld uit 9 katernen van 

gevarieerde omvang: 1 (8 bladen), 2 (16), 3 

(10), 4 (12), 5 (12), 6 (12), 7 (8), 8 (14), 9 

(8); ( = 100 bladen). Omdat de foliëring niet 

geheel consequent is doorgevoerd, kon de 

omvang van de katernen groter zijn dan het 

aantal genummerde folio's, (100 = 200). De 

foliëring loopt van 1 tot 184 (185), fo 182 tot 

185 zijn dubbel uitgevoerd. Hierna volgen 11 

blanco folio's; de nummering gaat dan door 

met 183-184 (zie hieronder). We gaan hier 

uit van foliëring in plaats van bladzijden; dit 

is een gewoonte bij het beschrijven van 

handschriften. De laatste beschreven folio is 

fo (185), dat is in wezen de binnenkant van 

het achterplat (kaft aan de achterkant) van 

het handschrift. Het is niet gefolieerd, 

daarom fo (185). 

Pastoor H. van Beurden heeft het 

handschrift blad-nummers gegeven om een 

register te kunnen samenstellen. Het 

register staat op fo 178 - 181; het is in deze 

uitgave echter niet opgenomen. 

Van Beurden was kennelijk zo onder de 

indruk van de wateroverlast in Den Dungen 

en omgeving dat hij enkele extra folio's 

tussenvoegde na het register, om zijn 

verslag daarvan weer te kunnen geven. Hij 

schreef het eerste verslag over de 

watersnood van 1861 op fo 182. Daarna 

plakte hij de extra vellen er tussen en wel 

het eerste vastgehecht op fo 182, dus moest 

hij het "verslag van 1861" eerst 

overschrijven en wel op fo 183; vervolgens 

schreef hij het over op de nieuwe ingeplakte 

fo 182 (ballpoint-nummering) en kon daarna 

zijn verslag schrijven over 1876 (fo 183, 

ballpoint-nummering). Op fo 183 staat exact 

dezelfde tekst als op fo 182 (ballpoint-

nummering). Hierna volgen de 

bovengenoemde 11 blanco folio's, enz. 

Op fo 29, 31 en 37 zijn sporen aanwezig van 

ingeplakte krantenartikelen. 

Op fo 162 staat een tekening om de situatie 

van een put in de kerk weer te geven. 

Verder zijn in het handschrift geen 

versieringen aangebracht. 

 
Schrijvers 

Het memoriale werd geinitiëerd door pastoor 

Van Iersel. Hij verdeelde de ruimte van het 

handschrift in 10 verschillende hoofdstukken 

(Caput's): 1 (fo 3), 2 (17), 3 (32), 4 (46, en 

fo 69), 5 (46), 6 (64), 7 (80), 8 (98), 9 (116), 

10 (132).  

Tussen [....] wordt steeds aangegeven wie 

de auteur is. Op sommige plaatsen is dit 

moeilijk te bepalen of erg verwarrend. 

Zingende missen bijv. werden gedurende 

een aantal jaren gedaan; degene die de 

missen als eerste opschrijft hoeft zeker niet 



 
 

 

degene te zijn die de eindafrekening noteert. 

De volgende personen (pastoors) hebben in 

het memoriale bijdragen geleverd (het fo-

nummer geeft aan waar ze voor het eerst 

gesignaleerd kunnen worden). Van Iersel 

(3), Van Beurden (3), Van Beek (26), Klijn 

(34), onbekende hand (34), Goulmy (34), 

Van Hellenberg Hubar (34), Cox (35), A. van 

der Heijden? (48), deken Wilmer (50), Van 

den Heuvel (71), en verder een aantal 

personen die visitatie-bezoeken brachten, 

zie fo 184 - (185). 

Goulmy is met 13 regels alleen te vinden op 

fo 34. Hij hield in zijn eigen boeken de 

administratie bij. Deze zijn door E. 

Verzandvoort in diverse afleveringen in Het 

Griensvenneke gepubliceerd. 

De eerste aantekening in het handschrift 

dateert van 1852; de laatste van 1966 (Vidii 

28 marti 1966 C. v. Roesel; fo (185)). De 

beschrijving in de archief-inventaris is 

derhalve strikt genomen niet correct. 

 

 
Weergave van het handschrift 

Het handschrift is niet strikt diplomatisch 

weergegeven. Een diplomatische weergave 

stelt zich ten doel het handschrift zo 

nauwkeurig mogelijk weer te geven in een 

gedrukt beeld. De vele statistieken, 

doorhalingen van afgewerkte zielemissen en 

de inconsequente manier van schrijven 

maken zo'n weergave nagenoeg onmogelijk. 

Men zou zelfs al problemen krijgen of 

oproepen met de vraag "Is dit een 

hoofdletter of niet?". De diverse schrijvers 

zijn wat dat betreft tamelijk slordig en nogal 

inconsequent.  

Het handschrift is ook niet strikt tekst-

kritisch uitgegeven. Bij een tekst-kritische 

uitgave worden allerlei problemen van het 

handschrift opgelost en in een uitvoerige 

toelichting uitgelegd. 

In dit handschrift is het niet of nagenoeg niet 

doenlijk om aan te geven wat met een 

hoofdletter is geschreven, waar komma's 

staan, hoe statistieken opgebouwd zijn, en 

welk systeem men had voor afkortingen. 

Daarvoor oplossingen vinden en 

beschrijven, zoals gewenst in een tekst-

kritische uitgave, is natuurlijk wel mogelijk, 

maar dat zou het werkstuk zeer vertraagd 

hebben en of het dat waard is, is zeer de 

vraag. 

De schrijvers van het memoriale schreven 

immers op wat ze van belang vonden en 

dachten verder niet na over de orthografie 

van het handschrift; ze plaatsten punten en 

komma's bij goeddunken en hoofdletters als 

ze er aan dachten. 

Rien van Nuland heeft geprobeerd het 

handschrift zo nauwkeurig mogelijk over te 

zetten. Er zijn vele versies met correctie 

doorgestuurd en rondgestuurd naar L. van 

Minderhout en E. Verzandvoort. Met een 1-

op-1 fotokopie van het origineel hebben zij 

getracht een zo nauwkeurig mogelijke 

weergave van het handschrift te maken. Dat 

was de wens en het doel van het werk van 

Rien van Nuland. 

Gedurende het werken aan deze uitgave 

heeft Rien van Nuland steun, hulp en 

adviezen mogen ontvangen van diverse 

personen. Met name genoemd dienen te 

worden L. van Minderhout, J. Peijnenburg, 

J. Sanders en E. Verzandvoort. Pastor Chr. 

van Beurden gaf toestemming dat KADD nr 

4 gedurende lange tijd niet in het archief 

aanwezig was. 



 
 

 

Memoriale parochiae 

 

fo 3 

[Van Iersel]  

Registrum Memoriale Parochiae S jacobi 

Majoris De Dungen; inchoatum sub me 

Joanne Van Iersel
1
  Pastore Anno Domini 

J.C. 1800 quinquagesimo secundo, 

Constans decem capitibus sequentibus 

Caput Primum de fundatione Antiquitate et 

traditionibus Parochiae, uti et de ipsius 

circum scriptione et Monumentis
2
 

 

In de nieuwe beschrijving des Bisdoms van 

's Bosch door A. Coppens R.C. priester en 

rector te Handel namentlijk in de twede en 

laaste afdeeling van het derde deel, p. 235 
3
. worden de fundatie, oudheid en 

overleveringen der parochie Dungen zeer 

juist beschreven; zoo dat ik het overbodig 

vinde dit alles hier in te lassen.  

Enkelijk staat daar abusievelijk, dat het 

gehucht Zeldenzat borgelijk onder den 

Dungen behoort; neen, en borgelijk en 

kerkelijk ressorteerd het onder Berlicum; 

                     
     1 Johannes van Iersel, pastoor van 1826-1856. 

KADD, inv. nr. 4, Memoriale, fo 32, lijst van pastoors en kapelaans 

en assistenten. 

L. van Minderhout, Pastoor Van Iersel in: Brochure DD' 69, p. 14-

15. 

L. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, Deel 

3, p. 516-520, Pastoors en kapelaans. 

Een foto van een geschilderd portret van Van Iersel is afgedrukt in: 

Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen, foto nr. 345. 

Op het kerkhof (aan de kant van het Maaskantje) staat het 

grafmonument van pastoor Van Iersel en zijn broer Franciscus. 

     2 Vertaling: Gedenkboek van de parochie Sint Jacobus de Meer-

dere, Den Dungen begonnen door mij, Johannes van Iersel, Pastoor, 

in het jaar onzes Heren J.C. 1800 twee en vijftig, bevattende de 

volgende tien hoofdstukken. 

Hoofdstuk een, over de stichting, de ouderdom en de tradities van 

de parochie, de omvang ervan en de monumenten. 

     3 J. A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-

Hertogenbosch. Naar aanleiding van het Katholiek Meierijsch 

Memoriboek van A. van Gils, 's-Hertogenbosch, 1840-1844, 4 dln. 

Parochiegrenzen van Den Dungen. 

Oorspronkelijk was de gemeentegrens van Den Dungen tevens de 

parochiegrens. Alle inwoners binnen dit gebied vielen dan ook 

onder de jurisdictie van de pastoor. Om moeilijkheden met de 

parochie van St.-Michielsgestel te voorkomen had men besloten, 

dat de bewoners van de huizen, die op de grens met het Maaskantje 

woonden, en hun voordeur in Den Dungen hadden, parochianen 

van Den Dungen waren. In 1917 is het Maaskantje bij de parochie 

van Den Dungen gevoegd en vervielen hiermee de oude 

parochiegrenzen.  

gelijk het zoo genaamd klooster Eijkendonk 

borgelijk en kerkelijk aan den Dungen 

behoort. 

1e Op den 17 Julij 1845 is door Zijne 

Doorluchtigste  Hoogwaardigheid Henricus 

den Dubbelden, Vicaris Apostoliek des 

Bisdoms van 's Bosch, en Bisschop van 

Emaus eene streep grond, groot zeventig 

roeden en acht en vijftig ellen, welke door 

Koninglijk Besluit van den 3 september 

1840, borgelijk van S. MiGestel tot Dungens 

grondgebied was overgebragt, ook kerkelijk 

of parochialiter bij Den Dungen gevoegd: 

Zoo dat het huis en erf thans bewoond door 

Antonie Hubert Goossens, mitsgaders de 

huizen, welke later op genoemden grond 

mogten gebouwd worden, vanaf 1 augustus 

1845, ook kerkelijk behooren aan de 

parochie van Dungen.  

Zie de archiven, in welke de wettige 

bescheiden ten deze berusten
4
.  

[Van Beurden]  

2e 9 Maart 1865 heeft Z. D. H. Zwijsen de 

kanaal sluis no 1 met alles wat tot het 

grondgebied van  S: Bosch behoort van de 

parochie Den Dungen afgenomen: en aan 

de Parochiekerk van St Jacob te S. Bosch 

toegevoegd volgens bewijs in de archieven
5
. 

                     
     4 Henricus den Dubbelden, Apostolisch Vicaris van 's-Hertogen-

bosch, 1831-1851. 

Op 30 september 1840 ruilde Den Dungen ruim 27 hectare grond, 

de Pettelaarse Schans, tegen een strook grond van St.-

Michielsgestel, groot 1,2 hectare dat gelegen was tegenover de 

kerk. Kerkelijk werd die strook in 1845 bij de parochie van Den 

Dungen gevoegd. Antonius Hubertus Goossens, looier en tapper, 

die daar woonde, werd parochiaan van Den Dungen.  

GADD, inv. nr. 342, Stukken betreffende de grenswijzingen tussen 

de gemeente van Den Dungen en St.-Michielsgestel.  

KADD, inv. nr. 19, Stukken betreffende de parochiegrenzen tussen 

Den Dungen en Sint Michielsgestel, 1845-1931. 

Bisscoppelijk Archief, Dossier Den Dungen. 

Heemsprokkels. Jubileumboek Heemkundevereniging " Op die 

Dunghen", (1992), p. 79.  

     5 Johannes Zwijssen, coadjutor van Den Dubbelden, 1842-1851, 

bestuurder van het Bossche Vicariaat, 1851-1868, bisschop van 's-

Hertogenbosch en Aartsbisschop van Utrecht, 1853-1868. 

 

Kerk Archief / Parochie archief.  

Volgens het kerkelijk recht moet elke pastoor een archief hebben. 

Een vast onderdeel van het archief zijn de doop-, trouw- en 

begraafregisters, de lijst van fundaties, een register (Registrum 

Memoriale) waarin alle gegevens worden opgetekend die van 

belang zijn voor de pastoor en zijn opvolgers, een exemplaar van de 

kerkinventaris, brieven van de bisschop en verdere documenten die 

van belang om bewaard te worden.  

Pastoor Van Iersel en Van Beurden verwijzen in het Memoriale 



 
 

 

3e 24 Mei 1866 heeft Z. D. H. een nieuw 

geboud huisje aan  voetpad Kuijpers Wal 

sectie B. nr. 1605 gedeclaseerd tot de 

Parochie Dungen te behoren dewijl er enige 

twijfel bestond of dien grond in vroegere 

tijden niet tot de gemeente St. MGestel 

behoorden en door het kadaster aan Den 

Dungen toegemeten
6
. 

 
fo 4 

[Van Iersel]  

Eerst had deze parochie gene eigene kerk, 

ook gene pastoreele woning - in het jaar 

1782 is de toen bestaande ellendige 

schuurkerk, huis en hof in de Paterstraat 

door het kerkbestuur aangekogt van de 

erfgenamen van den Eerw. Heer Vervorst, 

tijdelijken pastoor van Dungen, beloopende 

met de ongelden de somma van 5000 

gulden - Zie de archieven.  

In het jaar 1793 is gebouwd aldaar aan de 

pastorij eene schone nieuwe kerk voor 

12000 gulden, waarvan J.A. Coppens 

vergeet melding te maken. [Van Beurden in 

de marge: Het was nogtans maar eene 

zoogenaamde schuurkerk.]
7
 

                                
regelmatig naar hun archief. In 1983 hebben R. van Nuland en J. 

Sanders het archief opnieuw geïnventariseerd en beschreven. 

Wanneer er in het memoriale naar een archief verwezen wordt, 

wordt is dat nu naar: Inventaris van het archief van de parochie van 

de H. Jacobus de Meerdere te Den Dungen (1420) 1751-1978 

(1982). 

 

KADD, inv. nr. 20, Brief van J. Zwijssen aan de pastoor van   Den 

Dungen betreffende de grenzen tussen de parochie van Den 

Dungen en de parochie van Sint Jacob in 's-Hertogenbosch, 1865. 

     6 KADD, inv. nr. 19, Stukken betreffende de parochiegrenzen 

tussen Den Dungen en St.-Michielsgestel, 1845-1931. 

     7 Paterstraat nr 38. 

Wilhelmus Petrus Vervorst, pastoor 1748-1781. 

Archiefstukken die betrekking hebben op de schuurkerk: 

KADD, inv. nr. 119, Stukken betreffende verkoop door J. Scheffers 

te 's-Hertogenbosch aan de kerkmeesters te Den Dungen van de 

schuurkerk en de pastoorswoning, 1782. 

KADD, inv. nrs. 44, 116-122 en 127, Stukken betreffende de 

schuurkerk. 

L. van Mindehout, brochure DD'69, Schuurkerk, p. 9 

A.R.M. Mommers, Inventaris van het administratief oud- en nieuw-

archief der gemeente Den Dungen, p. 15-18 

W.A.J. Munier, De lotgevallen van de schuurkerk van Den 

Dungen; in Ts. Brabants Heem 1994, nr 46, p. 7-20 

R. van Nuland, De schuurkerk van Den Dungen  met Algemene 

inleiding door J. Sanders; in Ts van de heemkundevereniging Den 

Dungen jrg 14 (1989), afl. 1, p 12-14 

L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, deel 3, 

p 512-515 

 

Den 5 December 1807 is door Louis 

Napoleon, Koning van Holland in eene 

Decisie gegeven te Utrecht aan de R. C. 

Gemeente van Dungen toegekend de oude 

grote Parochie Kerk toen in het gebruik der 

Gereformeerden aan welke uitkeeringen 

moesten gedaan worden - genoemde 

koning beloofde ook de nodige reparatien te 

zullen betalen, maar hiervan is niets 

geworden niet tegenstaande alle gedane 

instantien
8
. 

 

Louis Napoleon gaf te gelijk het gebruik van 

het openstaande Domines hiuis in de Litze 

straat, hetwelk naderhand onder de nodige 

approbatien van het Gouvernement is 

gesloopt, en de afbraak ervan gedeeltelijk is 

gebruikt aan de tegenwoordige pastoreele 

woning. De grond werd tegen anderen bij de 

huidige pastorij gelegen verruild. Zie de 

archieven. 

 

Om rede de Kerk in de Paterstraat te klein 

was geworden, en de oude Parochie Kerk 

was genaast, besloot men deze te 

repareeren en te betrekken en digt bij de 

zelve eene nieuwe deftige pastoreele 

huizing te bouwen
9
.  

                     
    8 Over de teruggave van de kerk in 1807 schrijft pastoor Van 

iersel in KADD, inv. nr. 44, Doopboek 1810-1850, de teruggave 

van de kerk door Koning Louis Napoleon in December 1807 is 

geschied volgens liggende bewijzen van de Minister Mollerus 

gedateerd den 16 December. Deze bewijzen heb ik onder de 

archieven nooit gevonden. J. van Iersel Pastoor. 

Archiefstukken betreffende de teruggave en ingebruikname van de 

kerk: 

KADD, inv. nr. 44, 123-128 

L. van Minderhout, Brochure DD'69, Teruggave, p. 11-13 

L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, deel 3, 

p 512-515 

Op een glas-in-lood-raam, in de linker zijbeuk van de kerk, is te 

zien, dat koning Lodewijk Napoleon de sleutels van de kerk aan 

pastoor Van Baer overhandigt. Onder deze voorstelling staat de 

tekst: In de kerk door Lodewijk Napoleon Koning van Holland de 

katholieken terug gegeven draagt op 12 juli 1821 pastoor Paulus 

Antonius van Baer de eerste H. Mis aan God op. Over de 

historische betrouwbaarheid van deze tekst zijn de nodige 

vraagtekens te zetten. 

     9 Litsestraat ter plaatse van nr. 55 

KADD, inv. nrs 130 en 194, Stukken betreffende de oude pastorie 

L. van Minderhout, Zes Eeuwen Den Dungen, p 75 

Idem, Brochure DD'69, p 13 

L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, deel 3, 

p 514-515 

 



 
 

 

De oude Pastorij en hof, met den grond, 

waarop de schuurkerk gestaan had, werd 

verkogt aan den kerkmeester Mathias 

Godschalk voor 2100 gulden. [Van 

Beurden]: Van deze is dat huis bij erfenis 

overgegaan aan zijnen zoon Antonius 

Godschalk; van deze wederom  bij erfenis 

aan zijn zoon Joannes Godschalk en van 

deze wederom bij erfenis aan zijnen broeder 

den Eerw. Heer Adrianus Godschalk, die in 

1878 Bisschop van  S. Bosch geworden is
10

. 

 
fo 5 

[Van Iersel]  

Door den Eerw. Heer Paulus van Baar, 

Pastoor te Dungen werd den eersten steen 

van deze nieuwe pastorij gelegd den 29 julij 

1821, en in hetzelve jaar betrok men de 

groote kerk. De nieuwe pastorij met 

aankoop  van gronden voor tuin etc. koste 

circum  circa 15000  -  De reparatien der 

kerk beliepen wel 4000 gulden; want in het 

jaar 1807 ontvongen ze de Catholijken uit 

de handen der Gereformeerden in eenen 

erbarmelijken toestand - van toen af aan 

hadden zij zware ijzere ankers over het 

gewulf der kerk gelegd, om de zijmuren, die 

aan het uitzakken waren, te verbinden
11

.  

 

                     
     10 Adrianus Godschalk, geboren te Den Dungen in, 1819, 

bisschop van 's-Hertogenbosch (1878-1892). 

R. van Nuland, Religieuzen van Den Dungen, Adrianus Godschalk, 

in: Het Griensvenneke, jrg. 16 (1991), p. 76. 

Een foto, van een geschilderd portret van Mgr. Godschalk is 

afgedrukt in: Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen, foto nr. 400.  

Op een glas-in-lood raam, in de linker zijbeuk, is bisschop 

Godschalk afgebeeld. Boven in het raam is zijn wapen te zien. 

     11 Paulus Antonius van Baer, 1821-1826. 

KADD, inv. nr. 4, Memoriale, fol. 32, Lijst van pastoors, kapelaans 

en assistenten.  

 

W. A. J. Munier, De zorg voor het huis des Heren van Paulus 

Antonius van Baer, pastoor van Den Dungen (1812-1826) en van 

Waalwijk (1826-1836), in: Ziel en Zaligheid in Noord Brabant. 

Vijfde verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse 

kerkgeschiedenis, Delft, 1993, p. 259-176. 

Een foto van een geschilderd portret van Van Baer is afgedrukt in: 

Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen, foto nr. 344. 

 

KADD, inv. nr. 127, kerkrekeningen (1826-1827).  

Idem, inv. nrs. 130 en 194, Stukken betreffende het herstel van de 

kerk en de  bouw van de pastorie. 

L. van Minderhout, Brochure DD'69, p. 13. 

L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, deel 3, 

p. 513-515. 

[Van Beurden]:  

In het jaar 1859-60 zijn in die kerk nieuwe 

ramen gezet
12

. Zie pag. 22. 

[Van Iersel]   

De Patroon der Dungense Parochie is De 

Heilige Apostel Jacobus den Meerdere, en 

zij viert hare kerkwijding op den tweden 

Zondag na  Paschen; [Van Beurden]: Ab 

anno 18: per totam Diocesim dom 1V 

Augusti
13

 

[Van Iersel]  

ut S.S. canonum praescriptis plenissime 

satis fiat, omniaque in tuto ponantur, nos 

utentes ordinaria atque extraordinaria 

potestate qua gaudemus, in quantum opus 

est Parochias in Dioecesi Buscoducenti 

juxta limitationes et terminos quibus, hodie 

circumscribuntur, Decreto nostro dd. 12 Julii 

1854, nr. 278 ereximus, aut ab antiquo 

erectas confirmamus 

erat Signatum 

J. Zwijsen 

Arch Ult [Utrecht] 

Adm. Ap- Buscoducensis
14

 

 

                     
     12 KADD, inv. nr. 133, Brief aan J. Zwijsen, bisschop van 's-  

Hertogenbosch, betreffende de financiering van de glas-in-lood 

ramen in de kerk, 1859.  

De glas-in-lood ramen uit 1859 zijn omstreeks 1930 vervangen 

door de huidige ramen.  

P. Goulmy. De parochie van Den Dungen en hare kerk 1569-1926, 

p. 26-30. 

     13 Of de stichters van de Dungense kapel St. Jacobus als 

patroonheilige gekozen hebben is niet bekend. Zeker is, dat hij in 

1471 de patroon van de kapel was (Stadsarchief 's-Hertogenbosch, 

R 1240, fol. 123). In 1569, toen Den Dungen een zelfstandige 

parochie werd, bleef St. Jacobus de patroonheilige.  

L. van Minderhout, Brochure DD'69, p. 3-5.  

L. Schutjes. Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, deel 3 

p. 512. Zonder bronvermelding wordt hier gesproken over een St. 

Antoniuskapel. 

 

Vertaling; Vanaf 18:[?] wordt in het diocees de feestdag van St. 

Jacobus gevierd op 14 augustus.  

     14 vertaling: Opdat de H.H. Canon (kerkelijk wetboek) in zeer 

hoge mate moet voldoen aan de voorschreven zaken en opdat alles 

geheel geplaatst wordt, hebben wij opgericht met gebruikmaking 

van onze gewone en buitengewone wijdingsmacht die wij genieten, 

zo veel als nodig parochies in het diocees 's-Hertogenbosch volgens 

de grenzen en afbakeningen waarmee zij vandaag worden 

omschreven in ons decreet van 12 juli 1854 nr. 278 en wij 

bevestigen de van ouds opgerichte (parochies). Was getekend, J. 

Zwijsen, Aartsbisschop van Utrecht, Apostolisch Administrateur 

van 's- Hertogenbosch. 



 
 

 

[Van Beurden] 

In 1869 bouwde Jan Rijnders een huis 

tegenover het gemeentes schoolhuis en 

school, meestal staat dit huis op gemeentes 

grond van St. Michielsgestel maar het 

voorste gedeelte staat op gemeentes grond 

van Den Dungen, Want hij dempte eene 

sloot die de grensscheiding van beide 

gemeentes was, en bouwde  zoover over de 

sloot heen dat de zij deur die aan den 

oosten zeikant is ingebragt en in de kamer 

uitkomt, ook nog staat op gemeentes grond 

van Den Dungen; dewijl de voordeur 

bepaald tot  welke parochie een huis be-

hoort, daarom behoort dat huis tot de 

parochie Den Dungen. 

Qd attestor H. van Beurden, Parochus den 8 

Maart 1870
15

. 

 
fo 6   

[Van Beurden]  

In 1877 heeft Wilhelmus Merkelbach eenen 

sloot gedempt die de grensscheiding was 

van de gemeente den Dungen en  St. 

Michielsgestel, en de voorpoting die op de 

gemeente van den Dungen lag aangekogt, 

en bij zijn land, dat gemeente St. 

Michielsgestel is bijgevoegd. Die voorpoting 

en sloot was gelegen ten Westen van het 

huis van Jan Rijnders (waarover hierover 

blad 25) Maar om altijd die grensscheiding 

te kunnen vinden, zijn in het midden van 

dien sloot, thans gedempt, vijf steenen (een 

soort van Bentheijmer steen) ingegraven. 

Zegge vijf steenen omdat de sloot eene 

krommende rigting had.  

Dit is ook beschreven in een afzonderlijk 

stuk bevindende in de archieven der kerk.  

De burgemeester heeft beloofd hiervan ook 

aantekeening te houden
16

. 
                     
     15 Grinsel 16-18. 

Qd attestor: Quod attestor, dit is: "hetgeen ik verklaar".  

 

Henricus van Beurden, pastoor van 1856-1892. 

P. Goulmy, De parochie van Den Dungen en hare kerk 1569-1926, 

p. 47. 

Foto's van pastoor Van Beurden zijn afgedrukt in: Bekijk 't maar! 

Fotoboek Den Dungen, foto nrs. 346 en 347. 

     16 W. Merkelbach, looier, hoek Grinsel / Schoolstraatje, ter 

plaatse van Grinsel 10 . 

 

Voorpoting: dit is hier land voor je eigen land.  

KADD, inv. nr. 32, Memorie door pastoor Van Beurden betref-

 

Omdat de grensscheiding van de Parochien 

 Dungen en Schijndel op het burgelijk 

grondgebied van Schijndel niet bekend 

waren, hebben de pastoor van Den Dungen 

H. van Beurden en de Pastoor van Schijndel 

F. v. Luijtelaar tezamen eene 

grensscheiding bepaald en is deze den 10e 

Februarij 1874 goedgekeurt en bekrachtigd 

door Z. D. H. J. Zwijsen Aarts-Bisschop; 

Bisschop van S Bosch, waarvan het 

oorspronkelijk stuk of acte in het archief is 

bewaard tegelijk met een uittreksel van de 

gemeentes kaart van Schijndel. 

Deze scheiding is bepaald als volgt 

Beginnende vanaf den grooten weg van 

Schijndel naar Den Dungen, in oostelijke 

rigting onder de gemeente Schijndel, den 

sloot volgenden tusschen de kadastrale 

nummers sectie B No 185 en 187. 

Vervolgens tussen No 886 en 2648 dan 

tusschen den Ns 753 en de No 690 - 2350 - 

694 - 696 - 698 - 701 - 702 - 703 - 704  

Vervolgens in noordelijke rigting tusschen 

laatstgemelde Ns 704 en 705 

Verder in bijna dezelfde rigting Noord 

Waards tussen 710 en 675 en tussen 2445 

en 672, in regte lijn uitlopende in de steeg, 

of weg, tussen Ns 2441 en 771, alwaar de 

grensscheiding is tussen Berlicum en 

Schijndel
17

. 

 
fo 7-16 blanco 

fo 17 

[Van Iersel]  

Caput secundum 

Referantur nomina Benefactorum qui 

Ecclesiam vel capellam aedificaverint vel 

aedificari curaverint; altare, tabernaculum 

vel insigne alquod Monumentum aut 

ornamentum dono dederunt
18

 

 
                                
fende de demping van de grens-sloot en de nieuwe grensmarkering 

tussen Den Dungen en Sint Michielsgestel, 1877. 

     17 KADD, Inv. nr. 21, Overeenkomst tussen de pastoors van Den 

Dungen en Schijndel betreffende de parochie grenzen, 1874. 

     18 Opsomming van de namen der weldoeners die de kerk dan 

wel de kapel hebben gebouwd of hebben laten bouwen; die een 

altaar, tabernakel of enig bijzonder monument of sierstuk hebben 

geschonken. 



 
 

 

Door mijn voorzaat den Eerw. Heer P. van 

Baar vinde ik aangeteekend dat Maria 

Eijkemans in 1819 gaf eenen nieuwen 

zilveren kelk
19

. 

Twee beelden van de Heilige Apostelen 

Petrus en Paulus werden in hetzelve jaar 

vereerd door Joannes van Geffen
20

. 

In 1822 gaf Jan Spierings en de weduwe 

Adriaan Godschalk de beelden van St. 

Joseph en St. Anna
21

. 

Het beeld van den H. Francicus van Assisen 

werd geschonken door Adriana van de 

Westelaken
22

.  

Het beeld van de H. Lucia door Derik 

Smulders
23

, en 

Het beeld van de heilige Barbara door Dien 

Antonie Eijkemans
24

. Frens van der Heijden 

                     
     19 Pastoor Van Baer heeft achter in het doopboek (KADD, inv. 

nr. 44, fol. 25) opgetekend wie er iets ter versiering van de kerk 

geschonken heeft. Deze lijst heeft pastoor Van Iersel, met enige 

weglatingen en aanvullingen, overgeschreven in het memoriale.  

Van Baer: Een nieuwe zilvere kelk vereerd door Maria Eijkemans, 

geestelijke dochter, 1819. Van Iersel: laat "geestelijk dochter" weg. 

KADD, inv. nrs. 282 en 283, Inventaris van het kerkelijk 

kunstbezit. 

De parochiekerk van St. Jacobus de Meerdere, p. 50. Bij de foto 

staat geschonken in 1818, dit moet zijn 1819. 

     20 Van Baer: twee beelden van de H. H. Ap: Petrus en Paulus 

vereerd door Johannes van Geffen 1819. Van Iersel, laat het jaartal 

1819 weg. 

Tijdens het pastoraat van pastoor Cox (1956-1978) zijn de beelden 

van Petrus en Paulus uit de kerk verdwenen. 

Johannes van Geffen, kerkmeester, gemeenteraadslid, wethouder, 

gehuwd met Maria Antonius Meulenbroek. 

KADD, inv. nrs. 282 en 283, Inventaris van het kerkelijk 

kunstbezit. 

P. Goulmy, De parochie van Den Dungen en hare kerk 1569 -1926, 

p. 22-23. 

     21 Van Baer: twee beelden St. Joseph en St. Nicolaas (St. 

Nicolaas is doorgestreept) H. Anna vereerd door Jan Spierings 

1822 en Wed: Adr. Godschalk. Van Iersel neemt dit letterlijk over. 

     22 Van Baer: 't beeld van den H. Franciscus vereerd door 

Adriana Fr: van de Westelaken 1822. Van Iersel laat Fr. en het 

jaartal 1822 weg. 

Het beeld van de H. Franciscus is omstreeks 1926 uit de kerk 

verdwenen. Het beeld van de H. Franciscus wordt door Pastoor 

Goulmy niet beschreven in: De parochie van Den Dungen en hare 

kerk 1569-1926. 

     23 Van Baer: 't beeld van de H. Lucia vereerd door Derik 

Smulders 1822. Van Iersel laat het jaartal 1822 weg.  

Tijdens het pastoraat van pastoor Cox (1956-1978) is de H. Lucia 

uit de kerk verdwenen.  

     24 Van Baer: 't beeld van de H. Barbara vereerd door Dien 

Antonie Eijkemans 1822. Van Iersel laat het jaartal 1822 weg. 

Het beeld van de H. Barbara staat nu in ingang van de wenteltrap 

vereerde het beeld van de H. Laurentius
25

.  

De schone kopere kroon met 6 armen 

vervaardigd door Dijkmans te 's Bosch was 

eene gift van Mathias Godschalk. Zij koste 

350 gulden
26

. 

De twee schone kopere voetkandelaren 

kosteden ieder 100 gulden
27

, als ook het 

klein Lieve Vrouwe troontje, Beeldje en 

klederen, werden daargesteld uit diverse 

giften [V.Beurden: dit is verwerkt en in de 

kapel gebruikt] onder mij gaf vrouw Van 

Zutphen aan het Lieve Vrouwe beeldje eene 

schone goude ketting met goude medailje 

en Heerbroeder Zaliger Franciscus van 

Iersel schonk haar eenen schonen zilveren 

paternoster etc
28

.  

De kerkmeester Ciske Eijkemans gaf de 

twee kleine vergulde Lusters voor de kleine 

Altaren
29

. 

                                
die voor 1899 naar de gewelven voerde.  

KADD, inv. nrs. 282 en 283, Inventaris van het kerkelijk 

kunstbezit. 

P. Goulmy, De parochie van Den Dungen en hare kerk 1569-1926, 

p. 24. 

     25 KADD, inv. nr. 44: achter in het doopboek wordt door Van 

Baer het beeld van de H. Laurentius niet genoemd.  

Van Iersel vermeldt niet wanneer het beeld van de H. laurentius 

geschonken is, maar in 1853, toen hij het memoriale aanlegde was 

het er.  

KADD, inv. nrs. 282 en 283. Inventaris van het kerkelijk 

kunstbezit. 

P. Goulmy, De parochie van Den Dungen en hare kerk 1569-1926, 

p. 25.  

De H. Laurentius was volgens Goulmy afgebeeld met een groot 

rooster. Het rooster is echter in de loop van de tijd verdwenen.   

     26 Van Baer: Een koperen kroon vereerd door Mathijs 

Godschalk. 1822. Van Iersel voegt er aan toe: met 16 armen 

vervaardigd door Dijkmans te s Bosch. Het jaartal 1822 laat hij 

weg.  

Mathias Godschalk, kerkmeester, gemeenteraadslid,  x Anna Maria 

Antonius van Grinsven. 

     27 Van Baer: twee nieuwe voetkandelaren uit giften van 

verscheidene, deels betaald uit de kerke-kas 1821. Van Iersel voegt 

er aan toe dat ze ieder 100 gulden kosten. Het jaartal 1821 laat hij 

weg. 

     28 Franciscus van Iersel, broer van Pastoor Van Iersel, Assistent, 

1826-1843, kapelaan 1843-1849.  

 

Pater Noster; verouderde Zuid-Nederlandse benaming voor 

rozenkrans. Dit is een snoer bestaande uit vijf maal tien kleinere 

kralen, waarop telkens een grotere volgt; bij elke kleine wordt het 

Weesgegroet gebeden en bij iedere grotere het Onze Vader. Aan het 

snoer hangen een kruisje en enige kralen voor inleidende gebeden. 

     29 Franciscus (Ciske) Eijkemans, leerlooijer, kerkmeester, 



 
 

 

Adriana van de Westelaken betaalde 300 

gulden voor zes nieuwe kopere kandelaren.  

 
fo 18 

[Van Iersel]  

De beide kleine altaren waren in het jaar 

1828 een present van Henricus Adriaan de 

Cock, den maker dezer was Dieltjes te 

Grobbendonk
30

  [Van Beek: zie bladz. 28] 

 

In de vier beelden der Gilden Ambrosius, 

Antonius, Georgius en Catharina betaalde 

de respectieve Gildes ieder vijftig gulden
31

. 

 

De Predikstoel, gemaakt door Dieltjes en 

Van Hool beeldhouwer te Antwerpen, koste 

1878 gulden, welke door diverse giften werd 

daargesteld; De pastoor J. van Iersel, 

betaalde daarin 300 gulden
32

. 
                                
gemeenteraadslid, gehuwd met Anna Maria Ottens uit Uden. 

 

Lusters: hangende kroonkandelaren 

     30 Hendikus Adriaan de Cock, geboren in 1794, zoon van 

Adriaan, gehuwd met Maria Henricus Wijgergangs 

     31 In 1837 verkocht Pastoor Van Iersel de vier gilde-beeldjes van 

St. Ambrosius, St. Catharina. St. Joris en St. Antonius voor 13 

gulden aan de pastoor van Heeswijk. Tezelfdertijd kocht hij bij de 

beeldhouwer Peters te Antwerpen voor de vier gilden vier nieuwe 

gilde-beelden (KADD, inv. nr. 127, rekeningen, 1837). Het beeld 

van St. Joris is voor 1926 uit de kerk verdwenen en dat van St 

Antonius tijdens het pastoraat van pastoor Cox. 

Archief betreffende de gilden en gilde-beelden. 

KADD, inv. nrs. 282 en 283, Inventaris van het kerkelijk 

kunstbezit. 

Idem, inv. nrs. 360, 361 en 362, stukken betreffen het St. 

Antoniusgilde. 

Idem, inv. nr. 363, St. Catharinagilde. 

P. Goulmy, De parochie van Den Dungen en hare kerk 1569-1926, 

p. 24-25. 

R. van Nuland, Het gilde van St. Catharina, in: Ts. van de 

Heemkundevereniging Den Dungen jrg. 4 (1979) nr. 1, p. 3-38. 

R. van Nuland, Het gilde van St. Ambrosius in: Het Griensvenneke, 

jrg. 19 (1998) nr. 1, p. 9-12. 

R. van Nuland en L. van Minderhout, Het St. Antoniusgilde van 

Den Dungen in: Ts. van de Heemkundevereniging Den Dungen jrg. 

6 (1981) nr. 3, p. 4-11. 

E. Verzandvoort, Rekenboek ten behoeve van de dekens van St. 

Antonius Gulde int jaer 1752, in: Ts. van de Heemkundevereniging 

Den Dungen jrg. 6 (1981) nr. 4, p. 2-39. 

     32 KADD, inv. nr. 127, rekening 1829, fol. 65.  

In de jare 1829 is door de voornaamste ingezetenen de nieuwe 

predikstoel present gedaan aan de kerk de makers van dezelve zijn 

geweest Dieltjes, die eraan verdient heeft 783 en van Hool, wiens 

rekening was 1045, zame 1837 de vrachten waren 45 gulden; de 

ingezetenen hebben daartoe bijgebracht 1878, dus  komt er tekort 

5-0-0.   

KADD, inv. nrs. 282 en 283, Inventaris van het kerkelijk 

 

Het schone orgel met kas en oxaal waar van 

Buijzen te Boxmeer vervaardigde het 

schrijnwerk, de Heer Peters te Antwerpen 

het beeldwerk en het orgelwerk de Heer 

Smits te Reek in den jare 1836; beliep circa 

9000 gulden. Door 120 contribuanten werd 

aangebragt 3366-70  Wij namen daar in 

deel voor 300 gulden
33

 [Van Beurden: zie 

pag. 20.] 

 

Den schonen Lieve Vrouwen troon gemaakt 

door den beeldhouwer Peters in het jaar 

1842, voor 1500 gulden, betaalde ik pastoor 

heel en gansen. [Van Beek, in de marge: 

Deze troon is in Augustus 1903 

overgebracht naar de kapel, omdat hij in 

den kerk in de weg stond. J. v. Beek 

pastoor
34

. 

                                
kunstbezit. 

Een foto van de preekstoel is afgedrukt in: Bekijk 't maar! Fotoboek 

Den Dungen, foto nr. 332. 

     33 Pastoor van Iersel schrijft over het orgel in de kerkrekening 

van 1836 (KADD, inv. nr. 127, fol. 96-97):  

Ter euwige gedagtenise 

In den jare achtienhonderd en zes en dertig, onder de Roomsch 

Catholieken Pastoor J. van Iersel, de kerkmeesters Mathias 

Godschalk, Antonie van de Westelaken, Francis Eijkemans, en 

Delis van Heck, is in de kerk van Den Dungen geplaatst een 

prachtig nieuw orgel, gemaakt door den Heer Smits, orgelmaker, 

te Reek, en den Heer Buijsen, schrijnwerker te Boxmeer, en den 

Heer Peters, Beeldhouwer te Antwerpen. De ingezetenen hebben 

door vrijwillige bijdragen daar in gecontribueert  

de aanzienlijke somme van drie duizend, drie honderd zes en zestig 

gulden en veertien stuivers. 

De edele contribuanten zijn geweest 120 in getal, wiens naam in 

zegening zullen blijven, en in de Archieven der Pastorij ten allen 

tijden bewaard zullen blijven.  

In 1909 is de eikenhouten orgelkast verkocht voor  150,- (KADD, 

inv. nrs. 232, rekening 1909). 

R. van Nuland, Muziek in de Dungensekerk in: Het Griensvenneke, 

jrg. 11 (1986), nr. 2, p. 12-18. 

     34 De Mariatroon, die in de kerk stond, verhuisde in 1903 naar 

de congregatiekapel. Toen deze kapel in 1926-27 tot sacristie 

verbouwd werd, moest de Mariatroon ook daar het veld ruimen.  

 

De beelden van de H. Augustinus, Bernardus, Dominicus (of St. 

Jan van het Kruis) en Alphonsus Lioguori, die op de hoeken van de 

stonden, kregen een plaatsje in het priesterkoor. Een gedeelte van 

de voet doet nu dienst als lezenaar in het priesterkoor. Het 

voorfront van de lezenaar is versierd met bloemen en 

vruchtenguirlanders. In het midden was  oorspronkelijk een 

stralende zon aangebracht. Deze is er, omstreeks 1990, van af 

gehaald en vervangen door een plaquette met een afbeelding van 

St. Jacobus, gemaakt door E. Coppens.  

Een foto van een gedeelte van de Mariatroon, waarop de zon nog te 

zien is, staat afgedrukt in: De parochiekerk van St. Jacobus de 

Meerdere, p. 62. 



 
 

 

 

Ook schonk ik aan de kerk de schilderijen 

Moizes aan de Roode zee. 

De verzoening van Jacob en Esau, een 

schoon origineel stuk. 

De heilige familie, uitmuntend stuk uit de 

school van Rubens [Van Beurden voegt er 

bij: 25 gl]  

Eene verschijning van Onze Lieve Vrouw 

met het kindeke aan een heiligen, origineel 

stuk van Karel van Mander. 

het laatste avondmaal. 

het schone stuk voorstellende Den 

Zaligmaker aan het Kruis in de 

Duisternissen der aarde. 

Den gestorven christus, beweend door de 

Engelen. 

Het Huwelijk van onze lieve vrouw met s 

Joseph
35

. 

 
fo 19 

[Van Iersel]  

De beste missaal met zilvere beslag
36

, [Van 

Beurden, in de marge: deze missaal is de 

beste niet meer] het zilveren schenkbord, 

De zilvere ampullen zijn presenten van mij  

J. van Iersel Pastoor
37

. 

De extra Schone Gotise Remonstrance 

gemaakt door Esser te Weert voor 1250 

gulden, gaf mijn Heerbroer Zaliger 

Franciscus van Iersel
38

. 

                                
KADD, inv. nrs. 282 en 283, Inventaris van het kerkelijk 

kunstbezit. 

     35  KADD, nrs. 283 en 283, Inventaris van het kerkelijk 

kunstbezit. 

Foto's van de schilderijen zijn afgedrukt in: De parochiekerk van 

St. Jacobus de Meerdere, p. 41-43. 

     36 Missaal: liturgisch boek dat de integrale teksten bevat van het 

vaste gedeelte en de gewone gebeden van de Mis in de volgorde 

van het kerkelijk jaar alsook de wisselende gebeden, gezangen en 

lezingen voor alle dagen van het kerkelijk jaar.  

 

     37 Ampullen: schenkkannetjes, gewoonlijk van glas, maar ook 

van tin of edel metaal, dienende voor de wijn en het water, die bij 

het opdragen van de Mis worden gebruikt.   

Een foto van ampullen staat afgedrukt in: De parochiekerk van St. 

Jacobus de Meerdere, p. 53. 

KADD, inv. nrs. 282 en 283, Inventaris van het kerkelijk 

kunstbezit.  

     38  Remonstrance of monstrans: vaak fraai bewerkt liturgisch  

voorwerp, waarin de geconsacreerde hostie, achter glas, zichtbaar 

ter verering en aanbidding kan worden getoond, bij voorbeeld 

In 1842 maakte Buijzen de nieuwe 

biechtstoelen, zij bedroegen 1000 gulden, 

door presenten werden daartoe bijgedragen 

653-85
39

.  

De allerschoonste Processievaan 

vervaardigd door den Heer Stolzenberg te 

Roermonde beliep 854-50, waar in de 

weduwe Dien Doris Godschalk gaf 300 

gulden
40

. 

De schone koorkap door Stolzenberg koste 

400 gulden. De erfgenamen van den oud 

pastoor van Dungen den Heer Van Liempd, 

gaven daar in 140 gulden
41

, ik pastoor gaf 

200 gulden. 

Juist van dezeve rijke stof en coleur kregen 

wij in 1849 door Stolzenberg een pragtig 

misgewaad voor drie Heeren, met een puik 

                                
tijdens het Lof en een processie. 

De zilveren "remonstrance", geschonken door Fr. van Iersel, is 

gemaakt in 1848 door Esser te Weert. De voet is versierd met 

afbeeldingen van heiligen, waaronder ook die van de H. Franciscus 

van Sales, de patroonheilige van de schenker.  

KADD, inv. nrs. 282 en 283, Inventaris van het kerkelijk 

kunstbezit. 

Een foto van de monstrans is afgedrukt in: De parochiekerk van St. 

Jacobus de Meerdere, p. 52. 

     39 Biechtstoel, kerkmeubel voor het afnemen van de biecht. De 

stoel bestaat gewoonlijk uit drie delen. Het middelste gedeelte is de 

zitplaats de biechtvader; links en rechts daarvan is een knielbank 

voor biechtelingen, die door een wand met een rooster gescheiden 

zijn van de biechtvader.  

Archief betreffende de biechtstoelen, KADD, inv. nr. 127, 

rekeningen 1842. Aan de schrijnwerker Buizen te Boxmeer en de 

beeldhouwer Peters te Antwerpen werd voor het maken van de 

biechtstoelen  865,85 betaald.  

KADD, inv. nrs. 283 en 283, Inventaris van het kerkelijk 

kunstbezit. 

Een foto van een biechtstoel is afgedrukt in: De parochiekerk van 

St. Jacobus de Meerdere, p. 24. 

     40 Een processie is een plechtige optocht van priesters en gelo-

vigen, binnen of buiten het kerkgebouw en kan bijvoorbeeld 

gehouden worden ter ere van het H. Sacrament of een heilige. In 

een processie ter ere van een heilige worden  meestal zijn/haar 

beeld en relikwieën van de heilige meegedragen. De stoet wordt 

vooraf gegaan door het processiekruis, geflankeerd door een 

processielantaarn. Het geheel kan worden opgeluisterd door 

processievaandels en vaandels van religieuze broederschappen en 

verenigingen. Op de processievaandels, die meestal rijk geborduurd 

zijn, zijn soms de patroon van de kerk, van een broederschap of een 

bijbels tafereel afgebeeld. 

KADD, inv. nr. 283, Inventaris van het kerkelijk kunstbezit. 

     41 Norbertus Joseph van Liemdt, pastoor van 1813-1821. 

P. Goulmy, De parochiekerk van Den Dungen en hare kerk 1569-

1926, p. 46. Pastoors en kapelaans. 

L. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, deel 

3, p. 519. Pastoors en kapelaans van Den Dungen 



 
 

 

puik humerale het beliep 1015 gulden, de 

helft betaalde ik en de andere helft 

Allegunde van Osch
42

. 

De Eerwaarde Heer J Smits kapellaan alhier 

gaf in het overheerlijk tapijt voor het groot 

altaar 74-25
43

 [Van Beurden, in de marge: 

dit tapijt grotendeels verslete zijnde is later 

op de kleine altare gebruikt en vervangen 

door een nieuw, een geschenk van de wed. 

Jois
44

 Ondersteijn. Zie pag. 36.] 

Mijne familie vereerde vele Kasuivels, Alben, 

Communie klederen, Benedictie doeken, 

mijne zuster Arnolda gaf in 1853 een 

alleschoonste lofstool van 106 present aan 

de kerk
45

. 

 

De kruisweg is door diverze betaald [Van 

Beurden: Deze kruisweg is met goedkeuring 

van Mgr. Godschalk van den 13 September 

1885 nr. 2138 voor niets afgestaan aan de 

kerk van Reusel
46

.] 

                     
     42 Humerale of amict: witte linnen schouderdoek  

Allegonda van Osch, gebroren 1800, dochter van Henricus 

Nicolaas, bakker, burgemeester, gemeenteraadslid, en Johanna 

Rutger Meulenbroek. 

     43 Jacobus Wilhelmus Smits, kapelaan van 1849-1852. 

KADD, inv. nr. 4, Memoriale, fol. 32, Lijst van pastoors, kapelaans 

en assistenten. 

     44 Jois = Johannes 

     45 Albe: lang wit onderkleed, van fijn linnen, met lange 

mouwen. De albe wordt opgeschort door een koord of singel. Een 

albe is gewijd en mag alleen gedragen worden door een priester en 

iemand die de lagere wijdingen ontvangen heeft.  

 

Communiekleden: in de 16e eeuw ontstond het gebruik om tussen 

het priesterkoor en het schip van de kerk een lange bank, de 

communiebank, te plaatsen waarop de gelovigen neerknielden voor 

het ontvangen van de Communie. Aan die bank was een witte 

linnen doek bevestigd, een communiekleed, die de gelovigen 

tijdens het uitreiken van de Communie onder de kin hielden. 

Wanneer de communiebank niet werd gebruikt was hij afgedekt 

met een geborduurd kleed. Na het Tweede Vaticaans Concilie 

(1962-1965) is de communiebank uit bijna alle kerken verdwenen.  

 

Benedictie doek: witte linnen doek waarmee de priester de ciborie 

of een monstrans vast pakt.  

Lofstool, lange brede witte zijden band die door een priester 

gedragen wordt tijdens het Lof.  

     46 KADD, inv. nr. 82, in 1841 kreeg pastoor Van Iersel van H.   

den Dubbelden, Apostolisch Administrator, toestemming om in  de 

kerk de veertien staties van de kruisweg te mogen op hangen. 

 

De Kruisweg: de weg die Christus liep met zijn kruis van de plaats 

waar Hij veroordeeld werd naar Golgota, de plaats van de te-

rechtstelling. Vanaf de late middeleeuwen wordt die weg door 

 

In den vloer der kerk betaalde ik al de  

starren ad 900 gulden
47

. 

 

Het tapijt in mijne zaal, eene gedachtenisse 

van Mons. Van Emaus, moet na mijnen 

dood voor gebruik van mijn opvolger daar 

blijven berusten, als ook de looper van 

dezelve stof op den Ambulacrum
48

 en de 

looper op den trap - Item alle valgordijnen 

en andere gordijntjes aan de ramen met 

hunne latjes ook alle gemaakte, die 

voorhanden, zijn en de droogstokken op de 

zolder. Ook moeten de ijzere tafels, stoelen, 

zitbanken en alle tuinbeelden in mijn bosje 

voor het gebruik van mijn opvolger alhier 

blijven [Van Beurden: Het boven 

voornoemde is tot gebruik van Zijn Eerw. 

opvolger gelaten, dus spreekt het van zelfs 

dat al dat geene waar van het boven 

genoemde bij mijn overlijden nog in wezen 

is voor het gebruik  van mijnen opvolger 

moet blijven Qd. Attestor H. van Beurden. 

[Van Beek]: Het tapijt in de zaal  was totaal 

versleten; ik heb er een nieuw in laten 

leggen dit behoort dus aan mij en na mijn 

dood aan mijn erfgenamen. J. van Beek, 

pastoor
49

. 

                                
middel van 14 geschilderde of gebeeldhouwde taferelen uitgebeeld. 

Deze afbeeldingen worden in een kerk geplaatst waar men biddend 

en zingend langs deze zogenaamde staties trekt, om het lijden van 

Christus te volgen en te overwegen. 

In 1885 is er een nieuwe kruisweg in de kerk geplaatst. De oude is, 

met goedkeuring van de bisschop, geschonken aan de kerk van 

Reusel. 

KADD, inv. nr. 84, Stukken betreffende de oprichting van een 

kruisweg in de kerk van Den Dungen door pastoor H. van Beurden, 

1885. 

KADD, inv. nr 283, Inventaris van het kerkelijk kunstbezit. 

     47 KADD, inv. nr. 127, rekening 1844. In 1844 werden, tegelijk 

met die nieuwe tegels, de sterren in de vloer gelegd.  

Een foto waarop de sterren in de vloer te zien zijn, is afgedrukt in: 

Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen, foto. nr. 336.        

Tijdens pastoor Cox zijn de sterren uit de vloer verdwenen.  

 

     48 Ambulacrum: vermoedelijk bedoelt Van Iersel hier de gang. 

  

     49 Theodorus Jacobus van Beek, pastoor van 1829-1918. 

KADD, inv. nr. 4, Memoriale, fol. 33, Lijst van pastoors, kapelaans 

en assistenten. 

P. Goulmy, De parochie van Den Dungen en hare kerk 1569-1926, 

p. 47. 



 
 

 

 
fo 20  

[Van Beurden]  

Giften voor het nieuwe orgel 1836  

Welke ik op eene kladpapier heb gevonden 

en hier aangetekend H. van Beurden 

Als van 

Den Eerw Heer J. Van Iersel, pastoor 

300.00 

Gerardus Godschalk, 200.00 

De wed. Godschalk, 200.00 

Mathias Godschalk, 250.00 

Peter Sleutjes, 1.00 

Peter van der Steen, 5.00 

Wed. Toon Smits, 70.00 

Antonij van den Hurk, 20.00 

Wed. Eijkemans, 10.00 

Antonie Verhagen, 1.00 

Henricus Eijkemans, 200.00 

Francis Eijkemans, 25.00 

Allegunda van Osch, 100.00 

Mieke van Osch, 100.00 

Marcus Abrahams, 50.00 

Cornelius Voermans, 12.45 

Nicolaus van Thiel, 12.45 

Joanna van de Westelaken, 200.00 

Wed. Bruggen, 2.00 

Jan Goossens, 4.00 

Jan van der Schoot 1.00 

Timmermans, 1.40 

Van der Cammen, 20.00 

Antonij van de Westelaken, 60.00 

Piet Kuijpers, 5.20 

Wed. Mindero, 5.20 

Mieke Spierings, 100.00 

Bert Timmermans, 5.00 

Antonij Godschalk, 100.00 

Dielis van Heck, 3.00 

Piet Onderstein, 3.00 

Christ van den Borne, 3.00 

Lambert de Vroom, 3.00 

De Wed. Smits, 3.00 

Nicolaas van Osch, 10.00 

Martinus van der Aa, 5.20 

nog overgiften van diverse 5.00 

De schaal, 76.05 

Joannes Onderstein, 4.00 

De wed. Christ Goossens, 4.00 

Toon Goossens, 5.00 

Marte van der Steen, 10.00 

Driek Smits, 5.00 

De Bresser, 1.50 

Willem Schakenraad, 30.00 

Toon Moors, 3.00 

Van Kasteren, 1.00 

Wed. van den Heuvel, 2.00 

 __________________________ 

 2237.45 
fo 21 

per  transport  2237.45 

Arie van der Donk, 20.00 

Joanna Meulenbroek, 100.00 

Joannes Eijkemans, 51.00 

Verhofstad, 2.00 

De meid, 2.60 

Barthel Pijnappels, 10.00 

Van der Aa, 5.00 

Arie Smulders, 1.00 

Joost van der Wielen, 2.00 

Josephus van Lamoen, 50.00 

Jan Cock, 100.00 

Joannes van Alebeek, 1.50 

Henricus van Osch, 10.00 

Nardus van Kempen, 13.00 

Joanna van Grinsven, 4.00 

Jan Smits, 20.00 

de meid, 10.00 

Klaas Rovers, 2.50 

Van Alebeek, 3.00 

de meid, 1.00 

Willem Rovers, 2.00 

Toontje van der Donk, 3.00 

Toon Schakenraad, 5.00 

Arie Smulders, 8.00 

Dirk Broeren, 6.00 

Willem P. Smits, 100.00 

Piet van Dijk, 5.00 

Piet van der Donk, 4.00 

Van de Meerendonk, 1.00 

Den ouden Van Heck, 52.00 

Driek Schakenraad, 6.00 

Van Akkerveke, 2.00 

Willem van de Meerendonk, 2.50 

Engelbert van de Meerendonk, 2.50 

Thijs Vissers, 3.00 

Van den Besselaar, 6.00 

Toon van Grinsven, 1.50 

Marte Schuurmans, 5.00 

Peer van der Steen, 3.00 

Piet Sleutjes, 4.00 

Engelbert Cooijmans, 6.00 

Peer Minkels, 1.10 



 
 

 

Antonij van Kempen, 13.00 

Jan van Grinsven, 10.00 

Joannes Broeren, 3.00 

Willem Snelders, 4.00 

Petronel van Overbeek, 4.75 

P. v. Schijndel, 1.00 

Cis van Grinsven, 4.00 

Joannes van Geffen, 100.00 

Den oude Van Osch, 50.00 

De Hertog, 162.00 

Van der Meijden, 9.20 

Toon van Grinsven, 12.00 

Joannes Broeren, 23.00 

De Wed. Meulenbroek, 7.00 

De kinderen van Grinsven, 4.00 

De dochter Timmermans, 21.00 

___________________ 

 3321.60 
fo 22 

per transport 3321.60 

Joannes van de Westelaken, 10.00 

Theodorus van der Donk, 2.25 

De zuster van Mieke Boeseline, 5.45 

De pastoorsknegt en meid, 10.40 

De meid van Mathijs Godschalk, 13.00 

Catharien Mindero, 2.00 

Van den Berk, 2.00 

_______________ 

 3366.70 

 

[Van Beurden] 

Bijdragen der gemeentenaren tot het 

daarstellen der nieuwe Ramen in de kerk in 

het jaar 1859 en 1860. 

 

Pro Nota: De groote ramen in het Choor der 

kerk waren begroot behalve de kosten van 

het inzetten op 150 gulden. De onderramen 

in het schip op 110 gl. De bovenramen in 

het schip op 30 gl en dit was ook ontrent het 

bedrag. 

Daartoe is bijgedragen 

Door de Gebroeders Joannes en Jan van 

Heck een obligatie van 200 gulde, renteeren 

5 % Welke is afgelost geworden nadat, 

hiervan 2 jaren de interest was getrokken, 

dus 220.00 

Door den zelfde Jan van Heck, 30.00 

Dielis van Heck, 75.00 

Bernardus van Heck, 105.00 

Elisabeth van Heck, wed. Jan  

 van Grinsven 75.00 

Joannes Onderstein, gehuwd met  

 Maria van Heck 75.00 

Henricus van de Westelaken: (Burgem) 

110.00 

Joannes Eijkemans, 55.00 

De gebroeders Broeren in de Flaas, 150.00 

De Wed. Jan Cock, 150.00 

De Gebroeders Ant. van de 

Westelaken,110.00 

Gerardus Godschalk, 140.00 

Allegunda van de Westelaken, 150.00 

Wed: Willem Paulus Smits, 110.00 

Antonij van den Hurk, 150.00 

Joannes Ant. Smits, 55.00 

Henricus Ant. Smits, 40.00 

Francis Ant. Smits, 27.50 

de kinderen Goossens (Spekstaat) 27.50 

Francis van de Westelaken, 27.50 

Antonij van der Heijden, 55.00 

De Wed. Schakeraad, 30.00 

Mathijs Smits, 10.00 

Antonius Godschalk, 150.00 

Door een onbekende, 2.50 

 _________ 

 2130.00 
fo 23  

per transport, 2130.00 

Wed. Joz. Voermans, 30.00 

Cornelius Voermans, 30.00 

Dientje de Vroom, 30.00 

Antonij Meulenbroek, 30.00 

Joannes Joannes van Grinsven, 30.00 

Antonij van Kempen, 15.00 

Segebertus Spierings, 10.00 

Martinus van den Besselaar, 5.00 

Jan van Osch, 10.00 

  _______________ 

te zamen 2320.00 

 

In het jaar 1858 hebben de Z. Eerw: Heeren 

Adrianus Godschalk en Lambertus 

Godschalk
50

 de ijzere afsluitingen van de 

kleine altaren ten geschenken gegeven. Zij 

koste tezamen 91.40 Ze zijn zwaar 157,2 

onzen Ned. a 55 Cts per pond en daarbij 

een gulden voor schroeven en 13,88 Cents 

aan verven Maakt te zamen 91.40 [in de 

marge: 91. 40] 
                     
     50 R. van  Nuland, Religieuzen van Den Dungen, Lambertus 

Godschalk, in: Het Griensvenneke, jrg. 16 (1991), p. 75-76. 



 
 

 

 

In het jaar 1861 gaven ten geschenken 

eenen nieuwe kelk zonder pateen en lepeltje 

a 58 gulden en een nieuw buske voor den 

H. Olie en het allerlest voor de zieken a 20 

gl. de gebroeders Joannes en Adrianus 

Spierings filii Ant. Spierings
51

. 

 

In 1865 den 1 Mei gaf de Gild van St. Joris 

drie zilvere schilden ter verciering van het L. 

Vrouwen beeld in de maand Mei
52

. 

 

In 1867 gaf Marinus Ant van den Hurk, 

prefect van de Congregatie een massief 

goude kroon voor het beeld van onze L. V 

en  een dito voor het kindje ten gebruike in 

de kerk en in de congregatie kapel Zij koste 

tezame 233 gl
53

. 

                     
     51 Pateen: kleine ronde schaal, meestal van goud, waarop tijdens 

de Mis de hostie voor de priester ligt. 

Kelklepeltje: gouden of verguld lepeltje, waarmee water uit een 

ampul geschept werd die bij de miswijn gevoegd werd.  

 

Oliebusje: busje waarin de Olie bewaard wordt die nodig is  voor 

het toedienen van het sacrament van de zieken of van de 

stervenden. Wanneer iemand het sacrament van het H. Oliesel ont-

ving en tevens de Communie, dan sprak men van een volle 

bediening, of ten volle bediend worden. 

Een foto van een busje waarin de Olie bewaart wordt is afgedrukt 

in: De parochiekerk van St. Jacobus de Meerdere, p. 54. 

KADD, inv. nr. 282, Inventaris van het kerkelijk kunstbezit. 

     52 Gilde van St. Joris ongericht in 1533. In de tweede helft van 

de 19e eeuw hield het op te bestaan.  

De zilveren schilden van het St. Jorisgilde hangen nu in de 

Mariakapel.    

Gildebeeld van St Joris, zie noot 36. 

Foto's van de gildeschilden van St. Joris zijn afgedrukt in: De 

parochiekerk St. Jacobus de Meerdere, p. 74-75. 

Den Dungen een dorp in de Meyerij, St Jorisgilde, p. 7-11. 

     53 Een foto van de gouden kronen is afgedrukt in: De 

Parochiekerk van St. Jacobus de Meerdere, p. 34.  

KADD, inv. nr. 282, Inventaris van het kerkelijk kunstbezit.  

Congregatie: een congregatie (sodalitium) of een broederschap 

(confraternitas) is volgens het kerkelijk recht een door een 

kerkelijke overheid en een geheel onder haar toezicht staande  

godsdienstige vereniging van gelovigen die naast de beoefening 

van een of ander devotie of liefdewerk zich tevens ten doel stelt de 

bevordering en opluistering van de openbare eredienst, 

bijvoorbeeld door het houden van processies of bijzondere 

godsdienstige bijeenkomsten ter ere van Maria of andere heiligen. 

Elke congregatie of broederschap had zijn eigen statuten en regle-

menten.  

Prefect van de congregatie, het hoogste leken-bestuurslid van een 

Maria-congregatie. 

 

Speciaal voor de bijeenkomsten van de leden van de congregaties 

en voor het geven van godsdienst onderricht, aan de leerlingen van 

de toen nog openbare school, heeft pastoor Van Iersel in 1855 de 

 

1874 In 1874 Gaf Marinus Ant van de 

Westelaken een nieuw gothiek zilvere 

Wierooksvat voor het oude versletene het 

heeft gekost 225 gl
54

. 

 

1874 In 1874 gaf de Heer Joannes 

Godschalk een massief goude scepter voor 

het beeld van O. L. V. en een dito wereld 

bolletje voor het beeld van het kindje; Zij 

kosten 160 gulden ten gebruike voor kerk 

en kapel 

 

In 1874 gaven de Erfgenamen van Joannes 

Godschalk het beeld van den H. Antonius in 

de gevel van het liefdehuis vervaardigd door 

Van Rooij te St. M. Gestel het koste 225 

Gl
55

. 

 
fo 24 

[Van Beurden]  

In 1879 ter gelegenheid van het 25 jarig 

bestaan van de congregatie gaven de 

Congreganisten eenen Massief goude 

paternoster met kruis ten gebruike in de 

kapel en de kerk aan het L. V. Beeld hij 

                                
congregatiekapel laten bouwen. De congregatiekapel heeft als 

zodanig in 1926 zijn functie verloren en is sacristie geworden. 

KADD, inv. nr. 4, Memoriale, fol. 48-50. 

Idem inv. nr. 127, kerkrekening 1856. 

R. van Nuland, De congregatiekapel en sacristie, in: Het 

Griensvenneke 19 (1994) p. 72-77. 

 

     54 Wierookvat: vat waarin wierook, een mengsel van 

plantaardige produkten, op een kooltje verbrand wordt.  

KADD, inv. nr. 282, Inventaris van het kerkelijk kunstbezit. 

Een foto van een wierookvat staat afgedrukt in: De parochiekerk 

van St. Jacobus de Meerdere, p. 54. 

     55 Het liefdehuis: Dit is het St. Anthoniusklooster, opgericht in 

1869 door pastoor Van Beurden met als doel het verplegen van 

ouden van dagen en het geven van katholiek onderwijs aan meisjes. 

Het beeld van de H. Antonius dat boven de ingang stond is in 1971 

bij de sloop van het klooster niet gespaard gebleven.  

In Bekijk 't maar!, Fotoboek Den Dungen, is op foto nr 358 het 

beeld van de H. Antonius te zien.  

KADD, inv. nrs. 316-322, Stukken betreffende het klooster.  

R. van. Nuland, Het St. Anthoniusklooster te Den Dungen in: 

Tijdschrift van de Heemkundevereniging, jrg. 12 (1987) nr. 1 p. 

14-22, 12 (1987) nr. 2, p. 13-27. 

H. Maas, Barbaradael een begrip, p. 61-69, De Zusters van 

Schijndel en de bejaardenzorg in Den Dungen. 

Zr. Maria Teresa. Gedenkboek van de Congregatie der Zusters van 

Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand te  

Schijndel, 1836-1926. 



 
 

 

koste 198 Gl. waarvoor de collecte in de 

congregatie der jongelingen had opgebragt 

62.62.½ die der jonge dochters 82.52 het 

overige hebben Marinus Antonius van de 

Westelaken, de Jufvrouwe Cock
56

, de 

Gebroeders Jois Broeren in de Flaas en ik 

H.V.B  erbij gedaan en hij was gemaakt 

door Frits Ghijben te S Bosch. 

 

(A) In 1881 ter gelegenheid van het 25 jaar 

herderschap in deze gemeente van mij H. V. 

B gaven de congreganisten aan de kerk een 

verzilverde gothieke Godslamp gekogt bij de 

wed. Niessen en Zoon te Utrecht die ze uit 

Parijs liet komen, Zij koste 180 Gl. bijeen 

gebragt door eene collecte in de 

congregatie der jongelingen a 30 Gl en der 

jongedochters a 60 Gl het overige hebben 

de Jufvrouwen Cock Marinus Ant. van de 

Westelaken en de gebroeders Jois Broeren 

in de Flaas gegeven. De oude kopere 

Godslamp is in 1885 met goedkeuring van 

Mgr. van den 24 Febr. nr. 474 gegeven aan 

de nieuwe kerk te Westerhoven
57

. 

(B) Ter zelver gelegenheid van mijn 

jubelfeest den 13 November 1881 kreeg de 

kerk twee verzilverde voetkandelaren ten 

geschenken van de volgende personen 

Henricus van de Westelaken burgemeester, 

Adrianus Gerardus Verhoeven, Joannes 

Ant. v. d. Westelaken, Wilhelmus 

Merkelbach, Adrianus Bern. van Heck, Jan 

Corn. Voermans, Andreas Jois Smits (alle 

leden van den raad der gemeente)- en 

Wilhelmus Ant. v. d. Westelaken, Antonij 

van de Hurk, Jan Groos (onderwijzer)
58

, 

Christiaan Henr. Spierings en Joannes Ant. 

Spierings. Zij kwamen uit Berlijn en was 

gekogt bij Janssen te S Bosch en koste 160 

Gl.  
                     
     56 Een foto van de "Jufvrouwe Cock", Elisabeth, Christina, 

Anna, Henrica en Maria, is afgedrukt in: Fotoboek Den Dungen, 

Bekijk 't maar!, foto nr. 463.  

Godslamp: lamp die dag en nacht moet branden in de nabijheid van 

het tabernakel waarin geconsacreerde hosties bewaard worden. Om 

de lamp brandende te houden gebruikt men uitsluitend olijfolie of 

bijenwas.  

     57 De bisschoppelijke goedkeuring is niet bewaard gebleven. 

     58 Jan Groos, hoofd van de openbare school van 1871-1906. 

Een foto van J. Groos is afgedrukt in: Bekijk 't maar! Fotoboek Den 

Dungen, foto nr. 264. 

[een hele zin doorgestreept] 

(C) Ter zelver gelegenheid gaven de 

zangers en Choristen eenen schonen 

Bendictiedoek hij koste 20 Gl. 

Tezelve gelegenheid gaven de Zusters van 

het liefdegesticht eenen schonen kosbaare 

alb, waarvan de brede zeer schonen kant 

door hen zelve is geborduurd. 

(D) Ingevolge sommige gemeentenaren het 

slegt beviel en afkeurden dat de 

voetkandelara (Litt B) vermeld verziverd 

waren en op het altaar slegs de oude 

kopere stonden gaf ik 

 H. V. B. aan die daar over spraken te 

kennen, dat ik wel eenen verzilverde wilde 

geven, waarop Mathijs Broeren er eene, de 

jufvrouwe Cock twee Marinus Ant. van de 

Westelaken eene; en Christiaan Spierings 

met Wilhelmus Ant. van de Westelaken te 

zamen den zeste gaven, zij koste te zamen 

328 gulde en 38 centen de kist daar onder 

begrepen. 

 

1883 Den 8 Mei 1883 hebben de 

gebroeders Christiaan Ant. Goossens en 

Hubertus Goossens zijnen broeder als 

erfgenamen van Henrica hunne zuster 

gegeven aan de kerk gratis 100 Gulden om 

dezelve te beleggen en den interest te 

bestede voor de kerk of zoo het de pastoor 

goed vond de geheele som ten behoefte  

van de kerk te besteden - Zie kerke 

rekening over 1883
59

. 

 

1885 Ter gelegenheid van den 50 ste 

verjaardag van mijne (HVB) priesterweiding 

gaven mijne dienstboden Maria van de 

Lisdonk en Helena Sleutjes en Adrianus van 

der Meide met de meid van Marinus van de 

Westelaken Maria van den Berg en Petronel 

Martinus Broeren en Elisabeth Peter 

Broeren twee nieuwe kopere kerkschalen a 

12.00  De oude zijn aan de kerk van 

Westerhoven geschonken, met goedkeuring 

van Mgr. 6 Nov. 1885 No. 2555. 

 
fo 25 

[Van Beurden] 

1885 Ter Zelver gelegenheid van de 50 ste 

                     
     59 KADD, inv. nr. 232, Kerkrekening 1883. 



 
 

 

verjaardag van mijne H. Priesterweijding gaf 

aan onze kerk Marinus Ant. van de 

Westelaken en Wilhelmus zijnen broeder 

eene schone zilvere vergulde kelk uit de 

hand gewerkt met beeltenissen en ander 

drijfwerk gemaakt door Van Gemert te S 

Bosch, hij koste 275 Gl. Goedkeuring  van 

Mgr. 23 Julij No 1793
60

. 

Ter zelfde gelegenheid gaven Gerardus Alb 

Schouten en zijne Vrouw een kostbaare 

mantel van Blaauw flueel rijk met goud 

geborduurt uit de erfenis van hun broeder 

Nicolaas van de Merendonk
61

, hij koste 180 

Gl., ten gebruiken in de kerk en in de 

congregatie kapel. 

 

Ter zelver gelegenheid gaf Andreas Jois 

Smits met zijne vrouw eenen [(goude; 

doorgetreept] bloemenkrans voor het 

tabernakel gemaakt van goudgeele 

bloemen. 

 

Ter zelver gelegenheid gaven de Jufvrouwe 

Cock, Elisabeth, Chtistina, Anna, Henrica en 

Maria Cock, vijf gezusters eenen schonen 

kruisweg in beelde, welke den 29  

November van datzelfde jaar door mij H. V. 

B. plechtig is geweid en ingestelt. Zij 

betaalde daarvoor aan H. van de Geld 

beeldhouwer te S Bosch 1785 Gulden 

goedkeuring van  Mgr van den 23 Julij nr. 

1793  [In de marge: Daartoe gemachtigd 

door Mgr. en gecommitteerd den 17 Sept. 

1885 uit kragt van Zijne Apostolice magt aan 

hem verleend voor vijf jaren den 26 Nov. 

1882.] 

De oude kruisweg van Schone platen en 

lijsten is gegeven aan de kerk van Reusel, 

met goedkeuring van Mgr. Godschalk van 

den 13 september 1885 No 2138.  

 

Ter zelfde gelegenheid van Helena van de 

Meerendonk huisvrouw van Gerardus 
                     
     60 De bisschoppelijke goedkeuring is niet bewaard gebleven. 

     61 Van Beurden schrijft hun broeder Nicolaas van de 

meerendonk. Dit moet zijn haar broeder Nicolaas.  

Willem van de Meerendonk was gehuwd met Francisca van de 

Mugheuvel.  

Hun kinderen waren: 

- Helena gehuwd met Gerardus Albertus Schouten. 

- Nicolaas.  

Albertus Schouten een goude ketting met 

een Medaigle aan het L. Vrouwe beeld ten 

gebruike in de kerk en in de congregatie 

kapel 

 

Ook gaven bij die gelegenheid de 

gebroeders Broeren in de Flaas een schoon 

blaauwe zijde com{munie} onderkleed en de 

Eerw. Zusters van het liefdegesticht een 

geborduurd boven communiekleed.  

Ook gaven bij die gelegenheid de 

kerkmeeesters Jois van de Westelaken, 

Adrianus Verhoeven, Joannes Jois Broeren, 

en Jan Corn. Voermans een stel 

harmonische schellen a 20 Gl
62

. 

Ter zelfde gelegenheid gaf de burgemeester 

H. v. d. Westelaken een schoon voetstuk 

aan de ingang van het priesterkoor onder 

het beeld van de H. Jozeph. 

 

Ten gevolge van Mijn jubelfeest de twee 

volgende geschenken 

1886 In 1886 gaf de wed. van Joannes 

Onderstein, schoonmoeder van Adrianus 

Ger. Verhoeven en door zijn toedoen een 

schone tapijt op het altaar, het koste 200 Gl. 

 

1887 In 1887 gaf de Wed. van Cornelius 

Voermans twee zilvere harten voorstellende 

het H. Hart van Jezus en het andere het H. 

Hart van Maria zij koste te samen 145.80  is 

om in de processie rond gedragen te 

worden
63

. 

1887 In 1887 gaf Marinus Ant. van de 

Westelaken twee beelde van de H. Harte 

met de twee baldekeins. Zij kosten 350 Gl. 

 
fo 26 

[Van Beurden]  

1890 In 1890 is mij H. v. Beurden een gift 

ter hand gesteld van de gebroeders 

Joannes Broeren, Gijsbertus Broeren en 

                     
     62 Altaarbellen of altaarschellen: bel of bellen van metaal 

waarmee de belangrijkste onderdelen van de Mis nadrukkelijk 

worden aangekondigd.   

KADD, inv. nr. 283, Inventaris van het kerkelijk kunstbezit. Een 

foto van altaarschellen is afgedrukt in: De parochiekerk van St. 

Jacobus de Meerdere, p. 62.  

     63 KADD, inv. nr. 283, Inventaris van het kerkelijk kunstbezit. 

Een foto van het H. Hart van Jezus is afgedrukt in: De parochiekerk 

van St. Jacobus de Meerdere, p. 61.  



 
 

 

Mathijs Broeren groot 125 Gl. om die te 

besteden in onze kerk ter eere van O. L. 

Vrouw maar volgens mijne  verkiezing groot; 

125 Gulden, ik heb daarvoor een processie-

vaan laten maken; van blaauw zeide en 

goud borduursel en echte goude galon en 

franjes, waaraan ik die 125 Gl aan 

besteede, en daarin een medaiglen met het 

beeld van den H. Jacobus er in geplaatst. 

[Van Beek]  

1892 Den 6 Julij 1892 gaf de Heer H. v. d. 

Westelaken, burgemeester alhier, aan de 

kerk ten geschenke een harmonische schel, 

kostende  16.25. 

 

1893 Den 19 Maart 1893 gaf Mathijs Joan 

Broeren aan de kerk ten geschenke een 

schoon wagenschotten draagbaar om het 

beeld van O. L. V. in de processie rond te 

dragen. Gemaakt bij Van Bokhoven, 

beeldhouwer te 's Bosch en kost  50.
64

 

 

1893 Den 21 Augustus 1893 gaf Marinus 

Ant. van de Westelaken aan de kerk ten 

geschenke een beeld van den H. Joseph 

met baldekijn, gemaakt door Van Bokhoven 

beeldhouwer te 's Bosch. Beeld en baldakijn 

kosten te zamen  160. 

1893 Den 29 September 1893 gaven 

Wilhelmus Ant. van de Westelaken en zijne 

echtgenoote Christina Pijnappels aan de 

kerk ten geschenke de twee lampen in het 

priesterkoor, nabij de communiebank. Van 

Bergen in 's Bosch heeft ze geleverd en 

kostten  54. 

 

1893 Den 1 October 1893 gaf Mathijs Joan. 

Broeren aan de kerk ten geschenke een 

rood damast zijden kasuifel met goud 

borduursel, een kelk en tak er op, gemaakt 

door Seijler te 's Bosch en koste  95. 

1894 Den 10den November 1894 gaf 

Antonia van Grinsven, vulgo dicta Tonia 

Bette, aan de kerk ten geschenke een rijk 

processie vaantje van rood zijden fluweel 

met goud geborduurd en witte zijden Moré 

en geschilderd medaillon er in, voorstellende 

                     
     64 Wagenschot: rechtdradige, gladde dunne eiken planken 

gezaagd uit over de volle lengte gekloofde stukken, die slechts aan 

een zijde spint hebben. 

den H. Aloijsius, tweeden patroon der 

congregatie van jonge dochters alhier. Een 

en ander kostte  130 en is geleverd door 

Seijler borduurwerker te 's Bosch. 

 

1894 Met kersmis 1894 gaven de 

Juffrouwen Gez. Cock aan de kerk cadeau 

een prachtig stalleke van Bethlehem 

bestaande uit het kindje Jezus liggende in 

de kribbe, de H. Maagd Maria, den H. 

Joseph, drie herders met schaapjes, de H. 

H. Drie Koningen met drijver en kameel. 

Alles is geleverd door Van Bokhoven, 

beeldhouwer te 's Bosch, voor de prijs van  

350.
65

 

 

1895 In Maart 1895 gaf Mathijs Joannes 

Broeren aan de kerk ten geschenke een rijk 

processie vaantje van rood zijden fluweel 

met goud geborduurd, en witte zijden Moré, 

een geschilderd medaillon er in, 

voorstellende den H. Joseph, tweeden 

patroon de congregatie der jongelingen 

alhier. Een en ander kostte  130 en is 

geleverd door Seijler, borduurwerker te 's 

Bosch. 

 

1899 30 Mei. Bij gelegenheid van mijn 25 

jarig priesterschap, dat ik uitsluitend op Den 

Dungen heb doorgebracht, als assistent, 

kapelaan, en pastoor, zijn de volgende 

cadeau's aan de kerk gedaan: 

1e Een missale in rood zijden fluweel, met 

zilveren  
fo 27  

sloten rosetten, biezen en twee medaillons, 

het een voorstellende O. L. V. het andere 

den H. Jacobus den Meerdere, patroon 

dezer parochie. Geschonken door mij Th. J. 

van Beek, pastoor, en Marinus Ant. van de 

Westelaken, kerkmeester. Het missale 

koste  190 en is geleverd door W. 

Bergmans te Tilburg. 

 

2e Een schone lofstoel met rood fluweel 

knie- en armkussen, geschonken door de 

congregatie van jongelingen en jonge doch-

ters. De lofstoel koste  80 en is geleverd 

                     
     65 De kerststal is door pastoor Cox geschonken aan de kerk van 

Vierlingsbeek.  



 
 

 

door Marijnen, meubelmaker te 's Bosch. 

3e Een prachtig verzilverd processiekruis, 

geschonken door verschillende inwoners 

dezer parochie zoals een afzonderlijke 

oorkonde, berustend in het archief, getuigt
66

. 

4e Een schoone nieuwe alb, geschonken 

door de Eerw. Zusters alhier. 

5e Een stel ampullen met schenkblaadje 

door de kinderen der bijzondere school. 

6e Twee harmonische bellen, geschonken 

door de verpleegden in het gasthuis bij de 

zusters. 

 

1900 In Juni 1900 heeft Mej. Maria Cock 

aan de kerk geschonken een schoon beeld 

van den H. Antonius van Padua. Het beeld 

met voetstuk en baldakijn is gemaakt door 

H. van der Geld te 's Bosch uit franschen 

steen en kost  310 

 

1900 In Augustus 1900 heeft Marinus van 

de Westelaken een schoon grisailleraam in 

't priesterkoor cadeau gegeven met de 

zinnebeelden er in van het Lam Gods en 

den pelikaan. Het steenwerk is geleverd 

door Mestrum uit Venlo en het glas door 

Nicolas uit Roermond. Het kost te zamen  

309.29
67

. 

 

1901 In Mei 1901 heeft de Wed. Johannes 

Ant. van de Westelaken  een gelijke raam  

cadeau gedaan in 't priesterkoor als boven  

haar zwager Marinus van de Westelaken. 

1902 In Juli 1902 heeft de Weleerw. Heer A. 

van de Westelaken, rector te Oisterwijk, een 

gelijke raam aan de kerk cadeau gedaan als 

boven zijn oom en tante. De witte steen 

dezer drie ramen en ijzeren roeden zijn 

geleverd door G. Mestrum te Venlo voor den 

prijs van  112 elk. Het grisaille-glas is 

geleverd door P. Nicolas en Zonen te 

Roermond voor de prijs van  194 elk
68

. 
                     
     66 De oorkonde is niet bewaard gebleven. 

     67 Grisailleraam: glas-in-lood raam, waarbij men op het glas 

alleen tinten aanbrengt, meestal grijs op grijs, maar ook bruin op 

bruin enz. De voorstellingen op een grisailleraam zijn figuratief. 

     68 R. van Nuland, Religieuzen van Den Dungen, A. van de 

Westelaken, in: Het Griensvenneke, jrg. 16 (1991), p. 85. 

Een foto waarop rector Van de Westelaken te zien is staat afgedrukt 

in: Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen, foto nr. 435. 

 

1902 In het jaar 1902 is aan onze kerk een 

prachtige doopvont geschonken door den 

Weleerw. Pater Jesuit Henricus Verhoeven, 

geboren alhier en thans socius van den 

novicen-meester te Mariendaal. De steen 

der doopvont is harde witte Morleij-steen en 

bewerkt door den beeldhouwer Joseph 

Thissen te Roermond. De vont met de 

hardsteenen banden en parketvloer kost  

420. De prachtig bewerkte deksel uit 

gepolijst koper is gemaakt door Jan 

Peeters, koperslager te Roermond en kost  

280,70
69

. 

 

1904 In December 1904 hebben de Gez. 

Cock aan de kerk cadeau gedaan een 

blauw fluweelen vaan van O. L. V. 

Onbevlekt ontvangen, rijk geborduurd, 

gemaakt door P. Seijler te 's Bosch voor den 

prijs van  216. Ook het L. V. Beeld in de 

kapel  140. 

In December 1904 heeft Mathijs Jan 

Broeren een grisaille raam cadeau gedaan, 

gelijk aan de drie vorige. 

 
fo 28 

[Van Beek] 

1905 In het jaar 1905 hebben de gezusters 

Christina, Henrica, Anna en Maria Cock een 

prachtig Maria-altaar aan de kerk ten ge-

schenke gegeven. Het altaar, stijl latere 

gothiek is vervaardigd door M. van 

Bokhoven, beeldhouwer te 's Bosch, en 

koste  1600. De steen is geconsacreerd 

door Mgr. W. van de Ven, Bisschop van 's 

Bosch den 9 April 1905 en bevat de 

reliquien der H. H. Martelaren Eustachius en 

                     
     69 R. van Nuland, Religieuzen van Den Dungen, Henricus 

Verhoeven, in: Het Griensvenneke, p. 85.  

Doopvont: rond of veelhoekig bekken, van steen of metaal, 

waarboven de dopeling gedoopt wordt. Het bekken staat meestal op 

een kolom die versierd kan zijn met reliefs die betrekking hebben 

op de doop. Wanneer de doopvont niet gebruikt is, moet er een 

deksel op liggen. 

Tijdens het pastoraat van pastoor Cox is de doopvont vooraan in de 

kerk geplaatst. De doopkapel werd Mariakapel. Op de kolom onder 

de doopvont is omstreeks 1980 een aantal familiewapens aange-

bracht.  

KADD, inv. nr. 282, Inventaris van het kerkelijk kunstbezit. Een 

foto van de doopvont is afgedrukt in: Bekijk 't maar!, Fotoboek 

Den Dungen, foto nr. 330. 



 
 

 

Maximinianus
70

. 

 

1908 In het jaar 1908 heeft Mejuffrouw 

Maria Cock eene prachtige  communiebank 

aan de kerk geschonken. De communie-

bank is zes meter lang, van fijn eikehout met 

marmeren blad. De middengroep stelt voor 

de aanbidding van het Lam door de 24 

ouderlingen overeenkomstig Apocolypis v. 

8. De twee andere groepen: het Paaschlam 

der Oude wet en het Laatste Avondmaal. De 

heiligenbeeldjes; drie martelaars van 

Gorcum en de drie H. Maagden: de H. 

Clara, H. Barbara en de H. Juliana. De 

communiebank
71

 is gemaakt door de Heer 

M. van Bokhoven, beeldhouwer te 's Bosch 

en kost  2500. (stijl latere gothiek) 

 

1909  Uit de gelden welke de kerk haar 

schuldig is, heeft Mejuffrouw Maria Cock  

1600 laten besteden ter vervaardiging van 

een nieuw St. Jacobus altaar. Dit altaar is 

gemaakt door den Heer M. van Bokhoven, 

beelhouwer te 's Bosch, in stijl latere 

Gothiek. De steen is geconsacreerd door 

Mgr. W. van de Ven, Bisschop van 's Bosch, 

den 18 October 1908 en bevat de reliquien 

der H. H. Martelaren Vitalis en Illuminata
72

. 

 

1913 Den 15 Februari 1913 heeft de 

weduwe Johanna Joh. Ant. van de 

Westelaken, wonende op het Grinsel aan de 

kerk  500 geschonken. Deze som, zoo is 

                     
     70 Het Maria altaar is in 1926 uit de kerk verdwenen. Nadat het 

jaren lang op de zolder van de Mariaschool gelegen had is het in 

1980 door Hem en Jan van Lieshout gerestaureerd en in het pries-

terkoor geplaatst. 

Een foto van het Maria-altaar is afgedrukt in: Bekijk 't maar! 

Fotoboek Den Dungen, foto nr. 335. 

     71  De communiebank is tijdens pastoor Cox uit de kerk 

verdwenen. 

 

     72 Het St. Jacobus altaar is in 1926 uit de kerk verwijderd. Het 

beeld van St. Jacobus en twee altaarstukken zijn bewaard gebleven 

en hebben een plaatsje in de kerk gekregen.  

KADD, inv. nr. 80, verklaring van bisschop W. van  de Ven, dat hij 

in 1909 het altaar gewijd heeft. 

KADD, inv. nr. 282, Inventaris van het kerkelijk kunstbezit  

Een foto van de altaarstukken, voorstellende de roeping en de 

marteldood van St. Jacobus, is afgedrukt in: De parochiekerk van 

St. Jacobus de Meerdere, p. 36. 

 

haar wil, moet dienen als bijdrage, wanneer 

er ooit een nieuw groot altaar wordt 

opgericht. Deze som staat in deposito bij de 

Boerenleenbank alhier. Goedgekeurd door 

Mgr. Van de Ven den 26 Februari 1913 N. 

648
73

. 

 

1913 Gijsbertus van Heck, kerkmeester, 

alhier overleden den 14 augustus 1913, had 

aan zijne kinderen op zijn ziekbed 

opgedragen, om na zijn dood aan de kerk  

500 af te dragen voor het eventueel op te 

richten nieuw groot altaar. Na zijn dood 

hebben zijne kinderen deze som aan de 

kerk afgedragen. Zij staat thans in deposito 

bij de Boerenleenbank alhier. Goedgekeurd 

door Mgr. Van de Ven den 26 Augustus 

1913 

N. 2859
74

 

 

1914 Bij gelegenheid van mijn 40 jarig 

priesterschap, dat ik uitsluitend in deze 

parochie heb doorgebracht als assistent, 

kapelaan en pastoor den 30 Mei 1914, 

hebben de parochianen aan de kerk twee 

nieuwe klokken geschonken; de eene toon 

C (do) weegt circa 265 kilo de andere toon 

D (re) weegt circa 180 kilo. [In de marge: De 

andere klok toon A weegt circa 500 kilo ] 

Deze klokken zijn door mij gewijd 

benedictione suplici volgens het Rituale 

Romanum met machtiging van Z. D.H. Mgr. 

W. van de Ven van 13 Mei 1914 nr. 1573. 

Deze klokken zijn geleverd door de Firma 

Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel en kosten 

890. De firma betaalde terug voor oud 

metaal der gebarsten klok en een ander 

klein klokje 

 328. De gemeentenaren droegen dus bij  

562. Dezelfde Firma heeft toen ook een 

nieuwen driedubbelen ijzeren klokkenstoel 

geleverd, deze kost  440 en is met 

uitzondering van  142 door de kerk betaald. 

Deze  142 zijn door een ander aangevuld
75

. 

                     
     73 De bisschoppelijke goedkeuring is niet bewaard gebleven. 

     74 Idem 

     75 De bisschoppelijke machtiging om de klokken te wijden is 

niet bewaard gebleven. 

De klokken, in 1914 geschonken, zijn in 1943 door de Duitsers 

geroofd, om omgesmolten te worden tot oorlogstuig. 



 
 

 

 

Bij dezelfde gelegenheid is toen aan de kerk 

cadeau gegeven door de leden der H. 

Familie en Congregatie; een stel schellen op 

het groot altaar en twee stellen schellen 

voor de kleine altaren. Eikenhouten missaal 

stoeltjes. Door de zusters en kinderen der 

school een alb superplice en 5 supperplicen 

voor de misdienaars; een koperen 

Godslamp door de inwoners van het 

Maaskantje en twee koperen altaarschellen 

door den Heer Theodorus Spierings te St. 

Michiels-Gestel
76

. 

 
fo 29-30 blanco 

fo 31 

[Van Beurden] 

Adriaan Hendrik van Grinsven had in zijn 

boek aangeteekend (Hij is gestorven 11 

Augustus 1875) wat na zijnen dood 

gevonden is ; dat hij met vijf karren het 

Hoog altaar te Turnhout heeft wezen halen. 

Hij schrijft " den 10 Maai 1821 zijn wij van 

huis gereden. Wij zijn gereden van Den 

Dungen op St. Michielsgestel vandaar op 

Esch, van daarop Haaren, Moergestel, 

Hilvarenbeek, Poppel, Weld, Ravels, 

Turnhout. Wij zijn tuis gekomen den 18 

Maai 1821
77

. 

 
fo 32 

[Van Beurden] 

Pastoris et Sacellani 

[Van Iersel] 

Caput Tertium 

Scribantur nomina Pastorum, qui Parochiam 

rexerunt, nec non vicariorum seu 

Sacellanorum; Data die, qua in eam fuerunt 

immissi, eoque, qua eam reliquerunt vel 
                                
KADD inv. nr. 139, Verklaring van het kerkbestuur over het 

wegvoeren van 3 klokken door de Duitsers, 1943. 

Een foto van het wegvoeren van de klokken is afgedrukt in: Bekijk 

't maar! Fotoboek Den Dungen, foto nr. 341. 

L. van Minderhout, Brochure D D '69, (klokken), p. 11. 

 

     76 Superplie: kort linnen gewaad met wijde mouwen gedragen 

door de priester en zijn assistenten b. v. bij het toedienen van het 

doopsel en tijdens het Lof.  

     77 Het barokke altaar is in 1926 uit de kerk verdwenen. 

Op een foto in Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen, foto nr. 331 

is het altaar te zien.  

obierunt
78

 

 

Zie nieuwe beschrijving des Bisdoms van 's 

Bosch, loco citato ad primum caput
79

. 

 

Mijn voorzaat Paulus Antonius van Baar, is 

van professor der Theologie in het Groot 

Seminarie, pastoor ten Dungen geworden  

in Junij 1821. 

Ik Joannes van Iersel uit Udenhout ben van 

kapellaan te Schijndel alhier Pastoor 

geworden den negenden Meij 1826 en ten 

zelven tijde is mijn Heerbroeder Franciscus 

van Iersel alhier tot Assistent aangesteld 

geworden; later in het jaar 1843, den 1e 

Januarij werd bij de oprichting der Kapelanie 

alhier, Zijn Eerwaarde de eerste Kapellaan 

te Dungen zie de archieven. Hij overleed 

aldaar den 26 Februarij 1849.  

[Van Beurden]: Den 1e Jann 1843 zijn de 

jaarwedden van den lande voor de pastoors 

en kapelaans begonnen. 

[Van Iersel] In zijne plaats werd den 9 Maart 

1849 tot Kapellaan aangesteld de 

Eerwaarde Heer Jacobus Smits, uit Veghel.  

 

Den 2 Januarij 1853 werd de Heer  Smits 

Kapellaan te Bakel - en dezelve dag werd 

de Eerwaarde Heer Antonius Lambertus van 

der Heijden tot dus verre kapellaan te Bakel 

tot kapellaan van Dungen aangesteld. 

 

[Van Beurden] 

De Eerwaarde Heer J. van Iersel is alhier 

overleden den 7 November 1856. 

Ik Henricus van Beurden uit Udenhout ben 

kapellaan geworden te Made den 7 

November 1836; verplaatst als kapellaan 

naar Goirle den 19 Maart 1839; vandaar 

wederom kapellaan geworden te Heusden 

den 25 November 1840; en van kapellaan te 

Heusden tot Pastoor benoemd van Den 

Dungen den 13 November 1856.  
                     
     78 Hoofdstuk 3. 

Vermeld zullen worden de namen van de pastoors die de parochie 

hebben bediend alsook die van hun plaatsvervangers en kapelaans, 

met opgave van de datum waarop zij aangesteld zijn en wanneer zij 

vertrokken of overleden zijn. 

Foto's van de pastoors zijn te zien in: Bekijk 't maar! Fotoboek Den 

Dungen, p. 126-130.  

     79  zie noot 3 



 
 

 

 

Den 1 Junij 1861 is den Eerw Heer Ant. 

Lamb. van der Heijden tot Pastoor van 

Dussen benoemd en in deszelfs plaats 

aangesteld tot kapellaan alhier Wilhelmus 

van Vlokhoven, geboren te Woensel 

 

Den 19 October 1869 is de Eerw. Heer Wilh. 

van Vlokhoven van hier vertrokken en 

gegaan in het Noviciaat der Paters 

Redemptoristen te St. Truijen en in zijne 

plaats als kapellaan aangesteld de Eerw. 

Heer Adrianus van Iersel geboren te 

Udenhout. 

 
fo 33 

Nota de Eerw. Heer Wilhelmus van 

Vlokhoven (hier voren genoemd) is na slegs 

tien maanden in het noviciaat te zijn 

geweest, geprofest geworden en terstond 

verzonden naar Surinamen, waar hij 

aanstonds  bij de Baassie besmettelingen 

(op de plaats Batavia genaamd) is geplaatst 

geworden. 

[Van Beurden] 

1873 Den 10 Maart 1873 is de Eerw. Heer 

Van Iersel verplaatst naar Tilburg (Het 

Goirke)  en in zijne plaats aangestelt de 

Eerw. Heer Gerardus Vink geboren te 

Sambeek. De Eerw. Heer Gerardus Vink 

door bloed op te geven zoodanig verzwakt 

dat hij niets meer doen konden is den 29 

Sept. 1874 naar huis gegaan en in zijne 

plaats gekomen  

 

1874 de Eerw. Heer Jacobus van Beek 

eerst als assistent en kort daarna als 

kapellaan aan gesteld. 

 

De Eerw. Heer Gerardus Vink is te 

Sambeek bij zijn vader overleden den 22 

Julij 1876. 

 

1889 Den 28 December 1889, is om het 

verval van kragten van de pastoor H. v. 

Beurden hem eenen assistent toegevoegd 

den Eerw. Heer H. Langens. 

 

[Van Beek] 

1892 Op zijn verzoek heeft de Weleerw. 

Heer Van Beurden den 30 sten Juni 1892 

eervol ontslag ontvangen uit de pastoreele 

bediening door Mgr. W. van de Ven, 

Bisschop van 's Bosch onder dankbetuiging 

voor de vele goede diensten aan het Bisdom 

en meer bepaald aan deze parochie 

bewezen. Zijn Eerw. bleef als rustend 

priester hier op de pastorie wonen, is later 

naar het liefdegesticht gegaan en overleden 

aldaar [in de marge: den 12 Juli 1897.] 

Den 30 sten Juni is door Z. D. H. Mgr. Van 

de Ven, Bisschop van 's Bosch, tot pastoor 

dezer parochie benoemd de Weleerw. Heer 

Theodorus Jacobus van Beek geboren te 

Hintham (Rosmalen) den 2 Juli 1848, 

priester gewijd den 30 sten Mei 1874, in 

Augustus van het zelfde jaar alhier assistent 

geworden en den 18 Januari 1875 benoemd 

alhier als Kapelaan. 

 

1892 De Weleerw. Heer Henricus Langens 

geboren te Nuland den 18 Maart 1863, 

priester gewijd den 15 Juni 1889, is alhier 

tot assistent benoemd den 28 December 

1889 en tot kapelaan den 30 Juni 1892 door 

Z. D. H. Mgr. W. van de Ven, Bisschop van 

's Bosch. 

Op den 10 September 1895 is de Weleerw. 

Heer Henricus Langens van hier als 

kapelaan verplaatst te Dinther en is 

opgevolgd alhier door den Weleerw. Heer 

Adrianus Josephus Burgmans, die geboren 

in den Udenhout den 3 Juni 1864, priester 

gewijd in 1888, assistent is geweest te 

Malden, daarna kapelaan benoemd van 

Diessen en den 10 september als kapelaan 

benoemd alhier en den 30 juli 1906 is Zijn 

Eerw. benoemd tot pastoor van Dennen-

burg. 

 

Den 1 Augustus 1906 is tot kapelaan 

benoemd alhier de Weleerw. Heer Gosuinus 

Johannes Petrus van Heeswijk, geboren te 

Breugel den 13 November 1876, priester 

gewijd den 6 Juni 1903 en, als kapelaan 

benoemd te Lierop den 28 October 1904. 

Den 19e Februari 1911 is de Weleerw. Heer 

Van Heeswijk benoemd tot kapelaan van 

Gestel en Blaarthen. 

 
fo 34  

[?] 



 
 

 

1911 Den 19 Februari 1911 is tot kapelaan 

alhier benoemd de Weleerw. Heer 

Wilhelmus Hubertus Josephus Bodenstaff, 

geboren te Ravenstijn den 16 April 1885, 

priester gewijd den 21 Mei 1910. 

 

[Klijn] 

1914 Den 1en October heeft pastoor Theod. 

Jacobus van Beek   van Z.D. Hoogw. W. 

van de Ven ontslag (eervol) verkregen, en is 

te Rosmalen (waar zijne familie woont) in 

het Liefdegesticht gekomen. Denzelfden 

datum is tot pastoor van Den Dungen  

benoemd [doorgestreept] Petrus Joannes 

van den Heuvel, met mij (schrijver dezes.) 

vanaf 12 Mei 1901 tot 1 October 1914 

kapelaan te Tilburg, in de nieuwe opgrichte 

parochie "Den Besterd". Pastoor Van den 

Heuvel is geboren te Deurne den 26 

October 1869, priester gewijd te 's Bosch  

den 8 Juni 1895; benoemd tot kapelaan te 

Reuzel 24 April 1896, daarna te Tilburg 12 

Mei 1901. 

 

1916 Den 7en April is kapelaan W. 

Bodenstaff van hier verplaatst naar 

Raamsdonksveer, en in zijne plaats 

benoemd Cornelius Adrianus Maria van 

Tilborg geboren te Nijmegen den 29 Jan. 

1891, priester gewijd 9 Mei 1915, priester v. 

h. seminarie.  

Den 13en Mei is te Rosmalen overleden de 

oud-pastoor van Den Dungen Th. Jac. van 

Beek, en aldaar begraven. 

 

1917 Den 3en Jan. is alhier aan een zware 

longontsteking tot groot verdriet van zijn volk 

overleden de pastoor Petrus Joannes van 

den Heuvel; en den 19en Januari daaraan 

volgende is tot zijn opvolger en pastoor 

benoemd Joannes Franciscus Josephus 

Klijn, geboren te Elshout bij Heusden den 22 

Febr. 1872, priester gewijd 1897, kapelaan 

benoemd te Zeelst (na veelvuldige 

assistenties) den 28 Dec. 1898, daarna 12 

Mei 1901 te Tilburg (Besterd). 

 

1918 Den 15 Maart (Vrijdag) is als 2e 

kapelaan te Someren van hier vertrokken 

Corn. A. M. van Tilborg, en hier als 

kapelaan gekomen Ernest Joseph Rath geb. 

te Vechel 9 Nov. 1892. Priester gewijd 2 

Juni 1917 (priester v. h. seminarie)  

[?] werd na ruim 10 jarige vruchtbare 

werkzaamheid in 1928 overgeplaatst naar 

Tilburg (Loven) 

[?] 

1924 Den 7e April (Maandag) is alhier des 

morgens te 8.50 (zomertijd-zonnetijd 7.50) 

overleden de pastoor Joannes Franciscus 

Josephus Klijn (aan chronische hartkwaal). 

Onder zijn pastoraat werd de openbare 

jongensschool omgezet in een bijzondere 

R.K.  

1 Nov. 1921 werd aangelegd het nieuwe 

R.K. kerkhof 1 Sept. 1922  en werd het H. 

Hart monument geplaatst 1 Juni 1922. 

[Goulmy] 

1924 Den 25 sten April 1924 is benoemd tot 

pastoor Paul Jan Lambert Marie Goulmij, 

geboren te 's-Hertogenbosch 10 Januari 

1877, priester gewijd 6 Juni 1903, kapelaan 

te Raamsdonksveer 22 November 1903, 

kapelaan te Druten 16 September 1906, 

rector bij de Zusters Karmelitessen van het 

Godd. Hart te Tilburg en moderator van en 

leeraar aan het R.K. Lyceum "Sint 

Odulphus" aldaar 11 Juli 1918 

[Van Hellenberg Hubar] 

1941 Den 14en Maart heeft pastoor Goulmij 

bedankt wegens gezondheidsredenen 

(verkalking). Onder zijn pastoraat kwam de 

verbouwing en uitbreiding der kerk tot stand 

en werd het pension gesticht door de 

Zusters van Schijndel. 

1941 

Den 21en Maart 1941 is benoemd tot 

pastoor Arnoud Laurent Joseph Marie van 

Hellenberg Hubar, geboren te Tilburg 25 

Mei 1898, priester gewijd den 10 Juni 1922 

kapelaan te Helmond 15 Dec. 1922: rector 

bij de Zusters Carmelitessen van het H. Hart 

te Tilburg en moderator van en leeraar aan 

het R.K. Lyceum St Odulphus, 15 Aug. 

1931, - na een half jaar rustkuur kapelaan 

der St. Servatius parochie 
fo 35 

te Schijndel den 8en Aug. 1934 

 

[?] 

1928 Kapelaan Ernst Joseph Rath werd 

alhier opgevolgd door den Weleerw. Heer 



 
 

 

Eduardus Bavo Odemare in 1928. Zijn 

heengaan bij zijn overplaatsing in Augustus 

1934 werd aangemerkt door pastoor 

Goulmy in zijn annalen "als een ernstig 

verlies voor de parochie". 

 

1934 Kapelaan 14 Augustus 1934 - 30 Sept. 

1936 A. v. Nistelrooij, geboren te 's-

Hertogenbosch 1910. Priester gewijd 1934. 

14 Aug. als priester van het Seminarie 

benoemd tot kapelaan te Den Dungen. Van 

hier overgeplaatst naar Eindhoven (St. 

Petrus) 30 September 1936. 

 

1936 Opvolger was kapelaan Marius 

Cornelius Joseph Schoenmakers, geboren 

te Druten 16 Nov. 1910, priester gewijd 6 

Juni 1936 en als priester van het seminarie 

hier als kapelaan benoemd 30 Sept 1936. 

26 Sept 1941 werd Z.E. overgeplaatst als 

tweede kapelaan van St. Oedenrode 

 

1941 Opvolger was Kapelaan Jaques 

Theunissen, geb. te Oss 1913. Priester 

gewijd 1938 eerst kapelaan te Tilburg 

Sacramentskerk) te Vught (St. Petrus) en 

daarna te Dungen  tot Aug. 1942. 

 

1942 Opvolger was Kapelaan Antonius 

Breukel, geb. te Eindhoven in 1917. Priester 

gewijd in 1941, in Jan 1942 tot assistent en 

in Aug. 1942 tot kapelaan benoemd. Op 

dezen laatsten datum werd Corn 

Hoendervangers tot assistent benoemd. 

Deze is geboren te Tilbug in 1917 en in 

1942 priester gewijd. 

[Cox] 

1956 In de maand Mei heeft pastoor A. 

v.d.Eerenbeemt bedankt als pastoor, nam 

voorlopig zijn intrek in het Doofstommen 

instit. te St. Michielsgestel en werd in 1957 

benoemd tot rector te Tilburg in het St. 

Jozef gesticht te Tilburg. 

Onder zijn pastoraat kreeg de Parochiekerk 

drie nieuwe klokken. De oud-professor van 

het Gr. Seminarie, 'n man met 'n 

wonderbaar geheugen, was niet 

opgewassen tegen de beslommeringen van 

de pastoriele zielzorg. 

1956 14 Mei is tot pastoor benoemd 

Wilhelmus Gerardus Antonius Cox, geboren 

te Oss 20 November 1908 - priester gewijd 

's Bosch 26 Mei '34 kapelaan te Geldrop H. 

Brigitta Aug. 1934 - kapelaan te 's-

Hertogenbosch, (St Pieter) Sept. 1936 

Conrector Kweekschool Fraters Tilburg en 

godsdienstleraar Middelbare scholen en 

ambachtsschool. Sept 1942 - Kapelaan 's 

Bosch H. Leonardus Sept. 1945. 

 
fo 36 

[Van Beurden] 

In het jaar 1886 gaf Maria van Heck, 

weduwe van Joannes Onderstein en 

schoonmoeder van Adrianus Ger. 

Verhoeven een schoon niewe tapijt met de 

lopers van hetzelve soort op het grote altaar 

ter vervangen van het oude Zie fo 19. 

 
fo 37 

[Van Beurden] 

In het jaar 1886 gaf Maria Wed. van 

Cornelis Voermans twee massieve zilvere 

Harten voor de processie, alsdan heb ik 

H.v.B. twee congreganisten aangestelt om 

gekleed met supperpellieca die H. Harten te 

dragen. 

En twee superpellica laten maken van 

katoen en dus niet door de priesters te 

gebruiken, deze zijn van voren getekent met 

de letters H.H.D. 

Alsdan is er ook een superplieu gemaakt 

van een ouden alb, en niet als dusdanig 

geweid, voor den vaandeldrager en deze is 

getekend VDR. Mitsdien ook niet door 

priesters te gebruiken. 

 
fo 38-45 blanco 

fo 46 

[Van Iersel] 

Caput quartum. 

Exarabuntur Fundationes Missarum cum 

approbationibus ordinarii et Pertinentibus, et 

descriptione bonorum e quibus percipientur 

earum reditus
80

 
                     
     80 Hoofdstuk 4. 

Vermeld zullen worden de fundaties van de H. Missen met de 

goedkeuring van de Ordinarius en wat daarbij hoort, en de 

beschrijving van de goederen waaruit inkomsten worden verkregen. 

Fundatie: het aan de kerk vermaakte roerend of onroerend goed, 

waarvan de rente of de opbrengst moet worden gebruikt om H. 

Missen te laten opdragen, of om als aalmoesen uit te delen aan de 

armen, ter intentie van de fundator of zijn /haar begunstigste. 



 
 

 

 

Caput Quintum 

Exhibebitur Computus annuus illarum 

Fundationum, cum nomine Sacerdotis qui 

eas exoneravit
81

. 

 

Eigentlijke fundatien van Missen heeft men 

hier niet; edoch van tijd tot tijd worden door 

de parochianen gelden voorgeschoten, voor 

welke na hunnen dood of voor hunne reeds 

overledene familie, jaarlijks een lezend of 

zingend jaargetijd, met den naam op het 

zielboek moet gedaan worden
82

. 

Een zingend jaargetijd met de naam op het 

zielboek
83

 komt te staan op twee gulden, 

twintig centen  [Van Beurden, in de marge: 

moet wezen 10 centen, zooals blijkt uit de 

ontvangste voor zingende jaargetijde die 

vooruit betaald zijn en door hem zelve J. v. 

Iersel zijn ontvangen. H. v. Beurden] 

waaronder de zestig centen voor het choor 

zijn begrepen, een lezend jaargetijd is een 

gulden - dit geld wordt onder de ontvangst in 

de kerkekas gestord en jaarlijks bij het 

celibreeren dier jaargetijden betaald de kerk 

aan den pastoor het stipendium
84

 en het 

zangers geld. Met die gelden lost de kerk 

hare schulden af, welke op interest staan. 

Op dit ogenblik zijn er alzoo Duizend drie en 

zeventig gulden voorgeschoten en men 

heeft van die quasi gefundeerde jaargetijden 

een legger in een oud doopboek der kerk, 

welke aanwijst voor hoe vele jaren ze 

vooruit betaald zijn, en voor hoe vele jaren 

die jaargetijden reeds geschied zijn
85

.  

                     
     81 Hoofdstuk 5. 

Vermeld zal worden de rekening van die fundaties met de naam 

van de priester, die aan de verplichting heeft voldaan. 

     82 Jaargetijde, De Mis die jaarlijks opgedragen wordt voor een 

overledene.  

 

     83 Zielboek: register waarin de namen van de overledenen staan 

opgetekend voor wie een Mis moet worden opgedragen. 

     84 Stipendium: gift in geld, die priesters verplicht een aantal 

Missen op te dragen ten behoeve van het geestelijk en tijdelijk 

welzijn van de schenker. 

     85 KADD, inv. nr. 44. Achterin het doopboek staan 

aantekeningen vermeld van ontvangsten van gehouden jaargetijden 

over de periode 1782-1858. 

[Van Beurden] Ik H. Van Beurden pastoor 

heb deze vooruit betaalde J.G. 

overgeschreven in dit Boek fo 53. 

 

Zoo als blijkt uit de rekening van 1849 heeft 

Allegunda van Osch alsdan een fundatie 

daargesteld, waarvoor op alle Zon-en 

feestdagen eene kaars moet branden. voor 

het beeld van O. L.  Vrouw. (Zie rekening 

over 1849)
86

. 

 
fo 47 

[Van Iersel] 

Pertinens 

Bij testament van Derik Janse Smulders, 

landbouwer te Dungen in dato den 1 Junij 

1823 is aan de Catholijke gemeente, of kerk 

van Dungen een legaat gemaakt van een 

huis [Van Beurden, in de marge: de grond 

van huis en hof is groot 38 R 60 Elle] en 

aangelag gelegen alhier in de Kromme 

Litsestraat, en twee perceelen teeland, het 

eene gelegen te Dungen in het Kamseveld 

[Van Beurden, in de marge: kampseveld 28 

R 70 El]  en het andere te 's M. Gestel in de 

zoogenaamde Heij [Van Beurden, in de 

marge Heide 57 R: 90 El] onder den last van 

gedurende veertig jaren jaarlijks aan den 

armen van Dungen, na goedvinden van het 

Roomsch Catholijk Kerk-bestuur uit te 

deelen, de somma van dertig gulden.  Aan 

dezen verplichting wordt stiptelijk voldaan: in 

1852 had de achttiende uitkeering plaats. 

[Van Beurden, In 1874 zal de laatste zijn] 

Het testament wegens dit legaat en vele 

brieven dien aangaande berusten in de 

archieven deser parochie. [Van Beurden: 

Tot in 1874 inclusieven is aan deze 

verpligting voldaan. Zoodat dit een einde 

heeft. H. v. Beurden]
87

. 

 

Pertinens. 

Door den priester -- Godschalk wonende op 

Assendelft te Middelrode werd in eene beurs 

gesticht bij preferentie voor de inwoonders 

van Dungen en Liempde waarvan de 
                     
     86 KADD, inv. nr. 127, Kerkrekening 1849. 

     87 KADD, inv. nr. 191, Stukken betreffende de nalatenschap van 

Dirk Smulders. 

 



 
 

 

tijdelijke pastoors dier plaatsen de collatores 

zouden zijn. Zie den Schrijver Coppens 

voornoemd; hij gaf daarvoor  een somma 

van ..... aan het voormalig Capittel van St. 

Jacob te Antwerpen.  Wanneer de goederen 

van genoemd Kapittel door de Franschen 

werden aangeslaan, heeft men opgehouden 

gemelde beurs uit te betalen. Ten allen tijde 

zijn vele pogingen aangewend om die beurs 

in het leven trug te roepen, maar altijd 

vrugteloos. Zie de stichting der Beurs en 

vele brieven dien aangaande in de 

archieven
88

. 

 
fo 48 

[Van Iersel] 

Pertinens 

Onder mijn voorzaat P. van Baar heeft de 

nu stokoude schoolmeester Jacobus 

Hermanus van Lamoen eenigen grond 

afgestaan ter vergroting van den kerkhof - 

Onder den duim, zonder dat er eenige 

schriften van zijn, betaald hem de kerk 

daarvoor jaarlijks  tien gulden. Edoch 

volgens gedane mondelingse afspraak, 

houdt dat op met zijnen dood- Nota; uit de 

ligging blijkt ten duidelijkste, dat door de 

vorige gereformeerde schoolmeesters dien 

grond willekeurig van den alouden kerkhof 

was afgenomen [A. van de Heijden ?] 

Blijkens jaarlijksche rekeningen der kerk is 

deeze verpligting volbragt tot aan den 

sterfdag van Jac. Herm. van Lamoen in 

1855 waarmee alles een einde nam
89

. 

 

[ A. van de Heijden ? ] 

Pertinens. 

Copij der fundatie den 6 Maart 1856 door J. 

Zwijzen Adm. Apost. Aartsbissch. etc 

goedgekeurd en bekrachtigd. Zie archief
90

. 
                     
     88  KADD, inv. nr. 391-394, Stukken betreffende de 

beurzenstichting van Christiaan Godschalk.   

H. Maas. De beurzenstichting Christiaan Godschalk, in: 

Heemsprokkels. Jubileumboek Heemkundevereniging "Op die 

Dunghen", (1992), p. 63-73. 

     89 Jacobus Hermanus van Lamoen, hoofd van de openbare 

school van 1800-1848. 

 

     90 KADD, inv. nr. 43, Stukken betreffende fundaties 1856-1976 

fol. 49 

 

Uitgegeven aan en om de congregatie 

kapel. 

Stenen 52.942 van 81.900 a 9.75 gulden bij 

Spierings te St. Michielsgestel, 516.18½ 

Tras van de 23 mudd bij Laffertee en Ekels 

gebruikt 6 mud a 1.05 gld,  6.30 

Kalk naar raming 67 mudden van de 100 bij 

Van Nistelrode a 87 ½ centen,  58.62½ 

Plaffonneer kalk item gips bij Welsch te 's 

Bosch   20.00 

Portlands cement naar raming,    5.00 

Culs de Lamps en pendentifs door V. 

Tulden geleverd  70.00 

Vracht ervan en bijzonder brievenport,   1.30 

Leijen 16.200 a 11 gl de duizend bij 

Laffertee te 's Bosch, 178.20 

Leijspijkers bij Hulselmans te 'S Bosch,  15.96 

Architect Van Tulden het honorarium,    154.00 

Jan van der Staak aannemer van veeler bij 

leverancie metsel en timmerwerk 1678.09 

Nog uit zijne rekeningen de nummers 56, 

62-65, 67-72 15.06 

Stukadoor Van Liempd loon en drank te 

zamen  102.47½ 

Deszelfs kostgeld bij C. Voermans    56.50 

Deszelfs opperman P. Verkuijlen voor 

daggeld  30.80 

Leidekker A. van Zandvoort loon en drank te 

zamen  113.00 

Smid C. Voermans buiten ijzerwerk meest 

voor plafonneerder     11.70 

Kniknij loode vorst en zinken groote en 

Vlaamsche geuten loon en drank 131.00 

Drie geschilderde ramen uit Brussel  

 283.50 

Vrachten en inkomende regten ervan   15.00 

Brievenporten des wegens door V. Tulden 

gerekend  1.00 

Onkosten van zes reizen van, Van Tulden 

telkens a zes gulden is  36.00 

Eene raam van ijzer in het leidak item de 

derde en vierde raampompen elk a 7 gl. 

 21.00 

Vlaamsche geut Item oxaal zit hout spijkers 

maakloon J. Staak n 57-61 en 66 29.34 

______________________________ 

Tranporteere   3550.03½ 

 
fo 49 

Per transport    3550.03½ 

Wagenschotte bekleedsel of ornement van 



 
 

 

het oxaal naar raming    70.00 

Vrachten welke J. Staak door voerlui heeft 

geleverd  7.50 

Neesen verwer te 'S Bosch voor loon olie 

verwstof en drank aan de kapel 60.41½ 

Privaat item stoepen bij de deuren en bij de 

geut der kapel steenen 2694   26.26½ 

Tras drie mudden naar raming  

 3.15 

Kalk drie mudden naar raming  

 2.62½ 

Neefs hardsteene neuten en dorpel 

geleverd à  5.00 

Metselaar Van Kempen 24 3/4 dag loon en 

drank  24.67½ 

J. van der Staak timmerman levering van 

twee ijzere piscienbakken  12.32 

Nog uit zijne rekening wegens dak deur etc 

hout en loon n 48-55,   14.42½ 

 _____________________________

___ 

    3776.41 

Nog uit te geven 

Voor nog in orde te brengen van 3 

nachtsloten, zuiddeur, metselwerk en 

afverwen  

Item voor nog te bepleisteren gedeelte muur 

etc. naar raming  96.09 

    

 _____________________________

___ 

Uitgaaf totaal    3872.50 

 

Ontvangene giften 

Van Ant. Godschalk kerkmeester voor den 

opbouw van de kapel    500.00 

Van Jufvrouw Arn. van Iersel te Udenhout 

voor den opbouw der kapel  200.00 

Van Ant. van den Hurk kerkmeester voor de 

eerste geschilderde raam  75.00 

Van A. van Iersel Pastoor te Waspik voor de 

2de geschilderde raam  75.00 

Van J. van Iersel pastoor van Dungen voor 

de 3de geschilderde raam  75.00 

       ________________________________ 

Giften totaal   925.00 

 

Bedragen de nog te dekken gemaakte of 

nog te maken onkosten de somme van 

 2947.50 

Dit geheele bedrag word door mij J. van 

Iersel pastoor van nu af aan gegeven 

zonder eenigen interest te goed te houden, 

voor het op zich nemen door het 

Kerkbestuur, van, tot lafenis mijner ziel, te 

bekostigen de goede werken, die, en zooals 

ze, in hierachter volgende nota, omschreven 

staan. 

Nota 

Van hetgene de kerk na mijnen dood tot 

lafenis mijner ziel zal uit betalen.  

Voor de plegtige uitvaart met drie Heeren 

aan den Deken  15.00 

Voor de assisteerende diaken en subdiaken 

elk vijf gulden Zamen   10.00 

Voor de Choorzangers achter de baar met 

de uitvaart  1.50 

Zeven zingende missen of zingend zevenste 

ad stip. ord. voor den Pastoor  7.00 

 

Nota alle door mij gestelde zingende missen 

zijn voor den pastoor slechts tot het 

ordinaire geld; omdat Zijn Eerw. mijn 

opvolger, veel bevoordeeld werd door 

gebruik van het tapijt, loopers, val en andere 

gordijnen, gordijn en droog roeden op 

zolder, alle cieraden, tafels, banken, vazen, 

beelden in het recreatietuintje, etc. Twaalf 

zingende maandstonden voor den Pastoor 

 12.00 

Voor de zangers voor zingend zevenste en 

12 maandstonden in Amsterdamsch 19.00
91

 

 _____________________________

__ 

Transporteere    

 64.50 

 
fo 50 

Per transport     64.50 

Voor de kaarsen bij mijne uitvaart die 

geplaatst moeten worden gelijk voor Heer 

Broeder zaliger
92

. Zie het kaarsenboekje. 

Dus zamen voor  170.00 

Voor brood aan de armen en behoeftigen 

van de parochie Den Dungen dadelijk bij 

                     
     91 Zevendste: gezongen of een gelezen mis, te beginnen op de 

dag na de begrafenis. 

Maandstonden: maandelijkse mis voor een overledene waarvan het 

stipendium wordt betaald uit een fundatie. 

Wat hier bedoelt wordt met in Amsterdamsch is niet duidelijk.  

     92 Zie noot 28. 



 
 

 

mijne uitvaart uit te deelen een bedrag van    45.00 

Voor brood aan de armen en behoeftigen 

van het Maaskantje te S. M Gestel (zie 

onder) dadelijk bij mijne uitvaart uit te 

deelen een bedrag van   10.00 

Voor veertig jaaren dat, tweemaal telken 

jaare een zingend jaargetijde gedaan 

worden  

en mijn naam op het zielboek blijven moet, 

tot het ordinaire geld voor ieder zingend  

jaargetijd 2.10 te Zamen   

 168.00 

[Van Beurden,in de marge: Deze J. G. zijn 

begonnen in 1857 en de laatste zullen dus 

geschieden in het jaar 1896.]  

 

Voor honderd vijftig zingende missen tot het 

ordinaire geld 1,60, welke van tijd tot tijd 

zullen gedaan worden     240.00 

Voor honderd lezende intentien ad florenum 

aan den tijdelijken kapelaan   100.00 

 

Nog gedurende dertien jaren alle jaren 

honderd vijftig gulden aan de Rooms 

Catholieke armen en behoeftigen en 

huisarmen van de Parochie den Dungen uit 

te deelen. Dit geld word, na het kerkbestuur 

geraadpleegd te hebben, door den tijdelijken 

Pastoor uitgedeeld, die daar toe zoover Zijn 

Eerw. verkiest de Vincentius leden of 

Vereeniging
93

 zelve kan gebruiken Beloopt 

te zame 1950.00 

[Van Beurden, in de marge: de Eerste 

uitdeling van 150 gl aan den armen van 

Dungen in het jaar 1857 en dus de laatste in 

het jaar 1869] 

 

Nog gedurende vier jaren telken jare vijftig 

gulden aan den tijdelijken pastoor van 

Dungen om door Zijn Eerw. uitgedeeld te 

worden aan de Roomsch Cath: arme en 

noodlijdende van het zoogenaamd 

Maaskantje te S M Gestel zoo ver en niet 

verder als tot het Banhekken toe civiel 

Gestel reikt. Beloopt te zamen      200.00 

[Van Beurden, in de marge: Eerste 

uitdeeling  van 50 gl aan de arme van het 

Maaskantje  

                     
     93 H. Maas en R. van Nuland, Vincentius Vereniging Den 

Dungen 145 jaar. In: Het Griensvenneke, jrg. 23 (1998) p. 62-118. 

in 1857 de laatste in 1860] 

 _____________________________

___ 

Uit te betalen totaal   2947.50 

 

Deze fundatie word door ons aangenomen  

10 Febr. 1856. Het R. C. Parochieel 

kerkbestuur van den Dungen. 

Was getekend J. v. Iersel,  

A. v. d. Hurk, D. v. Heck, A. Godschalk, J. 

Merkelbach. 

Uit aanmerking, dat de Wel Eerwaarde Heer 

Pastoor J. van Iersel veele andere 

weldaden, behalve in deze fundatie vermeld, 

aan de R. K. Kerk te Dungen heeft 

bewezen, wordt de bovenstaande fundatie 

door ons goedgekeurd en bekrachtigd. 

De Aartbisschop Apostolische Administrator 

van S Bosch  

Gedaan te Gerra den 6 Maart 1856 (was 

getekend) + J. Zwijzen 

[Wilmer, deken] 

Voor eensluidend net afschrift 

met de acte der fundatie 

J. van Iersel, Pastoor 

A. van den Hurk 

Gezien bij de Visitatie 18 Febr. 1856 

G. Wilmer Dek. 

 
fo 51 

[Van Beurden] 

Van de voor beschrevene fundatie van de 

Eerw. Heer J. van Iersel geweze Pastoor 

dezer gemeente Heeft de kerk afgelost als 

volgt. 

1856 13 December 

Voor de plegtige uitvaart aan den Z. E.w. 

Heer Deken  15.00 

Aan de assisterende diaken en subd. ieder 

vijf gulden  10.00 

Aan de Choorzangers, achter de baar met 

de uitvaart  1.50 

Voor zeven zingende missen of het zingend 

zevenste (celebratie)  7.00 

Aan de zangers voor het zingende 

zenvenste  7.00 

Voor de kaarsen bij zijn Eerw. uitvaart  

 170.00 

Voor brood aan den armen en behoeftige bij 

de uitvaart uitgedeeld in Parochie  

Den Dungen     45.00 



 
 

 

Voor brood aan den Arme en behoeftige van 

het Maaskantje te St. Michiels Gestel, 

bij Zijn Eerw. uitvaart    10.00 

Aan den tijdelijken kapellaan 22 lezende 

intentien  22.00 

Een zingend maandstont in december 1856, 

voor zangers en pastoor  2.00 

 

1857 1e jaar 12 Sept. is aan den tijdelijke 

kappelaan uitbetaald 78 gulden zijnde  

de rest van de lezende intent. ad flor. 

 78.00 

22 November is aan de zangers uitbetaald 

voor elf zing. maandst  11.00 

22 November aan den pastoor voor elf 

zingende maandst.  11.00 

31 December aan de Pastoor en zangers 

voor twee zingende jaarg.  4.20 

31 December aan den Pastoor voor 13 zing 

missen van tijd tot tijd te celebreren 20.80 

1e jaar 31 December aan den Armen van 

den Dungen, over 1857  150.00 

31 December aan de Armen van het 

Maaskantje over 1857  50.00 

[regel doorgestreept] 

 

1858 2e jaar 

31 December aan den Pastoor voor 50 

zingende missen  80.00 

31 Dec. aan den Pastoor voor 2 zingende J: 

G:  4.20 

31 Dec. aan den Pastoor ter uitdeeling aan 

den armen van Dungen over 1858 150.00 

31 Dec. Aan den Pastoor ter uitdeeling aan 

de Armen van het Maaskantje over 1858 

 50.00 

 

1859 3e jaar 

31 Dec. Aan den pastoor voor 50 zingende 

missen,  80.00 

31 Dec. aan den pastoor voor 2 zing J. G. 

 4.20 

31 Dec. aan den pastoor ter uitdeeling aan 

den armen van Den Dungen over 1859 

 150.00 

31 Dec. Aan den Pastoor ter uideling aan de 

armen van het Maaskantje, over 1859 

 50.00 

 

1860  4e jaar 

30 November aan den pastoor voor 37 

zingen missen  59.20 

30 November aan den Pastoor voor twee 

zing. J. G. in 1860  4.20 

30 Nov. Bet. aan den pastoor voor uit te 

deelen aan den armen van Den Dungen 

over den jare 1860 over 1860  

 150.00 

30 Nov. aan den Pastoor om uit te deelen 

aan den armen van het Maaskantje  

over 1860 (zijn dus het laatste)  

 50.00 

 

1861 5e jaar 

5 Dec. aan den pastoor voor den armen van 

Den Dungen over 1861  150.00 

5 Dec. aan den Pastoor voor twee zing: 

jaargetijden,  4.20 

 

1862 6e jaar 

6 Dec. aan den pastoor voor den Armen van 

Dungen over 1862  150.00 

6 Dec. aan den Pastoor voor twee zing: 

Jaargetijden  4.20 

 

1863  7e jaar 

6 Dec. aan den pastoor voor den armen 

over 1863  150.00 

6 Dec. voor twee zing J.G. aan den Pastoor  4.20 

 _____________________________

_______ 

    1908.90 
fo 52 

Per transport       1908.90 

1864 8e jaar 1 Dec. aan den Pastoor voor 

de arme, over 1864  150.00 

1 Dec. voor twee zing; J. G. aan den 

pastoor in 1864 gedaan     4.20 

 

1865 9e jaar 1 dec. aan de Pastoor voor 

den armen, over 1865  150.00 

1 Dec Voor twee Zing; J. G. en tweemaal 

het zielboek  4.20 

 

1866 10e jaar 1 Dec Voor den pastoor voor 

den armen over 1866  150.00 

1 Dec. voor twee zing; J. G. en tweemalen 

het zielboek  4.20 

 

1867 11e jaar 1 Dec. aan den pastoor voor 

den armen  150.00 

1 Dec. aan den pastoor voor twee zing. J. 



 
 

 

G. en tweemaal het zielboek  4.20 

 

1868 12e jaar 1 Dec aan den pastoor voor 

den armen  150.00 

1 Dec aan den pastoor voor twee zing J. G. 

en tweemaal zielboek  4.20 

 

1869 13e en laatste jaar. 1 Dec aan den 

pastoor voor den armen  150.00 

1 Dec. aan den pastoor voor twee zing; J. 

G. en tweemaal zielb   4.20 

Zoodat van deze fundatie niets meer te 

betalen overblijft als jaarlijks twee zingende 

jaargetijden ieder a 2.10 tot het jaar 1896 

ingesloten. 

H. van Beurden 

Deze jaargetijde zijn begonnen in 1857 en 

eindige 1896. 

 
fo 53 

[Van Beurden] 

Jaargetijde die vooruit zijn betaald en 

waarvoor het geld is in de kerkekas gestort, 

waarom de kerk die s jaarlijks Aan den 

Pastoor uitbetaald 

Die nog te celeebreren zijn hebt ik uit een 

oud doop register hier overgeschreven, en 

zijn de volgende letterlijk
94

.  

 

40 jaargetijde voor Maria Anna van der 

Steen die de kerk moet betalen aan den 

pastoor begonnen in maart 1820 en 

eindigen in 1859  

1820-1859 Voldaan door mij H van Beurden 

 

1819 Joannes van Geffen aan de kerk 

betaald 60 guld. waarvoor moeten 

geschieden 60 jaargetijden: 30 voor hem na 

zijnen dood; 30 voor zijne overledene 

huisvrouw Maria Joannes van Geffen, dus 

moeten zij gezamenlijk 30 jaren op het 

zielboek blijven; dit neemt geenen aanvang 

tenzij na den dood van Joannes van Geffen. 

Deze 60 guld. zijn reeds in het kerke geld 

gestort zoo dat de kerk destijds 's jaarlijks 

twee guld aan den pastoor hiervoor moet 

betalen. Deze jaargetijden zijn begonnen in 

1836 en eindigen in 1865  

                     
     94 KADD, inv. nr. 44: achter in het doopboek, fol. 10-18.  

 

jaarlijks 2 lez: J:G; 

1836- 1865 Voldaan door mij H v Beurden 

[In de marge] Nota de erfgenamen hebben 

besloten deze twee j. g. zingend te laten 

doen s jaarlijks bijbetalende  

 

1824 Van Maria Anna Meulenbroek, wed. 

van Jan Spierings boven en behalven eene 

liberale gift tot verciering der kerk, aankoop  

van ornamenten enz. tegelijkertijd nog 

ontvangen en in de kerkekas gestort eene 

som van vierhonderd gulden om 

daarentegen 's jaarlijks uit te betalen de 

jaargetijde van haar en haren man Zaliger 

en verdere bloedverwanten zooals die tans 

op het zielboek staan, zoodat na den dood 

van gezegde Maria Anna, de kerk aan den 

pastoor destijds en dat wel geduurende 

veertig jaren moet uitbetalen 's jaars vijftien 

gulden voor vijftien jaargetijden te weten 

voor  

Jan Joannes Spierings - Maria Anna de 

huisv 

Peter Willem Meulenbroek - Adriaantje de 

huisvrouw 

Willem de zoon - Hendrik de zoon 

Joannes de zoon -  Mathijs de zoon 

Joanna de dochter 

Joannes Corstiaan Spierings - Allegunde de 

huisvr 

Maria de dochter - Christ de zoon 

Leonardus de zoon - Maria de dochter 

Deze jaargetijde voor deze vijftien zijn 

begonnen in het jaar 1829 incluis  

jaarlijks 15 lez: J.G.  

1829-1868 Afgelost of geeindigd door mij H 

van Beurden 

[drie onleesbaar gemaakte regels]   

 
fo 54  

[Van Beurden] 

1838 Ontvangen en in de kerkekas gestort 

voor Henrica Laurens van der Heijden 52.10 

voor vijfentwintig zingende J. G. ad 2.2.0 

ieder,  ieder jaar een. Begonnen in 1839 

Februarij incluis  

S Jaarlijks 1 zing: J.G. 1839-1863  

geeindigd door mij H van Beurden 

 

1838 Ontvangen en in de kerkekas gestort 

56.14.0 voor zevenentwintig zingende 



 
 

 

jaargetijden a 2.2.0. ieder voor Joanna 

Meulenbroek te beginnen in 1839 december  

Jaarlijks 1 zing  1839-1865  

geeindigd door mij H. v. Beurden 

 

1839 Ontvangen en in de kerkekas gestort 

honderd gulden voor veertig jaargetijden 

voor Francis Eijkemans. 1839-1878 

Twintig jaargetijden voor Jan de zoon 1839-

1858 

Twintig jaargetijden voor Anna Maria Francis 

Eijkemans de huisv 1839-1878  

Alle te beginnen in Julij 1839 incluis 

 

1841 Ontvangen en in de kerkekas gestort 

25 gulden voor 25 jaargetijden voor Peternel 

van Overbeek te beginnen in Julij 1841 

incluis 1841-1866  

geeindigd door mij H. van Beurden  

 

1844 Ontvangen voor Maria Peter Spierings 

42 gulden voor twintig zingende jaargetijden 

te beginnen in 1864 incluis 1844-1863  

geeindigd door mij H. van Beurden 

 

1845 Ontvangen van Henricus Goossens 20 

gulden voor 20 jaargetijden te beginnen in 

1846 incluis 1846-1865  

geeindigd door mij H. van Beurden. 

 

1845 Ontvangen en in de kerkekas gestort 

130 guld. 20 cts voor eenendertig zingende 

jaargetijden voor Roelof van Heck en 

Antonia de huisvrouw te beginnen in 

Februarij 1845 incluis 1845- 1875  

Geeindigd door mij H. Van Beurden 

 

1845 Ontvangen en reeds voorlang in de 

kerkekas gestort 48 gulden voor 48 

jaargetijden voor Adriana Joannes 

Meulenbroek. 

te beginnen in 1846 incluis  

In de marge: Zonder goedkeuring ten laste 

van de kerk  

1846-1893 [Van Beek] afgedaan 

 

1846 Ontvangen en reeds overlang in de 

kerkekas gestort 41 gulden voor 41 

jaargetijden voor Jan van Grinsven te 

beginnen in April 1847 incluis 1847-1887 is 

afgedaan 

 

1846 Ontvangen en in de kerkekas gestort 

voor Jennemie Henricus Goossens 20 

Gulden voor 20 Jaargetijden te beginnen in 

januarij 1847 incluis 1847-1866  

Geeindigd door mij H v Beurden 

 

1846 Ontvangen en in de kerkekas gestort 

voor Adriana Schellekens 20 Gulden voor 

twintig Jaargetijden te beginnen in October 

1847 incluis 1847-1866  

geeindigd door mij H. van Beurden 

 

1847 Ontvangen en in de kerkekas gestort 

twintig gulden voor 20 jaargetijden voor 

Joannes Meulenbroek te beginnen in Maart 

1847 incluis  1847-1866  

geeindigd door mij H. van Beurden 

 

Den 12 September 1848 ontvangen 42 

gulden voor tien zingende Jaargetijden voor 

Adriaan Godschalk; item tien voor Joanna 

de huisvrouw te beginnen in Januarij 1849 

1849- 1858  

geeindigd door mij H. van Beurden 

1849 Den 10 Januarij ontvangen en in de 

kerkekas gestort 50 gulden voor 25 

Jaargetijden van Marte Schuurmans; item 

25 jargetijden voor Annemie de huisvrouw te 

beginnen in Julij 1849, 1849-1873  

Geeindigd door mij H. van Beurden 

 
fo 55 

[Van Beurden]  

Den 20 April (1849) Allegunda van Osch te 

Dungen overleden in 1849 had geld uitstaan 

aan de kerk, dit is verrekend en verder aan 

de kerk kwijt gescholden, maar nu heeft de 

kerk op haar den last genomen van 

gedurende vijftig jaren zingende jaargetijden 

te doen voor de volgende telkens in 

December, begonnen in het jaar 1849 

incluis. Zie rekening boek fo 128 van dat 

jaar 

1e Henricus van Osch - 2e Joanna maria de 

huisvrouw 

3 Joanna Maria de dochter en 

4 Allegunda de dochter,  

1849-1898 Zonder goedkeuring en zonder 

gedeponerde fondsen zie Rekening boek fo 



 
 

 

128
95

 

Van Beek: Deze zijn geeindigd in het jaar 

1898 

 

20 April 1849 Ontvangen en in de kerkekas 

gestort acht en veertig gulden voor 24 

jaargetijden van Mijntje van Rijswijk -Item 24 

jaargetijden van Joannes Rijkers. Begonnen 

in Januarij 1850 incluis 1850- 1873  

geeindigd door mij H.v.Beurden 

 

Den 18 September 1849 Voor tachtig 

zingende jaargetijden voor den Eerw. Heer 

Franciscus van Iersel in leve kapellaan 

dezer gemeente, alle jaren er twee te doen 

namelijk in het begin van Januarij en 

wanneer in Meij onze familie uit Udenhout 

overkomt dus: gedurende 40 jaren Vooruit 

aan de kerk betaald 168 gulden te beginnen 

in 1850 incluis. Zie hierover het Rekening 

Boek 1849 fo 128.   

1850-1889  

[Van Beek] geeindigd in 1890 

 

Den 25 Maart 1850 ontvangen en in de 

kerkekas gestort 265-10 voor de volgende 

zingende jaargetijden. Te beginnen in 

November 1850 inclusief 

Henricus v. d. Westelaken een zingend 

jaargetijde, 1850-1850 

Francis van de Westelaken, 22 zingende 

Jaargetijden 1850-1871  

Joanna de huisvrouw 20 zingende 

Jaargetijde 1850-1869 

Christina van de Westelaken 13 zingende 

Jaargetijde 1850-1862 

Ariana van de Westelaken 20 zingende 

Jaargetijden 1850-1869 

Hendrina Theodorus Godschalk 50 

zingende Jaargetijde 1850-1899 

[Van Beek] geeindigd in 1899 

 

Den 5 Maart 1851 ontvangen en in de 

kerkekas gestort 50 gulde voor 50 lezende 

jaargetijden voor Gijsbertus van Heck te 

beginnen 1852 incluis 1852-1901 Zonder 

goedkeuring.  

[Van Beek] Geeindigd in 1901 

                     
     95 KADD, inv. nr. 127, Rekening 1849. 

 

 

Den 21 Maart 1852 ontvangen en in de 

kerkekas gestopt 30 gulden voor 30 lezende 

jaargetijden voor Jan Otten - Helena de 

huisvrouw en Maria de dochter voor ieder 

tien jaren begonnen in Meij 1852  

1852-1861  

[geeindigd door mij  H. van Beurden] 

 

Den 1 Julij 1854 ontvangen en in de 

kerkekas gestort veertien gulden voor 

veertien lezende jaargetijde voor Joanna 

Lindert Rovers te beginnen in Julij 1855  

1855-1868  

[geeindigd door mij H. v Beurden] 

 

den laaste Meij 1856 voor 15 jaargetijden 

voor Marie Thomas van der Heijden 

ontvangen vijftien gulden voor 15 lezende 

jargetijde te beginnen in Junij 1857 incluis 

1857-1871 [geeindigd door mij H v B] 

 
fo 56 

[Van Beurden] 

De volgende jaargetijden zijn door mij H. 

van Beurden ingeschreven. 

nr 1. De Eerw. Heer J. van Iersel z. g. 

geweze pastoor dezer gemeente  heeft in 

zijne fundatie van den 6 Maart 1856 

vastgesteld, dat veertig jaren lang tweemaal 

't elke jare een zingend jaargetijd voor hem 

gedaan worden en zijnen naam op het 

zielboek blijven moet. Zie deze fundatie in 

dit boek tweemaal fo 49 en 50. Deze 

jaargetijden zijn begonnen in 1857 inclusief 

1857-1896  

[Van Beek] geeindigd in 1906 

 

2. Den 17 Junij 1857 heb ik van Joannes 

Eijkemans en zijne huisvrouw Francijntje 

(wonende in den Hoek) ontvangen voor de 

kerk en in de kerkekas gestort driehonderd 

gulden, zonder daarvan interest 

verschuldigd te zijn, maar onder den last dat 

de kerk na den dood van Joannes Eijke-

mansch, en eveneens na den dood van 

zijne vrouw, dat is voor ieder van hun, laat 

doen een zingende lijkdienst en een zingend 

zevenste, waarin moeten geplaatst worden 

35  kaarsen van 3/4, half ned. twee kaarsen 

van een half Ned. pond en vijf kaarsen van 



 
 

 

twee halve Ned. ponden Daarenboven moet 

de kerk voor hun ieder, laten celebreren 

twaalf zingende maandstonden en voor 

ieder van hun vijf en twintig zingende 

jaargetijden met hunne namen op het 

zielboek (Zie verder hieronder op dit Zelfde 

blaz. [zie nr. 5] (in de marge) ten laste van 

de kerk zonder voorwaarde der Statuten 

Goedgekeurd door Mgr. Zwijssen 15 Junij 

1857 no. 313
96

. 

 

3. 11 Julij 1858 ontvangen en in de 

kerkekas gestort 10 guld. voor vijf J. G. voor 

Arie Kuijpers en vijf voor zijne huisvrouw 

begin 1859 1859-1863 gedaan door mij H. 

v. Beurden 

 

4.  Den 11 October 1858 Ontvangen en in 

de kerkekas gestort vijftig gulden voor vijftig 

lezende jargetijden voor Jan van Heck alhier 

overleden te beginnen in 1859 incluis  

1859-1908,  

[Van Beek] geeindigd in 1908 

 

5.  Francisca Joannis Eijkemans is 

overleden 25 januarij 1859. En alsdan is 

boven beschrevene uitvaart met zingend 

zevenste ook voor haar gehouden, doch 

voor den troon van o. l. v. beeld zijn zes 

kaarsen van een half Ned. pond gezet 

geworden (in plaats van twee kaarsen van 

een half Ned. (Pond) en een van twee halve 

Nederlandsche ponden) dus twee halve 

Ned. ponden meer als boven voor ieder van 

hun was bepaald; hiervoor heeft dan ook 

Joannes Eijkemansch Zes gulden betaald, 

opdat dan ook bij zijn overlijden zes kaarsen 

van een half Ned. pond bij den troon van 

O.L.V. beeld in zijn uitvaart zoude worden 

gezet [onleesbaar] dus bij O. L. V. voor hem 

6 k. van ½ Ned. pond inplaats van een 

flambouw en twee k. van ½ Ned. pond 

Joannes Eijkemans is den 19 Januarij 1867 

overleden en de uitvaart etc. gehouden 

1868-1892 [Van Beek] gedaan  

6. 21 Meij 1859 Ontvangen en in de 

kerkekas gestort vijftien gulden voor vijftien 

jaargetijden voor Driek van de Coevering, 

waarvan het eerste zal geschieden in 1860.  

                     
     96 Zie noot 90. 

1860-1874  

[gedaan door mij H. van Beurden] 

 

7. Willem Paulus  Smits heeft bij testament 

aan den Roomsch Cath. armen van den 

Dungen gemaakt eenig land, Waarvan zijne 

nagelate vrouw het vrugtgebruik heeft 

gedurende haar leven. Maar hij bepaalde 

daarbij dat na den dood van Zijne vrouw de 

R. Cath. armen [doorgestreept: van de kerk] 

aan den Pastoor 's jaarlijks  

 
fo 57  

zal moeten uitkeeren Vier gulden en twintig 

centen, om daarvoor ( zoo luid zijn 

testamend) S Jaarlijk op haren sterfdag een 

zingende jaargetijd voor haar te celebreren. 

Doch Vier gulden en twintig centen is Juist 

het honorarium of stipendium dat voor twee 

zingende jaargetijden word gegeven, 

daarom hebben wij gedagt, dat hij twee 

zingende jaargetijden had bedoeld een voor 

hem en een voor zijne Vrouw; van die 

gedagte was ook zijne vrouw- Ik heb 

daarom Z. D. H. den Aarts Bisschop van 

Utrecht en Apost. Administrator van het 

Bisdom van S Bosch daarover gesproken, 

die dan ook  heeft goed gevonden dat er na 

den dood van Zijne vrouw twee J.G een 

voor hem en een voor Zijne Vrouw zouden 

gezongen worden, te meer dewijl zijne 

vrouw, om dit te bekomen, nog honderd en 

tien gulden voor de nieuwe ramen in onze 

kerk heeft bijgedragen. 

De vrouw heeft dan ook toegestemd dat het 

niet nodig zal wezen dat die J.G. juist op 

haren Sterfdag worden gehouden.  

quod Attestor H. van Beurden
97

. 

 

8. 1859 30 December ontvangen en in de 

kerkekas gestort een en twintig gulden voor 

elf J.G. voor Cornelis Zwitserlood. Begin 

1860 en tien J.G. voor zijne huisvrouw 

Joanna begin in 1861 

Begonnen in 1860, 1861 geeindigd in 1870  

1860-1870  

afgelost in 1870 H v B 
                     
     97 KADD, inv. nr. 338, Uittreksel uit het testament van W. 

Smits, waarin hij een perceel bouwland genaamd "Den Hondhof" 

en een perceel groesland op de Lage Poeldonk, gelegen in Den 

Dungen, aan de R. K. Armen van Den Dungen legateert. 



 
 

 

 

9. 1863 den 6 November ontvangen van H. 

Verhoeven en in de kerkekas gestort vijf en 

twintig guld: voor vijf en twintig jaargetijde 

voor Allegunda Willem Jan Smits waarvan 

het eerste is geschied 1863 en het laatste 

zal zijn 1887  

1863-1887 

 

10. 1864 den 13 Mei ontvangen van 

Joannes van Heck en in de kerkekas gestort 

vijftig (50) gulden om voor hem na zijnen 

dood te doen vijftig lezende jaargetijden. 

1865-1914  

[Van Beek] Geeindigd in 1914 

 

11.  1864 den 28 Julij ontvangen van Maria 

wed. van Joannes Maurikx tachtig gulden en 

vijfen en tachtig centen ( 80. 85) om 

daarvoor te doen voor haar eene uitvaart 

met zevenste waarin 22 kaarsen a 3/4 en 

twee k. a een pond en twaalf 

maandstonden; en daarenboven  20 

lezende jaargetijden voor haren man z.g. 

1865-1884 en 20 lezende jaargetijden voor 

haar zelve; dit geld is in de kerkekas gestort. 

Voor haren man begint in 1865 en het 

laatste zal zijn in 1884 - voor haar begind 

een jaar na haren dood - 1870 het eerste. 

Zij is overleden in 1869  

1870-1889 

 

12. 1865 den 27 maart ontvangen van de 

Wed; Jan van Aalst te St. M. Gestel en in de 

kerkekas gestort honderd en vijftig (150) 

Gulden om daarvoor te laten celebreeren 

dertig zingende jaargetijden voor haren man 

Jan van Aalst Waarvan het eerste is gedaan 

in 1865 en het laatste zal zijn in 1894; 1865-

1894 [Van Beek] gedaan 1903] en S jaarlijks 

een lezende Mis gedurende haar leven; en 

na haren dood dertig zingende jaargetijde 

voor haar zelve. Zij is overleden in 1873  

1874-1903  

[Van Beek] geeindigd in 1903 

(Nota pro memoria) Zij heeft daarenboven 

bij testament beschreven dat ook voor haar 

in onze kerk een zingende uitvaart (corpore 

praesente) met zingend zevenste en 

zingende maandstonden moeten gehouden 

worden in welk zevenste moeten geplaatst 

worden,  

 
fo 58  

Volgens hare aan mij H. van Beurden 

gedane verklaring en uitdrukkelijken wil 45 

kaarsen a 3/4 en 6 kaarsen a een half ned: 

pond te weten 16 K.in het hoogkoor 14 K. 

op de baar acht K. op de twee kleine altaren 

en 7 K. bij de beelden in de kerk en zes 

pondsche bij O.L.Vrouw. Deze uitvaart zal 

betaald worden door den notaris Van Dijk te 

St. M. Gestel door haar als executeur 

benoemd. dit is bij haar afsterven in 1873 

voldaan. 

Ten laste van de kerk zonder voorwaarde 

der Statuten goedgekeurt door Mgr. Zwijsen 

28 Maart 1865 maar zonder num.  

1865 1894  

 

13.  1865 28 Maart ontvangen van 

Leonardus van Kempen tweehonderd een 

en dertig gulden en tachtig centen (231.80) 

en in de kerkekas gestort, om daarvoor te 

doen een zingende uitvaart met zingen 

zevenste en Zingende maandstonden en 

dertig lezende jaargetijden voor hem, en 

eveneens voor Zijne Vrouw Francisca zing 

zevenste zingende  maandstonden en dertig 

lezende jaargetijden: in ieder hunner uitvaart 

moeten gezet worden 37 kaarsen 3/4 en zes 

van een half ned: pond   

[in de marge] Francijn van Kempen is de 27 

december 1876 overleden en hare uitvaart 

alzoo geschied: de tweede J.G. te beginnen 

1877] 1877-1906 [Van Beek] geeindigd in 

1906] 

Hij, Leonardus van Kempen is gestorven in 

1865 dus Zijn eerste jaargetijd in 1866 en 

het laatste in 1895.  

1866-1895 

Zijne vrouw betaald nog jaarlijks zijn J.G. 

zoo lang zij leeft deze jaargetijden beginnen 

dus eerst wanneer ook zij overlede is. 

Francijn van Kempen heeft ook nog vijf 

gulden gegeven om het altaar in het zwart te 

hebben bij haar uitvaart. deze zijn in de 

kerkrekening opgenomen. Zie mijn dagboek 

en kerkrekening 20 December 1872
98

.  

1877-1906  

                     
     98 KADD, inv. nr. 127, Rekening 1872. 



 
 

 

[Van Beek] geeindigd in 1906 

Ten laste van de kerk maar zonder 

voorwaarde der Statuten goedgekeurt door 

Mgr. J. Zwijsen den 28 Maart 1865 zonder 

num: 

 

14. 19 April 1865 heeft Adriana van Osch 

dienstmeid bij Antonij van den Hurk op haar 

sterfbed, behalve de kosten voor hare 

uitvaart, gegeven een en twintig gulden om 

voor haar te doen tien zingende 

jaargetijden, maar deze 21 gulden zijn niet 

in de kerkekas gestort, maar worden 

bewaard in het archivarium en kas van de 

broederschappen, omdat Z.D. 

Hoogwaardigheid de Aarts Bisch J. Zwijsen 

geweigerd heeft die aan te nemen voor de 

kerk; zoo nogtans dat de pastoor die onder 

zich kan houden en den last volbrengen, het 

eerste jaargetijde geschied in 1866 en het 

laatste in 1875  

Aan dit is voldaan 1866-1875  

geeindigd door mij H v B 

 

15. 27 Maart 1866 ontvangen maar niet in 

de kerkekas gestort omdat Z.D.H. dit thans 

niet meer verkiest, de som van 24 Guld 

(deze zijn bewaard in het archivarium) voor 

twaalf lezende jaargetijde voor Joannes van 

de Westelaken en twaalf lezende 

jaargetijden voor Wilhelmina van de 

Westelaken dus van 1866 tot 1877 aan dit 

wederzijds ingesloten  

1866- 1877  

geeindigd H v B. 

 

16. Den April 1866 heeft Henricus v. d. 

Westelaken zijne uitvaart met zingende 

lijkdienst en zing. zevenste en zing. 

Maandstonde hier te celebreren (corpore 

praesente) vooruit   betaald waarvoor 87.05 

maar niet in de kerkekas gestort doch 

bewaard in de kas der broederschappen in 

het archief.  

[In de marge]: Nota H. v. d. Westelaken 

heeft later nog 5 Gl. gegeven om het altaar 

in 't zwart te hebben bij zijn uitvaart 

 

17. den 3 Febr. 1868 heeft hij nog gegeven 

126 guld voor 30 zing J.G. voor hem en 30 

zing. J.G. voor zijne vrouw na zijnen dood te 

celebreren, welk geld men ons is bewaard - 

is vervallen zie nr. 23  

 

18. Den 23 Junij, door Z.D.H. den Aarts 

Bisch gemachtigd, ontvangen en in de 

kerkekas gestort 105 / van Marinus v. d. 

Hurk 105, honderd en vijf Gulden om 

daarvoor 25 jaar lang S Jaarlijks te doen 

celebreren twee zingende J.G. en zijnen 

naam op het zielboek à 3.70 id, gemachtigd 

door Z.D.H. ontvangen en in de kerkekas 

gestort van Marinus van den Hurk (70) 

zeventig gulden om daarvoor tien jaren lang 

ter sijne int: te doen celebreren 9 lezende en 

een zingende dienst te zamen jaarlijks  7 

guld  

Fundatie van Marinus van den Hurk ten 

laste van de kerk zonder voorwaarde der 

statuten. Goedgekeurd door Mgr. Zwijsen 

22 Junij 1867 nr. 557
99

.   

1868-1892  

Van Beek: geeindigd in 1892  
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[Van Beurden] 

In 1876 is nog gegeven en niet in de 

kerkekas gestort 20 Gl. voor 20 lezende 

J.G; voor Martinus van den Berk alhier 

overleden het eerste J.G. zal zijn 1868   

1868-1887  

[Van Beek] voldaan  

 

19. In 1869 van Francis Jois van Grinsven 

ontvangen 

1e Vijfhonderd Guld voor den Cath armen 

Zie fo 140 

2e Vijfhonderd Guld voor het liefdegestigt 

Zie fo 140 

3e Tweehonderd en zestig Gulden en 50 

centen (260.50) om daar voor na Zijnen 

dood voor hem te doen Celebreren eene 

plegtige uitvaart met plegtig zingen zevenste 

en maandstonden gelijk voor zijn vrouw zie 

G): Allegonda is geschied. Als 

A) Aan waslicht    

 201.00 

B) Aan den Pastoor stipendium der uitvaart 

 10.00 

C) Aan den twee assistenten bij de uitvaart 

                     
     99 Zie noot 90. 



 
 

 

ieder Vijf gulden met den last van ieder  

twee intentien ter Zijner lavenis te lezen  

 10.00 

D) Aan de zangers stipendium der uitv.  

 1.50 

E) Aan den Pastoor als stipendium voor het 

plegtig zingen zevenste  7.00 

F) Aan de zangers plegtig zing Zev. 7.00 

G) Aan den pastoor voor plegtig Zing. 

Maandst.  12.00 

H) Aan de zangers plechtige Zing: Maandst 

 12.00 

 ____________________________ 

     260.50 

Ten laste van de kerk Zonder de 

voorwaarde van de statuten om de 

aanzienlijkheid der som goedgekeurd door 

M G Zwijse 17 junij 1869, N. 553 

4e Duizend gulden (1000) welke met de 

260.50 Nr.3 vermeld Zijn in de kerkekas 

gestort, met magtiging van Zijne Doorl 

Hoogwaardigheid J. Zwijsen 

Aartsbisch.:Bisch van S Bosch Om daarvoor 

te doen celebreren 

a) Voor Zijne Vader Z. G. Joannes Hendrik 

van Grinsven dertig zing Jaargetijden  1869-

1898 

b) Voor zijne Moeder Z. G. Marianne 30 zing 

Jaarget. 1869-1898 

c) Voor Zijne zuster Z. G.Marie Cathrien van 

Grinsven 30 zing J.G. 1869-1898 

d) Voor Zijne Vrouw Z.G. Allegunda 30 jaren 

lang S: Jaarlijks twee zing Jaargetijden en 

daarvoor aan den Pastoor te betalen S 

Jaarlijks 4.20. hoewel haren naam maar 

eenmaal op het Zielboek staat 1870-1899.  

Dit stipendium van ziel boek dubbel te 

reekenen is ook goedgekeurt door M G 

Godschalk 23 Aug 1889 N. 2213.   

1870 - 1899 

e) Voor Zijne Vrouw Allegunda tien jaren 

lang ieder jaar zingende en negen lezende 

Missen en daarvoor aan den pastoor te 

betalen 7.00   

1869-1878 geeindigd H V B 

f) Eveneens voor Hem, na zijn overlijden, 30 

jaren lang ieder jaar twee zing: Jaargetijden 

waarvoor hetzelfde stipendium, 4.20 als 

voor Zijne vrouw zoo als boven voor zijn 

vrouw ook goedgekeurd 1872-1901 [Van 

Beek] De last sub F is geeindigd in 1901 

g) Voor hem na zijn overlijden tien jaren 

lang ieder jaar Een Zingende en negen 

lezende Missen voor deze lezende en 

eveneens voor de lezende voor Zijne vrouw 

is het stipendium bepaald op 60 centen op 

de zingende voor Pastoor en zangers 1.60 

het gewone stipendium. 1872 -1871 

Francis van Grinsven is overleden 17 

December 1871 en dus het eerste 

Jaargetijden in 1872 als ook de eerste keer 

een zingende Mis met 9 lezende 

Goedgekeurt door Mgr. Zwijzen en wel 

zonder de waarborg volgens de statuten den 

17 Junij 1869 no 553  

1872-1881 [Van Beek] De last sub G is 

geeindigd. 
fo 60 

[Van Beurden] 

20. In 1868 hebben de erfgenamen van 

Joannes Christ. Spierings gegeven vijf en 

twintig Gulden om daar voor te doen vijf en 

twintig lez: J.G. voor denzelfde Joannes 

Christiaan Spierings; dit geld is niet in de 

kerkekas gestort maar bewaard in het 

archivarium.  

ten laste van de Pastoor H v B   

1869-1893  

[Van Beek] Voldaan 

 

21. Den 18 December 1869 heb ik 

ontvangen dertig gulden en deze in het 

archief bewaard om daarvoor te doen vijftien 

Lezende Jaargetijden voor Geertrui Jois van 

de Laar en eensgelijks vijftien lezende 

Jaargetijden voor hare Dochter Wilhelmina 

Jois van de Laar. 

Te beginnen in 1870 en eindigende in 1884. 

1870-1884 

 

22. Den 1e Januarij 1872 heb ik ontvangen 

Zes gulde maar niet in de kerkekas gestort 

en in het archief bewaard om daarvoor te 

doen Zes lezende Jaargetijden voor Andries 

van de Laar beginnende in 1873 1873-1878 

 

23. Henricus van de Westelaken (Brouwer) 

heeft den 27e September 1872, bij de 126 

Gulden welke hierboven Nr. 17 zijn vermeld 

nog 74 Gl bijgegeven, maakt dus zamen 

200 Gl welke door de kerk Met goedkeuring 

van Z.D.H. zijn aangenomen om deze te 



 
 

 

beleggen in Ned: Effecte en na zijnen dood 

dertig jaren lang twee zingende J.G. te doen 

celebreren te weten een voor hem en een 

voor zijne vrouw tegen het gewone 

stipendium te weten 4.20. voor twee 

jaargetijden, onder voorwaarde nogtans van 

de statuten Dioc: dat namelijk deze last 

ophoud wanneer die effecte het bedrag van 

4.20 niet meer zoude opleveren -- Voor 

deze 200 Gl. zijn aangekocht drie stukken 

Ned: à 3 % ieder van 100 Gl te weten nr 

2480 Ketwich 2475 Ketwich en 371  

Brouwer - Hij is overleden 5e Mei 1877 en 

de tweede Jaargetijden begonnen.  

Ten laste van de kerk onder voorwaarde der 

statuten. Goedgekeurd door MG. Zwijsen 2e 

October 1872 No 1133 

1877-1906.  

[Van Beek] Geeindigd in 1906  

 

24. Den 17  April 1873 heb ik ontvangen niet 

in de kerkekas gestort maar in mijn bezit 

genomen 22.20 om daarvoor zes jaren lang 

voor Gerardus van Driel in het liefdehuis den 

16e dezer overleden te doen jaarlijks twee 

zingende diensten en zijn naam eens op het 

zielboek waarvoor zal jaarlijks afgetrokken 

worden 3.70 het eerste jaar is 1874 het 

laatste 1879.  

1874- 1879  

Hieraan voldaan door mij H v B 

 

25. 15 januarij heb ik bij testament van 

Adriaan Smits onvangen en niet in de 

kerkekas gestort maar in mijn bezit 

genomen dertig gulden om daarvoor te doen 

tien J.G. (lezende) voor hem Adriaan Smits, 

en tien id. voor Maria Zijne huisvrouw en 

tien id. voor Zijnen Zoon Henricus, de eerste 

in 1874 de laatste in 1883  

1874-1883 

 

26. Den 1e December 1874 heb ik van de 

Erfgenamen van Joanna Peter Broeren 

ontvangen tien gulden maar niet in de 

kerkekas gestort, dus in mijn bezit genomen 

om daarvoor te doen tien Jaargetijden voor 

Joanna Peter Broeren, het eerste hiervan in 

1875 en het laatste in 1884  

1875-1885  

 

27. Den 26 Dec ontvangen maar niet in de 

kerkekas gestort drie Gulden voor drie 

Jaargetijden voor Henrica Nicolaus 

Hoevenaars, het eerste in 1876 het laatste 

in 1876-1878 Geeindigd H. V. B. 

 
fo 61   

[Van Beurden] 

28. Den 10 Julij 1877 heb ik van Henricus 

Maas ontvangen, maar niet in de kerkekas 

gestopt veertig gulden, om daar voor te 

doen twintig lezende jaargetijde voor Zijnen 

oom Gijsbertus van den Berk en eveneens 

twintig lezende Jaargetijden voor Adriana, 

huisvrouw van Gijsbertus van den Berk deze 

beginnen in 1878 en eindige in 1897. 1878-

1897 

Henricus Maas voornoemd had dezen last 

aangenomen van Zijne tante Adriana Gijsb. 

van den Berk en toen deze overleden was 

begreep hij, dat die last bezwaarlijk voor 

hem was en bragt die 40 Gl bij mij, ik 

aarzelde ook, en stelde hem voor om de 

Jaargetijden op tien Jaren te brengen en de 

overige 20 Gl terstond voor zielmissen te 

besteden: dat nam hij gretig aan; maar ik 

raadpleegde daarop de Eerw Heer 

Professor Godschalk, en deze oordeelde 

dat van de intentie van de overledene niet 

mogt afgeweken worden. Ik wilde het geld 

daarop aan Henricus Maas terug geven, 

maar deze vreesde dat soms aan de 

verpligting, later door Zijne kinderen, niet 

zoude worden voldaan: en dan oordeelde de 

professor dat ik een goede daad zoude 

doen wanneer ik die last persoonlijk op mijn 

nam  

Ten laste van de Pastoor H. v. B.  

[Van Beek] geeindigd in 1897   

 

29. Wilhelmus Ruth van Alebeek heeft mij 

den 23 Julij 1877 terhand gestelt, en heb ik 

ontvangen vijftien guld, maar niet in de 

kerkekas gestort om daarvoor vijftien 

Jaargetijde (lezende) te doen voor Zijnen 

broeder Z.G: Adrianus Ruth van Alebeek 

welke Jaargetijden zijn begonnen in 1878 en 

eindige in 1892 wederzeids ingesloten.  

Ten laste van H v B  

 

30. 15 December wederom (Zie No 27) 



 
 

 

ontvangen van Nicolaus Hoevenaars drie 

gulden, maar niet in de kerkekas gestort, 

om daarvoor nog drie jaargetijden te doen 

voor Zijne vrouw Z.G. Henrica  

1879-1881  

den 25 Dec wederom 3 Gl voor de J.G. in 

1882 - 83 en 84  

1882-1884  
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[Van Beurden] 

31. 2 April 1880 heb ik ontvangen van Jan 

Nic. van Osch ontvangen honderd  en 

Zestig Gulden (160) en deze in de kerkekas 

gestort om daarvoor te doen twintig Jaren 

lang, Jaarlijks drie lezende Jaargetijden à 1: 

Gl. ( zielboeken begrepen) te weete: Een 

voor hem een voor zijn vader Nic. van Osch 

Z.G. en een voor Zijne moeder - tot 

waarborg hiervan volgens Sijn Bede zijn 

hiervoor dan gekogt twee stukken Ned: 

Werkel: Schuld met 1814 ieder groot 100 Gl 

a 2 ½ % Zijnde No 10142 en 10143 met 

goedkeuring van Z.D.H. A Godschalk. Van 

den 6 April 1880 N0 805  

Deze zullen beginnen 1880 - 1899 

Wederzijds ingesloten. 1880-1899  

[Van Beek] N 31 is geeindigd in 1899 

 

32. 7 Januarij 1888 hebben de Erfgenamen 

van Joannes Antonij Spierings aan de kerk 

gegeven 300 Guld als fundatie voor twee 

zingende Jaargetijden, namelijk een 

Zingend J.G. voor Joannes Ant. Spierings 

en een zingend Jaargetijd voor Adrianus 

Antonij Spierings  'T elke jaren dertig jaren 

lang -- Aldus het eerste in 1888 en het 

laatste in 1917, goedgekeurd door Mgr. 

Godschalk den 5e Januarij 1888 No 52 

En deze onder voorwaarde der Statuten, 

aangenomen en belegd in drie stukken 

provincie groot ieder 100 a 3 ½ % No 

1533d, 1533e en 1534a [In de marge: de 

nummers der drie stukken provincie zijn 

1533 d 1533 c 1534 a] Welke stukken met 

den last der fundatie zullen belast en 

bewaard blijven en verantwoord worden 

zoolang de verplichting duurt 1888-1917   

[Van Beek] Deze drie oblg. uitgeloot, zijn 

thans bewaard met deze fundatie Een 

Elisabeth Gesticht te Grave N. 0330 d en 

twee 's Bosch N. 550h en 550j   

[Klijn] No 32 is geeindig door mij J. Klijn 

pastoor 1917 

 

[Van Beek] 

33. Z.D.H. Monseigneur Adrianus 

Godschalk, gewezen Bisschop van 's 

Bosch,alhier geboren, en overleden te 's 

Bosch den 3de Januari 1892, heeft aan de 

kerk alhier geschonken een schuldbrief ten 

laste der gemeente 's Bosch groot 500 à 3 

½ % Nr. 67b N. [67B is uitgeloot en in Jan. 

1900 verwisseld met een polder v. Empel en 

Meerwijk N 162] onder de verplichting dat er 

jaarlijks gedurende vijf en twintig jaren, te 

beginnen in Januari 1893 een zingend 

jaargetijde tot rust zijner ziel  gedaan worde. 

Het stipendium van dit jaargetijde, met 

inbegrip van het zangkoor heeft Mgr. God-

schalk z. g. bepaald op vijf gulden.  

Den 21 ste September 1892 heeft de Zeer 

Eerw. Heer L. Godschalk broeder van Mgr. 

Adrianus Godschalk, den schuldbrief boven 

genoemd, aan de kerk alhier uitgekeerd. Op 

den 23 September 1892 No. 2618 heeft 

Z.D.H. Mgr. W. van de Ven, Bisschop van 's 

Bosch, het kerkbestuur alhier gemachtigd 

deze fundatie aan te nemen, onder 

voorwaarde dat het geschonkene effect met 

den last dezer fundatie zal bezwaard en 

verantwoord worden. Geheel deze fundatie 

is gemaakt en aangenomen onder de 

voorwaarde van Syn dioce. p. 68. 

Het eerste jaargetijde begint in 1893 en het 

laatste zal zijn in 1917.  

 

34. Op den 25ste Januari 1893 heeft 

Henricus Christiaan Goossens eene 

fundatie gesticht groot tweehonderd gulden 

onder de voorwaarde in Syn. dioce. 

vermeld, onder den last dat gedurende zijn 

leven 's jaarlijks uit den interest daarvan 

betaald worde twee gulden ter voldoening 

der jaargetijden  

 
fo 63  

van zijne ouders. Na den dood van Henricus 

Christiaan Goossens houdt deze 

verplichting op, maar dan moet voor hem 

gedurende veertig jaren lang één zingend 

jaargetijde uit den interest der fundatie 



 
 

 

betaald worden. 

Het kerkbestuur is door Z. D. H. Mgr. W. 

van de Ven Bisschop van 's Bosch, bij breve 

van den 26 Januari 1893 No 1749 

gemachtigd om deze fundatie aan te 

nemen. De tweehonderd gulden zijn belegd 

in twee schuldbekentenissen ten laste van 

het Koninkrijk der Nederlanden, elk groot 

honderd gulden. De nummers zijn: N 

136254 h en 136084 h welke met deze 

fundatie moeten bewaard blijven.  

Henricus Goossens is overleden den 21 

Maart 1904. Het eerste zing. jaargetijde is 

begonnen in 1905 en het laatste in 1944 

incluis. 

 

35. Den 7 Juni 1895 heeft de Weleerw Heer 

Lamb. Godschalk Pastoor van Gestel mij ter 

hand gesteld  21 om daarvoor tien zing. 

jaargetijden te doen voor Egidius 

Eijckemans. Het stipendium voor een zing. 

jaargetijde met zielboek bedraagt 2.10. Dit 

geld is niet in de kerkekas gestort maar 

afzonderlijk in de brandkast bewaard. 

Het eerste jaargetijde begint in 1895 en het 

laatste eindigt in 1904. 

Ten laste van mij J. van Beek pastoor 1895-

1904  

geeindigd 

 

36. Den 4 September 1895 hebben de 

erfgenamen van wijlen Antonia van 

Grinsven aan de kerk alhier geschonken 

een schuldbrief ten laste van het Algemeen 

Burgerlijk Armbestuur het St Catharina's 

Gasthuis en Weezenfonds te Grave, groot  

500 rentende 3½  pc. N 090, [N.090 is in 

Mei 1903 uitgeloot en verwisseld met dat 

een Rotterdam N.13843B] tot fundatie, 

onder de conditie van Syn. dioce. Aan deze 

fundatie is de last verbonden, dat 

gedurende vijftig jaren vijf lezende 

jaargetijden gedaan worden; een voor 

Antonia van Grinsven, een voor haar vader 

Jan van Grinsven, een voor haar moeder 

Elisabeth van Grinsven, een voor haar 

broeder Joannes van Grinsven en een voor 

haar broeder Adrianus van Grinsven. 

Het stipendium van deze vijf jaargetijden, 

met inbegrip van het zielboek, bedraagt te 

zamen vijf gulden 

Goedgekeurd door Z.D.H. Mgr. W. van de 

Ven, Bisschop van 's Bosch, den 6 

September 1895 N. 2259.  

1896- 1945 incluis.  

 

37. Christina van Nuenen, alhier overleden 

den  1 April 1895, heeft  200 gegeven tot 

een fundatie gedurende dertig jaren. Uit den 

interest van deze  200 moeten jaarlijks drie 

lezende jaargetijden gedaan worden: een 

voor haar vader Joannes van Nuenen, een 

voor haar moeder Joanna van Nuenen en 

een voor haar Christina van nuenen. Deze 

fundatie is aangenomen onder de 

voorwaarden der statuten. Goedgekeurd 

door Z.D.H. Mgr W. van de Ven, Bisschop 

van 's Bosch , den 7 januari 1896 N. 34. Het 

geld is belegd in twee stukken Gemeente 

Grave elk van  100 rentende 3 % pc. N. 

32A. en N. 32B  [N. 32Aa en 32B uitgeloot 

zijn thans bezwaard met deze fundatie een 

Gem. Grave N.30 B en een Gem Groningen 

N 250 e (1e serie)] welke met deze fundatie 

moeten bewaard blijven. Het stipendium 

dezer drie jaargetijden bedraagt met 

zielboek drie gulden.  

1896-1925 incl.   

[Van Beek] 

Caput quartum fundationes Missarum worde 

vervolgd op fo 69. 

 
fo 64 

[Van Iersel] 

Caput Sextum 

Annotentur Bullae indulgentiarum Altaris 

Privilegiati, Confraternitatum et Piarum 

Sodalitium, uti et Authenticae litterae SS 

Reliquiarum
100

. 

 

Den 22 Augustus 1712, is volgens eenen 

brief liggende in de Archieven in de 

Parochiekerk van Dungen opgericht het 

Broederschap van den H. Rozenkrans door 

                     
     100 Hoofdstuk 6 

Genoteerd worden de bullen van de aflaten van het geprivilegeerde 

altaar, van de Broederschappen en de vrome genootschappen, 

alsmede de Authentieke brieven van de relieken. 

Relikwieën, relieken: overblijfselen van het lichaam van heiligen, 

of delen daarvan, of voorwerpen die met de heiligen of, met zijn 

graf in aanraking zijn geweest. 



 
 

 

den overste van het Predikheeren orde
101

. 

 

Er bestaat alhier gelijk overal het 

Broederschap van de geduerige Aanbidding, 

in welk alle eerste Communicanten worden 

ingeschreven
102

. 

 

Ook is er het Broederschap van het heilig 

Hart van Jezus [doorgestreept: en Maria] 

volgens Diploom van den Vicaris Apostoliek 

H. den Dubbelden in Dato den 19 october 

1837
103

. 

 

In 1831 werd er opgericht het Broederschap 

tegen het Godslasteren, het vloeken en de 

ontuchtige gesprekken
104

. 

 

Ook is hier het Broederschap van den H. 

Franciscus Xaverius
105

 en van de kerkelijk 

goedgekeurde Vugse Processie
106

. 

 

Den 28 Februarij 1851 heeft de ordinarius 

Henricus den Dubbelden het Veertiguren 

Gebed met de aflaten aan de kerk 

vergund
107

. 

 

In gevolge vergunning van den Vicaris 

                     
     101  KADD, inv. nr. 364, Akte waarbij H. du Mont, prior 

provincialis der predikheren in de parochie van Den Dungen de 

broederschap van de H. Rozenkrans opricht (1712).  

     102 De leden van het broederschap staan ingeschreven in het 

register van vormelingen (KADD, inv. nr. 52). 

     103 KADD, inv. nr. 368, Oprichtingsakte van het broederschap 

van het H. Hart van Jezus (1837) 

     104 KADD, inv. nr. 367, Oprichting van de broederschap "Ter 

uitroeiing der Godslasteringen, verwenschingen, en onkuische 

gesprekken" (1837). 

De leden van het broederschap staan ingeschreven in het register 

van vormelingen, p. 127-138 (KADD, inv. nr. 52).  

     105 KADD, inv. nr. 370, Oprichting van het broederschap van de 

H. Franciscus Xaverius (1842). 

De leden van het broederschap staan ingeschreven in het register 

van vormelingen, p. 175-179 (KADD, inv. nr. 52).  

     106  De kerkelijke goedkeuring van de Vughtse processie is niet 

bewaard gebleven. 

 

     107 KADD, inv. nr. 371, Oprichting van de broederschap van het 

40 uren gebed (1851). 

 

Apostoliek H. Den Dubbelden van den 15 

Meij 1843 werd alhier door den Zeer 

Eerwaarden Heer De Wijs Deken van het 

District Orthen opgehangen en ingezegend 

de heilige Kruisweg. [Van Beurden, in de 

marge: Nota de kleine kruisjes, die op de 

grotere zijn vastgespijkerd, zijn de 

essentiele en gewijd - de grotere zijn er 

slegs tot stevigheid later bijgemaakt in 1866 

H. v. Beurden [Van Beurden Deze kruisweg 

met die kruisjes zijn in 1885 aan de kerk van 

Reusel gegeven met goedkeuring van Mgr. 

Godschalk den 13 September 1885 No. 

2138] 

 

Er bestaat alhier een kleine Congregatie van 

jongens en meisjes [Van Beurden: Waaraan 

de aflaten zijn vergund den 28 Maart 1854 

Door Zijn Doorl. H. J. Zwijsen Aartsbisschop 

van Utrecht en Administrator Ap. van 'S 

Bosch, met vergunning van die aflaten 

openbaar te verkondigen die in het boekje 

door Hem zelve goedgekeurd staan 

vermeld
108

. Zie verder 134. 

 

In de archiven ligt eene circulaire van Zijne 

Doorluchtigste Hoogwaardigheid Johannes 

Zwijzen vicaris Apostoliek des Bisdoms van 

'S Bosch en Bisschop van Gerra, in Partibus 

infidelium, uitgegeven in festo omnium 

Sanctorum anni 1852 van den volgenden 

inhoud: Cum ex A. bis R. D. D. Decanorum 

visitationibus compertum nobis sit, pluribus 

in Parochiis deesse Documenta Authentica, 

quibus confraternitates seu piae 

Associationes SS. Sacramenti, SS. Cordis 

Jesu, SS Rosarii, Patrocinii B. M. V. pro 

extirptione Blasphemiarum et  Turpiloquii, 

vel Franci Xaverii, erectae olim sunt et 

institutae, hinc  

[Van Beurden] Confratenitatis Patrocinii B. 

M. V. nullum documentum hic exstat, nec de 

hujus institutione ulla certitudo hinc, 

eamdem in hac parocha nundum institutam 

esse, firmiter credo. H. v. B. 

 
fo 65  

nos ut huic irregularitati quam primum 

                     
     108 KADD, inv. nr. 372, Oprichting van de congregatie van 

Onze Lieve Vrouw voor jongens en meisjes (1854). 



 
 

 

occuramus et Fidelium devotioni 

prospiciamus, ex specialibus Facultatibus, 

quibussi sedis gratia gaudemus, eis in 

Ecclesiis Parochialibus, rectoralibus, nec 

non Sacellis praesentium tenore Dictas 

confraternitates seu pias associationes 

denuo erigimus et instituimus; pariter per 

praesentes instituimus et erigimus 

confraternitates SS. Sacramenti, SS. 

Rosarii, pro extirpatione Blasphemiarium et 

turpiloquii et S. Francisii Xaverii in omnibus 

Ecclesiis Parochialibus et rectoralibus in 

quibus prefatae confraternitates erectae 

nondum sunt, cum applicatione omnium 

indulgentiarum et privilegiorum, que summi 

Pontifices dictis confraternitatibus impertiti 

sunt  

Insuper earum Ecclesiarum in quibus dicta 

Authentica non existunt, Pastoribus 

rectoribus, prepositis pro futuri consulimus 

ut Confraternitates, quarum desiderantur 

documenta, populo suo de novo promulgent 

- illarum vero, quaehisce eriguntur, quatuor 

Confraternitatum promulgationem in Domino 

Mandamus 

Nota: per me J. van Iersel Pastorem in 

Dungen requisita Promulgatio horum 

omnium facta est in Ecclesia nostra 

Parochiali Dominica ultima post Pente 

Costem Anni 1852
109

. 
                     
     109 Vertaling: Omdat ons uit recente visitaties van de 

Hoogeerwaarde Dekens gebleken is, dat in meerdere parochieker-

ken de authentieke documenten ontbreken, waardoor de 

broederschappen of vrome genootschappen van het H. Sacrament, 

van het H. Hart van Jezus, van de H. Rozenkrans, van de 

bescherming van Onze Lieve Vrouw, tot uitroeing van de 

godslasteringen en de schandelijke gesprekken, of van de H. 

Franciscus Xaverius vroeger zijn opgericht of ingesteld, richten wij 

om aan deze onregelmatigheid zodra mogelijk tegemoet te komen 

en met het oog op de devotie van de gelovigen in genoemde 

parochiekerken, rectoraatskerken en kapellen bij dezen genoemde 

broederschappen of vrome genootschappen opnieuw op en stellen 

de broederschappen (..) in, met toepassing van alle aflaten en 

provileges die de Pausen aan genoemde broederschappen hebbben 

verleend. 

Bovendien raden wij de pastoors en rectoren van deze kerken, in 

wie de authentieke documenten niet aanwezig zijn, aan om de 

broederschappen, waarvan zij de documenten verlangen, opnieuw 

af te kondigen en van de vier broederschappen die bij dezen 

worden opgericht, bevelen wij in de Heer de afkondiging. 

Nota, Door mij J. van Iersel, pastoor te Den Dungen, is gewenste 

afkondiging van al deze gebeurd in onze kerk op de laatste zondag 

na Pinksteren 1852. 

Van Beurden: Van de broederschap van de bescherming van 

O.L.V. bestaat hier geen enkel document en er is geen enkele 

zekerheid over de instelling, zodat ik vast geloof dat dezelve in 

deze parochie nooit is opgericht. 

[Van Beurden] Confraternitatis Patrimoni 

B.M.V. nullum documentum hic extat, nec 

de hujus institutione ulla certitudo hinc, 

eandem in hac parochie nundum institutam 

esse, firmiter credo. H.v.B. 

[Van Iersel] 

Den 30 Julij 1854 is in onze Parochiale kerk 

plegtig geinstaleerd en afgekondigd de 

kerkelijke oprichting des Broederschap van 

den Levenden Rozenkrans: [Van Beurden] 

Doch omdat er geene authentike bewijzen 

van dit broederschap Van den Levende 

Rozenkrans waren te vinden heb ik den een 

en twintigste Mei 1800 een en zestig de 

wettige instelling van het zelve verzogt en 

verkregen van Z.D.H. J. Zwijsen 

Aartsbischop van Utrecht en Ap. 

Administrator van S Bosch, waarvan echte 

bewijzen zijn in het Archief. H. van Beurden. 

(In de marge: Zie originele in ons Archief 

Archief Epi No 378.
110

) 

[Van Beurden] 

Den 6e Jannuarij 1884 heeft Mgr. 

Godschalk ingestelt het genootschap van de 

H Kindsheid [In de marge] H. Kindsheid het 

stuk in ons Archief
111

. 

 

18 Februarij is door den Eerw Heer Schutjes 

Pastoor te Orthen directeur van het 

Apostolaat des Gebeds alhier een diploma 

van dezer instelling en aanneming 

afgegeven en berust in ons archief
112

. 

 

Den 16 Januarij 1879 No. 56 Heeft Z D H  A 

Godschalk goedgekeurd het gebruik 

omtrent de offers van de broederschappen 

van het H. Hart en van de Vereniging onder 

de bescherming van de H. Maagd Maria en 

van de congregatien - En in circulaire van 
                     
     110 Oprichtingsakte van de broederschap van de levende 

rozenkrans (1861). 

De leden van het broederschap staan ingeschreven in het register 

van vormelingen, p. 139-157 en 162-163. (KADD, inv. nr. 52).  

     111 KADD, inv. nr. 375, Oprichtingsakte van het genootschap 

van de H. Kindsheid (1884). 

 

     112  KADD, inv. nr. 374, Akte van lidmaatschap van het 

Apostolaat des gebeds (1875). 

De leden van het broederschap staan ingeschreven in het register 

van vormelingen, p. 158-160 en 236-256. (KADD, inv. nr. 52). 

 



 
 

 

den 9 Febrarij 1879 heeft Z D H een regel 

gestelt wegens de offers van den Lev. Roz 

dat namelijk Jaarlijks vier lez. of Zing missen 

zullen  
fo 66  

gedaan worden voor alle leden -- Twee zing 

of lez; missen voor de bestuurders en een 

zing: of lez.: voor elk lid in het jaar overleden 

-- en het stipendium gesteld van de 

lezenden op een Gulden en van de 

zingende op twee Gulden met inbegrip voor 

zangers en orgel
113

. 

 

[Van Beek] 

Litteris authenticis die 5 Augusti 1893 N. 

1812 erexit et instuit Illustrissimus et 

Reverendissimus Dominus Wilhelmus van 

de Ven, Episcopus Buscoducensis in 

ecclesia Parochiali S. Jacobi in den Dungen 

Confraternitates Scapulariorum S.S. 

Trinitatis B. M. V. de Monte Carmelo et 

Septem Dolorum ejusdem B. M. V. et 

sodalitates Passionis D. N. J. Ch. et 

Inmaculatae Conceptiones B. M. V. cum 

applicatione omnium Indulgentiarum et 

Privilegiorum , quae S. S. Pontifices 

praedictis Confraternitatibus et Soladitatibus 

impertiti sunt 

R.dus Dominus Parochus de den Dungen 

pro tempore existentae nominatur Director 

praedictarum Confraternitatium ac 

Sodalitatum cum postestate Subdelegandi 

alium presbyterum 

Publicatum fuit in ecclesia.
114

 

                     
     113 KADD, inv. nr. 354, Beschikking van bisschop Godschalk, 

op het verzoek van de pastoor om officiële toestemming voor het 

vragen van geldelijke bijdragen door de broederschappen.  

     114 Vertaling: Bij authentiek schrijven dd 5 aug 1893 nr. 1812 

heeft de Hoogeerwaarde Heer Wilhelmus van de Ven, bisschop van 

's-Hertogenbosch, in de parochiekerk van de H. Jacobus van Den 

Dungen opgericht de Broederschappen van het H. Scapulier, van de 

H. Drieeenheid en O.L. Vrouw van de Berg Carmel en van de 

Zeven Smarten van dezelfde Lieve Vrouw en de genootschappen 

van het Lijden van Onze Heer Jezus Christus en van de Onbevlekte 

Ontvangenis van Mariua met toepassing van alle aflaten en 

voorrechten, die de Pausen aan voornoemde broederschappen en 

genootschappen hebben toegekend. De Eerwaarde Heer Pastoor 

van Den Dungen is voor de tijd van het bnestaan benoemd tot 

direkteur van genoemde broederschappen en genootschappen met 

de macht om een andere priester te delegeren. 

Het is afgekondigd in de kerk. 

 

KADD, inv. nr. 356, Oprichtingsakte van het broederschap van de 

H. Drievuldigheid, de H. Maria van de Berg Carmel en van de 

 

Bij breve van 25 Januari 1910 N. 159 heeft 

Z.D.H. Mgr. W. van de Ven, Bisschop van    

  's Bosch in de parochie-kerk alhier 

opgericht en ingesteld de Broederschap der 

H. Familie Jezus, Maria, Joseph voor 

mannen en jongelingen. De tijdelijke pastoor 

is benoemd tot directeur cum potestate 

subdelegandi alium presbyterum. Praeterea 

concedimus ut haec confraternitas 

Archiconfraternitati Leodii legitime 

constitutae affiliari queat. Ita Episcopus in 

litt. erectionis. 

Deze affiliiatie is gevolgd den 2 Febrari 

1910, zoals uit de bescheiden uit Luik 

toegezonden, blijkt 

Publicatum est in ecclesia 24 Februari 

1910
115

. 

De leden hebben hunne plechtige opdracht 

gedaan bij gelegenheid der vernieuwing der 

Missie, den 26 Maart 1911 

 
fo 67 

[Van Iersel] 

S. S. Reliquie 

Onze kerk bezit de volgende Reliquien, 

waarvan in de Archieven de echte brieven 

worden bewaard.
116

 

 

1o De Reliquie van het heilig Kruis. 

2o Bij elkanderen ingezet de Reliquie van 

het heilig Kruis,  

de reliquie van het heilige Huisje van 

Loretten ex Muris. 

De reliquie uit den mantel van den H. 

Bruidegom Joseph. 

De reliquie uit het kleed van den H. 

                                
Zeven Smarten  en van het lijden van Christus en de onbevlekte 

Ontvangenis van Maria (1893).   

     115 Vertaling: De tijdelijke pastoor is benoemd tot direkteur met 

de macht om een andere priester te delegeren. Bovendien hebben 

wij goed gevonden dat deze broederschap zich probeert te 

verbinden met de Aartsbroederschap in Luik wettig gesticht. Bij 

schrijven van de bisschop op deze wijze zo opgericht. Aldus de 

bisschop in zijn stichtingsbrief. 

  

KADD, inv. nr. 379, Stukken betreffende het opheffen der 

jongelingencongregatie en het oprichten van de broederschap der 

H. Familie voor mannen (1910). 

     116 De akten die betrekking hebben op de echtheid van de 

relikwieën zijn natuurlijk niet bewaard gebleven. 



 
 

 

Franciscus van Assisen    

3o ook heeft onze kerk de Reliquie uit het 

gebeente van den Prins der Apostelen, Den 

H. Petrus. 

4o De Reliquie uit het gebeente van den H. 

Apostel Jacobus de   Meerdere, Patroon 

dezer gemeente 

5o De Reliquie uit het gebeente van den h. 

Willibrordus, Bisschop en belijder 

6o De Reliquie uit het gebeente van de H. 

Maagd en Martelaresse Barbara. 

[Van Beurden] 

7o Verder heb ik H van Beurden aan de 

kerk geschonken 

Waarvan de littere authentice in de Archief 

zijn bewaard de volgende Reliquien - van S: 

Placidi - S: Maximi - ex domo S. Jois Bapt.- 

Henrici - Martyrum Gorcumensium  / B M. V. 

et St Jozephi et Aloysii/
117

 [In de marge] 

omnes hic Reliquae ab ordinario sunt 

approbatae.
118

 

 
fo 68 blanco 

fo 69 

[Van Beek] 

Vervolg van Caput quartum 

Fundationes Missarum, zie fo. 63. 

 

38. De WelEerw. Heer Henricus van 

Beurden, Pastoor dezer gemeente van af 

Nov. 1856 tot Juli 1892 en als rustend 

pastoor in 't Liefdegesticht alhier overleden 

den 12 Juli 1897, heeft aan de kerk 

geschonken een obligatie Gemeente 

Bemmel, groot  200 N. 5 A. rentende 4 %, 

[Obligatie Bemmel uitgeloot Oct. 1909 en 

verwisseld met een 's Bosch elk van  100 

N.1598a en 1598b] onder den last om 

jaarlijks gedurende 20 jaren te celebreeren 

voor de rust zijner ziel een zing. jaargetijde 

a  2.10 en een zing. Mis a  1.60 met zijn 

naam eens op het zielboek. Deze fundatie is 

goedgekeurd door Mgr. W. van de Ven, 

Bisschop van 's Bosch, sub cond. Synodi 

den 18 September 1897 N. 2248.  

Het eerste jaargetijde begint in 1898 en het 

                     
     117  Idem. 

     118 Vertaling: Alle reliquien zijn door de Ordinarius 

goedgekeurd. 

laatst in 1917   

1898-1917 incluis  

 

39. De Heer Henricus van de Westelaken, 

Oud-Burgemeester, alhier overleden den 29 

April 1899, heeft  300 geschonken tot 

fundatie, onder den last dat gedurende 25 

jaren jaarlijks één zingend jaargetijde 

gedaan worde voor de rust zijner ziel en één 

zingend jaargetijde voor de ziel zijner 

overledene echtgenoote Joanna Govers. 

Deze  300 zijn belegd in een obligatie 

Roazan Uralsch Spoorwegmaatschappij, 

gegarandeerd door de Russische 

Reegering, groot 500 Rijksmark =  295 

Ned. N. 02140. Deze obligatie moet met de 

fundatie bewaard blijven. 

Goedgekeurd door Mgr. W. van de Ven, 

Bisschop van 's Bosch, Sub. cond. Syn. den 

19 Mei 1899 N. 1161 

De eerste jaargetijden beginnen in 1900 en 

eindigen in 1924. 1900-1924 incl 

 

40. Antonia van der Biesen, keukenmeid 

alhier op de pastorie, overleden den 16 

September 1900 heeft  100 aan de kerk 

geschonken tot fundatie. Deze fundatie is 

sub. con. syn. dioce, door het kerkbestuur 

aangenomen en door Z.D.H. Mgr. W. van 

de Ven, Bisschop van 's Bosch, goedge-

keurd den 21 December 1900 N. 3516. Uit 

deze fundatie moet jaarlijks, gedurende 25 

jaren, een lezend jaargetijde gedaan worden 

voor de Ziel van Antonia van der Biesen. 

Deze  100 zijn belegd in een schuldbrief 

ten laste van de Provincie Noord Brabant 

van een honderd gulden rentende 3 ½ pc. 

N. 1553 d. Deze obligatie moet met de 

fundatie bewaard blijven. Het eerste 

jaargetijde begint in 1901 en het laatste 

eindigt in 1925.  

1901-1925 incluis. 

 

41. Maria de Hard, overleden alhier den 13 

Februari 1903, heeft aan de kerk 

geschonken  100 tot fundatie. Deze 

fundatie is sub con. syn dioce. door het 

kerkbestuur aangenomen en door Z.D.H. 

Mgr. W. van de Ven, Bisschop van 's Bosch 

goedgekeurd den 6 Mei 1903 N. 1365. Uit 

deze fundatie moet jaarlijks gedurende 



 
 

 

veertig jaren een lezend jaargetijde gedaan 

worden voor de Ziel van Maria de Hard. 

Deze  100 zijn belegd in een  

 
fo 70  

schuldbrief ten laste van het Algemeen 

Burgerlijk Armbestuur, het St. Catharina's 

Gasthuis en Weezenfonds te Grave N. 

0323e rentende 3½.  

Deze schuldbrief moet met de fundatie 

bewaard blijven - Het eerste jaargetijde 

begint in 1904 en het laatste eindigt in 1943.  

1904-43 incluis. 

 

42. Gerardus Schouten, overleden alhier 

den 16 December 1904, heeft per testament 

een perceel bouwland aan de kerk alhier 

gemaakt, onder den last dat gedurende 

veertig jaren jaarlijks een zingend jaargetijde 

gecelebreerd worde voor de rust Zijner ziel, 

één zingend jaargetijde  voor de rust der ziel 

zijner overledene echtgenoote Helena van 

de Meerendonk, een zingend jaargetijde 

voor de rust der ziel van zijn overleden 

zwager, Nicolaas van de Meerendonk. 

De eerste jaargetijden beginnen in 1905 en 

eindigen in 1945. 

Goedkeuring is hierop verleend door Mgr. 

W. van de Ven, Bisschop van 's Bosch, den 

15 Januari 1905 N. 108 

Bedoeld perceel bouwland is gelegen onder 

St. Michiels- Gestel op de hoogstraat, 

kadastraal bekend in sectie B nummer 1033 

en 1034 groot te zamen 58 aren en 60 

Centiaren. 

Koninklijke machtiging tot het aanvaarden 

van dit legaat is verleend den 10 Maart 

1905. Bedoeld perceel is ook tiendvrij, zoals 

blijkt uit de twee akten berustende in het ar-

chief. 1905-44 incluis
119

. 

 

43. Gijsbertus Smits, overleden den 23 

November 1907 en zijn echtgenoote Henrica 

Verhoeven, overleden den 22 Maart 1907, 

hebben bij testament duizend gulden aan de 

kerk alhier gemaakt tot fundatie sub cond. 

synodi onder den last dat gedurende veertig 

jaren, jaarlijks een zingend jaargetijde 

                     
     119 KADD, inv. nr. 206, 214 en 342, Stukken betreffende het 

legaat van G. Schouten.  

gedaan worde voor de rust zijner ziel, en 

een zingend jaargetijde voor de rust der ziel 

zijner echtgenote Henrica.  

Deze twee jaargetijden beginnen in 1908 en 

eindigen in 1947. Het kerkbestuur is door 

Mgr. W. van de Ven gemachtigd deze 

fundatie aan te nemen den 25 Februari 

1908 N. 458 en is tevens door Mgr. het 

stipendium bepaald, namelijk vijf gulden 

voor elk jaargetijde, met inbegrip van koor 

en zielboek. 

De gelden zijn belegd in een obligatie 

Gemeente 's Gravenhage groot  1000 No 

05874 onder goedkeuring van Z.D.H. den 

Bisschop van 's Bosch. Deze obligatie blijft 

met de fundatie bewaard. De obligatie 's 

Gravenhage is uitgeloot en in Januari 1909 

verwisseld met een obligatie der Provincie 

Zeeland, groot  1000 a 4 % Gem. 31 

December 1908. Nummer dezer obligatie 

102. Deze obligatie blijft bezwaard met de 

fundatie Gijsbertus Smits.  

1908-47 incluis 

 

44. De Gezusters Christina Johanna Cock, 

Henrica Dorothea Cock, Maria Mechtildis 

Cock hebben in Mei 1906 aan de kerk  

1000 geschonken tot  

 
fo 71  

een fundatie onder voorwaarden der 

Statuten Syndi, onder den last van 

gedurende dertig jaren uit den interest dier 

som acht zingende jaargetijden te 

celebreeren, namelijk jaarlijks een voor hun 

overleden vader Joannes Cock, een voor 

hun overleden moeder Christina Cock, een 

voor Adrianus Antonius Cock, een voor 

Maria Elisabeth Cock, een voor Anna Maria 

Cock, een voor Christina Johanna, een voor 

Henrica Dorothea Cock, een voor Maria 

Mechtildis Cock. Deze fundatie is begonnen 

na den dood van Maria Mechtildis Cock, 

overleden 28 Maart 1909. 

De last dezer fundatie berust op een 

obligatie; R.K. Parochiaal Kerkbestuur van 

O.L.V. te Rotterdam groot  1000 rentende 

4 % N. 32. Het stipendium dezer 

jaargetijden is bepaald op 2.40 met inbegrip 

van koor en zielboek. Goedgekeurd door 

Mgr. W. van de Ven, Bisschop van 's Bosch, 



 
 

 

den 9 April 1909 N 1154. 

Nog is door bovengenoemde drie Gezusters 

in Mei 1906 aan de kerk  700 geschonken. 

Na den dood van de laatste der drie moet uit 

den interest dezer som voorzien worden in 

de olie voor de Godslamp. De last dezer 

fundatie berust op een certificaat N. W. S. 

groot   500  N. 3465 rentende 2 ½ % en op 

twee certificaten N. W. S. elk groot  100 

rentende 2 ½ % N. 10142 en 10143. 

Goedgekeurd door Mgr. van de Ven den 9 

April 1909 N. 1154. Deze beschikking moet 

beheerd en verantwoord worden als een 

fonds, tot bepaald doeleinde bestemd.  

1909-38 incluis. 

 

45. Henrica Verhoeven, kostjuffrouw in 't 

Liefdegesticht, alhier heeft aan de kerk van 

Den Dungen twee obligaties geschonken 

van elk  500 ; de eene op de kerk van St. 

Jacobus de Meerdere te 's Bosch N. 62 ; de 

andere op de R. K. kerk van den H. Chris-

tophorus te Schagen ( Noord-Holland) N. 

126. 

Zij behoudt zich den interest van deze twee 

obligaties tot drie dagen voor haar dood. Zij 

bedingt niet meer dan 3 ten honderd. Na 

haar dood moeten die twee obligaties 

dienen tot fundatie sub. con. Synodi. Uit die 

fundatie moeten jaarlijks, gedurende 

vijfentwintig jaar, vier zingende jaargetijden 

geschieden, namelijk: twee voor haar 

overleden ouders Gerardus Verhoeven en 

Adriana van Heck, een voor haar overleden 

Heerbroer Gijsbertus Verhoeven, gewezen 

pastoor van Hatert, en een voor haar zelve. 

Het stipendium voor elk dier jaargetijden is 

vastgesteld op  2.50, plus 60 cent voor het 

koor en 50 cent voor het zielboek. 

Goedgekeurd door Mgr. W. van de Ven, 

Bisschop van 's Bosch, den 10 Februari 

1910 N. 328.  

[Van den Heuvel] Henrica Verhoeven 

overleden 77 December 1916. Eerste 

jaargetijde in 1918.  1918-1942 incl. 

 

46. Christianus Eijkemans heeft aan de kerk 

 500 geschonken tot fundatie. Deze  500 

zijn belegd in een obligatie ten laste der kerk 

van St Christphorus te Schagen  (Noord- 

Holland) N. 133 die met de fundatie 

bewaard blijft. Na den dood van Christianus 

Eijkemans moeten, gedurende veertig jaren 

lang, jaarlijks vijf lezende jaargetijden hieruit 

gedaan worden: een voor zijn overledene 

moeder, drie voor zijn drie overledene 

broeders en een voor hem. Het stipendium 

is bepaald op één gulden voor iedere H. Mis 

en vijftig centen voor het zielboek. Sub. 

cond. Synodi is deze fundatie aanvaard en 

goedgekeurd door Mgr. W. van de Ven, 

Bisschop van 's Bosch den 10 Maart 1910 

N. 596. Deze jaargetijden zijn begonnen in 

1911. 1911-50 incluis 

 
fo 72 

[Van Beek] 

47. Wilhelmina van der Donk, echtgenoote 

van Henricus Adriani Schakenraad, alhier 

overleden den 2 Juli 1910, heeft aan de kerk 

 500 gegeven tot fundatie Sub cond. 

Synodi om uit den interest daarvan jaarlijks, 

gedurende veertig jaren, een gezongen 

jaargetijde te celebreeren voor de rust harer 

ziel. Deze  500 zijn belegd in een obligatie 

groot  500 ten laste der Parochiekerk van 

O. L. V. Onbevlekte Ontvangenis (De 

Posthoorn) te Amsterdam N. 00044, 

rentende 4 pc. 's jaars der geldleening groot 

 75.000. Het stipendium van dit jaargetijde 

is, met inbegrip van koor en zielboek, door 

Z.D.H. Mgr. W van de Ven, Bisschop van 's 

Bosch, bepaald op vijf gulden. 

Goedgekeurd door Mgr. W. van de Ven, 

Bisschop van 's Bosch den 26 Juli 1910 N. 

2389. 

Het eerste jaargetijde begint in 1910 en het 

laatste is in 1949. 1910-1949 incluis. 

 

48. De Weleerw. Heer Theodorus Jacobus 

van Beek, Pastoor alhier heeft de 14 Mei 

1914 aan de kerk alhier gegeven een 

schuldbrief ten laste van het Waterschap de 

Polders Vliert en Erveld, groot  500 

rentende 3 ½ % N. 121 onder den last (sub 

condi. Synod) dat na zijn dood gedurende 

dertig jaren, uit de rente daarvan jaarlijks 

twee gezongen jaargetijden gecelebreerd 

worden voor de rust zijner ziel, met zijn 

naam op het zielboek. Het stipendium dezer 

twee jaargetijden is bepaald op vier gulden 

elk, te zamen dus acht gulden, met inbegrip 



 
 

 

van koor en zielboek. Het kerkbestuur is 

gemachtigd om aan mij Th. J. van Beek, 

tijdens mijn leven, tot drie dagen vóór zijn 

dood, de rente van boven genoemden 

schuldbrief uit te keeren. 

Aldus goedgekeurd door Z.D.H. Mgr. W. 

van de Ven, Bisschop van 's Bosch, den 123 

Mei 1914 N. 1572. [Van den Heuvel] 1917-

1946 incluis. 

 

[Van den Heuvel]
120

 

49. Fundatie van den Heer Adrianus 

Verhoeven groot  600. 

"Dat er gedurende dertig jaren te Den 

Dungen 's jaars zullen gecelebreerd worden 

met plaatsing op het zielboek een gezongen 

jaargetij tot rust mijner ziel en voor mijne 

vrouw zaliger gedachtenis, een voor den 

vader mijner vrouw Johannes Ondersteijn 

en een voor de moeder mijner vrouw Maria 

van Heck" 

[KLijn] Door Z. D. Hoogw. Mgr. W. van de 

Ven is van deze fundatie het stipendium met 

inbegrip van zielboek, organist en koor 

bepaald op  2.50; 12 Mei 1915 n 1340 [Juni 

1917 n 2255 waardoor wordt terug 

getrokken het vroeger bepaalde stipend. bij 

schrijven van 11 Aug. 1914 no, 2638, dat tot 

1917 op de begroting is gebracht. J. Klijn, 

pastoor. 1915-1944
121

 

 

[Klijn] 

50. Van Pastoor van Vierlingsbeek 

ontvangen tot uitbreiding van de R. K. 

Meisjesschool in Den Dungen een stuk 

grond grenzende aan de R. K. 

Meisjesschool. Bovengenoemde Pastoor de 

Zeer. Eerw. Heer Jos. Smulders Pastoor 

                     
     120 Petrus Johannes van den Heuvel, pastoor van 1914-1917. 

KADD, inv. nr. 4, fo. 34, Lijst van pastoors, kapelaans en 

assistenten. 

P. Goulmy. De parochie van Den Dungen en hare kerk 1569-1926, 

p. 47-48. 

Een foto van pastoor Van den Heuvel is afgedrukt in: Bekijk 't 

maar! Fotoboek Den Dungen, foto nr. 349. 

     121 Joannes Franciscus Klijn, pastoor van 1917-1924.   

KADD, inv. nr. 4, fo. 34, Lijst van pastoors, kapelaans en 

assistenten. 

P. Goulmy. De parochie van Den Dungen en hare kerk 1569-1926, 

p. 47-48. Pastoors en kapelaans van Den Dungen. 

Een foto van pastoor Van den Heuvel is afgedrukt in: Bekijk 't 

maar!, Fotoboek Den Dungen, foto nr. 350. 

Vierlingsbeek vraagt daarvoor 30 jaar lang 

een gezongen jaargetijde tot rust zijner ziel 

en van zijne afgestorven familieleden  
fo 73  

Stipendium  20 voor den tijdelijken Pastoor 

De kinderen van de Boerderij bij de school 

gelegen (op 't oogenblik bewoond door van 

Grinsven 1915) hebben steeds het recht 

gebruik te maken van de R. K. 

Meisjesschool Den Dungen.  

Aldus vastgesteld 21 Aug. 1915
122

. 

 

[?] 

51. Antonetta van Esch (geb. 1850) alhier 

heeft geschonken aan het R. K. Kerkbestuur 

de som van honderd gulden, met de 

verplichting, daarvoor tijdens haar leven tot 

drie dagen vóór haren dood eene rente te 

betalen van 3 %, en na haren dood 

gedurende 40 jaren een lezende mis ( met 

zielboek) te doen geschieden. Mgr. W. van 

de Ven heeft 8 Mei 1917 no 1746 het 

Kerkbestuur gemachtigd bovenstaande 

fundatie met omschreven lasten en 

bepalingen te aanvaarden, en het 

stipendium voor deze lezende mis bepaald 

op  1.40 plus  0.50 voor zielboek. 

Voor de belegging dezer  100 (met Bissch. 

goedkeuring no 1746 8 Mei 1917), 

aangekocht een stuk Sted. leening van de 

gem. 's Bosch no 2500:, rentende 4½ % 's 

jaars (van de geld leening 7 Sept 1915). 

1919-1958 

 

52. Helena Sleutjes, eertijds dienstbode van 

pastoor Henricus van Beurden en alhier 

overleden in het liefdegesticht 16 Maart 

1918 heeft aan de kerk gegeven  300 tot 

fundatie, sub. condit. Syn.: 

1o een gelezen jaargetijde voor hare 

zielerust (met zielboek), dat niet hier behoeft 

te geschieden. 

2o: een gezongen jaargetijde voor hare 

zielerust en haren overleden ouders; - beide 

gedurende 25 jaren. 

Het stipendium voor de gelezen mis is door 

den Bisschop van 's Bosch (resp. J. 

Pompen, vic Gen.) bepaald op  1.00 en 

                     
     122 R. van Nuland, De bouw van de meisjesschool, in: Het 

Griensvenneke, jrg. 20 (1997), p. 46-49. 



 
 

 

voor het gezongen jaargetijde op  3.00 

voor den celebrant.  

Bissch. goedk. van 24 Aug. 1918 No 3706. 

Zielboek en koor worden afzonderlijk ( 

gedurende 25 jaar) betaald van dezelfde 

fundatie. Alleen voor den naam van Helena 

Sleutjes op het zielboek wordt hiervan 

betaald  0.50. Voor deze fundatie zijn 

aangekocht (Biss. goedk. 24 Aug '18 

n.3706) drie obl. van de Gemeente 

Amsterdam, elk groot  100.- en rentende 5 

% 's jaars: n's 373 serie 7 J, serie 29 E en 

serie 30 E 

Het eerste jaargetijde is in 1919; het laatste 

in 1943. 1919- 1943 

 

53. Adriana van Esch heeft door hare 

Familie  100. - aan de kerk geschonken 

voor eene fundatie als hierboven (lezende 

mis) van hare zuster Antonetta. De fundatie 

is goedgekeurd, door Mgr. W. van de Ven 

11 Sept 1919, No 4165; aangekocht 

daarvoor een obligatie Groot Zieken 

Gasthuis te 's Bosch groot  100 rentende 5 

½ % 's jaars no 99 j. Sipendium, zielboek 

(van 1919-1958) als boven no 51. 

 

54. Fundatie Jan Voermans. Omdat door 

den erfgenaam notaris van de Westelaken 

te Woensel de jaargetijden niet betaald 

werden, is door Mgr. Arn. Fr. Diepen 

goedgekeurd, dat voor Jan Voermans en 

voor Christina zijne huisvrouw, als 

weldoeners der kerk (door het schenken van 

de driehoekige weide vóór de pastorie), 

ieder jaar één gelezen jaargetijde zal 

geschieden, gedurende 25 jaar; dus van 

1921 - 1945 inclusieve. 

Goedgekeurd 20 Decemb. 1920 no 6364.- 

Het stipendium voor iedere gelezen mis is  

3.- (Zielboek  0.50)
123

 

 

Voor latere fundaties: zie aparte ordner met 

opschrift "Fundaties" 

 
fo 74-78 blanco 

fo 79 

[Van Beurden] 

                     
     123 R. van Nuland, Het H. Hartplein, in: Het Griensvenneke, jrg. 

24 (1999), p. 52-56. 

31 Julij 1863 heeft Mgr. Deppen Episc. 

Samensis, et Assistens Epi. Jois Zwijzen als 

dies fisca voor het feest van Petri ad Vincula 

aangewezen 9e Augustus.  

Zie archief en Archief Epi. No 544. 

afgeschaft bij invoering van nieuwe 

rubrieken voor 't nieuw brevier van Pius X.
124

 

 
fo 80 

[Van Iersel] 

Caput septimum. 

Indicabitur Numerus animarum necnon 

Communicantium, quoties recensio 

Generalis animarum Fiet; dein quotannis 

numerus Baptizatorum, illegitime natorum, 

neocommunicantium, matrimonio junctorum 

et Mortuorum, nec non quot sacrae species 

in decursu anni distributae sint
125

. 

[Van Iersel] 

In het jaar 1851 werden alhier gedoopt 31 

kinderen, waaronder geen enkel onecht, 

gelijk men die in de laatste dertien jaren hier 

niet gehad heeft in het zelve jaar 1851, 

deden 28 kinderen hunne eerste 

Communie. 

Er huwden 12 paren 

Er waren 24 grote, en 

vijf kleine lijken. 

Er werden uitgedeeld 9.0000 sacrae 

species. 

 
fo 81 

(1)  jaar 

(2)  zielen 

(3)  communicanten 

(4)  catechisanten 

(5) dopelingen 

(6)  onwettige 

(7)  eerste Communicanten 

                     
     124 KADD, inv. nr. 36, Brief van pastoor H. van Beurden 

betreffende de verplaatsing van het feest van Sint Petrus ad Vincula 

(1863).  

Op het feest van Sint Petrus Banden wordt herdacht dat de Petrus te 

Rome uit de gevangenis werd bevrijd (zie Hand. der Apost. 12, 3-

17).  

     125 Hoofdstuk 7. 

Aangegeven zal worden het getal van de zielen en van de 

communicanten, zo dikwijls als er een algemene telling van de 

zielen zal gebeuren; daarna elk jaar het getal van de gedoopten, 

onwettig geborenen, de nieuwe communicanten, de gehuwden en 

de overledenen en het getal van de heilige hosties, die in de loop 

van het jaar zijn uitgedeeld. 



 
 

 

(8)  huwelijken 

(9)  overledenen, grote lijken 

(10)  overledenen, kleine lijken  

(11) uitgedeelde Hostien 

(12) die onder de 1e Coi. cathechismus 

moeten bijwonen 

NB De opschriften van de kolommen in het 

handschrift op fo 81, 82 en 83 zijn er 

verticaal boven geplaatst.
[Van Iersel] 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 1851 - 1150 - 31 0 28 2 24 5 9000 

 1852 - 1180 - 29 0 29 15 15 8 10000 

 1853 - 1180 - 35 1 29 10 17 6 9000 

 1854 - 1178 - 28 0 25 5 17 7 10000 

 1855 1430 1175 - 36 1 29 12 30 14 9000 

 1856 1431 1170 - 34 0 25 15 23 9 10000 

[Van Beurden] 

 1857 1450 1185 - 30 0 18 17 11 6 10000 

1858- - - 49 2 30 14 16 7 9000 

 1859 1406 1114 - 42 0 26 9 24 15 8500 

1860- - - 29 0 17 9 17 11 8800 

1861- - - 36 0 25 9 14 7 8800 

 1862 - - - 40 1 24 8 14 9 11200 

1863- - - 29 0 29 15 19 14 8800 

 1864 1378 1068 - 31 0 25 17 16 8 9300 

 1865 - - - 39 0 25 10 20 9 10000 

 1866 - - - 39 0 10 12 17 13 1500 95 

 1867 1357 1084 - 32 0 20 15 18 8 9500 95 

 1868 1345 1051 - 37 0 26 20 16 10 10500 114 

 1869 1375 1088 - 40 0 32 8 22 7 9500 104 

 1870 1369 1088 - 26 0 27 9 19 21 10000 95 

 1871 11386 1106 - 34 0 23 9 17 10 11000 87 

 1872 1341 1068 - 38 0 18 10 20 12 11500 87 

 1873 1352 1065 - 39 2 19 17 14 7 10500 82 

 1874 1349 1055 - 43 0 21 15 20 9 10500 85 

fo 82  

 1875 1355 1060 87 39 0 21 12 24 8 11500 

 1876 1358 1061 75 37 0 17 7 22 13 11000 

 1877 1350 1055 68 47 0 29 10 21 9 10500 

 1878 1354 1053 70 38 0 26 5 20 14 9600 

 1879 1384 1063 94 32 0 16 15 14 8 11000 

 1880 1367 1059 110 35 0 13 9 21 12 9500 

 1881 1348 1035 109 40 0 26 4 14 6 10500 

 1882 1367 1060 109 35 1 27 6 21 8 10000 

 1883 1362 1049 109 32 0 31 9 20 12 9500 

 1884 1342 1043 101 34 0 38 10 20 20 10000 

 1885 1316 1028 98 37 1 27 9 24 12 11500 

 1886 1330 1330 101 36 1 31 6 17 10 10600 

 1887 1349 1049 113 40 0 34 7 19 10 10450 

in het liefdehuis hiervan 

  24 23 1 

 1888 1340 1050 120 34 0 3 9 19 10 10500 

 1889 1361 1077 108 25 0 37 5 22 10 11000 

[Van Beek] 



 
 

 

 1890 1380 1050 105 37 1 29 8 28 10 10400 

 1891 1368 1049 115 40 0 26 6 26 15 9900 

 1892 1370 1050 130 40 0 30 7 27 5 10200 

 1893 - 1050 115 33 0 30 9 13 17 10500 

 1894 - 1060 - 28 1 30 11 12 9 10000 

 1895 1350 1050 - 40 0 32 13 15 15 10000 

 1896 1350 1048 112 42 1 39 15 21 14 11800 

 1897 1345 1040 108 33 1 30 11 23 11 10600 

 1898 - 1040 - 43 0 25 8 30 10 11700 

 1899 1350 1050 - 38 2 25 15 14 8 10000 

 1900 1370 1060 90 53 3 26 8 19 14 10600 

 1901 1380 1058 90 44 0 32 11 28 13 11700 

 1902 1400 1070 198 53 1 24 9 14 11 10200 

 1903 1410 1080 193 48 0 37 8 21 15 11000 

 1904 1420 1100 - 48 0 33 13 22 13 11700 

 1905 1425 1080 - 51 1 20 14 17 13 10500 

 1906 1460 1060 - 65 1 26 12 8 19 11500 

 1907 1470 1075 - 45 1 27 7 22 16 11500 

 1908 1485 1070 - 51 0 - 11 18 25 12500 

 1909 1465 1065 - 57 0 - 11 20 4 17000 

 1910 1480 1078 - 47 0 - 12 16 11 17000 

fo 83 

[Van Beek] 

 1911 1500 1080 - 55 1 - 11 17 12 20000 

 1912 1572 1080 - 54 0 - 6 9 7 21500 

 1913 1570 1075 - 49 0 - 11 13 11 23000 

[Van den Heuvel] 

 1914 - - - - - - - - - 30000 

 1915 - - - - - - - - - 33000 

 1916 - - - - - - - - - 31500 

 1917 - - - - - - - - - 35000 

[Klijn] 

 1918 - - - - - - - - - 38000 

 1919 - 1350 - - - - - - - 36000 

 1920 - 1350 - - - - - - - 42000 

 1921 - - - - - - - - - 47000 

 1922 - 1400 - - - - - - - 46000 

[?] 

 1926 - - - 81 - 55 15 20 19 52000 

 1927 - - - 95 - 79 17 18 14 47500 

 1928 - - - 70 - 77 19 27 11 49500 

 1929 - - - 90 - 82 17 17 12 50000 

 1930 - - - 82 - 61 19 17 14 52000 

 1931 - - - 93 - 101 13 30 11 58000 

 1932 - - - 104 - 89 11 25 8 66000 

 1933 - - - 75 - 76 24 26 11 66000 

 1934 - - - 82 - 78 23 19 7 69045 

 1935 - - - 108 - 83 18 18 5 69000 

 1936 - - - 94 - 69 16 27 6 75200 

 1937 - - - 85 - 87 16 22 5 73200 

 1938 - - - 96 - 88 13 24 4 70800 

 1939 - - - 104 - 86 18 27 3 73150 

 1940 - - - 104 - 78 11 22 3 63200 

[Van Hellenberg Hubar] 

 1941 3344 2200 - 92 0 68 24 17 3 82500 

 1942 3321 2228 - 90 0 92 13 29 9 90000 



 
 

 

 1943 3401 2304 - 110 1 95 18 28 3 111000 

 1944 3542 2350 - 104 1 - 22 35 9 138000 

 1945 3613 2397 - 109 3 - 21 34 6 149000 

[ Cox] 

 1955 - - - 95 - - 36 28 1 10500 

 1956 3927 - - 96 0 100 46 35 2 133000 

 1957 4003 2802 - 98 0 93 42 30 1 143000 

 1958 

 1959 

 1960 

 1961 

 1962 

 1963 

 1964 

 

fo 84-89 blanco 

fo 90 

[Van Beurden] 

Wanneer een lijk van een andere gemeente 

alhier begraven word betaalt men voor de 

begraafplaats van grote lijken drie Gulden 

en van kleine lijken een Gulden. 

En voor de plechtigheden van begraving 

aan den pastoor Een Gl. dus niet voor die 

de plechtigheid doet. Alzoo bepaald en 

goedgekeurt door Mgr A. Godschalk den 20 

Januarij 1880 No 100 

Doch wanneer soms voor vreemde lijken 

ook eene uitvaart met de gewone 

plechtigheid bestelt worden, dan behoort 

voor de begrafenis plechtigheden niets 

afzonderlijks gevraagd te worden: volgens 

den 80 regel juris in 6e (doorgestreept: 20 

januarij 188) November 1885 nr. 2634  

 
fo 91-97 blanco 

fo 98 

[Van Iersel] 

Caput octavum 

Habebitur summa totalis omnium redituum, 

quibus fruitur Eclesiae Fabrica eaque quee 

Pastori et vicario seu Sacellano competit, 

seu solvi solet
126

. 

 

Het fabriek onzer kerk bezit in eigendom 

eenen hooikamp in het bosscheveld over 

het Canaal binnen den Brandsen wal, welke 

gemiddeld opbrengt jaarlijks 22 gulden. 

                     
     126 Hoofdstuk 8. 

Opgenomen wordt het totaal van alle inkomsten, die de kerkfabriek 

geniet, en datgene, wat de pastoor en de vicaris of kapelaan 

toekomt, of gewoonlijk wordt uitbetaald.   

 

Item een huis met tuin te Dungen in de 

Kromme Litzestraat, thans verhuurd aan 

Willem van der Meijden voor 40 gulden 's 

jaars
127

. 

 

Item eenen akker te Dungen in het 

kampseveld. 

 

Item een akker onder 'S M. Gestel, ter 

plaatze genaamd de Heij verhuurd te zame 

aan Willem van der Meijden voor 38 gulden 

jaars
128

. 

 

Nog heeft de kerk een kleine voorpoting vlak 

tegenover den groten ingang over de straat 

- - -  eertijds had men er een kuil; die 

gedempd zijnde, dient nu tot verbreding der 

straat, en geeft niets
129

. 

 

Over eenige jaren zijn alle cijnzen ten 

behoeve der kerk afgelost geworden; 

Onafgelost is gebleven een cijns ten laste 

van Peter Goossens te 'S M. Gestel, waar 

voor jaarlijks met 's Jan in de Zomer betaald 

wordt 1-75. [Van Beurden, in de marge] 

Deze cijns is gevestigd op een perceel 

hooijland gelegen onder den Dungen in den 

brand, kadastraal bekend Sectie A nummer 

                     
     127  KADD, inv. nr. 110: Het kerkbestuur besloot op 16-6-1925 

het huis te verkopen. 

 

     128 KADD, inv. nr. 227: Het perceel weiland genaamd "De Hei" 

is door het kerkbestuur in 1966 verkocht aan J. Pijnappels. 

     129 R. van Nuland, Bouwactiviteiten aan en rond de kerk: De 

privaatjes en piscienen gebouwd in 1855, In Het Griensvenneke, 

jrg. 22 (1997), p. 77-79. 



 
 

 

129 groot 90 Roeden 60 Elle, zooals blijkt 

uit de opgave van P. Goossens zelve in 

zijne aangifte van de memorie van 

Successie ter gelegenheid van het afsterven 

van zijn zoon Gerardus dit stuk hooijl is later 

gekogt door den Heer H. Boogaarts te 'S 

Bosch, die in 1870 de pacht heeft afgekogt 

tegen den twintigste penning zijnde dus 35 

Gl goedgekeurd en geratificeert door Mgr. 

Godschalk 24 October 1887 No 2578
130

.  

[Van Iersel] 

volgens liggende transporten kogt ik in 1850 

van de familie van de Westelaken een stuk 

bouwland, juist achter mijnen hof gelegen, 

groot 29 roeden en 90 ellen, vrij van dijk, het 

welke ik tot een Recreatietuin heb ingerigt 

alles op mijne eigene kosten; van stonde af 

aan heb ik het vrij op onze kerk laten 

transporteeren
131

. 

 

Den 26 September 1854 heeft de raad van 

Dungen toegelaten den sloot te dempen die 

er was tusschen den Pastoors, en 

schoolonderwijzers hof, en tot scheiding 

eene muur over den   sloot kant [Van 

Beurden, in de marge: thans den hof van 

het liefdehuis] te metzelen kunnende de 

schoolonderwijzer zijner zijds daartegen 

fruitboomen aanleiden
132

.   

[Van Beurden] Deze muur is thans eene 

afscheiding tusschen de pastorij en het 

liefdehuis, om dat de school en de 

onderwijzers woning is geruild tegen een 

stuk land, waarop de gemeentes school en 

schoolhuis staat, dat stuk land had de kerk 

daartoe ten geschenken gekregen van den 

Z. Ew. Heer Adrianus Godschalk, professor 

in het Groot Seminarie
133

. 

                     
     130 Het origineel van de bisschoppelijke goedkeuring is niet 

bewaard gebleven. 

 

     131 KADD, inv. nr. 201, Akte van verkoop door de broers en 

zusters Van de Westelaken van een stuk land op het Groot Grinsel 

1850 en 1852. 

     132 R. van Nuland, Bouwactiviteiten aan en rond de kerk: De 

muur van het oude kerkhof en het washuis, In: Het Griensvenneke, 

22 (1997), p. 34-37. 

     133 KADD, inv. nr. 316, Stukken betreffende de verwerving van 

grond voor de bouw van en klooster, zie noot 54. 

 
fo 99 

[Van Iersel] 

Volgens de in de Archieven berustende 

bewijzen, is bij accoord met het Domein 

onder Eckard, voor den afstand van het 

recht op de Dungense Dominale tienden 

aan onze Parochiekerk toegekend voor 

jaarlijks onderhoud eene somma van 6.3300 

op het grootboek, rentende 2 ½ pc. waar 

voor door de weduwe van Enthrijk jaarlijks 

zuiver betaald wordt met ultimo junij 76-75, 

en wederom met ultimo December 76-75, 

zame 153: 50 c -
134

 

[Van Beek] 

Een perceeltje weiland tegenover de 

pastorie alhier geheel kadastraal bekend 

sectie B 329, groot geheel 16 roeden 10 

ellen. Dit perceeltje is door een 

onderhandsch koopcontract op de kerk 

getransporteerd den 4 Mei 1893. Den 

koopprijs heeft Johannes Voermans, 

kerkmeester alhier en vroegere eigenaar, 

van het perceeltje, aan de kerk terug 

geschonken, doch bedongen dat hij en zijne 

vrouw Christina Smits gedurende hun leven 

het vruchtgebruik, er van zullen hebben. 

Nog andere conditien zijn gemaakt, zie het 

eigendomsbewijs dat berust in de brandkast 

in armario. [In de marge: Tot een en ander 

hier beschreven was het kerkbestuur 

gemachtigd door Z.D.H. Mgr. W. van de 

Ven, Bisschop van 's Bosch den 23 April 

1893 Nr. 989. [Klijn] Dit perceeltje is 

geworden het H. Hart - park in 1922
135

. 

[Van Iersel] 

Nog is voor de kerk de opbrengst der schaal 

welke al meer en meer verminderd, en 

waarin toch volgens aloude algemeene 

traditie de Parochianen verpligt zijn te 

geeven, om rede er alhier geen 

communicantgeld betaald wordt, gelijk wel in 

de omliggende dorpen
136

 - in 1851 bragt zij 
                     
     134 KADD, inv. nr. 172, Stukken betreffende de inschrijving 

door het kerkbestuur op het grootboek der Nationale schuld 1815-

1842. 

     135 KADD, inv. nr. 209, Akte van verkoop door J. Voermans te 

Den Dungen van een stuk weiland te Den Dungen, 1893. 

Het H. Hartplein, zie noot 120. 

     136  Communiegeld: geldelijke bijdrage, gegeven bij het ter 

communie gaan, die diende voor het levensonderhoud van de 



 
 

 

op  432:65 - Nota: de kerkschaal komt niet 

op het oxaal: met Ceecilia betaald ieder 

chorist van Dungen daar in 75 centen.  

 

De kerk heeft ook het Bankengeld, het 

welke daags voor 's. Nicolaas aan de huizen 

der ingesetenen door de kerkmeesters 

wordt opgehaald, de Banken houden zich 

nog al staande, de opbrengst in 1851 was 

563-75. zie de conditien der verpachting in 

een oud 

doopboek
137

. Van 1857 af komen de 

pachters in de kapel betalen op verzoek van 

het kerkbestuur. [Van den Heuvel] Heden 

echter (1917) geschiedt de betaling in de St. 

Vincentius -kamer (in de Zusterschool), 

waar gestookt wordt van kolen der school 

(alias de Zusters). [Klijn] Nu (1922) echter 

wederom in de kapel. [Cock] Advent 1956 is 

de bankenpacht afgeschaft, als niet meer 

horende tot onze tijd. Iedereen heeft 

dezelfde rechten op 'n plaats in de kerk. In 't 

middenschip kosten de plaatsen 15 cts - in 

Maria en Joseph kapel en zij-beuken 10 cts. 

- kinderen overal gratis. 

 

[Van Iersel] 

Volgens liggende bescheiden was eertijds 

het was heel en gansch aan den Pastoor; 

maar onder den Vicaris Aarts heeft deze dit 

afgestaan aan de kerk, welke daar voor 

betaald den dorps personeelen omslag en 

'S Lands personeel, en volgens eene oude 

regeling heeft nog de Pastoor voor het eene 

week lang afroepen van eene buitenkaars 

50 centen - Als de kerk die kaars zet heeft 

ze daarvoor een gulden [Van Beurden, in de 

marge: later door het kerkbestuur 1858 zie 

begrooting gebragt op 1,15 zie fo 100 ] en 

ze betaald den Pastoor 50 centen. 

[Van Iersel] Nota: de kerk koopt het nieuwe 

was aan, laat daar van, het oude er onder 

vermengd, door eenen kaarsenmaker 

nieuwe kaarssen maken.  

                                
pastoor.  

KADD inv. nr. 44: achter in het doopboek, fo 9, staat vermeld het 

Reglement van de pastorij van Den Dungen, 1782, art. 13 

communieoffer.  

     137 KADD, inv. nr. 44: achter in het doopboek, fo 31 staat 

vermeld het Reglement voor het verpachten van banken en stoelen. 

 
fo 100  

voor tien centen het oude pond, met 

inbegrip van het kaarsgaren
138

 [Van 

Beurden: Thans 12 cent] 

 

Waarde der Kaarsen 

De gelovigen betalen de lichtmis kaarsen 

zwaar een en half oud vierendeel, 50 centen 

[Van Beurden: thans 55 cten.]  

De ordinaire kaarssen van drie vieren delen 

eenen gulden [Van Beurden: thans 15 cent 

daarboven]  

De grote kaarssen  of zoo genaamde 

flambeuwen van twee oude ponden 2-70- 

[Van Beurden: thans 3 Gl.]  

is er een uitvaard ten armste, ontsteekt men 

14 oude afgebrande kaarssen gratis - [Van 

Beurden: Ik H. v. B. heb dit verminderd op 

tien kaarsen omdat er anders geen verschil 

was tussen die betalen als volgt]   

Voor min gegoede, gene arme, zet men 14 

oude, wat langere kaarssen en men betaald 

10 centen per stuk, [Van Beurden: thans 20 

cnt] 

Met een zevenste plaatst men nooit minder 

dan 14 [Van Beurden, nieuwe] kaarssen. 

(een aantal woorden, doorgestreept)
139

. 

Nota: de Vugse processie betaald voor het 

was aan den Lievenvrouwe troon, jaarlijks 

met onze L.V. Geboorte acht gulden - [Van 

Beurden: dit is vervallen.]  

 

De Levende rosenkrans geeft met 

Nieuwjaar ook acht gulden -, [Van Beurden: 

dit is vervallen] 

 

De niet beduidende offer in de bus aan den 

L. V. troon is ook voor de kerk  - [Van 

Beurden, in de marge: doch omdat deze 

offers meestal door congreganisten gedaan 

worden in de Maand Mei tot verciering geef 

ik H. v. B. deze gewoonlijk aan de 

congregatie] 

[Van Beurden] 

                     
     138 KADD, inv. nr. 44: achter in het doopboek, fo 9 staat 

vermeld het Reglement van de pastorij van Den Dungen, 1782, art. 

8.  

     139 Idem, fo 11-12, Reglement van de pastorij van Den Dungen, 

1782.  



 
 

 

In het jaar 1857 den 25 Julij is in een 

buitegewone vergadering besloten de prijs 

van de kaarsen te verhoogen om daardoor 

eenigzins te vergoeden aan de kerk hetgeen 

zij Voortaan aan den Pastoor zoude moeten 

uitkeren voor het gemis van de offers op de 

communiebank en in de biegtstoel, doch Z. 

D. H. den Aarts Bisschop J: Zwijzen liet die 

offers bestaan, en schrapte die door op de 

begrooting over 1858 omdat de kerkekas 

die vergoeding aan den Pastoor niet goed 

doen konde; de verhooging van den prijs 

van het was liet hij staan, en daarom 

hebben wij ook besloten die verhooging aan 

te houden te meer dewijl de prijs van het 

wasch merkelijk hooger liep zoodat vanaf 1e 

Januarij 1858 de prijs der kaarsen is Voor 

een kaars van 3/4 halve ned: (hier staat een 

pond teken) - 1,15 cents 

Voor een kaars van een half Ned (pond) - 

1,50 cents 

Voor een oude kaars van twee halve Ned 

(ponden) - 3,00 

en voor een kaars in een lijkdienst - 0,20.  

Zie Notulen Boek fo 15
140

. 

En voor een ligtmis kaarsse a 3/8 betaald 

men 55 cts 

Later zijn die offers geheel afgeschaft en is 

dus ook die verhoging van waschlicht blijve 

bestaan; en vergoeding voor die offers aan 

den Pastoor toegestaan ad 92 Gl per jaar - 

 
fo 101 

[Van Iersel] 

Summa Redituum, qae Pastori competit vel 

solvi solet
141

 

 

Van den Lande ontvangt de Pastoor jaarlijks 

400.00 zie de archieven.  

 

Volgens liggende bewijzen reeds onder 

Vicaris Aarts trekt de Pastoor jaarlijks uit de 

kerk 250 - 00
142

 [Van Beurden: dit is in 1857 

                     
     140  KADD, inv. nr. 115, Notulen van de vergaderingen van het 

kerkbestuur, 25-7-1857. 

     141 Het geheel van de inkomsten, die aan de pastoor toekomen of 

hem gewoonlijk betaald worden. 

     142 KADD, inv. nr. 44: achter in het doopboek, fo 9, staat 

vermeld het Reglement van de pastorij van Den Dungen, art. 1. 

gebracht op 300 Gl. door Z. D. H. J. 

Zwijsen. Maar nu moet voortaan de Pastoor 

het meubilair en dienstboden geld der 

personele belasting betalen. In de marge: 

Later heeft Z.D.H. J. Zwijsen ook bepaald 

dat de kerk ook de dorps opcenten van het 

Meubilair en dienstboden betalen, omdat die 

ook de dorps belastingen betalen moet - 

doch M. Godschalk heeft daarin wederom 

eene verandering in gebracht zie H ] 

 

Volgens nadere bepalingen van den Vicaris 

A. van Alphen in dato 18 September 1821 

heeft de Pastoor voor den miswijn, kerk 

veegen en wassen van het kerkgoed 75 

gulden
143

 - met de oprichting van de 

kapellanie is deze artikel niet verhoogd, en 

is ook niets uitgeschreven voor het kostgeld 

van den kapellaan zie de archieven. [Van 

Beurden, in de marge: om die reden is het 

tractament uit de kerk voor den Pastoor 

gebleven gelijk het van te voren was. [Zie 

caput Sequens ubi summa redituum que 

Sacellano competit]  

 

Mijn knegt is koster in de kerk, zonder dat 

tot nog toe daar voor iets betaald wordt  

[Van Beurden] In 1855 heeft Pastoor J. van 

Iersel op aanraden van den Z Eerw Heer 

Deken 50 guld voor zijn knegt als koster 

beginnen te trekken volgens begroting over 

dat zelfde jaar, tevens met goedkeuring van 

kerkbestuur (zie notuleboek)
144

.  

Den 1e Jan; 1857 heeft de Z. E. H. Deken 

geconcedeerd aan den koster facultatem 

tangendi Vasa Sacra (custodi viro) item aliis 

(viris semper) qui Subinde ob morbum V: G: 

etc Custodis hujus vicem supplent
145

. 

 
fo 102 

[Van Iersel] 

De kerk betaald het Mis en 

                     
     143  Idem. 

     144 KADD, inv. nr. 110, Notulen van de vergaderingen van het 

kerkbestuur, 1855. 

 

     145 Vertaling: De faciliteit de H. Vaten aan te raken (een 

mannelijke koster) evenals aan anderen (altijd mannen) die 

bijvoorbeeld wegens ziekte etc de plaats van deze innemen. 

 



 
 

 

Communiebrood
146

. 

 

Reeds onder den Vicaris Aarts is 

geordonneerd dat de gelovigen op de 

communiebank met paschen zullen betalen 

eenen halven stuiver, en op de andere tijden 

van het jaar twee duiten  

[Van Beurden] dit is in 1866 afgeschaft, zie 

hier onder 

 

Volgens de statuta Diocesana wordt dit 

commissiegeld afgeschaft: ik zou daarbij 

ook afschaffen het communie geld van 

eerste communiecanten --- Ik gis, dat mij dit 

alles door het jaar zou geven 125 Gulden. 

De Aartsbischop J. Zwijzen Administrator 

Ap. van S Bosch had in 1857 ter 

gelegenheid der congregatie Pastorum doen 

weten dat in alle gemeente, waar de offer op 

de coibank en in de Biegtstoelen nog 

bestond
147

, met de 1e Januarij 1858 

moesten afgeschaft worden onder 

vergoeding aan den Pastoor, maar toen het 

kerkbestuur 125 Gulden op de begrooting 

had gesteld tot vergoeding aan de Pastoor 

uit de kerkekas te betalen, heeft Z. D. H.: 

die doorgeschrapt en bepaald dewijl de 

kerkekas daartoe niet in staat was, dat die 

offers hier voorlopig moete blijven bestaan 

gelijk vroeger, doch den 24 Mei 1866 heeft 

hij die offers aan de kerk gegeven in een 

daartoe bestemde bus te doen; en uit de 

kerkekas daarvoor aan den Pastoor eene 's 

jaarlijksche toelage toegestaan van 92 gulde 

Zijnde het gemiddeld [In de marge: bedrag 

van den opbrengst dier offers. En aan den 

Kappellaan eenen jaarlijksche toelagen van 

twintig gulden aleen omdat Z. E. niets trekt 

bij gelegenheid der bedieningen. Zie hiervan 

een authentieke stuk in de archieve
148

. H 

van Beurden] 

 

                     
     146  KADD, inv. nr. 44: achter in het doopboek, fo 9 staat 

vermeld het Reglement van de pastorij van Den Dungen, 1782, art. 

1. 

     147 Biechtstoeloffer: wanneer men gebiecht had gaf men aan de 

pastoor, een kleine vergoeding voor zijn levensonderhoud. 

     148 KADD, inv. nr. 95, Beschikking van J. Zwijssen op het 

verzoek van pastoor Van Beurden om een schriftelijk bewijs van de 

toelagen voor hem en zijn kapelaan, 1866. 

Reeds ten tijde van den Vicaris Aarts is 

vastgesteld in het jaar 1783, dat de Pastoor 

zal hebben Circa Nieuwjaar eenen omgang 

om rog voor het zieken bedienen, die dan 

ook bij het bedienen der laatste H. H. 

Sacramenten, nooit eenig honorarium 

geeven ... Iedereen geeft zooveel rog als hij 

verkiest, vele geeven niets- Deductis 

expensis, geeft mij die omgang niet meer 

dan 70 gulden
149

 [Van Beurden: thans Meer 

H v B ]  

De pastoor vergeete niet Zondags er op van 

den predikstoel daar voor de Parochianen te 

bedanken. 

[Van Beurden] Dewijl dezen rog omgang 

geschied pro officiis prestitis heb ik van 

mijnen eersten Rog omgang, gedaan in het 

begin van Januarij 1857, den opbrengst pro 

rato van 1e Jan. 1856 tot 13 Nov 1856 aan 

de Erfgenamen van mijn voorganger 

gezonden. H. van Beurden. 

 

[Van Beurden] 

Den 2e November 1873 heeft Z. D. H. aan 

den pastoor toegestaan 200 gulden jaarlijks 

als kostgeld voor den kapellaan (Zie fo 107) 

namelijk om de duurte van levensmiddelen - 

dan later toen de levensmiddelen niet zoo 

duur meer waren, heb ik H. V. B. aan Mgr. 

Godschalk mondeling gevraagt, of ik dit nog 

gerust kon blijven trekken, en Hij heeft mij 

daarop geantwoord, dat ik dit gerust konde 

blijven trekken. 

 
fo 103 

[Van Iersel] 

De Pastoor heeft ook, gelijk overal zijnen 

omgang om eieren - Deductis expensis
150

 

geeft die niet meer dan 16 gulden. 

 

Men brengt ook gelijk overal op de boere 

plaatzen wat van het varken.  

 

Onder den Vicaris Aarts is vastgesteld, dat 

men voor het doopen voldoen kan met 30 

centen, ook voor het inleiden der vrouwen 

                     
     149 KADD, inv. nr. 44: Achter in het doopboek, fo 9, staat 

vermeld het Reglement voor de pastorij van Den Dungen, art. 2. 

     150 Vertaling: na aftrek van de kosten 



 
 

 

met 30 centen
151

, en met het trouwen 1-25 

centen.  

Wel is waar, dat men hier gewoonlijk meer 

betaald, maar men heeft den last, dat men 

bij het doopen, en ook bij het inleiden der 

vrouwen, als het niet ten armste geschied 

twee vrouwen op de Coffij heeft, en men ze 

bij het trouwen op een glas wijn moet 

verzoeken, hoe wijning zij - ook geven - 

[Van Beurden] Dewijl nu het trouwen onder 

de mis geschied komen de nieuw gehuwden 

op de koffij; [Van Beek] Dit is door Pastoor 

Van Beek afgeschaft. 

 

Voor de vijf zingende Missen, welke de 

pastoor voor de Parochie doet op Sint 

Marcus dag op de drie Kruisdagen en 

Allerzielen dag trekt hij uit de Kerk zeven 

gulden, de choristen niets
152

. 

 

De Vicaris Aarts bepaalde, dat de gene wier 

namen op het zielboek komen, tegelijk eene 

mis hebben, men betaald daarvoor een 

gulden, namentlijk 60 centen voor het 

zielboek
153

, het welk van den Predikstoel al 

eerste Zondagen van de maand wordt 

afgelezen, en 40 centen voor de mis 

omtrend alle missen worden verzonden 

waar voor ik altijd 50 centen betaal: dus 

geeft mij in equivalenti het zielboek het 

zielboek niet meer dan 50 centen voor 

iederen naam. Door een zijn er op het 

zielboek 400 namen, voor welke betaald 

wordt; want daar men de namen, welke men 

niet laat afschrappen, laat doorgaan, zijn er 

                     
     151 Inleiden der vrouwen (kerkgang): het (eerste) kerkbezoek van 

een vrouw na de geboorte van een kind. 

     152 Op de feestdag van St. Marcus ( 25 april) werd, onder het 

zingen van de litanie van alle heiligen, een bidprocessie gehouden 

om Gods zegen af te smeken over de vruchten van het veld. 

 

Kruisdagen: de maandag, dinsdag en woensdag voor 

Hemelvaartsdag dit waren van oudsher boetedagen, waarop men 

met het kruis voorop onder het zingen van de litanie van alle 

Heiligen door de velden trokken, om Gods zegen af te smeken over 

de vruchten op het veld.  

KADD, inv. nr. 44: Aachter in het doopboek, fo 9, staat vermeld 

het Reglement voor de pastorij van Den Dungen, art 6. Op St. 

Marcus en de drie kruisdagen zal de pastoor voor de 4 missen van 

de kerk trekken 4 guldens. 

     153 KADD, inv. nr. 44, Achter in het doopboek, fo 9, staat 

vermeld het Reglement voor de pastorij van Den Dungen, 1782. 

alle jaren vele die niet betalen-  [Van 

Beurden] Deze 50 Centen voor het zielboek 

worden eerst betaald nadat de naam een 

jaar lang is afgeroepen, en dewijl de 

Statuten art 84 zeggen Honorarium pro libris 

defunctorum benefactorum etc., cum 

soleant in antecessum solvi dimidietur
154

, 

hier uit volgt (a contrario) dat hier den op 

volgende Pastoor ook de helft van een jaar 

aan zijnen voorganger of erfgenamen moet 

terug schieten; hetgeen ik ook aan de 

Erfgenamen van de Erw. Heer J. van Iersel 

gedaan heb, quod attestor [H. van Beurden. 

In de marge: Zie hierover Coicanda 1882 p. 

7. 8 - 

En dewijl hier 50 Cts voor het zielboek en 50 

centen voor Stipendium wordt betaalt moet 

het zielboek quid ( onleesbaar) worden 

beschouwd derhalve gehalleveert worden en 

komt dus voor de mis 50 cents welke alle 

verzonden worden.] 

 
fo 104 

[Van Iersel] 

Het honorarium van den Pastoor voor eene 

zingende Mis, is eenen gulden - noghthans, 

op dat ze zouden kunnen volhouden doe ik 

de zingende Missen voor de vugse 

Processie en voor den Levenden 

Rozenkrans voor 90 centen - [Van Beurden: 

thans betalen ook deze een gulden]. 

Indien de zingende missen te 9 uren 

geschieden, gelijk met de Gilde dagen van 

Ambrosius, Georgius, Antonius, Eremijt, en 

S. Catharina, betaald men 1-25. 

Nota de gildes zetten dan eene kaars van 

twee pond voor de kerk - [Van Beurden, en 

betalen een Gulde voor de zangers en 3 

guld voor de kaars en 1,25 voor de mis om 

9 uren] 

De Gilde van Antonius is gewoon met de vijf 

Lieve Vrouwe dagen eene lezende Mis te 

laten lezen, en dan betalen zij voor alles 

zame 7-75 c - die gilde offert niet, de andere 

hunne hele of halve centen - [Van Beurden, 

in de marge] zoo lang ik hier ben heeft de 

Gild van St. Antonius die missen niet meer 

                     
     154 Vertaling: Het honorarium voor de boeken van de 

overledenen, weldoeners, etc., aangezien ze altijd vooraf betaald 

worden, moet gedeeld worden... 



 
 

 

laten doen of zij hiertoe verpligt zijn heb ik 

(doorgestreept) niet kunne vinde doch ik 

twijfel grotelijks of zij dit bij mijn optreden als 

pastoor niet hebben agter gelaten en dus 

heb ik ze bona fide gelaten. [Van Beek, in 

de marge: De gilde van St. Antonius offert 

thans weer een kaars van een pond en 

betaalt daarvoor  1.75 ofschoon anders 

een pondsche kaars maar  1.50 kost. J. v. 

B. 

[Van Iersel]  

De armen hebben een zingend uitvaart met 

orgel gratis - [Van Beurden] een zingende 

uitvaart voor de arme gratis is bevolen 

geworden bij circulaire zie directorium 1860  

 

Een zingend uitvaart zonder zevenste, is 

voor den Pastoor 1-50c 

 

Een zingend uitvaard met zevenste klein of 

groot is voor den Pstoor 2-45- [Van 

Beurden] voor den pastoor 

 

Een lezend zevenste bestaat hier in een 

zingend uitvaard en eene lezende mis 

gedurende de zeven opvolgende dagen - 

voor ieder van die lezende Missen betaald 

men juist 50 centen.  

[Van Beurden] doch den 4 Feb. 1869 heb ik 

verzogt deze 7 Missen ieder op 60 centen te 

stellen om dezelven bij verzending te 

bespoedigen onder voorwaarde dat er ook 

bij verzending 60 centen moet gegeven 

worden hier op is door den Aarts Bisch. 

Bisch. van 's Bosch J. Zwijsen geantwoord 

"Voor elk der zeve lezende misse bij de 

uitvaard gebruikelijk kan het stipendium 

bepaald worden op 60 centen." In de marge: 

Zie het origineel stuk in de archieve 

(doorgestreept) fo 106 waar het op 75 

centen is gebragt. Thans is het gebragt op 1 

Gl. zie fo 106
155

. 

 

[Van Iersel] 

Een zingend zevenste heeft een zingend 

uitvaard en zeven opvolgende zingende 

missen juist tot het ordinaire stipendium 

[Van Beurden]  

                     
     155 KADD, inv. nr. 44, achter in het doopboek, fol. 9-12, 

Reglement voor de pastorij van Den Dungen (1782). 

Gedurende een zevenste (zingend of 

lezend) word het zelve dagelijks 

afgekondigd, en brande alle de kaarssen die 

gegeven zijn, uitgenomen die van de baar, 

deze worden na de uitvaart weg genomen 

ook hangen de doodshoofden aan de 

kaarsen tenzij de mis plegtig is. zie onder  

25 Oct. 1872 heeft Z. D. H. J. Zwijzen Aarts 

Bisch -Bischop van 's Bosch pepaal dat het 

stipendium van een uitvaart met drie Heeren 

alhier zal zijn vijf gulden voor den celebrant 

en voor ieder assistent 2,50 en wanneer het 

altaar bij de uitvaart (niet bij het zevenste) in 

het zwart wordt gezet, men daarvoor zal 

betalen vijf gulden aan de kerk - zie fo 

106
156

. 

[Van Iersel] 

Een uitvaard van een kind geeft niets aan 

den Pastoor; wil men een enkelen keer een 

zingende mis hebben voor de afgestorvene 

vrienden, betaald men slechts het ordinaire. 

Tot nog toe wordt er geen licht gezet op de 

baar der kinderen. [Van Beurden] Thans zet 

men volgens goedvinden bij de baar der 

kinderen gewoonlijk twee of vier kaarsen en 

daar voor word betaald 20 Cents per kaars, 

de armen zetten niets en betalen ook 

niets
157

. 

 
fo 105 

[Van Iersel] 

De offers bij de uitvaarten, niet 

tegenstaande dat men tweemaal rondgaat, 

en iedere rijze in twee kommetjes tikt, zijn 

aller ellendigst -- ik schat ze door een met 

het jaar op 25 gulden - [Van Beurden: thans 

gaat men maar eens rond, maar offert men 

in vier Bakjes] 

Ik reken, dat de Pastoor kan staat maken 

jaarlijks op 150 zingende missen -- thans 

zijn er wel alle dagen zingende Missen, 

maar mijne familie laat die celebreeren - 

[Van Beurden] de zingende missen zijn veel 

vermeerderd in 1876 waren er 474 geweest 

 

Tot inlichting van mijn opvolger geef ik hier 

                     
     156 KADD, inv. nr. 94, Stukken betreffende de vaststelling van 

stipendia voor missen (1862-1889). 

     157 KADD, inv. nr. 44: Achter in het doopboek, fol 9-12 staat 

vermeld het Reglement voor de pastorij van Den Dungen (1782). 



 
 

 

wat het choor trekt van de zingende missen. 

[Van Beurden] Wanneer Zing: Zev. 

Maanstonden in het muziek zijn betaalt men 

aan de zangers volgens gebruik een guld 

[Van Iersel] De organist heeft uit de kerk 

jaarlijks 50 gulden Tractament.  

De overige ontvangen niets uit de kerk. Alle 

zingende missen zijn met orgel. 

Voor iedere zingende Mis wordt ten 

behoeve van het choor telkens aan den 

Pastoor betaald 60 centen, die dat met 

Ceecilia trug geeft als volgt: 

Aan den organist 30 centen [Van Beurden, 

deze trekt nooit meer dan 30 centen voor 

iedere Mis] 

Aan den voorzanger, die er altijd moet zijn, 

15 centen.  

Aan den orgeltrapper 7 ½ C [Van Beurden: 

en nooit meer] en aan eenen der overige 

zangers, die op zijn tour er bij moet zijn in 

ieder zingende Mis 7 ½ C 

[Van Beurden] Wanneer bij een uitvaart 

(zooals thans bij en zing: zev.) de zangers 

mede naar het kerkhof gaan word er voor de 

zangers betaald 1,50 in plaats van 60 cts [In 

de marge, 11 Oct 1877 No. 812 Met 

goedkeuring van Z. D. H. J. Zwijsen is voor 

een uitvaart met zing: zev nu pepaald voor 

de zangers op 2.50 En voor een uitv met 

drie heren voor de zangers 5 Gl. Zie het 

originele stuk in de Archief
158

. 

In 1878 is door mij H. v. B. en door de 

zangers goed gevonden dat er geen 

voorzanger meer zoude wezen, maar 

dagelijks twee zangers bij wekelijksche 

afwisseling en het zangers geld gelijkelijk 

deelen na aftrek van de 30 cts die den 

organist trekt voor iedere mis 7½ cts voor de 

orgeltrapper]  

[Van Iersel] 

Nota met Cecilia gaat de pastoor en 

Kapellaan gratis mee teeren - de zingende 

mis met Ceecilia gebeurd dan ook gratis - 

Er komt geen vrouwvolk bij - 

men drinkt geen wijn - 

De zangers van Dungen deelen den 

                     
     158 KADD, inv. nr. 381, Beschikking van J. Zwijssen op het 

verzoek van pastoor Van Beurden tot verhoging van het salaris der 

zangers bij bepaalde uitvaart diensten (1877). 

Idem, inv. nr. 35, Rekening van uitgave door de pastoor aan het 

zangkoor, 1863. 

overschot onder een - 

Die van het naburige Gestel of Maaskantje 

op ons oxaal door den Pastoor zijn 

toegelaten, hebben den ceecilia maaltijd 

gratis- [Van Beurden] Thans zijn die van het 

Maaskantje als choristen aangesteld door 

mij H. v. Beurden. 

 

De Pastoor geeft tweemaal in het jaar een 

maaltijd aan de Kerkmeesters eens bij de 

kerkrekening na Nieuwjaar, en nog eens in 

het jaar - altijd gratis, de vrouwen worden 't 

huis gelaten, en men geeft geen 

avondmaal
159

. [In de marge. Van Beurden: 

Onder de verpligting volgens declaratie van 

mgt. Godsch.] [Van Beurden] Ik heb 

gewoonlijk de kerkmeesters maar eens in 

het jaar verzocht, en dat nog zonder 

verplichting volgens declaratie van Mg 

Godschalk Godschalk 15 nov 1886 No 

3051
160

. 

 
fo 106 

[Van Beurden]  

In de marge; Stipendium van Maandstonde 

voor hen wier uitvaart elders is geschied. 

Archief Epi. Nr. 891 19 Nov 1862 

 

Den 19 November 1862 is door Zijne D. H. 

den Aarts Bischop van Utrecht en 

Administrator Apostoliek van het Bisdom 'S 

Bosch goed gekeurd, het stipendium der 

maandstonden  voor hen wiens uitvaart 

elders is gehouden, te stellen op een gulden 

voor ieder maandstond - zie archieve het 

originele  

In de marge: Stipendium van een uitvaart 

met drie heeren. Mondelings goedgekeurt. 

 

De 25 October 1872 heb ik aan den Aarts 

Bisch: Bisch. van 'S Bosch J. Swijsen 

verzogt, dat hij het stipendium van eene 

plechtige uitvaart met drie heere zoude 

gelieve te bepalen, en hij heeft alsdan 

bepaald dat het stipendium daarvoor 

voortaan zoude wezen tien gulden te weten 

                     
     159 KADD, inv. nr. 44, achter in het doopboek, fol. 9-12, 

Reglement van de pastorij van Den Dungen, 1782. 

 

     160 Het origineel is er niet meer. 



 
 

 

vijf voor den celebrant, en vijf voor de twee 

Assistenten. 

In de marge, Stipendium voor het altaar in 

het zwart. Mondelings goedgekeurt 

Ook heb ik alsdan verzogt dat hij het 

honorarium voor de kerk zoude bepalen, 

wanneer het Altaar in het zwart, dat is met 

antependium enz. werd verciert in de 

uitvaarte en hij heeft dat bepaald op vijf 

gulden. 

In de marge, stipendium van een lezend 

zevenste op 75 cts 13 Sept 1876 No 951 

Den 11 September heb ik, dewijl de lezende 

zeve Missen voor een lezende zevenste, 

zeer moeijelijk te plaatsen worden om 

spoedig gelezen te worden; aangevraagd 

om voortaan het stipendium van die zeve 

lezende missen te stellen op vijf en zeventig 

(75) centen onder voorwaarde van dit 

stipendium geheel, dat is 75 centen te 

geven aan die de Missen leest het welk den 

13 September door Zijn. D. H. J. Zwijsen is  

goedgekeurt onder die zelfde voorwaarde  

In de marge, Zie het origeneel stuk in de 

Archieven Archief Epi no 951 

 

Den 16 october 1878 heeft Z. D. H. A. 

Godschalk Bisch. van 'S Bosch No 1450 

goedgekeurt het stipendium voor de lezende 

missen die gedaan worden voor de lede van 

de Vugsche processie - van het 

broederschap van de Lev. Roz- van het H 

Hart en van de vereniging onder de 

bescherming van de H. Maagd Maria 

voortaan op een gulden te stellen 

In de marge, Stipendium van sommige lez 

Missen zie het origineel stuk in de Archieven 

van deze stipendiums verhoging. 16 october 

1879 No 1450  

 

Den 24 October 1879 No 1738 heeft Z. D. 

H. A Godschalk goedgekeurt het stipendium 

 van de lezende maandstonden te brengen 

op (75) vijf en zeventig centen en dan 

voortaan in plaats van 12 maandstonden 

maar elf te doen 

In de marge, Stipendium van Lez 

Maandstonden, zie het archief later op een 

Gl zie hieronder  

In circulaire 9 februari 1879 is het 

stipendium van missen voor den lev Roz: 

bepaald van de lezende een Gulden en van 

de zingende twee Gl voor Pastoor en het 

koor te zamen. zie hierover in hic registro fo 

65 

 

Den 13 November 1882 in het Aarchief van 

Mgr. No 2188 heeft Z.D.H. A. Godschalk 

van de lezende Missen, welke in onze 

parochie, en aan mij of aan mijn kapellaan 

aangeboden worden, alsmede  van een 

lezend zevende en lezende maandstonden, 

het stipendium bepaald op een Gulden Zie 

het origineel stuk in ons archief. Wat ook 

geldig is voor onze opvolgers Adrianus Mgr 

Godschalk 4 Jan. 1883  

In de marge, Stipendium van lezende 

missen en van lezend zevende en van 

lezende maandstonden bepaald op een 

Gl.
161

 

 
fo 107 

[Van Iersel] 

Summa Redituum, que sacellano solvi solet 

-
162

 

Volgens liggende bewijzen, trekt zijn Eerw. 

jaarlijks honderd gulden Tractament van den 

Lande. 

Bij de Erectie van de kapellanie is bepaald 

4o dat zijn Eerw. voor eene zingende mis, 

welke hij heeft over de andere week, zal 

genieten 60 centen  

[Van Beurden, in de marge, Dit stuk van 

erectie berust in de Archieven] 

[Van Beurden] 

De Erectie der kapellanie is geschied juist 

op het zelfde tijdstip, waar op door Het 

gouvernement de jaarwedde ad 400 guld: 

aan den Pastoor is verstrekt geworden en 

daarom is daarbij bepaald (zie document 

van de oprigting in de archieven 2o 3o 4o 

5o). 

A  Dat voor zoolang het tractament van het 

land ad 400 betaald word, het kostgeld van 

den Eerw. Heer Kapellaan, alsmede de 

onkosten voor meerdere miswijn wasschen 

enz. van kerklinnens uit de vermeerderde 

jaarwedde zal bestreden worden; en dat bij 

                     
     161 KADD, inv. nr. 94, Stukken betreffende de vaststelling of 

verhoging van stipendia voor missen (1862-1889). 

     162 Vertaling: Het geheel van de inkomsten die aan de kapelaan 

betaald worden. 



 
 

 

ontstentenis van dien aan den Eerw. Heer 

Pastoor  voor kostgeld zal worden verstrekt 

S Jaars honderd tachtig gulden (180 Gl.) 

item voor kerk onkosten twintig gulden (20 

Gl.) Welke gelden zullen betaalt worden uit 

de kerkekas, of uit andere fondsen met den 

kerkvoogd te beramen. [in de marge: zie 

hierover hieronder]  

B Dat zoo mede bij ontstentenis van het 

landelijk tractament, aan den Eerw. Heer 

Kapellaan door de kerk zal worden gegeven 

vijf en zeventig guld (75 guld) voor jaarlijks 

honorarium. 

C  Dat de kapellaan is gehouden te zorgen 

voor de kosten van Eigen vuur, Licht en 

Beddegoed 

 

Den 24 Mei 1866 heeft Z. D. H. J. Zwijsen 

aan den kappelaan toegestaan uit de 

kerkekas eene jaarwedde van twintig 

Gulden, om dat Z Ew niets trekt voor de 

bedieningen. zie fo 102 

 

In de vergadering van het kerkbestuur den 

21 Julij 1873 is door het kerkbestuur 

besloten om de buitegewone duurte der 

levensmiddelen voortaan toe te staan Voor 

kostgeld van den Kappelaan aan den 

pastoor uit de kerkekas eene jaarlijksche 

toelage van tweehonderd gulden /200/ en dit 

te beginnen over het jaar 1873 onder 

nadere Goedkeuring van Z. D. H. den 

Bischop; Welke goedkeuring door Z. D. H. 

goedwillig is toegestaan den 2 November 

1873. Zie het originele stuk in de 

archieven
163

.  

In de marge: Nota mij dunkt dat deze 

toelagen behoren op te houden, wanneer de 

opgegevene rede niet meer bestaan - Want 

dit is er niet bepaald bij bedongen -- 

daarvoor nog heeft Mgr. Godschalk 

goedgevonde en goedgekeurd al zijn de 

levensmiddelen niet zoo duur meer 

 
fo 108  

[Van Beurden] 

In de marge: Het Stipendium aan den 

Kapelaan geheel te geven 

                     
     163 KADD, inv. nr. 110, Notulen van de vergaderingen van het 

kerkbestuur, 21-7-1873.  

 

Den 14 December 1878 No 1730 heeft Z. D. 

H. A. Godschalk met mij H. v. Beurden goed 

gevonden, dat voortaan   

(A) Van 1e Januarij 1879 het gehele 

stipendium van alle missen die de 

kappellaan op last of verzoek van den 

Pastoor doet, aan Zijn Eerw af te staan of uit 

te betalen. 

(B) dat de kapellaan tot schadeloos stelling 

aan den Pastoor Jaarlijks als kostgeld zal 

betalen 60 Gulden 

(C) dat de kerk ter schadeloos stelling aan 

den Pastoor Jaarlijks zal uitkeren zes en 

vijftig (56) Gulden en deze gebragt zullen 

worden onder Afd. 1 gewone uitgave Art. 1 

Let. C 

Omdat er Eerw. Heere waren, die van 

gevoele waren, dat de pastoor nu gehouden 

was, de uitvaarte of andere missen, die 

hooge stipendium geven, ook door den 

kapellaan te laten doen, zooals tot hiertoe 

gebruikelijk was geweest; en dus ook in de 

berekening van de schade die de pastoor 

leed, door het geheele stipendium af te 

staan opgenomen heb ik aan Mgr. 

Godschalk gevraagd of de pastoor nu niet 

meer vrij was om de missen van hooger 

stipendium zooals uitvaarte en ander zelf te 

doen. En hij heeft mij geantwoord dat de 

pastoor daar geheel vrij in bleef; dat de 

pastoor slegs gehouden is het stipendium 

van de missen, die hij den kapellaan laat 

doen geheel af te geven. 

H. van Beurden 

Dat ik H. van Beurden later aan Mgr 

Godschalk heb voorgestelt eene wijziging in 

die toelagen van 200 Gl als kostgeld door 

de kappelaan te maken en hierop heeft hij 

geantwoord, dat ik die 200 Gl als kostgeld 

voor den kapelaan gerust kan blijven 

behouden en hij opnieuw hiervoor zijne 

Goedkeuring gaf al waren de 

levensmiddelen niet zoo duur meer  

In de marge, Nota nota Hic Als bijvoegsel bij 

bij de toelagen aan den pastoor toegekent 

om de duurte der levensmiddelen. zie fo 107 

 
fo 109 

[Van Beurden] 

1889 Salaris aan den Assistent toen hier 

een Assistent is aangestelt Den 25 



 
 

 

december 1889 heef D. H.  Mgr Godschalk 

bepaald als volgt, 

Dat de Assistent Jaarlijks een som van 

honderd Gl uit de kerkekas Zal genieten, en 

den Pastoor (des verkiezend,) Jaarlijks eene 

toelagen uit de kerkekas als kostgeld van 

den Assistent zalle hebben 

Aldus den 25 December 1889 N- 3249 

Maar den 17 Januarij 1890 No 115, om den 

Assistent met den kapelaan enigzins gelijk 

te stellen heeft Z  D  H  A  Godschalk 

bepaald, dat den Assistent, evenals den 

kapellaan het volle stipendium van de 

missen die hij voor de Pastoor doet zal 

genieten, maar ook Jaarlijks daar voor aan 

den Pastoor (gelijk den kapellaan) 60 Gl als 

kostgeld zal betalen
164

. 

 
fo 110 - 115 blanco 

fo 116 

[Van Iersel] 

Caput Nonum 

Legere erit Inventarium rerum pretrosarium, 

quas Ecclesia continet, vel que in Sacristia 

asservantur
165

. 

 

De kerk bezit eene nieuwe Gotise 

Remonstrance 

De oude welke niet gebruikt werd, heb ik 

van de kerk gekogt ad 140-00, en aan den 

Missionaris Havermans voor America 

gegeven. 

de kerk heeft eene goede gedreve zilvere 

ciborie 

nog eene dito met eene vergulde zilvere 

cuppa en vergulde metale voet. 

Item twee goede zilvere kelken - nog eenen, 

waarvan slechts de cuppa zilver is [Van 

Beurden: Deze laatste is bij aankoop van 

een andere zilveren (een geschenk van de 

gebroeders A en J Spierings verwisseld ] 

Twee zilvere buskens voor de h. olie bij het 

doopen 

Een zilvere ciborieke, waarop boven de 

oleum infirmorum
166

 - [Van Beurden: dit 
                     
     164 De originele stukken zijn niet bewaard gebleven. 

     165  Vertaling: Te lezen is de inventaris van de kostbare zaken, 

die de kerk bevat of die in de sacristie bewaard worden. 

     166 Olie die gebruikt wordt bij het toedienen van het sacrament 

der zieken. 

zilvere Buske met oleum infirmorem is er 

afgedaan en word afzonderlijk gebruikt] 

een zilvere buske enkelijk voor de oleum 

infirmorum 

nog bezit de kerk een zilvere kruis op eenen 

Calvarienberg, om daarin te plaatzen de 

reliquie van het heilig Kruis, wanneer die 

gevenereerd [vereert] wordt
167

. 

een schoon verguld kopere kerkkruis, 

kostelijke klederen en goude en zilvere 

cieraden voor onze Lieve vrouw 

een schoon zilvere wierooks vat met schipje 

[Van Beurden: dit zilvere wierookvat 

versleten is vervangen door een nieuw 

Gothiek wierooksvat gegeven door Marinus 

v d Westelaken zie fo 23] 

een zilvere schenkbord 

Twee zilvere ampullen 

eenen schonen verzilverden ceremonie staf 
fo 117 

[Van Iersel] 

twee missalen met zilvere beslag 

eenen met zilvere sloten 

eenen schonen nieuwen met vergulde 

kopere sloten 

een schoon  nieuw en een oud missaaltje 

pro defunctis 

een schoon Evangelie en Epistelboek voor 

eene solemnele Mis. 

Een kostelijke Processievaan. 

Een extra schoon stel dienende voor wit en 

rood voor drie heeren met een puik puik 

humerale, en eene schone Choorkap van de 

zelve stof- 

Eene zwarte Choorkap 

vijf rode casubels 

vijf witte casubels 

twee groene casubels 

twee purpere casubels 

drie zwarte casubels 

zestien Alben en amicten 

acht superpelliezen 

vijf Benedictie doeken 

negen hembdjes voor misdienders 

voor hun vijf zwarte toogjes 

Vijf lof stolen, nog in 1853 aangekogt eene 

schone rode, en een extra schone witte 
                     
     167 Een foto van het zilveren kruis met een relikwie van het kruis 

waaraan Christus gestorven is, is afgedrukt in: De parochiekerk van 

St. Jacobus de Meerdere, p. 54. 

KADD, inv. nr. 282, Inventaris van het kerkelijk kunstbezit. 



 
 

 

present gekregen 

16 pallassen
168

  

25 corporalen 

60 kelkdoekjes 

30 manutergia
169

 

12 handdoeken, getekend met een kruis 

15 boven mappas, 6 onder mappas
170

 

20 witte cingels 

eenen toog voor den Vaandrager 

 
fo 118 

[Van Iersel] 

vier stellen tabellen
171

 

twee praedieus
172

 

drie kassen in de sacristie 

nog eene kist, waarin het beste stel op de 

zoo genaamde Logeerkamer van de 

Pastoor 

Eenen beddenbak met troontje op de kamer 

van den kapellaan 

Eene kopere vunt en Lavacrum in de 

sacristie 

Een kopere pulpitum
173

 etct te lang om alles 

in het bijzonder te noemen 

eene waskuip, die van binnen rood geverwt 

is geweest,  met de letter K geteekend 

Van de schilderijen opgehangen in het 

presbyterium, en het tapijt van den groten 

autaar is in het twede hoofdstuk melding 

gemaakt 

[Van Beurden] 

Ook was in de kerk een groote schone 

kopere Godslamp maar met mijn (H. v. B.) 

25 jarig Pastoorschap kreeg de kerk van de 

Congreganiste zie een schone verzilverde 

                     
     168 Palla: een met linnen overtrokken vierkant stuk karton 

waarmede tijdens de Mis de kelk bedekt wordt. 

     169 Manutergia: doekjes waarmede de priester zijn vingers 

afdroogt na de handwassing tijdens de Mis. 

     170 Mappa, altaardwaal of altaardoeken: het altaar wordt met 

drie linnen doeken bedekt. De onderste twee moeten de gewijde 

altaarsteen geheel bedekken, het bovenste doek moet aan 

weerszijden tot aan de grond afhangen. 

     171 Tabellen: canonboeken; drie aparte ingelijste teksten van 

gebeden die door de priester tijdens het opdragen van een mis 

afgelezen konden worden. 

     172  Praedieus: bidstoel? 

     173 pulpitum: lessenaar met schuin aflopende boekenstandaard 

Godslamp, en dan is de oude gegeven aan 

de kerk van Westerhoven met goedkeuring 

van Mgr A. Godschalk in 1885 24 feb N0 

474 

[Van Beek] 

Deze verzilverde Godslamp die er erg 

onoogelijk uitzag is vervangen door een 

nieuwe koperen die de inwoners van het 

naburig Maaskantje aan deze kerk cadeau 

gaven, bij gelegenheid van mijn 40 jarig 

Priesterschap, den 30 Mei 1914. 

 
fo 119-123 blanco 

fo 124 

[Van Beurden] 

Het uurwerk op de kerk
174

. 

Het uurwerk op de kerk scheen aan het 

gemeente bestuur te behoren, althans het 

werd door het gemeentebestuur 

onderhouden en opgewonden. Maar het 

was in zeer slegten staat, zoodat men 

jarenlang geen staat daarop konde maken 

noch op de wijzers, noch op den slag; 

hoewel het gemeentebestuur jaarlijks 32 of 

35 Gulde (behalve de reparatien) voor 

opwinden en bij houden aan den 

onderwijzer betaalde (de onderwijzer kon 

het niet geregeld aan de gang houden) 

Daarom heb ik H. van Beurden het 

gemeentebestuur voorgestelt het uurwerk 

met de klokken  in eigendom door de kerk 

over te nemen. [In de marge: Sommige 

gemeentenaren waren van gevoelen dat de 

kleinste klok aan het gemeente behoort, en 

de grote aan de kerk toe behoorden, 

nogthans was hiervan noch op het raadhuis, 

noch in het archief der kerk iets bewijze te 

vinden.] Hiervan werd alsdan een 

overeenkomst met het Burgerlijk 

gemeentebestuur opgemaakt, en aan 

Gedeputeerde Staten opgezonden. Dan; de 

gedeputeerde Staten schenen zwarigheid te 

vinden in het afstaan van de klokken, en 

verzochten de overeenkomst te wijzigen - 

Deze wijziging is dan ook geschied in de 

wijze als hier volgt; en door gedeputeerde 

                     
     174 KADD, inv. nr. 134, Stukken betreffende de overdracht door 

de gemeente aan het kerkbestuur van het uurwerk in de kerk, 1881-

1882. 

T. Cooijmans. Klokken en uurwerk in de Dungense toren, In: Het 

Griensvenneke, jrg. 19 (1993), p. 50-51. 



 
 

 

en door Z. D. H. Hoogw. Adr. Godschalk 

Bisch. van S Bosch goedgekeurt. 

het nu goedgekeurde is als volgt 

Afschrift - Overeenkomst tussen het 

gemeente 

bestuur van den Dungen en het Roomsch  

Kath kerkbestuur van den Dungen 

(doorgesteepte zin: Gelet op het 

inschikkelijk aanbod) 

Het gemeentebestuur van den Dungen ter 

eene; gelet op het inschikkelijk aanbod van 

het Roomsch kath. kerkbestuur, houdende 

overneming van het uurwerk ten harer 

lasten, onder toegift van 600 gulden uit de 

kas der gemeente 

 

Gelet ten dien aanzien op des zelfs besluit 

van den 24 Augustus 1881 ter goedkeuring 

aan Heere gedeputeerde Staten van 

Noordbrabant op gezonden 

Heeft besloten 

Het aanbod vermeld in te willigen, en aan te 

nemen onder deze voorwaarde als, 

1e Dat door de zorg van voornoemd 

kerkbestuur het uurwerk voortdurend in 

goede welstand worde gehouden 

2e dat het luiden om 12 uuren des 

Smiddags, ten gerieve van den op het land 

werkende landbouwer, gestadig zal plaats 

hebben. 

3e Dat de gemeente van den Dungen het 

regt blijve behouden, om bij plechtige 

gelegenheden als aangaande het koninklijk 

huis enz. - bij nood als bij brand of dijkbraak 

bij watersnood, gebruik te mogen maken 

van het luiden der klokken ofschoon dezelve 

niet aan de gemeente den Dungen 

toebehoren. 

Het Roomsch Cath. kerkbestuur ten andere 

zijde gelet op het genomen besluit van den 

raad der gemeente  

 
fo 125  

[van Beurden] 

van den Dungen bij welk word ingewillig en 

aangenomen het aanbod van het Roomsch 

Cath kerkbestuur van den Dungen tot 

overneming van het in het kerkgebouw 

geplaatst uurwerk onder toegifte van 600 Gl. 

Gehoord ter deze zaken gestelde 

voorwaarde door het gemeente bestuur van 

den Dungen verklaart zich bereid; om de 

voorgestelde voorwaarde na te komen, als 

1e Het overgenomen uurwerk zal 

voortdurend in goeden staat worden 

onderhouden 

2e Het luiden om 12 uure des Smiddags, zal 

bij voortduring door of van wegens het 

kerkbestuur plaats hebben 

3e Het recht blijft aan de gemeente den 

Dungen voorbehouden; om bij plechtige 

gelegenheden zoowel als bij nood enz. 

hiervoor omschreven gebruik te maken van 

het luiden der kerkklokken, uitgenomen 

echter in die gevallen, welke in strijd te 

achten zijn met den Roomsch Kath. 

Godsdienst; en zulks ter beslissing van den 

kerkvoogd. 

Aldus gedaan te den Dungen den 17e 

September 1881 - Was getekend 

Het gemeentebestuur van den Dungen 

de gemeente secretaris en Burgemeester H. 

van de Westelaken 

J. van de Westelaken, Wethouder 

Alzoo Goedgekeurd door Z  D  H  A  

Godschalk 20 September 1881 No 1761  

[In de marge: In plaats van het overgenome 

uurwerk, dat in zeer slegte staat was, heeft 

het Cath kerkbestuur een nieuw uurwerk 

daargesteld in 1882 gekocht voor 300 Gl te 

Helvoort bij de uurwerkmaker de Jongh ( Zie 

Reken 1882.)] 

 

Nota  

Ik H. van Beurden pastoor maakt eerst 

eenig bezwaar over deze overeenkomst 

omdat daarin geene spraak was van het 

overgeven van de klokken; en schreef 

daarover vooraf aan Mgr. en kreeg daarop 

ten antwoord 

" Het regt van eigendom op de klokken werd 

hierin stilzwijgend toegegeven - Immers het 

regt van luiden bij zekere gelegenheden, 

anders gezegt, het gebruik der klokken sub 

3 aan het gemeentebestuur dat door de 

mede contracteerende word verleend doet 

harer zijds eigendoms regt veronderstellen 

Zie B. W. art 865 en volg, het mag alzo 

onnodig geacht worden dien aangaande 

eene nadere verklaring van wegens het 

Gemeente bestuur uit te lokken". 

 
fo 126-131 blanco 

fo 132 



 
 

 

[Van Iersel] 

Caput Decimum 

Fiat accurata narratio rerum omnium 

memoratu dignarium, que in Parochia 

gestae Sunt; ut BG. consecratio vel 

Benedictio Ecclesiae, caemeterii, vel 

campanea, visitationis Episcopalis aut 

Decanalis: Missionis aut Jubileei celebratio 

[onleesbaar] ibique annotari poterunt que ab 

ordinario vel Decano prescripta vel 

commendata fuerunt.
175

 

Zie nieuwe Beschrijving des Bisdoms van 's 

Bosch door Coppens 

 

Den 21 Julij 1821 is bij machtiging van den 

Vicaris A. van Alphen door den toenmaligen 

Pastoor P. van Baar, onze Parochiale kerk 

gereconcilieerd en gebenediceerd 

geworden; op welken dag door Zijn Eerw in 

dezelve de eerste plegtige Mis gecelebreerd 

werd; van af het jaar 1642 was zij door de 

Gereformeerde geoccupeerd geweest
176

. 

Den 29 Julij van het zelve jaar legde de 

Pastoor voornoemd den eersten steen van 

de nieuwe Pastorij - zie aan den achterkant 

van de pastorij den ingemetselden zerk
177

. 

                     
     175 Vermeld worden alle zaken, waardig om gememoreerd te 

worden, die in de parochie zijn gebeurd, zoals bijvoorbeeld de 

consecratie of inzegening van de kerk, het kerkhof, de velden, van 

het bezoek van de Bisschop of Deken, alsook een Missie of Jubile 

en bovendien kunnen genoteerd worden wat door de bisschop of 

Deken is voorgeschreven of aanbevolen. 

     176  Het origineel is niet bewaard gebleven. 

De ingebruikname van de kerk zie, E. Verzandvoort, Het 

notitieboekje van Jan de Pauw, Antonie van Grinsven en Johannes 

Goossens, in: Het Griensvenneke, jrg. 10 (1985), p. 40.  

In het jaar ons here Duyzend agt honderd en eenentwintig zijn wy 

met een groote vreugde van de oude kerk na de (nuewe) groote 

kerk getrokken met bey de schutterijje met trom en vaan en den 

eerwaarde Heer Pastoor van Baare en een groote meenigte van 

die geminte om den eerste Dienst te gaan doen met een groote 

vrugde en eerbiedighijd op den 13 julij 1821. 

De ingebruikname van de kerk, zie  noot 8. 

     177 Op de steen staat; 

D. O. M. 

Prim. Lap. Pos. 

Rus Adm. Dnus Paulus Ant. van Baer: 

Pastor hujus loci 

Ao Di MDCCCXXI Die XXIXA Julii 

Qui XIIa Die ejudem mensis sacra primo 

Celebravit in ecclesia adjacente 

Ab Ao Dni MDCLII per acatholicos occupata AEDITUI 

M. Godschalk A. Smits A Eikemans P. Spierings  

Vertaling: 

Aan God, den Allermachtigste. 

Den eersten steen heeft gelegd  

 

In 1842 werd er eene schans of muur 

rondom den kerkhof getrokken, en het 

opvolgende jaar reconcilieerde het de 

Vicaris Apostoliek H. den Dubbelden. 

[Van Beurden] 

In 1871 is op die schansmuur een ijzere 

hekke geplaatst geworden opdat de 

afsluiting der begraafplaats twee ellen hoog 

moet zijn volgens de burgelijke wet van den 

niemand weet eenige reden van dit art: der 

wet te geven.  

[In de marge: Zie verder wegens de 

begraafplaats of kerkhof fo 139 ] 

 

in 1843 werd alhier de eerste Missie 

gegeven door de Paters Redemptoristen
178

. 

In 1848 had er eenen Pastoreele Missie 

plaats, met zes vreemde biechtvaders, die 

tevens de grote sermoenen deden. 

Met den invallende jubilees
179

 zorgde men  
fo 133  

zoo veel mogelijk voor vreemde 

biechtvaders eens had men de professoren 

van het Klein Seminarie, den laatste keer de 

Paters Jesuiten ect 

 

[Van Iersel] 

Met den Jubile in 1852 hebben de 
                                
De zeer eerwaarde heer Paulus Antonius van Baer 

pastoor van deze parochie 

In het jaar Onzes Heeren 1821, de 29sten der maand Juli 

Die den 12den dag van de zelfde maand voor het eerst heeft 

opgedragen in de nabij gelegen kerk, die vanaf het jaar 1642 door 

de hervormden is bezet geweest 

Leden van het kerkbestuur M. Godschalk A. Smits A. Eikemans P. 

Spierings 

Een foto van de gedenksteen is afgedrukt in: De parochiekerk van 

St. Jacobus de Meerdere, p. 12.  

 

     178  Missie, volksmissie: meerdaagse godsdienstoefeningen en 

preken, waarbij de gelovigen werden aangespoord om het geloof te 

intensiveren. De missie werd geleid door priesters of paters van 

buiten de parochie. Parochianen die de band met de kerk verloren 

hadden werden thuis bezocht en aangespoord om naar de regels van 

de kerk te leven. Tijdens de missie werd er volop de gelegenheid 

geboden om te biechten. De missie werd afgesloten met het ter 

communie gaan van alle parochianen.  

 

     179 Jubile, heiligjaar: tot 1450 vierde men om de 50 jaar een 

heiligjaar. Daarna werd dat om de 25 jaar gedaan. Tijdens een 

jubeljaar kon men aflaten verdienen. Aanvankelijk kon dat alleen 

in de stad Rome; sinds 1500 is het mogelijk om die aflaat ook 

buiten Rome te verdienen. 



 
 

 

professoren van het Klein seminarie 

herhaalde keeren gepredikt. 

[Van Beurden] 

In 1862 is eene Missie gehouden door drie 

Paters Redemptoristen en twee biegvaders 

 

In 1864 hebben de Pastoor van Berlicum G. 

van Gerwen en den kap. van Berlicum P. 

van de Meulen, met het jubile hier de 

sermonen gedaan. 

 

In 1869 hebben hier wederom de Eerw Heer 

G. van Gerwen en de Eerw Heer Pastoor 

Van de Ven en den Eerw. Heer Theod Slits 

hier predicatien gedaan met het jubile 

In 1870 hebben hier wederom drie paters 

Redemptoristen hier een Missie gehouden. 

 

In 1875 het jubeljaar hebben de Eerw 

Heeren Asler en Baselmans kapellanen van 

Berlicum eene Missie gedaan 

In 1879 hebben twee paters [In de marge: 

Pater Bosch en pater van Dijk; qui 

(onleesbaar) Dijk 9e Junij 1879 natando in 

Domella prope Rodae S. Odae periit
180

] hier 

gepredikt acht dagen tot viering van het 

Jubile van Z H. Leo X111 - en tevens het 25 

jarig bestaan van de congregatien en 

Vincentius Vereeniging  

Nota ter gelegenheid van dit 25 jarig 

jubelfeest van de congregatien en 

Vincentius vereeniging heb ik eenen Vollen 

aflaat van Z. H. Leo X111 gevraagd en 

verkregen 

Zie verdere Missien gehouden op fo 137 

[Van Iersel] 

In 1829, in 1836 en 1853 heeft de Zeer 

Eerw. Heer Deken De Wijs onze kerk 

geviziteerd
181

. 

 

Den 31 october 1852 werd de plechtige 

kerkvisitatie gedaan door den Zeer. Eerw. 

Heer Deken Wilmer 

 

Door den vicaris Apostoliek H. den 

Dubbelden zijn in het jaar 1834 onze 

                     
     180 Vertaling: Welke (onleesbaar) van Dijk 9 juni 1879 bij het 

zwemmen in de Dommel bij St. Oedenrode is omgekomen. 

     181 Kerkvisitatie: het geregeld (jaarlijks) bezoek van kerkelijke 

bestuurders aan het gebied dat hun is toevertrouwd. 

Parochianen met een gedeelte van Berlicum 

in onze kerk gevormd geworden 

Naderhand werden de onze in 1840 

gevormd te Berlicum - in 1841 te 'S M. 

Gestel, in 1842 te Schijndel en aldaar 

wederom in 1847 

Zijne Doorluchtigste Hoogwaardigheid 

Joannes Zwijzen, vicaris Apostoliek des 

Bisdoms van 'S Bosch, en Bisschop van 

Gerra vormde in onze Parochiale kerk onzer 

parochianen ten getalle van 162  

den 23 November 1852 

 

[G. Wilmer]  

Vide in visitatione 12 octobris 1853  

G.Wilmer Dec. 

 
fo 134 

[Van Iersel] 

Den 7 Maart 1854 werd alhier geinstalleerd 

de Conferentie van den H. Vincentius a 

paulo door den Notaris Verhagen president 

van de Conferentie te 'S Mi Gestel. na op 

dien dag eene solemnele mis met vijf Eerw. 

Heeren gecelebreerd te hebben 

 

1854 Den 25 Maart in festo Annuntiationis 

B. M. V. werd opgericht of liever gereleveerd 

en plegtig geinstalleerd de Congregatie Der 

Jonge Dochters van de H. Maria, welke 

reeds toen over drie jaren terug was 

begonnen, gelijk er ook om den zelven tijd 

eene congregatie van jongens aanvang nam 

... de toevoeging der aflaten aan beide deze 

congregatien gebeurde volgens liggende 

bewijzen den 28 Maart 1854 door 

Monseigneur de aarts Bischop van Utrecht, 

en Apostoliek Administrator van het Bisdom 

van 'S Bosch, J Zwijzen. 

De congregatie der Jonge meisjes heeft tot 

hare Patronesse  gekozen onze Lieve 

Vrouw in hare onbevlekte Ontvangenis, en 

voor tweden patroon den H. Aloijsius van 

Gonzaga.  

Den 25 Junij 1854 zijn beide congregatien 

plegtig opgedragen aan Onze Lieve Vrouw. 

[in de marge: Zie het originele stuk in de 

Archieve dezer parochie Episcop: archief No 

112] 

[Van Beurden] 

De Congregatie der Jongelingen is ook 

opgericht onder den tijtel van O. L. V. 



 
 

 

onbevlekt ontvangen en vieren als 

bechermheiligen den H. Joseph 

 

In 1881 hebben de paters alhier eene Missie 

gegeven ter gelegenheid van het 25 jarig 

bestaan der Congregatie van jongelingen en 

jonge dochters - bij die gelegenheid 

vergunde Z. H. eenen vollen aflaat aan de 

congregaties en Mgr. Godschalk 

celebreerde een Pontificale Mis, en deed [In 

de marge: ook s Avonds het lof met 

processie in Pontificalibus - ter zelfder tijd 

werd het ook Jubilee gegeven door Pius 1X 

] 

[Van Iersel] 

1854 Den 19 Meij 1854 zijn opgenomen in 

de onderlinge Brand -waarborg 

maatschappij voor R. C. kerken, Pastorijen 

etc. te Amsterdam, 1o De R. C. kerk van 

Dungen met den daarop staanden houten 

tooren sacristij en portaal voor veertig 

duizend guldens; 2o de Pastoreele woning 

met Remise en waschhuis voor acht 

duizend guldens, - het Bewijs van aandeel 

berust in de cista fortis - 

[Van Beurden] 

1863 Het kerkenhuis in de Brusselsche 

Brand Waarborg Maatschappij ingeschreven 

voor duizend gulden 

1869 In dit jaar is het liefdegesticht 

ingeschreven in de kerkelijke 

brandwaarborg maatschappij voor tien 

duizend gulden en het meubilair van het 

zelve dat aan de kerk behoord voor duizend 

gulden. 

 

1o Het H. Vormsel is aan onze Parochianen 

toe gediend in het jaar 1857 door den Aarts 

Bischop J. Zwijzen te St M Gestel 

2o wederon in 1861 door Mgr. Deppen 

Bisch van Samos J. P. S. 

3o wederom in 1865 door Mgr. Deppen 

Bisch van Samos J. P. S. 

4o wederom in 1869 door Mgr. Deppen  

5o wederom in 1873 door id  

6o wederom in 1873 door Mgr A Godschalk 

alhier
182

 

7o wederom in 1882 door Mgr A Godschalk 

                     
     182 Op een glas-in-lood-raam in de kerk is uitgebeeld dat Mgr. 

Godschalk in Den Dungen het H. Vormsel kwam toedienen. 

te Gestel 

8o wederom in 1886 door Mgr. Godschalk  

te Vugt. 

 
fo 135 

[Van Beurden] 

In 1885 hebben drie paters Redemptoristen 

alhier een missie gegeven 10 volle dagen zij 

alleen hebben biegt gehoord  

[In de marge: Deze drie paters waren Pater 

Tielemans, - Van Bergen - Van de 

Wijngaarde.] 

 

In 1886 heeft M G. Godschalk het H. 

vormsel te Vucht toegediend aan 135 

vormelingen van den Dungen 

 

In het jaar 1886 heeft Z. H. Leo X111 een 

buitengewoon jubile gegeven het geheele 

jaar door te verdienen, doch, van 17e - 21 

oct hebben alhier de Eerw. Heer Asseler, 

pastoor te Engelen en den Eerw. Heer Van 

de Berg professor in de abdij van Heeswijk 

predicatie gehouden, die uitmuntend hebben 

voldaan.  

[In de marge: Recapitulatie van de hiervoor 

beschreven Missie of plechtige Jubiles met 

predicatien] 

Nota uit het voorgaande blijkt dat alhier 

eene missie of buitegewone predikingen zijn 

gehouden 

1e in 1843 door de paters redemptoris. 

2e door de professoren van het Seminarie / 

Jubile 

3e door paters Jesuieten 

4e in 1852 door de professoren 

5e ook is hier eens bij een jubile predicatie 

gehouden door buurpastoors en kapellane 

als de pastoor van Rosmalen Van de 

Heijden en de kapellaan van gemonde den 

Eerw. Heer Tilburgs, maar hier door den 

Pastoor Van Iersel niet vermeld, doch de 

inwoners geheugen dit nog goed. 

6e In 1862 door drie paters redemptoristen 

7e in 1864 door Pastoor van Berlicum Van 

Gerwen en zijn kap Vermeulen 

8  In 1869 door Pastoor Van Gerwe - P. van 

de Ven - en directeur Slits 

9.  in 1870 door drie paters Redemptoriste 

10. in 1875 door de Eerw. Asseler en 

Baselmans, kap van Berlicum 

11. in 1879 door twee paters pater Bosch en 



 
 

 

pater Van Dijk 

12. in 1885 door drie paters - Tielemans 

Van Bergen en V d Wijngaarde 

13. in 1886 door Asseler en Van den Berg 

professor in Heeswijk 

14. in 1889 een Missie van 10 volle dagen 

van den 19 - 29 November door Pater 

Schraavere Pater (onleesbaar) Pate = 

Schrouw en Pater Langewerf 

 

[Van Beek] 

15. In 1896 hebben de Eerw. Paters 

Redemptoristen Oomen, Peeters en 

Goossens alhier eene Missie gepredikt van 

10 volle dagen, namelijk van 7 - 17 

November 

16. In maart 1898 is een tridium gehouden 

voor de jongens der Congregatie en toen 

een voor de meisjes der Congregatie door 

Pater Franciscus, Capucijn uit het klooster 

te Tilburg 

17. In November 1901 van den 16 - 26 ste 

hebben de, Eerw. Paters Redemptoristen de 

Bruin, Luijken, en Hesseling hier eene 

Missie gegeven. 

18. Bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan 

der Congregatie is een Tridium gehouden 

door Pater Paulus, Capucijn uit het klooster 

te 's Bosch, eerst voor de jongens, toen 

voor de meisjes. Het Tridium is met een 

plechtig Lof gesloten op Zondag 26 Juni 

1904. Alstoen zijn verguld zilveren medailles 

uitgereikt aan de volgende personen met 

het 50 jarig lidmaatschap: Mathijs Broeren, 

Christ Eijkemans, Christina Cock, Henrica 

Cock, Anna Cock, Elisabeth Broeren, 

Petronella Broeren. 

 
fo 136 

[Van Beek] 

19. Bij gelegenheid van het Jubile 

uitgeschreven door Z. H. Paus Pius X, 

hebben hier gedurende acht dagen van af 

16 October - 24 October 1904 twee Paters 

Capucijnen gepreekt en biecht gehoord, 

namelijk Pater Natalis en Pater Servatius. 

20. In het jaar 1910 is alhier eene Missie 

gegeven door drie Eerw. Paters 

Redemptoristen namelijk: Pater Doens, 

Pater  Klessens en Pater Laur. De Missie 

werd geopend den 19 [doorgestreept: 

Januari] Februari en gesloten den 1 Maart. 

Bij de gelegenheid is de H. Familie 

begonnen, opgericht door Z. D. H. Mgr. W. 

van de Ven, Bisschop van 's Bosch, bij 

breve van 25 Januari 1910 N. 159
183

. 

21. Van 19 Maart - 26 Maart 1911 inclus is 

alhier vernieuwing gehouden der Missie, 

door de Eerw. Paters Doens en Klessens  

Bij deze gelegenheid hebben op 26 Maart 

de leden der H. Familie hunne plechtige 

opdracht gedaan. 

22. Bij gelegenheid van het Jubile in 1913 

hebben alhier vanaf 16 November tot 23 

November twee Paters Capucijnen gepreekt 

en biecht gehoord namelijk: Dominicus en 

Pater Salesius 

[Van den Heuvel]  

23. Van 28 Februari 1920 - Zondag 7 Maart 

incluis is hier wederom Missie gegeven door 

drie Paters Capucijnen, nl., Pater Bonifatius, 

Pr. Antonius en Theophilus. Den laatste dag 

hebben de aspirant leden der H. Familie 

hunne opdracht gedaan. 

[?]  

24. In 1926 werd de kerk gerestaureerd, 

verfraaid en vergroot zodat in het nieuwe 

gedeelte niet minder dan 354 parochianen 

ene behoorlijke zitplaats in elken dienst 

kunnen vinden.
184

 

Ook mag gewezen worden op de mooie 

plaatsing der zijaltaren welke niet meer 

onder 't volk doch in priesterkoren zijn 

opgericht - 

Oprichting van het Wit-Gele Kruis in de 

parochie
185

. 

Het aantal gevormden was 234, - Plechtige 

communicanten 65 - Kleine H. Familie heeft 

118 leden. Kleine Congregatie heeft 111 

leden. 

25. In 1927 heeft plaats als voornaamste 

gebeurtenis de oprichting van het nieuwe 

                     
     183  KADD, inv. nr. 379, Stukken betreffende het opheffen der 

jongelingen congregatie en het oprichten van de broederschap der 

H. Familie voor mannen (1910). 

     184 P. Goulmy. De vergroting van de kerk in 1926, in: De 

parochie van Den Dungen en hare kerk 1569-1926, p. 17-20. 

Een foto van de kerk na de verbouwing in 1926 is afgedrukt in: 

Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen, foto. nr. 317.  

     185 J. van Eekelen, Gezondheidszorg dicht bij huis: Een 

terugblik in de pionierstijd van het Kruiswerk, in: Het 

Griensvenneke, jrg. 18 (1983), p. 34-37. 



 
 

 

Hoogaltaar
186

. Instelling der 

wijkverpleging.
187

 

Op 17 Juli werd de eerste repetitie 

gehouden van de R. K. gymnastiek 

vereniging "Oefening Staalt Spieren" 

gehouden. 

Voor het eerst verscheen "de Gids van de 

Plechtigheden in de parochiele kerk v. d. H. 

Apostel Jacobus te Den Dungen" 
188

 

De kerk ontving van de H. Familie een 

mooie troonhemel voor de processies, welk 

geschenk in een steeds gevoeld gemis 

voorzag. 

Een parochiaan werd in dit jaar 

Priestergewijd en doet dienst in het bisdom 

Doornik in België, het is W. Schakenraad.
189

 

 

26. In 1928 kwam het herstel van ons 

eeuwenoud kerkgebouw een stap nader tot 

zijn doel door het plaatsen van ons eerste 

koorvenster, aan de kerk aangeboden. Het 

kwam des te beter tot zijn recht, doordat 

even te voren na veel moeite 

oorspronkelijke platen van Santiago van 

Compostella waren ontvangen
190

. 

27. In de loop van 1929 werd het tweede 

koorvenster geplaatst, tot tenslotte op 26 

Dec het derde koorvenster ontvangen mocht 

worden.-  

Op het Hoogaltaar werden 4 reliekhouders 

met 12 relieken geplaatst
191

, - 11 nieuwe 

zitplaatsen werden bij gemaakt.  

 

                     
     186 P. Goulmy. De altaren der kerk, in: De parochie van Den 

Dungen en hare kerk 1569-1926, p. 20. 

Foto's van het hoogaltaar zijn afgedrukt in: Bekijk 't maar! 

Fotoboek Den Dungen, foto's. nrs. 332 en 333.  

     187 zie noot 185 

     188 KADD, inv. nr. 109, Parochie almanakken (1928-1940). 

 

     189 R. van Nuland, Religieuzen van Den Dungen, W. 

Schakenraad. in: Het Griensvenneke, jrg. 16 (1991), p. 80. 

     190  P. Goulmy. De ramen der kerk, in: De parochie van Den 

Dungen en hare kerk 1569-1926, p. 26-28. 

     191 Reliekhouder: kast waarin de relieken van heiligen bewaard 

worden. 

Een foto van de reliekhouder is afgedrukt in: De parochiekerk van 

St. Jacobus de Meerdere, p. 55. 

KADD, inv. nr. 282, Inventaris van het kerkelijk kunstbezit. 

28. In 1930 wordt het derde koorvenster 

geplaatst, - ook het laatste apostelraam 

bereikte zijn bestemming. Er waren 278 

gevormde kinderen -  

Op 15 dec hebben wij de kapel van het 

klooster plechtig ingezegend en er het H. 

Sacreficie der Mis ter ere v. d. titel heilige 

Antonius van Padua in opgedragen. 

29. In 1931 schonk ons de mildheid der 

parochianen de voltooiing van het heerlijke 

Hoogaltaar; anderen voegden daarbij 

gordijnen in onderscheidene kleuren, en 

weer anderen schonken mooie 

voorhangsels. Ook werd een sierlijken en 

gemakkelijken lijkwagen aangeschaft. 

Door den ijverige Heer Kapelaan kregen wij 

een Parochiele Leesbibliotheek die blijkens 

resultaat aan zeer algemene behoefte 

voldoet
192

. In ons gesticht wonen thans 43 

personen en wel 19 manen en 14 vrouwen 

alsmede 10 schipperskinderen
193

. 

30. In 1932 komt de Sacraments of 

altaarwacht tot stand
194

. 

In dit jaar kan het herstel der eeuwenoude 

kerk, behoudens enige werken, voltooid 

genoemd worden. 

In dit jaar overleed Anna Maria v d 

Westelaken die aan de kerk de nieuwe 

beeldegroepen in het St Jozephaltaar 

geschonken had. 

31. In 1933 ontving onze kerk van hare 

parochianen grote gifte tot een bedrag van 

 3542,83 Vanwege de inrichting van het 

Ontspannings lokaal moeten we ons 

beperken tot één ambo a/d 

evangeliezijde
195

. De sacramentswacht 

[Op fo 137, 2e alinea, staat het vervolg van 

de zin: treed dit jaar in werking.] 

 

                     
     192 J. van Eekelen, Een boekenburcht op het Grinsel, In: Het 

Griensvenneke, jrg. 22 (1997), p. 64-73. 

     193 J. van Eekelen, Een internaat voor schipperskinderen, in: Het 

Griensvenneke, jrg. 20 (1995), p. 89-93. 

     194 Altaarwacht, Sacramentsaltaarwacht: diocesane vereniging 

die het bijwonen van de Mis op werkdagen, het veelvuldig 

communiceren en het aanbidden van het H. Sacrament wil 

bevorderen. 

     195 Ambo: stenen verhogingen op het altaar, van waaruit het 

epistel en het evangelie voorgelezen of gezongen werd. 



 
 

 

fo 137 

[Van Beurden] 

Den 28 Februarij 1885 hebben drie paters 

Redemptoristen Pater Tielemans, Pater Van 

Bergen en pater Wijngaarde eene Missie 

geopend en den 11e Maart gesloten dus 10 

volle dagen de Paters allen hebben biegt 

gehoord. 

treed dit jaar in werking. 

 

32. 1934: Het heengaan van den Wel Eerw. 

Heer Eduardus Bavo Odemaere als 

kapelaan mag als een ernstig verlies voor 

onze parochie aangemerkt worden. - Wij 

mochten aanwezig zijn bij het zilveren 

jubilee van de R. K. Werklieden Vereeniging 

en bij het Gouden Jubile van de H. 

Kindsheid in onze parochie. Ook waren wij 

blijde getuigen van het 15 jarig bestaan van 

de afd. den Dungen v d Burgerwacht
196

 en 

van de ingebruikneming van onze sierlijke 

muziekkiosk door onze Harmonie. Op 18 

Februari is het ontspanningslokaal der H. 

Familie in alle stilte geopend
197

. Onze kerk 

werd verfraaid met een Evangelieambon. 

De oude schilden en exvotos der kerk 

werden in een eenvoudig maar sierlijk kastje 

opgehangen welk kastje onzen ouden 

misdienaar Wilhelmus van Uden, die ons na 

6 jaar trouwen dienst verliet, eer aandoet. 

Naar aanleiding v d beeltenis op de prentjes 

v. d. Missie van 1933 brachten wij in de 

Mariakapel aan de schilderij van O. L. 

Vrouw van Altijd-durende Bijstand. 

33. In 1935 stellen milde gevers ons in staat 

om een nieuwe communiebank te bestellen, 

die geheel ontworpen door den  architect 

onzer kerk ir. Joseph Cuijpers
198

. 

34. In 1936 op 30 Sept. gaat heen kapelaan 

Van Nistelroij. 

35. In 1937 herdenking van het 30 jarig 

bestaan van de Boerenleenbank de meest 

nuttige onzer sociale instellingen,-  

                     
     196 R. van Nuland, De Dungense Burgerwacht, in: Het 

Griensvenneke, jrg. 21 (1996) p. 67-71. 

     197 J. van Eekelen, Patronaatswerk in Den Dungen, in: Het 

Griensvenneke, jrg. 16 (1991) p. 52-62. 

     198 Onder het patoraat van pastoor W. Cox is de communiebank 

uit de kerk verdwenen. 

Op Zondag 24 Januari in de H. Mis van 8 

uur viel een stuk graad uit het kruis gewelf 

der kerk voor de Mariakapel, zonder iemand 

te deren. 

Op 25 Apr. richtte de kapelaan als dir. van 

de H. Kindsheid een missienaaikring
199

 op.- 

Op 25 Juli en 8 Augustus deden twee 

Dungenaren hun eerste H. Mis n.l. 

Wilhelmus Henricus Ondersteijn en 

Adrianus Sleutjes, beide missionarissen.
200

 

[doorgestreept: de eerste v d H. Geest] De 

eerste v d Norbertijnen, de laatste van de H. 

Geest. 

36. In 1938 werden enige gedenkdagen 

gevierd; Onze koster was 12 ½ jaren in zeer 

ijverige en trouwen dienst
201

. Ook de 

onderkoster 12 ½ ook als misdienaar. 221 

vormelingen. 

37. In 1939 den 17e Februari wordt de 

Boerinnenbond opgericht. Zij zal reden van 

bestaan hebben, als zij verbetering brengt in 

den toestand van lichtzinnige kleding. 

[Van Hellenberg Hubar] 

38. In 1941 Met ingang van 1 April nam 

Past. Goulmij ontslag en werd A. v. 

Hellenberg Hubar tot zijn opvolger 

benoemd. In Oct. vertrok Kap.- M. 

Schoenmakers, die opgevolgd werd door 

Kap. J. Theunissen. - Er werden 62 nieuwe 

zitplaatsen (klapstoelen) bij gemaakt die 

verpacht werden. De Grote H. Familie kwam 

tot nieuw leven en telt ± 800 leden. 

Ook werden de St Jansklokken ingevoerd, 

die terstond reeds 488 abonnés telden. De 

pastorie werd van binnen geheel vernieuwd. 

39. In 1942 werd de evangelie ambon als 

preekstoel ingericht/vernieuwd. 

Er werden vormingsweken voor de jeugd en 

huwelijksweek voor de gehuwden 

                     
     199 Een foto van de missie-naaikring uit 1947, is afgedrukt in: 

Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen, foto nr. 419 . 

     200 R. van Nuland, Religieuzen van Den Dungen, Henr. 

Onderstein en Adrianus Sleutjes, in: Het Griensvenneke, Ts. van de 

Heemkundevereniging, jrg. 16 (1991) p. 78, 82. 

Een foto van Adr. (Jos) Sleutjes is afgedrukt in: Bekijk 't maar! 

Fotoboek Den Dungen, foto nr. 404b. 

     201 Antoon van Alebeek, (1898-1980) koster, gehuwd met 

Antonetta Wijgergangs. 

Een foto van "Toon de Koster" is afgedrukt in: Bekijk 't maar! 

Fotoboek Den Dungen, foto nr. 396. 



 
 

 

georganiseerd door de Katholieke Actie
202

, 

die ook dit jaar werd opgericht. De Priester-

Zaterdag
203

 werd ingevoerd. 

Dato 23 Dec werden 2 van de 3 klokken 

door de Duitschers gerequireerd en de 

derde klok is 27 Mei 1943 weggevoerd. In 

de marge: 18 Febr is ze uit den toren 

gehaald] Zie in liggend protocol en photo. 8 

Jan 1943 is ze uit de toren gehaald. Nieuwe 

kapelaan Ant. Breukel en assistent C. 

Hoendevangers. Vormsel aan 402 kinderen 

toegediend. 

40. In 1943 Op Driekoningen droeg onze 

dorpsgenoot D. Ondersteijn eene pontificale 

H. Mis op in onze kerk
204

; Op 1 Aug Johan 

van Aarle, Damiaan
205

. Op Pinksteren 

ontvingen 33 leden der Katholieke Actie de 

zending van den Bisschop. De vereeniging 

van het Apostolaat des Gebeds werd ook 

opgericht.- Huis met tuin naast de pastorie 

gekocht van Mej. Adriana van de 

Westelaken. 

41.In 1944 Half Maart tot 1 Nov. huisvesting 

der Paters van Sparrendaal in het 

ontspanningslokaal en zolder der meisjes 

school
206

. Op 13 Mei begrafenis van den 

NSB-er Ant. v d Velden op het kerkhof, 

nadat zij de poort opengebroken hebben 

(zie verslag) De Pastoor werd persoonlijk 

verantwoordelijk gesteld voor eventuele 

grafschennis
207

.- Op 23 Juli Eerste H. Mis 
                     
     202 Katholieke Actie: leken-apostolaat, in 1922 door paus Pius 

X1 goedgekeurd. De Katholieke Actie vindt haar werk op 

godsdienstig en zedelijk terrein. 

 

     203 Priesterzaterdag: op de zaterdagen na de eerste vrijdag van 

de maand, werden de gelovigen opgeroepen om speciaal te bidden 

voor de priesters en priesterroepingen.  

     204 R. van Nuland, Religieuzen van Den Dungen, Johannes van 

Aarle, in: Het Griensvenneke, jrg. 16 (1991), p. 70. 

Een foto gemaakt ter gelegenheid van de priesterwijding van Jan 

van Aarle is afgedrukt, in: H. Maas, Den Dungen en de 

Dungenaren (1988), p. 20.   

     205  Idem, p. 78. 

Een foto gemaakt tijdens de pontificale hoogmis is afgedrukt in: 

Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen, foto. 401. 

     206 J. van Eekelen, Kroniek van Sparrendaal over de oorlogstijd 

in Den Dungen, in: Het Griensvenneke, p. 45-48. 

H. Maas e.a. Toen kwam de oorlog (1990). 

     207  KADD, inv. nr. 72, Stukken betreffende de begrafenis van 

N.S.B.-er A. van  de Velden en de vernielingen aan zijn graf ( 

door Albert Sleutjes W P.
208

 

25 October dag der bevrijding - Tijdens de 

oorlogshandelingen zijn slechts een man 

(Mar. Sleutjes) en 1 kind ( A. de Laat) 

omgekomen
209

. 

 
fo 138 blanco 

fo 139  

[Van Beurden] 

In 1871 werd de Burgelijke gemeente door 

het Gouvernement genoodzaakt een 

algemeene Burgelijke begraafplaats aan te 

leggen - Als dan verzogt mij de 

Burgemeester H. van de Westelaken om de 

ongeweide gedeelte van de Kerkelijke 

begraafplaats daarvoor te mogen aangeven 

- Ik H. van Beurden pastoor stelde dit aan 

den Aartsbisch. Bischop van 'S Bosch die 

zulks goedgunstig toestond. 

[In de marge: Burgelijke begraafplaats op de 

ongeweide Zie het originele in ons archief. 

Archief Epi. nr. 455.
210

] 

 

[Klijn] 

Familiegraf Jhr. Thom. v. Rijckevorsel - V. d. 

Does de Willebois. 

Door Gerrit Jacobs, zaakgelastigde in deze 

voor hierboven genoemde familie is op het 

kerkhof aan de noordzijde van de kerk een 

familiegraf gekocht ter begraving van vier 

lijken. De familie heeft zal zooals 

gebruikelijk is [doorgestreept: het graf] de 

graven laten metselen voor 4 kisten; - en 

telkens bij het begraven van een der 4 

familieleden zal aan de kerk voor het graf  

300.-- moeten betaald worden, behalve de 

uitvaart. - De eerste betaling heeft plaats 

gehad na het overlijden en begraven van 

                                
1944) 

H. Maas e. a. Toen kwam de oorlog, (1990). 

     208 R. van Nuland, Religieuzen van Den Dungen, Lambertus 

Sleutjes, in: Het Griensvenneke, jrg. 16 (1991), p. 82. 

Een foto van Pater Bert Sleutjes is afgedrukt in: Bekijk 't maar! 

Fotoboek Den Dungen, foto, 403.  

     209 In de muur van de kerk zijn drie gedenkstenen aangebracht 

waarop de namen staan van de gesneuvelden en slachtoffers van de 

Tweede Wereldoorlog.   

Een foto van de gedenkstenen is afgedrukt in: De parochiekerk van 

St. Jacobus de Meerdere, p. 13. 

     210 Het origineel is niet bewaard gebleven. 



 
 

 

Jhr. Tomas Corn v. Rijckevorsel - v. d. Does 

de Willebois ( + 30 Aug. 1919). 

[Cox] De tweede heeft plaats gehad na het 

overlijden van Jkvr. 

 
fo 140 

[Van Beurden] 

Giften aan den Kath. Armen. 

en aan het Liefde gesticht. 

Dit alles is overgeschreven in een 

afzonderlijk boek
211

. 

 

In 1857 heeft Willem Paulus Smits 

gelegateerd aan den Cath. Armen twee 

stukken land gelegen  

Waarvan Zijne vrouw gedurende haar leven 

nog de inkomsten geniet, en na haren dood 

moet den Armen van de inkomsten aan de 

pastoor geven Vier Gulden en twintig centen 

voor jaargetijden zie fo 56-57 

Dit staat overgeschreven in een boek 

berustende bij Marinus van de Westelaken 

thans secretaris van het Cath. 

Armbestuur
212

. 

In 1862 heeft Antonij Math. Godschalk 

gegeven een stuk paus: Effecte groot 1000 

Fr. a 5% 1860  

Zijnde voor de Conversie No 16659 en na 

de conversie No 3274 dit stuk is in 1871, om 

de moeilijkheden Van wegens het Italiaans 

gouvernement dat Romen ingenomen had, 

verkogt en daarvoor aangekocht vier 

oostens in zilver groot 100 Fl No 

[doorgestreept: 646745 290792 58858 ] 

422730 - 134768 - 659608 314246. 

 

In 1867 heeft Marinus van den Hurk aan 

den Catholijken armen gegeven eenig geld 

om daarvoor aan te kopen Effecte welker 

interest bij voorkeur behoord uitgedeeld te 

worden [ doorgestreept: het ] in Beddegoed 

voor behoeftige die niet aan den armen of  

Conferentie behoren - Maar kan ook  

volgens goed vinden van de Pastoor  tot 

andere eindens worden gebruikt /- hiervoor 

zijn aangekocht Zeven Stukken Oost Jan. 

                     
     211 KADD, inv. nr. 324, Register betreffende het armbestuur en 

het klooster. 

     212  Idem, inv. nr. 325. 

Julij ieder Groot 100 Fl a 5% zijnde No 

269508 - 269509 - 269510 - 269511 - 

269512 - 269513 - 269816 

dit is overgeschreven in een afzonderlijk 

boek berustende bij den Secr: van het Cath 

armbestuur Marinus van de Westelaken.  

 

In 1869 Heeft Fransis Jois van Grinsven aan 

den Cath Armen gegeven Vijfhonderd Gl: 

om deze uit te delen, of Effecte te kopen en 

den interest uit te deelen aan den Armen 

altijd met Goedvinden van den Pastoor 

hiervoor zijn aangekogt twee stukken 

Americanen 1882 ieder groot 100 Dollarts a 

6 % zijnde No 184 - 185 en het 

overschietende is aan den armen het liefde 

Huis verstrekt overgeschreven in mijn boek 

voor armen en Liefdegesticht. zie hier 

tegenover [fo 141] 

[fo 141] In 1871 zijn deze stukken 

Americanen 1882 groot 100 D No. 184 en 

185 ingewisseld geworden en voor der 

zelver bedrag aangekogt Zeven Oostens in 

zilver groot 100 fl zijnde Ns 646745 - 

290792 - 588508 - 588509 - 588510 - 

588511 - 248786 

In 1869 Heeft dezelfde Francis Joannes van 

Grinsven gegeven aan de kerk ten 

behoeven van het liefde gesticht Vijfhonderd 

gulden om het zelve te besteden, of wel 

voor het zelve effecte aan te kopen en den 

interest te besteden voor de behoeftigen 

van het liefde gesticht of tot aankoop van 

schoolbehoeften of prijzen voor behoeftige 

kinderen, alles volgens goedvinden van den 

Pastoor - Hiervoor zijn aangekocht twee  
fo 141  

stukken Americanen ieder Groot 100 

Dollards 1882 a 6 % zijnde No 6504 - 13702 

En het overschietende is aan behoeftige van 

het liefde gesticht verstrekt. 

Overgeschreven in mijn boek voor Cath. 

armen en liefde gesticht. [onderaan op fo 

141] In 1872 is het stuk America N0 13702 

ingewisseld n is in des zelfs plaats 

aangekoght een stuk [onleesbaar: Paus (?)] 

1870 a 6 % groot 20 L zijnde N0 51550 

 

En in 1873 is ook het andere stuk America 

ingewisseld te weten N- 6504 en is in des 

zelfs plaats aangekogt een stuk paus 1870 

zijnde No en daarbij van de kerk 



 
 

 

overgenomen een stuk Ned groot 200 Gl a 2 

½ % Samuel David enz zijnde No 7004 

eveneens overgeschreven. 

 

De Eerw Heer W. v. Vlokhoven Kap: Alhier 

heeft ter gelegenheid van het Bouwen van 

het liefde gesticht een stuk Paus 1860 groot 

100 Fr. a 5 % om dit tot den opbouw of 

andersins voor het zelve te gebruiken het is 

voor de Conversie No 76417 en na de 

Conversie No 4271 dit stuk heb ik voor mij 

overgenomen en daarvoor besteed voor het 

liefdehuis 47 gulden 

 

Den 1e Julij 1872 heb ik ontvangen van de 

Wed: Willem Paulus Smits honderd gulden 

voor het liefdehuis en daarvoor aangekogt 

een stuk Ned: groot 200 Gl: a 2 ½ % zijnde 

No 2505 Samuel David Sopartor  

dit is overgeschreven in mijn boek voor 

Armen en Liefdegesticht.  

 
fo 142 

[Van Beurden] 

Tot hier toe 1884 Was het stipendium of 

loon van den graftemaker (in oud gebruik) 

voor een groot lijk (het luiden der beide 

klokken daarbij ingesloten) 75 Cten behalve 

nog 10 Cten voor het bewaren der 

Baarkleden en voor de kleine lijken met het 

luiden. en voor kleine lijken met het luiden 

met een klok 40 Cten [In de marge:  alsdan 

had de grafmaker twee Baarkleeden te 

bewaren Een van de Gild van den H. 

Antonius en een van Algemeene Armen  die 

voor ieder kleed vijf centen of tien cent voor 

de twee. Dat van den arme is nu in 1884 

vervallen en een van kerk in de plaats 

gestelt en de kerk daarvan 25 Cts heeft en 5 

centen die het kleed bewaard dus word 

daarvoor 30 Cts betaald 25 voor de kerk en 

vijf voor die het bewaard.] Doch nu in 1884 

was ik Pastoor genoodzaakt een nieuwen 

aan te stellen, en kon niemand daartoe 

krijgen, hoewel ik het aan acht personen 

had aangeboden, (ik geloof dat alle dit 

postje tegen hunne eer en fatsoen achten) 

Ik besloot dan het loon te verhoogen voor 

lijken welke met een lezend of zingend 

Zevenste begraven worden, en wel 

zoodanig dat terwijl voor kleine lijken en ook 

voor lijken die zonder zevenste begraven 

worden het zelfde zoude blijven als 

voorheen; maar voor lijken  met een lezend 

zevenste te stellen op een Gulde en die met 

een zingend zevenste op een Gulde en 

Vijftig Centen dit is door Z. D. H. A 

Godschalk goedgekeurt den 14 Augustus 

1884 No 1724 welk stuk in het archief is
213

.  

Zoodat de graftenmaker voortaan zal 

genieten voor het begraven: 

(a) van een klein lijk en luiden met een klok 

40 Cten 

(B) van een groot lijk zonder zevenste met 

het luiden van twee klokken 75 Cten 

behalve de vijf Cte voor het bewaren van het 

lijk kleed van de Gild, dat van de kerk word 

door mijne dienstboden bewaard waarvoor 

zij 5 Cten hebben. 

(c) Voor een lijk met een lezend zevenste en 

het luide met twee klokken een gl behalve 

de 5 Cente voor het beware van het lijk 

kleed van de Guld 

(d) Voor een lijk met zingend zevenste en 

het luiden met twee klokken een Gl en vijftig 

Centen behalve voor het beware van het 

lijkkleed die 5 Cten van de Gilde 

Nu verzogt de lijkgraver dat ik pastoor de 

gelden voor het begraven van lijken, met de 

gelden van de uitvaart zoude in rekening 

brengen, opdat hij geene beknibbeling over 

die verhoging zoude hebben, namelijk de 

Gelden wier begrafenis kosten nu verhoogd 

zijn [In de marge: verhoogd zijn die van 

lezende zev - en die van een zing zevenste 

die van een lezend zev. ontvangt de 

Pastoor, 1 gl en ook van een zing zev 

onvangt de pastoor 1,50 en geeft dit bij de 

begrafenis ter stond aan den grafmaker] 

terwijl hij het zelfs zoude blijven ontvangen 

van die niet verhoogd zijn, en dit verzoek 

heb ik ingewilligt. Voor het lijkkleed van de 

kerk breng ik aan die het gebruiken 30 Cten 

in rekening, dat is 25 Cten voor het kleed 

van de kerk en vijf Centen voor de 

bewaarders van  het kleed thans mijne 

dienstboden
214

.  
                     
     213  Idem. inv. nr. 160: beschikking van de bisschop op het 

verzoek van de pastoor om het loon van de grafdelver te mogen 

verhogen. 

     214 Idem, inv. nr. 97: beschikking van de bisschop op het 

verzoek van de pastoor om het lijkkleed van de kerk gratis te laten 

gebruiken. 



 
 

 

 
fo 143-150 blanco, 151-154 ontbreken 

fo 155  

[Van Beurden] 

Hoe men het kleine taber tabernakel op het 

groot altaar, waarin het Aller Heiligste 

bewaard word, des noods van agtere kan 

openen. 

Doch door niemand dan door mij H. v. 

Beurden mijnen timmerman Piet Zwitserlood 

bekent. En omdat de openen zeer 

gecompliceert is heb ik het hier 

opgeschreven 

1e Men trekt een ijzere pinneken uit den rol 

of ronsel waarin het Aller Heijligste ter 

aanbidding word uitgestelt en dit pinnikke 

bevind zich links aan den agterkant in het 

onderste gedeelte van dien rol wanneer die 

open staat. 

2e ligt men dien rol van boven uit het 

tabernakel 

3e ligt men den bodem waarop die rol draait 

er uit 

4e dan die bodem er uitgenomen zijnde kan 

men van van de agter zeide van het altaar, 

eene zware schuif getekent A die achter het 

kleine tabernakel zit omhoog er uit halen. 

5e Nadat dezer er uit genomen is vind men 

op dezelfde plaats nog een andere schuif, 

die eerst vooruit naar den kant der kerk 

moet geschoven worden, en dan er 

eveneens van Boven er uit gehaald kan 

worde. 

6e dan zal men van den onderkant een 

plank vinden waarop deze twee schuiven 

hebben gerust, en deze plank van ondere 

een weinig opgeligt zijnde kan op zeide 

geschoven worden, en er uit genomen 

worden. 

7e Dan ziet men het kleine tabernakel 

waarin van den bovenkant twee en van den 

onderkant twee hout schroeven den bodem 

van het tabernakel vasthouden. 

Deze houtschroeven zijn met pik vol 

gesmeert en daarna oververft, zoodat zij 

aan klinknagels op den ijzere band gelijken 

(op den ijzere band die om het tabernakel 

zit) 

8e Wanneer deze houtschroeven er zijn 

uitgeschroeft kan men den agter bodem van 

het tabernakel er uit trekken, en daarna het 

slot van het tabernakel dat met vier 

schroeven vast zit los schroeven en alzoo 

deur van het tabernakel van voren openen. 

Nota hic om die plank waarover no 6 

gesproken word te kunnen oplichte moet 

men onder agter den trap eerst dat beschot 

er uitnemen; dan kan men die planke van 

ondere bereiken, opligten en verschuiven. 

Nota B Toen dat tabernakel gemaakt werd 

omdat het aller Heiligste op het altaar 

voortaan moest bewaard worden was ik alle 

bevreest voor dieverij en daarom die 

gecomplicerde voorzorg genomen; maar 

later niet meer alle  
fo 156  

in acht genomen B.V. dat pinneke waarover 

No 1 werd geschreven is er in langen tijd 

niet meer in geweest. Wanneer het ooit van 

agtere moet geopend worden kan men 

Frans Buenen den Timmerman te hulp 

vragen, deze is er aan bekent H V B 

[Van Beek] Tabernaculum hic altaris majoris 

et tabernaculum altaris S. Jacobi, in quo 

quandoque S.S. Sacramentum reconditur, 

benedicta sunt die 27 Octobris 1900 ex 

potestate facta 13 Octobris 1900 Illusti. et 

Revti episcopi Buscoducensis W. van de 

Ven
215

.  J. van Beek pas. 

 
fo 157-161 blanco 

fo 162  

[Van Beurden] 

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 gereformeerde in gebruik was) 

water naar huis haalde, en dat er Vrijdags 

menschen kwamen bidden in de kerk en 

water uit dien put haalde. 

In 1886 heb ik de vloer in 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 water vrij te zijn gemaakt; maar ik 

                     
     215 Vertaling: Dit tabernakel van het hoogaltaar en van het altaar 

van St. Jacobus, waarin eens het heilig sacrament werd 

opgeborgen, zijn gewijd op 27 okt 1900 krachtens een opdracht 

van 13 okt 1900 van de weleerwaarde bisschop van 's-

Hertogenbosch W. van de Ven. 



 
 

 

heb in de vloer [In de marge: in de vloer van 

den groote put] alsdan een kleine opening 

laten maken waardoor het water terstond 

wederom in welde, doch waarschijnlijk heeft 

er voeger ook het water van het dak der 

kerk door een goot er in gevloeit want boven 

in die put (of kelder was een opening door 

de muur der kerk. 

De geheele put of kelder is van deze vorm 

en groot 1,47 op 1,58 Ned Meter en diep 

1,45 m. 

 

(figuur) 

 

Hij was met het vinden geheel gevuld met 

zand waarop eenige doodsbeenderen lagen; 

Ik heb alsdan een half steensse muurke 

laten metselen, waardoor die zoo gemeende 

plaats voor den trap word afgesloten van de 

grote put of kelder; maar onder op de vloer 

[in de marge: op de vloer in dat muurtje] 

eenige openingen gelaten waardoor het 

water uit de grote put in dat afgesloten 

plaatsje komt - dat muurtje strekt zich uit 

van A tot B. 

Dan is de grote put wederom met zand 

gevult en daar op diezelfde doodsbeenderen 

 - maar het afgeslote plaatsje is open 

gelaten en met een luik gedekt. 

Wanneer de banken er afgeschoven worden 

kan men water uit dat afgesloten plaatsje 

halen.
216

 

 
fo 163 

[Van Beek] 

In het jaar 1899 is alhier onder goedkeuring 

van D. Z. H. Mgr. W. van de Ven, Bisschop 

van 's Bosch (dd. 18 Juli 1898 N. 1773) een 

toren aan de kerk gebouwd met doopkapel 

aan de noordzijde. Eerst stond een torentje 

op de kerk, dat om bouwvalligheid 

afgebroken is, toen de nieuwe toren voltooid 

was. De twee klokken die in den toren 

hangen, hingen vroeger in het torentje, dat 

op den duur aan daartoe te zwak was. De 

kleinste der twee klokken was in het jaar 

1898 gebarsten. Zij is in het jaar 1899 

hersteld door Josephus van Thiel, smid 
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alhier, en de klank is tot nu toe zoo goed als 

vroeger. 

Plan en teekening van den toren zijn 

ontworpen door de Heer C. Fransen, 

architect, wonende te Roermond. 

Op 13 December 1898 werd den toren 

publiek bij inschrijving aanbesteed. Vijftien 

aannemers schreven in. Door het  

kerkbestuur werd het werk gegund aan den 

Heer G. Mestrum, aannemer, wonende te 

Venloo, voor de som van  22480. 

Voor deze som moest de aannemer alle 

materialen leveren en ook het bestaande 

torentje afbreken. 

Een aanvang van het werk werd gemaakt 

den 4 April 1899, nl. uitgraven van den 

zwarten grond en metselen der fundering. 

Toen het werk tot ongeveer een meter 

boven den beganen grond gemetseld was, 

moest men bijna zes weken stil liggen, 

omdat er geen profiel steenen voorhanden 

waren. Op den 6 Juni 1899 werd het werk 

hervat en van toen af onafgebroken 

voortgezet zonder het minste ongeluk. De 

eerste steen is gelegd door het kerkbestuur 

bestaande uit Theodorus Jacobus van 

Beek, pastoor, Adrianus Verhoeven, 

Joannes Voermans, Andreas Smits en 

Marinus van de Westelaken Az. 

kerkmeesters. 

Om de kosten te dekken heb ik een collecte 

in de gemeente gehouden. 

De inwoners hebben bijgedragen zooals 

volgt: 

Adrianus Verhoeven, kerkmeester 1000.00 

Wed. Johannes van de Westelaken 1000.00 

Marinus van de Westelaken Az. 

Kerkmeester 500.00 

Andreas Smits, kerkmeester 500.00 

Joannes Voermans, kerkmeester 200.00 

Wlihelmus van de Westelaken Az. 500.00 

Gezusters Cock 500.00 

Henricus van Heck 500.00 

Jhr. Thom van Rijckevorsel, burgemeester 

500.00 

De WelEerw. Heer Lambertus Godschalk, pastoor te St. Michiels-Gestel,  

 geboren alhier 500.00 

Gezusters Van den Akker  300.00 

Wilhelmus van den Hurk 300.00 

Wed. Gerardus Vehoeven 300.00 

Gijsbertus van Heck  250.00 

Christianus Spierings, Secretaris 250.00 



 
 

 

Wed. Franciscus van de Westelaken 250.00 

Gebroeders Henricus en Adrianus 

Spierings200.00 

Jan Schakenraad Hz. 100.00 

Henricus Schakenraad 100.00 

Adrianus van de Donk 100.00 

 ________________________ 

Transporteere  4850.00 

     
fo 164 

Per transport 4850.00 

Adrianus en Franciscus Meulenbroek 

100.00 

Antonius van der Heijden 100.00 

Wilhelmus van Esch 100.00 

Adrianus Schakenraad, Wz.100.00 

Gijsbertus Schakenraad, Az. 75.00 

Joannes Groos, hoofd der school 50.00 

Wilhelmus Schakenraad, Hz. 50.00 

Joannes Pijnappels 25.00 

Adrianus Schakenraad, Az. 25.00 

Antonius Seg. Spierings 25.00 

Wed. Adr. Cooijmans 25.00 

Gerardus van Gemert 20.00 

Cornelius W. P. A. van Grinsven 12.50 

Petrus van Uden 10.00 

Wed. Joh. Mulders 10.00 

Henricus van de Westelaken 10.00 

Christina der Kinderen 10.00 

Frans Buenen 10.00 

Gebroeders Eijckemans 10.00 

Erven Cornelius van Thiel 10.00 

Henricus Goossens 10.00 

Erven Adrianus van Grinsven 10.00 

Antonius Arn. van Grinsven 7.50 

Dientje de Vroom  7.00 

Franciscus Joh. van de Westelaken 7.00 

Wilhelmus Arn. van Grinsven 6.00 

Wed. Lambertus Bogers 5.00 

Jan Cooijmans 5.00 

Petrus van Oorschot 5.00 

Johannes Chr. van de Westelaken 5.00 

Jan van Brekel 5.00 

Marinus Maas 5.00 

Henricus Maas 5.00 

Adrianus van Zandvoort 5.00 

Johannes van Vught 5.00 

Wed. Joh. van Grinsven 5.00 

Henricus Voets 5.00 

Johanna van Grinsven 5.00 

Erven Ant. Broeren 5.00 

Adrianus van Gerwen 5.00 

Martinus van den Besselaar 5.00 

Marinus van Osch 5.00 

Henri van Osch 5.00 

Wilhelmus Merkelbach 5.00 

Wed. Ant. Smits 5.00 

Lambertus M. Smits 5.00 

Petrus J. Goossens 5.00 

Francisca Cooijmans 5.00 

Henricus Arn. van Grinsven 5.00 

Erven Ant. Spierings 5.00 

Henricus Ondersteijn 3.00 

Adrianus van Grinsven 3.00 

 __________________________ 

Transporteere 8801.00 
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Per Transport 8801.00 

Helena Sleutjes 2.50 

Jan van den Langenberg 2.50 

Lambertus H. Smits 2.50 

Henricus M. Sleutjes 2.50 

Marinus Broeren 2.50 

Arie Cooijmans 2.50 

Mathijs Doedé 2.50 

Erven W. Vissers 2.50 

Wed. Gijsbertus Kuipers 2.50 

Mathijs v. d. Mugheuvel 2.50 

Antonius van der Steen 2.50 

Petrus van der Steen 2.50 

Erven Nic. Rovers 2.50 

Antonius van Alebeek 2.50 

Wed. J. Reijnders 2.50 

Johannes den Otter 2.50 

Nog aan diverse kleine giften 18.00 

 _____________________________ 

Totaal ontvangen 8859.00 

 

Het beeld van den H. Jacobus boven den 

hoofdingang is een cadeau van mij Th. J. 

van Beek pastoor. Het is 1.70 groot, is 

gemaakt uit Savorièresteen door den 

beeldhouwer H. van der Geld te 's Bosch en 

kost  221 Ook het grisailleraam op het 

zangkoor en kost       189.00 geleverd door 

Nicolas te Roermond en de raampjes in de 

doopkapel  42.75
217

. 

In September 1900 is en nieuw uurwerk in 

den toren geplaatst door Eijsbouts te Asten. 
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Eijsbouts heeft dat uurwerk geleverd voor  

700 behalve het oude uurwerk dat hij 

overnam. 

Het orgel, alhier geplaatst in het jaar 1836 

(zie fo 18) was in het jaar 1909 zodanig 

versleten, dat er zeer groote reparatien aan 

moesten gedaan worden. Met het oog op de 

groote onkosten, die met de reparatie 

vergezeld gingen, en het oud systeem van 

het orgel, adviseerden Pastoor van 

Besouwen en Professor Hansen het oude 

orgel, zoo mogelijk met kast en al te 

verkoopen, en een geheel nieuw orgel, 

nieuw systeem, te bouwen. Onder 

goedkeuring van Mgr. W. van de Ven ging 

het kerkbestuur hiertoe over. Men wachtte 

eerst nog een tijd, of er geen liefhebbers 

zouden opdagen om het oude te kopen. 

Doch dezen kwamen niet. Toen is aan de 

firma Gebr. Smits  te Reek, bij Grave, door 

het kerkbestuur opgedragen, een nieuw 

orgel, nieuw systeem, te bouwen voor de 

prijs van zes duizend gulden. In het jaar 

1910 is toen het nieuwe orgel in den toren 

geplaatst.[In de marge: het oude stond in de 

kerk] De omschrijving van het nieuw orgel 

berust in het archief. Op 11 januari 1911 is 

het nieuw orgel ingewijd en bij die 

gelegenheid bespeeld door de Heer 

Kallenbach organist in de St. Jan te 's 

Bosch, den Heer Van Nuenen, organist te 

Berlicum, en meer anderen. Het geluid van 

het orgel voldeed zeer goed. De zolder van 

het koor, de eikenhouten balustrade, de 

twee eikenhouten banken in de kerk zijn 

geleverd door de Heer G. van Mestrom te 

Venlo voor den prijs van  687.10 

 
fo 166-177 blanco 

fo 178  

[Van Beurden] 

Index Alphabeticus 

van alles wat in dit Boek is vervat. 
[Dit register is weg gelaten] 

 
fo 182-185 blanco 

[Deze nummering is later aangebracht.] 

 
fo 182 

[Van Beurden] 

Pro Memoria 1861 

1e Bladz. over waterrampen
218

 

In den avond van den 10e Januarij 

1861omstreeks 9 uuren, wanneer het 

eenigen tijd sterk vriezende was, en tevens 

het water wassende, en de rivieren zoo niet 

geheel, dan toch gedeeltelijk, door 

ophooping van ijs waren verstopt, ontstond 

er in den Dungensche dijk oostwaarts van 

de Keer eenen doorbraak, waardoor veele 

huizen dezer gemeente en van het bijgelege 

Maaskantje (St. Michiels Gestel) werden 

overstroomd; veele echter zijn droog 

gebleven, daar de waterstand niet zeer hoog 

was althans 37 ½ Ned duimen lager dan die 

geweest was in 1855 en een el lager dan in 

1799 

Tijdens den doorbraak vroor het zeer sterk, 

zoodat er veele aardappelen, die men op de 

hoogtens en op hooijschelfte had gebragt, 

bevroren zijn, en die in het water waren 

gebleven, verrotte - Men kwam op zondag 

den 13e Januarij op schaatsen naar de kerk. 

Doch naauwelik was het water in den 

doorbraak bij gelopen, of het begon sterk te 

vallen, zoodat weldra het ijs van Circa 15 

Ned. duimen dikte op de straten lag. 

Het was reeds drie uuren in den 

morgenstond van den elfde Januarij eer het 

water voor de pastorij op straat zich 

vertoonde, kwam zagtjes bij, zoodat het ten 

9 uuren voor den middag op zijn hoogste 

standpunt gekomen was, en als dan was de 

vloer van de Pastorij nog 35 Ned duimen 

boven water: de kelder van de pastorij was 

niet ingelopen, dan alleen door het 

kwelwater op den elfde Na den middag; 

dewijl (doorgestreept: keldergaten) de 

grondslag voor de keldergaten circa vijf Ned 

Duimen boven water was gebleven. 

In het laagste van het koetshuis stond het 

water 28 Ned Duimen, het hoogste van de 

stal en het koetshuis was met weinig water 

bezet, het overige was droog. Het 

waschhuis en de kapel waren droog, doch 

de vloer van beide stonden met het 

(doorgetreept: bijde) water gelijk. 

In het portaal der kerk stond 18 Ned duimen 
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water, doch daar de vloer ophellende is, 

bleef de helft der kerk geheel droog. 

Dan opdat men voortaan bij dergelijke 

voorvallen eenige bereekening zoude 

kunnen maken, heb ik deze aanmerkingen 

en tekeningen gemaakt.  

Bij den dijk op den dijk onder St Michiels 

Gestel tussen de dijkpalen No 174 en 175 

heb ik tegen een Eikeboom buitendijks drie 

tekeeningen gemaakt, Waarvan het hoogste 

de kruin van den dijk destijds aanduid, de 

middelste de hoogte van den vloer der 

pastorij en het laagste de waterstand tijdens 

de boven vernoemden doorbraak. 

Hieruit zal men bevinden, dat tijdens den 

doorbraak het water op die plaats nog 84 

Ned duimen benede de kruin der dijk stond, 

en bijgevolg, wanneer er eenen doorbraak 

ontstond, als het water bij boven vermelde 

boom stond aan de kruin des dijks, de 

diepte des waters zoude zijn in de pastorij 

49 duim Ned in het laagste gedeelte van het 

koetshuis 112 duim; in het waschhuis en in 

de kapel 84 Ned D: in het portaal der kerk 

102 in het priesterkoor der kerk 62 ½  

Nota den eikeboom waarvan boven 

geschreven is, is later omgedaan, en kan 

dus niet meer ten teeken dienen - maar in 

1876 bij gelegenheid van den hoogen 

waterstand den 19e Maart, is in de 

nieuwsbladen opgave gedaan van 

verscheidene hooge waterstanden en onder 

deze de hoogste waterstand in 1861 

waarvan hierboven gesproken word, 

Volgens welke opgave het water in 1861 is 

geweest 5,64 boven A. P. - hieruit zal men 

betere bereekining kunnen maken van de 

hoogte der pastorij, dewijl alsdan de pastorij 

nog 35 Ned duimen boven water was 

 

over den hoogen waterstand in 1876 zie het 

volgende bladz 

 
fo 183 

2e Bladz over waterramp 

Pro Memoria 1867 

In het jaar 1867 heeft het water eene 

buitegewone en bij menschen geheugen 

nimmer zoo eene hoogte bereikt, op den 19 

Maart was de hoogste stand en alsdan 

teekende de peilschaal te  S. Bosch aan 

den boom (havemond) 6,29 en aan de 

hekel, om den groote aanvoer van de 

dommel 6,51 boven A. P. 

St Michielsgestel stond geheel onder water, 

slegs eenige huizen in de kom der 

gemeente waren vrij gebleven. 

De kunstweg of grindweg, vanaf Herlaar tot 

aan de Schijndelsche bus liep zoover over, 

dat men er met schuiten overheen voer 

eveneens de kunstweg vanaf gestel tot aan 

den Dungen was overstroomd. 

Ook Berlicum had twee dijkbreuken eenen 

in den klinkerweg tegenover het kasteel den 

Wanberg en eenen in de zoogenaamde 

zomerdijk, agter den ijvelaar, zoodat 

Berlicum van 50  tot 100 duimen Ned onder 

water stond, men voer met schuiten over 

den klinkerweg tot voor de kerk en nog 

verder tot bij den molen, de kerk en pastorij 

en liefdehuis bleven vrij. 

Den Dungen was door Gods goedheid en de 

onvermoeide werkzaamheid der inwooners 

vrijgebleven (binnendijks) 

De dijkmeesters Christiaan Wilh. van de 

Westelaken, Jan Fr. Smits, Jan Corn. 

Voermans en Gerardus Henricus Verhoeven 

verdienen hier alle lof tegelijk met alle 

inwooners, alle werkte met eensgezindheid: 

-. 

Met deze dijkmeesters waren gestadig wel 

100 menschen dag en nacht aan het werk, 

en trotseerde hevige stormen en golfslagen, 

die over de dijken heen vlogen. 

Ook hadden zij vanaf den handwijzer 

(Maaskantje) tot aan kuijpekes wal door de 

straat eenen waterkering of nieuwen dijk 

aangelegd van ontrent een el hoog 

[doorgestreept: aangelegd] om het water dat 

te Gestel over den grindweg in het woud 

stroomde te keeren; deze was met boomen 

belegt die tegen ontelbare palen rusten, en 

tegen die boomen was met onvermoeide 

ijver aarde aangebragt. 

In den dungensche dijk [In de marge: van de 

keer tot aan de spurkstraat] waren meer dan 

10.000 takkebosse en  een menigte karre 

mest gestopt en met palen vastgeslagen; 

ook een klein schuurtje, dat bij den dijk was 

ingevallen, werd in een onbegrijpelijk korten 

tijd tegen den dijk gedragen om den dijk te 

versterken. 

Maar buitendijks op den ijvelaar, den Hoek, 

Speurkstraat, Woud en de bus en kuijpekes 



 
 

 

wal was diep met water bezet, Wel 106 

huizen stonden in het water sommige wel 60 

duimen Ned en de stallen naar 

evenredigheid meer  

[onderaan de fo.: het water stroomde 

omstreeks een half el over de kanaaldijken 

en nog meer over den Beusemsche weg: en 

daarom waren deze alle zoodanig verwoest 

dat zij volstrekt niet konde betreden worden 

en voor voetgangers zeer bemoeilijkt waren] 

[tussengevoegd: nadat zij droog] Zie hier 

verder mijne latere opmerking 1882 op 

bladz 4. 

In dit jaar stond het water 65 duim Ned 

hooger dan in 1861 tijdens den doorbraak 

op het voorige bladz. beschreven. 

Zoodat ik nu kan opmaken dat de pastorij 

staat 5.99 boven A. P. (te rekenen aan de 

pijlschaal aan de havenmond of aan den 

boom te S. Bosch) het koetshuis staat 5.36 - 

de kapel en het waschhuis 5.64 het 

achterste gedeelte der kerk 5,46 - het 

priesterkoor 5,86 - 

Zoodat bij deze waterstand van den 19 

Maart 1876 de dijk was doorgebroken in de 

pastorij het water zoude gestaan hebben 30 

Ned duim, in het koetshuis 93 - in de kapel 

en waschhuis 65 in het portaal der kerk 83 

en in het priesterkoor 43 Ned duimen. 

 
fo 184 

[Van Beurden] 

3e Bladz over waterrampen 

In het jaar 1879 trof deze gemeente 

wederom een groote ramp. De veldvrugten 

stonden buitengewoon goed, maar op het 

laatst van de maand Julij steeg het water 

zoo hoog, dat de zomerdijken overliepen en 

bezweken ondanks alle aangewende 

pogingen om dezelve te behouden - In den 

Brandsche Wal ontstonde verscheidene 

wielen waarvan eene in de kerkekamp 

daardoor liept geheel de Beusing en den 

ijvelaar onder water - Eveneens was het in 

de kampen en velden van Bellebroek - Veel 

gras werd nog met er haast gemaaid en aan 

de dijken of naar huis gebragt, maar ook 

veel bleef in het water - Aardappelen 

werden uit den grond geplukt met hunne 

struijken, om, die er aan bleven hangen, te 

behouden maar deze rotte spoedig - Het 

was akelig om te zien, hoe den Boekweid 

met zijne bloemen, de haver en garst en 

rogge en tarwe met hunne aren boven het 

water uit staken, om daarna neer te zijgen 

en in het water te verrotten. 

Zulks heeft hier een onberekenbare schade 

aangebragt. 

 

In 1880 had men wederom alhier eene 

waterramp te betreuren. Den 4e Januarij 

namelijk brak te Teeffelen aan de drie 

huizen den maasdijk door; ten gevolge 

hiervan, steeg het water hier zoozeer dat op 

driekoningendag 6e januarij het water hier 

over den kanaaldijk en te St. Michielsgestel 

over den grindweg stroomde 

Door de overstrooming van den kanaaldijk 

stroomde het water, met zulk geweld, 

tussen de dungensche brug, en den 

buitekade over den provinciale weg, dat 

deze weg, geheel wegspoelde en door het 

huis op dijk (de bintekanter) en over den dijk 

stroomde, maar door onze dappere 

inwoners, werd deze overstroming weldra 

door eene sterke kisting belet - Op dien dag 

(driekoningen) was er weinig volk in de 

laatste Mis - Wij deden een lezende mis, 

maar om een loos alarm, liep de helft van 

deze na de consecratie de kerk uit. 

En alsdan is, door het overlopen van den 

Gestelsche provinciale weg, den duiker aan 

den ingang van het seminarie met de 

daarop staande pijlasters weg gespoeld, en 

het woud en de Speurik straat alhier stonde 

weldra geheel onder water met den ijvelaar. 

 

Ook in 1880 in het laatst van December 

bereikte het water wederom eene 

buitengewone hoogte zelfs op sommige 

plaatsen hooger dan in 1876, doch hier 

slegs tot ontrent 6 ellen boven A.P. omdat 

de nieuwe aangelegde spoordijk onder 

Rosmalen, en de kanaaldijk welkers overlaat 

bij S. Bosch thans gedigt was ons verlichting 

aanbragt. 

Doch de ijvelaar de Speurikstraat en het 

Woud C.A. waren wederom door het 

Schijndels en Gemondsche water diep 

overstroomd - door doorgraving van den 

kanaaldijk in den Hoek werden deze er van 

verlost. 

Maar in de nacht tussen den 29 en 30 

December braken te Nieuwkuijk den dijk 



 
 

 

door, waardoor geheel het land van 

Heusden en Altena werden overstroomd - 

Reeds smiddags den 30 December werden 

wij hierdoor eenen merkelijken val van het 

water gewaar, zoodat het gevaar voor onze 

dijken geweken was. 

Zoodat wij binnen een en een half jaar drie 

waterrampen hadden, waardoor de 

inwoners tot lagere stande geraakte - maar 

het kwade heeft ook zijne goede zijde - want 

wij merkte duidelijk op dat de zondagen en 

feestdagen merkelijk (doorgestreept: in 

stilte) meer in stilte werden door gebragt. H. 

van Beurden, pastoor. 
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[Van Beurden] 

4e Bladz over waterrampen 

1882 

In dit jaar den 30 November stond het water 

wederom zeer hoog het tekende alsdan te   

 S Bosch aan den boom of zoo men het 

thans noemde S Bosch buite wederom 6,29 

en als dan heb ik deze opmerking gemaakt 

dat dan aan onzen dijk van de keer tot het 

kanaal het water 25 Ned duimen lager was 

als toen in 1876 het water aan den boom, of 

S Bosch buiten 6,29 stond -de rede hiervan 

is dat in 1876 de kanaaldijk overstroomde 

en in 1882 de kanaaldijk merkelijk was 

verhoogd en dus niet overstroomden, en 

bijgevolg het water achterom den Bosch en 

dan nog door de brug van den spoorweg en 

van den grooten keiweg naar Vucht; tot hier 

moest komen - zoo dat ik nu mag 

aannemen, dat zoo wij met een waterstand 

van 6,29 boven A.P. eenen doorbraak 

zoude krijgen, wij 25 Ned duim minder water 

zoude krijgen, dan wij in 1876 bij een 

dijkbreuk zoude hebben gehad 

[Van Beek] 

Bij haar eerste bezoek aan de stad 's 

Hertogenbosch hebben H. H. M. M. 

Koningin Wilhelmina en Koningin Regentes 

Emma op den 16 Mei 1895 een rijtoer 

gemaakt over Hintham, Rosmalen, 

Berlicum, Den Dungen, St. Michielsgestel en 

Vught. 

Bij deze gelegenheid was hier een schoon 

geschilderde boog gezet en het raadhuis 

prachtig versierd. De inwoners alhier waren 

vol geestdrift, welke door het gure en 

regenachtig weder niet in het minste werd 

afgekoeld
219
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Fo 183 over de waterramp 1861 is exact 

dezelfde tekst als op fo 182. 
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 [De Wit] 

Vidi in Visitatione eeclesiee, 26 oct 1868 H. 

de Wit Dec 

Vidi in Visitatione eeclesiee, 13 Sept. 1869 

H. de Wit Dec 

[Deppen] 

Vidi 17 7bris 1870 W Deppen, ap. adj 

[Pompen] 

Vidit J. Pompen P. et Dec 6 Septembris 

1871 

Vidi J. Pompen P. et Dec 12 Aug 1872 

Vidi J. Pompen P. et Dec 1 Julii 1873 

Vidi J. Pompen Past et Dec 22 Junij 1874 

Vidi J. Pompen Past et Dec 2 Augusti 1875 

Vidi j. Pompen Past et Dec 11 Sept 1876 

Vidi J. Pompen Past et Dec 16 Julii 1877 

Vidi J. Pompen Past et Dec 29 Julii 1878 

Vidi J. Pompen Past et Dec 14 Julii 1879 

Vidi J. Pompen Past et Dec 21 Junii 1880 

Vidi J. pompen Past et Dec 18 Julii 1881 

Vidi J. Pompen Past et Dec 4 Sept 1882 

Vidi J. Pompen Past et Dec 23 Julii 1883 

Vidi J. Pompen Past et Dec 29 Julii 1884 

Vidi J. Pompen Past et Dec 22 Juni 1885 

Vidi J. pompen Past et Dec 20 Julii 1886 

Vidi J. Pompen Past et Dec 18 Julii 1887 

[Van Ginnip] 

Vidi W. H. van Ginnip Past & Dec 5 Julii 

1888 

[Van Erp] 

Vidi A J van Erp 25 Aug 1924 

Vidi A J van Erp 30 Junii 1925 

Vidi A J van Erp 14 Sept 1926 

Vidi A J van Erp 10 Julii 1928 

Vidi A J van Erp 12 Junii 1929 

Vidi A J van Erp 24 Junii 1930 

Vidi A J van Erp 21 Juli 1931 

Vidit A J van Erp 12 Julii 1932 
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Vidit A J van Erp 20 Junii 1933 

Vidit A J van Erp 30 Julii 1934 

Vidit A J van Erp Dec 9 Juli 1935 

Vidit A J van Erp Dec 28 Juli 1936 

Vidit A J van Erp Dec 24 Aug 1937 

Vidit A J van Erp Dec 12 Julii 1938 

Vidit A J van Erp Dec 11 Julii 1939 

Vidit A J van Erp Dec 6 Augi 1940 

[Van Dijk] 

Vidi G L J van Dijk Dec. 7 Julii 1942 

Vidi G L J van Dijk Dec. 23 Aug. 1943 

Vidi G L J van Dijk Dec. 18 Juli 1944 

Vidi G L J van Dijk Dec. 19 Juli 1945 

Vidi G L J van Dijk Dec. 17 Sept 1946 

Vidi G L J van Dijk Dec. 15 Sept 1947 

Vidi G L J van Dijk Dec. 28 Sept 1948 

Vidi G L J van Dijk Dec. 26 Sept 1949 

Vidi G L J van Dijk Dec. 2 Oct 1950 

Vidi G L J van Dijk Dec. 30 Sept 1951 

Vidi G L J van Dijk Dec. 29 Sept 1952 
[Binnenkant van de kaft] 

Vidi 5 Oct 1953 G L J van Dijk Dec. 

Vidi 30 Sept 1954 G L J van Dijk Dec. 

Vidi 21 Oct 1955 G L J van Dijk Dec. 

Vidi 27 Oct 1956 G L J van Dijk Dec. 

Vidi 5 Sept 1958 G L J van Dijk Dec. 

Vidi 23 Sept 1959 G L J van Dijk Dec. 

Vidi 7 Sept 1960 G L J van Dijk Dec. 

Vidi 27 Sept 1961 G L J van Dijk Dec. 

[Van Roesel] 

Vidi 26 Sept 1962 C van Roesel Dec. 

Vidi 14 Nov 1963 C van Roesel Dec. 

Vidi 17 Nov 1964 C van Roesel Dec. 

Vidi 28 Martii 1966 C van Roesel 

ZAKENREGISTER 
In de volgende registers worden de bladen van 

het manuscript aangegeven, niet de pagina’s van 

deze bewerking (die daarom overigens 

onpagineerd is). 

 

Aandelen, effecten, obligaties, schuldbekentenis-

sen, 22, 60, 62, 63, 69-73, 140, 141 

Altaar, 17-19, 23-25, 28, 30, 31, 36, 58, 104, 136, 

155, 156 

Allerzielendag, 103 

Altaar bellen / schellen, 25, 27, 28 

Altaarwacht / Sacramentswacht, 136  

Ambo, 136, 137 

Ampullen, 19, 27, 116 

Antependium, 106 

Archief, 3-6, 27, 32, 76, 48,58, 60, 64-67, 70, 79, 

99, 101, 102, 104-107, 124, 134, 139, 

142, 165 

Architect, 48, 137, 163 

Assistent, 26, 28, 32, 33, 35, 59, 104, 106, 109, 

137 

Arme , 47, 50-52, 56, 59, 99, 104, 140-142 

Armbestuur, 69, 140 

 

Baarkleed - draagbaar - lijkwagen, 26, 136, 142 

Baldakijn, 26, 27 

Bankenpacht, 99,  

Beddegoed, 140 

Bediening, zie H. Oliesel. 

Beelden, 17-19, 23-28, 46, 49, 56, 58, 136, 165 

Beeldhouwer, 18, 25-28, 165 

Begrafenis, zie uitvaart  

Belastingen, 101, 

Benedictiedoek, 19, 117, 

Beurzenstichting, 47 

Bibliotheek, 136 

Biechtstoelen, 19 

Biechtstoel-offers, 100, 102, 

Bisschop / Aartsbisschop, 3, 4, 6, 28, 33, 48, 50, 

57, 62-65, 69-73, 99, 100, 133, 136, 

137, 163 

Boerenleenbank, 137 

Boerinnenbond, 137 

Borduurwerker, 27, 

Brand Waarborg Maatschappij, 134 

Broederschappen 58, 64-66, 106 

- Apostolaat des Gebeds 

- H. Drievuldigheid, 64 

- H. Familie, 28, 66, 136, 137 

- H. Franciscus Xaverius, 64 

- Gedurige Aanbidding - Altaarwacht, 64, 136 

- Tegen Godslasteringen, Vloeken en Onkuise 

gesprekken, 64 

- H. Hart van Jezus, 25, 64, 65, 106   

- H. Kindsheid, 65, 137 



 
 

 

- Maria van den Berg Carmel, 66 

- H. Rozenkrans - Levende Rozenkrans, 64, 65, 

104, 106 

- Veertig Uren gebed, 64 

NB zie ook Congregaties, Gilden, St.Vincentius 

vereniging, Vughtse Processie  

Burgemeester, 6, 24-26, 69, 125, 139, 163 

Burgerwacht, 137 

Busjes voor de H. Olie, 23, 116 

 

Capucijnen, 135, 136 

Carmelitessen, 34 

Collecte, zie kerkschaal. 

Communiekanten, 63, 64, 80-82, 102, 136 

Communiebank / kleed, 19, 25, 26, 102, 28, 137 

Communiebank offers, 99, 100, 102,  

Communiebood, 102 

Congregaties, 22-24, 25-28, 37, 48, 64,  65, 100, 

102, 118, 133-136 

Congregatiekapel, 17, 18, 23-25, 27, 48, 49, 99, 

137, 182, 183 

NB zie ook sacristie. 

Cijnsen, 98, 99  

 

Dagboek, 58 

Dekenaat, 64 

Dienstbode, keukenmeid, 24, 58, 69, 73, 101, 

142 

Doodshoofden, te gebruiken bij een uitvaart, 104, 

Doopboek, Doopregister, 46, 53, 99 

Doopkapel, 163, 165 

Doopsel, Dopelingen, 80-83, 103, 116, 

Doopvont, 27 

Driestel, zie kasuifel  

Duitsers, 137 

Dijkmeester, 185 

 

Eieromgang, 102, 

Eigendommen, zie onroerende goederen.  

Effecten, zie aandelen.  

Exvoto's, 137 

 

 

Familiegraf, 139 

Fundaties, 46-50, 53-64, 69-73  

Fraters van Tilburg, 35 

 

Gedenksteen, 3, 132 

Gemeentegrenzen, 5, 6  

Gemeentebestuur, 124, 125 

Gereformeerde, 4, 5, 48, 132, 162 

Gilden, 18, 23, 104, 142, 137 

Glas-in-lood ramen, 5, 22, 23, 27, 48, 49, 57, 

136, 165 

Godslamp, 24, 28, 71, 118 

Grafdelver, 141 

Grootboek, 99,  

Gymnastiek vereniging (OSS), 136 

 

H. Hartpark - monument, 34, 99 

NB zie ook onroerende goederen  

Humerale, 19, 117 

Huwelijk, 102, 

Huwelijksweek, 137 

 

Jaargetijden, 46, 50-63, 69-73, 140   

Jubile, 132, 135, 136 

Jesuiten, 133, 135 

 

Inleiden der vrouwen, 102,  

Inkomsten van de pastoor, zie stipendium. 

Inventaris van onroerende goederen, 116, 117 

 

St. Jansklokken, 137 

 

Kaarsen - buitenkaarsen - flambouwen - waslicht, 

46, 50-58, 99, 100, 104 

kaarsenboekje, 50 

kaarsenmaker, 99 

Kandelaren, 17, 24  

Kapel, zie congregatiekapel  

Kapelaan, 19, 26, 28, 32-35, 47, 50, 51, 55, 101, 

105-107,109, 118, 136, 137,  

Kapelanie, 32, 101, 107 

katholieke Actie, 137 

Kazuifels - driestel - misgewaad, 19, 26, 117  

Kelken, 17, 23, 116  

Kerkbestuur - kerkmeesters, 4, 17, 25, 27, 28, 

47, 49, 50, 62, 63, 69-73, 99, 101, 102, 

105, 107, 124, 125, 163, 165 

Kerkhof, 34, 48, 105, 132, 137, 139 

- Algemeene begraafplaats, 139 

Kerkfabriek, 98 

Kerkgebouw, zie parochiekerk 

Kerkschaal, kommetjes, 99, 105 

Kerkrekening, 24, 46, 48, 49, 55, 58, 105 

Kerkvisitatie, 133 

Kerkwijding, 5  

Kerststal, 26 

Klokken - uurwerk, 28, 35, 124, 125, 137, 142, 

163, 165 

Klooster St. Antonius / Liefdegesticht / Gasthuis, 

23 27, 59, 60, 98, 134, 140, 141, 183  

- Eikendonk, 3 

Koorkap, 19  

Koperen kroon, 16, 17 

Koster, zie pastoorsknecht. 

H. Kruis, 67  

Kruisdagen, 103 

Kruisgewelf, 137 

Kruisweg, 19, 25, 64, 162 

 



 
 

 

Lampen, 26 

Legaten, 47, 70,140 

Lezenaar, 18   

Lichtmis, 100 

Lofstoel, 27 

 

Maaltijd voor de kerkmeesters, 105 

Maandstonden, 49-63, 100, 105, 106, 141 

St. Marcusdag, 103 

Maria-troon, 17, 18, 56, 100 

Misdienaars, 137 

Missaal, 19, 26, 117 

Missie, zie volksmissie 

Missienaaikring, 137  

Monstrans - Remonstrance, 19, 116 

Muziekkiosk, 137 

NSB 137 

 

Obligatie, zie aandelen 

Offerbus, 100, 102, 105 

H. Oliesel, 102, 107 

Onderwijzer zie schoolmeester.  

Ontspannigslokaal van de H. Familie, 137 

Onroerende goederen, 

- huizen, 47, 98, 137 

- landerijen, 34, 47, 56, 70, 73, 98, 99 

- Voorpoting, 98 

Orgel, 18, 20-22, 105, 165 

Organist - ogeltrapper, 72, 66, 105 

 

Parochie gids, 136 

Parochiegrenzen, 3, 5 

Parochiekerk, 3, 4, 72, 99, 132, 136 

Pastoor, 4-6, 17-20, 22, 24-28, 32-35, 46, 47, 50-

63, 66, 69, 72, 73, 90, 98-109, 118, 125, 

132, 135, 137, 139, 140, 142, 162, 163, 

165, 184    

Pastoorsknecht, 22, 101, 137 

Pastorie - tuin, 4, 5, 19, 49, 98, 99, 132, 134, 

137, 182, 183 Patroon van de parochie, 

5, 67 

Petrus ad Vincula, 79  

Preekstoel, 18, 137 

Predikheren, 64 

Priesterzaterdag, 137 

Processiekruis, 19, 27 

Processievaan, 19, 26, 27, 117 

 

Ramen, zie glas in lood 

Redemptoristen, 32, 133, 135-137 

Relikwieën, 28, 67, 116, 136 

Relikwiehouders, 116,136 

Remonstrans, 19 

Rogge omgang, 102, 

Sacristie, 134 

- NB zie ook congregatiekapel 

Schilderijen, 18 

Schipperskinderen, 136 

School - schoolhuis en hof, 5, 34, 98 

- bijzondere, 27, 72, 73, 99, 137, 140 

- openbare, 5, 34, 98 

schoolmeester, 24, 48, 98, 164  

Schrijnwerker, 18  

Schuldbekentenissen, zie aandelen 

Schuurkerk, 4 

Statistieken, 80-83, 136 

Statuten Dioc. Syn. 56, 58-60, 62, 63, 71, 102, 

103 

Sterren in de vloer, 19 

Stipendium, 46, 47, 49, 57, 59, 60, 62, 63, 66, 

70-73. 103, 104, 106, 108, 109 

Stucadoor, 48 

 

Tabernakel, 25, 155 

Tapijten, 36 

Testamenten, 47, 56, 57, 60, 70 

Toren, 163, 165 

Tridium, 135 

Troon, zie Mariatroon 

Troonhemel voor de processie, 136 

Trouwen, zie huwelijk. 

Tuin van de pastoor, zie pastorie 

Tuinmeubelen, tuinbeelden, 19, 49 

Tweede Wereldoorlog, 137 

 

Uurwerk, zie klokken 

Uurwerkmaker, 125 

Uitvaart - begrafenis, 49-51, 57-59, 90, 100, 104-

106, 108,  137, 139, 142 

 

Vaandels, zie processievaan 

Varkensvlees, 102 

St. Vincentius-vereniging, 50, 99, 133, 134  

Volksmissie, 66, 132, 133, 135-137 

Vormsel, 133,134,136,137 

Vormingsweken, 137 

Vughtse Processie, 64, 100, 106  

 

Waslicht, zie kaarsen, 

Waterput, 162. 

Watersnood, 182-185 

Werkliedenvereniging, 137 

Wethouders, zie gemeentebestuur 

Wierookvat, 23 

Wit Gele Kruis, 136 

Wijkverpleging, 136 

 

Zangkoor - zangers, 24, 46, 49, 51, 59, 62, 66, 

104, 105, 165, 

zevenste, 49-63, 100, 104-106, 142  

zielboek, 46, 50, 52, 53, 56, 58-63, 69-73, 103 

Zilveren harten van Jezus en Maria, 25 



 
 

 

Zusters (Van Schijndel), 24, 25, 27, 28, 34, 99 

Zwart maken van het altaar bij een uitvaart, 58, 

104, 106 

 

 

 

REGISTER VAN FAMILIE- EN 
PLAATSNAMEN 
 

Aalst, Jan van, 57 

Aarle, J. van, pater, 137 

Aarle-Rixtel, 28 

Aarts, vicaris generaal, 99, 101, 102 

Alebeek, van, 21 

- Adrianus Ruth, 61 

- Antonius, 165 

- Willem Ruth, 61 

Aloijsius, van Gonzaga, H. 26, 67, 134 

Alphen, A. van, vicaris, 101, 132 

Ambrosius, H. 18, 104 

Amerika, 116, 140, 141 

Anna, H., 17 

Antonius, H., 104, 136, 142 

Antonius, pater, OFM Cap., 136 

Anthonius van Padua, 23, 27, 136 

Antwerpen, 18, 47 

 

Asseler, pater, 135 

Asten, 165 

Baar, Paulus van, pastoor, 5, 17, 32, 48, 132 

Bakel, 32 

Barbara, H. 17, 28, 67 

Baselmans, 133, 135 

Batavia, 33 

Beek, Th. J. van, pastoor, 18, 19, 27, 33, 34, 54-

63, 

 72, 103, 118, 156, 163, 165 

Berg van den, 135 

- Maria, 24 

Bergen, van, pater, 27, 135, 137 

Bergmans, 27 

Berk, van de 

- Adriana, 61 

- Gijsbertus, 61 

- Martinus, 59 

Berlicum, 3, 6, 133, 135, 165, 183, 185 

Berlijn, 24 

Besouwen, pastoor, 165 

Beurden, Henricus van, pastoor, 5, 19, 24, 26, 

32, 33, 37, 46, 47, 52-61, 64-65, 67, 69, 

73, 100, 102, 105, 108, 124, 125, 139, 

155, 156, 162, 184  

Biesen, Antonia, keukenmeid, 69 

Blaarthem, 33 

Bodenstaf, Wilhelmus, kapelaan, 34 

Bokhoven, M. van, beeldhouwer, 26, 28 

Boogaarts, H., 98 

Bosch, pater, 133, 135 

Boxmeer, 18 

Breugel, 33 

Breukel, Antonius van, kapelaan, 35, 137 

Broeren, 25 

- Elisabeth, 24, 135, 

- Gijsbertus, 25, 26, 

- Johanna Peter, 60 

- Johannes, 24-26 

- Martinus, 25 

- Mathijs, Joh. 24, 26, 27, 135 

- Petronella, 24, 135 

Bruin, de, pater, 135 

Brussel, 48 

Buenen, timmerman, 156 

Buijsen, schrijnwerker, 18, 19 

 

Catharina, H. 18, 104 

Cecilia, H., 105 

Clara, H., 28 

Cock, (de), 

- Gezusters, juffrouwen, 24-26 

- Adriaan, 18, 71 

- Anna, 25, 28, 71, 135 

- Christina, 25, 28, 70, 135 

- Elisabeth, 25 

- Gerardus, 27 

- Henrica, 25, 28, 70, 135 

- Johannes, 71 

- Maria, 25, 27, 28, 70, 71 

Coppens, J. A. rector, 3, 4, 47, 132 

Cox, Wilhelmus, pastoor, 35 

Cuijpers, Joseph, architect, 137 

 

Dennenburg, 33 

Deppen, hulpbisschop, 79, 134 

Deurne, 34 

Dieltjes, beeldhouwer, 18 

Diepen, Arn., bisschop, 73 

Diessen, 33 

Dinther, 33 

Doens, pater, OFM Cap., 136 

Donk, Wilhelmina van der, 72 

Doornik (Belg), 136 

Driel, Gerardus van, 60 

Druten 34 

Dubbelden, H. den, apostolich vicaris, 3, 64, 132, 

133 

Den Dungen, 3-6, 26, 31-35, 47, 49-51, 55, 56, 

64, 66, 71-73, 98, 99, 105, 124, 125, 

134-137, 183-185  

- Beusing, 184 

- Boschveld, 98 

- Den Brand, 98 

- Brandschewal, 98, 184 



 
 

 

- De Bus, 183 

- Eikendonk, 3 

- Flaas, 24, 25 

- Grinsel, 28 

- H. Hartplein, 34 

- Den Hoek, 56, 183 

- Kampseveld, 47, 98 

- Kanaal, 98, 182-185 

- De Keer, 185 

- Kerkekamp, 184 

- Kromme Litsestraat, 47, 98 

- Kuipertjes wal, 3, 183 

- Litsestraat, 4 

- Paterstraat, 4 

- Spurkstraat, 183 

- Woud, 183 

- IJvelaar, 183, 184 

Dussen, 32 

Dijk, van, notaris, 58 

Dijk, van, pater, 135 

Dijkmans, 17 

 

Eckart, 99 

Eindhoven, 35 

Ekels, 48 

Elshout, 34 

Emma, regentes, 185 

Empel, 62 

Engelen, 135 

Enthrijk, De wed. van, 99 

Erenbeemt, A. van de, 35 

Esch, 31 

- Adriana, van, 73 

- Antonetta van, 73 

Esser, goudsmit, 19 

Eustachius, H., 28 

Eijkemans,  

- A, 5, 17 

- Ciske, 17 

- Christianus, 71, 135 

- Dien Antonius, 17 

- Egidius, 63 

 

- Francisca Johanna, 56 

- Francis, Ciske, 17, 54 

- Johannes, 56 

- Maria, 17 

Eijsbouts, klokkengieter, 165 

 

 

Franciscus, pater, OFM Cap., 135 

Franciscus, H., 17, 67 

Franssen, C. architect, 163 

 

Geffen, Johannes van, 17, 53, 

Geld van de, H. beeldhouwer, 25, 27, 165 

Geldrop, 35 

Gemonde, 135 

Gemert, van, 25 

Georgius, zie Joris 

Gerwen, van, 133, 135 

Gestel, 33 

Ghijsen Frits, goudsmid, 24 

Godschalk, 

-  Adrianus, 4, 17, 19, 23, 25, 54, 59, 61, 62, 64, 

65, 90, 98, 101, 102, 106, 107-109, 118, 

124, 134, 141 

- Antonius, 4, 49, 50, 140 

- Christianus, priester, 47 

- Hendrina (Dien), 19, 55 

- Johannes, 4, 23 

- Lambertus, priester, 23, 62, 63 

- Mathias, kerkmeester, 4, 17 

Goirle, 32 

Goossens,  

- Goossens, pater, 135 

- Antonius Hubertus, 3 

- Christiaan, 24, 62 

- Gerardus, 98, 

- Henrica, 24 

- Henricus, 54 

- Hubertus, 24 

- Hubertus Christiaan, 62, 63 

- Jennemie Henricus, 54 

- Peter, 98 

Gorcum, 67 

Goulmij, Paulus, pastoor, 34, 35, 137 

Govers, Johanna, 69 

Grave, 62, 63, 70, 

Grinsven, van, 73  

- Adriaan, 31, 63 

- Antonia, (Tonia Bette), 26 

- Elisabeth, 63 

- Francicus Johannes, 59, 140 

- Johannes, 54, 59, 63 

- Maria Catharina, 59 

Grobbendonk, 18 

Groos, Jan, Onderwijzer, 24 

 

Handel, 3 

Hansen, professor, 165 

Hard, de, Maria, 69 

Haren, 31 

Hatert, 71 

Havermans, 116, 

Heck, van 

- Adriana, 71 

- Adrianus, 24 

- Delis, 50 

- Gijsbertus, 28, 55 

- Jan, 56, 57 

- Maria, 36, 72, 



 
 

 

- Roelof, 54 

Heeswijk, 135 

Heeswijk, Gosuinus, kapelaan, 33 

Hellenberg Hubar, Arnoud van, pastoor, 34, 137 

Helmond, 34 

Henricus, H. 67 

's-Hertogenbosch, 3, 4, 6, 17, 24-28, 32-35, 48-

50, 59, 62- 66, 69-72, 98, 99, 102, 104, 

106, 124, 132, 134, 136, 139, 163-165, 

183-185 

- Den Boom, 183, 185 

- Groot Zieken Gasthuis, 73 

- De Havenmond, 183 

- De Hekel, 183 

- St. Jacob, 3 

- Sluis No 1, 3 

Hesselberg, pater, 135 

Heusden, 32, 34 

Heuvel, van den, Petrus, pastoor, 34 

Heijden, van der, 135 

- Antonius, kapelaan, 32 

- Henrica Laurens, 54 

- Frens, 17 

- Marie Thomas, 55 

Hilvarenbeek, 31 

Hoendevangers, kapelaan, 35 

Hoevenaars,  

- Henrica Nicolaas, 60 

- Nicolaas, 61 

Hool, van, beeldhouwer, 18 

Hulselmans, 48 

Hurk van der,  

- Antonij, 24, 49, 50, 58 

- Marinus Antonius, 23, 58, 140 

 

Iersel, van,  

- A., 49 

- Adriaan, 32, 33 

- Arnolda, 19, 49 

- Johannes, pastoor, 3, 18, 19, 32, 46, 49-51, 56, 

101,       103, 135 

- Franciscus, kapelaan, 17, 19, 32, 50, 55 

Illuminata, H., 28 

 

 

Jacobs, Gerrit, 139 

Jacobus, H., 3, 5, 26-28, 67, 71, 163, 165 

Janssen, kunsthandelaar, 24 

Johannes de Doper, H., 67 

Joris / Georgius, H. 18, 32, 104 

Jozef, H., 17, 25, 26, 67, 134 

Julia, H., 28 

 

Kallenbach, organist, 165 

Kempen, van, metselaar, 49 

- Leonardus, 58 

Klessens, pater, 136 

Klijn, Frnaciscus, pastoor, 34, 62 

Kniknij, loodgieter, 48 

Koninkrijk der Nederlanden, 63, 

Coevering, Driek, van de, 56 

Kuijpers, Arie, 56 

 

Laar, van de, 

- Andries, 60 

- Geertrui, 60 

- Wilhelmina, 60 

Laat, A. de, 137 

Laffertee, bouwmaterialen, 58 

Lamoen, Jacobus Hermanus, van, 

schoolmeester, 48 

Langens, H., assistent, 33 

Langewerf, pater, 135 

Laurentius, H. 17 

Leo X111, paus, 133, 135 

Liempd, van, stucadoor, 48 

Liemd, van, pastoor, 19 

Liempde, 47 

Lierop, 33 

Lisdonk, Maria, 24 

Lorette, 67 

Luik, 66, 

Leijtelaar, F. pastoor, 6 

Luijken, pater, 135 

Lucia, H., 17 

 

Maas, Henricus, 61 

Made, 32 

Malden, 33 

Mander, van Karel, kunstschilder, 18 

Maria, H., 17, 18, 23-28, 46, 58, 65, 66, 99, 100, 

104, 106, 116, 134, 137 

Mariendaal, 27 

Marijnen, meubelmaker, 27 

Maurix, Johannes, 57 

Maximilianus, H., 28, 67 

Meide, Meijden, 

- Adrianus van de, 24 

- Willem van de, 98 

Mestrum, G., aannemer, 27, 163, 165 

Meulen, P. van der, 133 

Meerendonk, van de  

- Helena, 25, 70 

- Nicolaas, 25, 70 

Meerwijk, 62 

Merkelbach,  

- J, 50 

- Wilhelmus, 6, 24 

Meulenbroek, 

- Ariana Johanna, 54 

- Johanna, 54 

- Johannes, 54 



 
 

 

- Maria Anna, 53 

- Petrus Wilhelmus, 53 

Middelrode,  

- Assendelft, 47 

Moergestel, 31 

Mollerus, minister, 4 

 

Napoleon Lodewijk, koning, 4 

Natalis, pater, OFM Cap., 136 

Neefs, schilder, 49 

Niessen, de Wed. en Zoon, kunsthandel, 24 

Nieuwkuik, 184, 

Nicolas, P., glazenier, 27, 165 

Nicolaas, St., 99 

Nistelrode, van, 48 

Nistelrooij, A. Van, kapelaan, 35, 137 

Nuenen, van, organist, 165 

- Christina, van, 63 

- Johannes, van, 63 

Nuland, 33 

Nijmegen, 34 

 

Odemare, Eduardus, kapelaan, 35, 137 

Oisterwijk, 27 

O. L. Vrouw, zie Maria. 

Ondersteijn,  

- Johannes, 25, 19, 36, 72, 137 

- Wilhelmus, pater, 137 

Oomen, pater, 135 

Orthen, 64, 65 

Osch, van, 

- Adriana, 58 

- Allegonda, 19, 46, 55, 

- Henricus, 55 

- Johanna Maria, 55 

- Jan Nicolas, 62 

- Nicolaas, 62 

Oss, 35 

Otten, 

- Jan, 55 

- Maria, 55 

Overbeek, Peter, van, 54 

 

Parijs, 24 

Paulus, H., 17 

Paulus, pater, OFM Cap., 135 

Peeters, pater, 135 

Peeters, Jan, koperslager, 27 

Peters, beeldhouwer, 18 

Petit en Fritsen, klokkengieter, 28 

Petrus, H., 17, 67 

Pius 1X, Paus, 134 

Pius X, Paus, 79 

Placidius, H., 67 

Pompen, vicaris generaal, 73 

Poppel (België), 31 

Pijnappels, Christina, 26 

 

Raamsdonksveer, 34 

Rath, Ernst, kapelaan, 34, 35 

Ravels (België), 31 

Ravenstein, 34 

Reek, 18, 165 

Reuzel, 19, 25, 34, 64, 69 

Reijnders, Jan, 5, 6 

Roermond, 19, 27, 163 

Rome, 140 

Rooij, van, beeldhouwer, 23 

Rosmalen, 34, 135, 184 

- Hintham, 33, 185 

Rotterdam, 63 

Rovers, Johanna Lindert, 55 

Rubens, kunstschilder, 18 

Rijkers, Johannes, 55 
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Legenda bij de figuren 
 

fig 1 

De Dungense kerk; vergroot fragment van het 

geschilderde portret van pastoor Van Iersel; kerk-

bezit; foto E. Verzandvoort 

 

 

fig 2 (boven) 

Paterstraat 38-40. Dit huis werd in 1793 

gebouwd; zie fo 4. foto Th. van Uden 

fig 3 (onder) 

Een van de ijzeren ankers boven de gewelven 

van de kerk; zie fo 5. 

 

fig 4 (boven) 

Het huis van Rijnders op het Grinsel; zie fo 5; 

kopie L. van Minderhout 

fig 5 (onder) 

Detail van de preekstoel; zie fo 18: foto E. 

Verzandvoort 

 

fig 6 (boven) 

"De verzoening van Jacob en Esau"; zie fo 18; 

foto E. Verzandvoort 

fig 7 (midden) 

Een ster in de vloer van de kerk; detail van een 

ansichtkaart uit eerste kwart 20e eeuw; zie fo 19. 

KADD 

fig 8 (onder) 

Het enige oude raam uit 1860 van de kerk; boven 

het gewelf van het zuidelijke transept; zie fo 22. 

foto E. Verzandvoort 

 

fig 9 (boven) 

Twee van de schilden die het gilde van St. Joris 

aan de kerk schonk; zie fo 23; fotokollektie E. 

Verzandvoort 

fig 10 (links onder) 

Detail van een foto van het klooster, zoals het in 

1869 is gebouwd, met het beeld van Antonius; 

zie fo 23; fotokollektie e. Verzandvoort 

fig 11 (rechts onder) 

Een der staties van de kruisweg; zie fo 25; foto 

Th. van Uden 

 

fig 12 (links boven) 

Het processievaantje uit 1895 van fo 26; foto Th. 

van Uden 

fig 13 (rechts boven) 

Het hoogaltaar dat in Turnhout gehaald was door 

Adriaan van Griensven; zie fo 31. KADD 

fig 14 (onder) 

Blz 3 en 4 van het Handboekje ten dienste der 

leden van het broederschap van het heilig hart 

van Jezus; zie fo 64. 

 

fig 15 (boven) 

Een wagen uit de kindsheidoptocht van rond 

1950; zie fo 65; fotokollektie E. Verzandvoort 

fig 16 (links onder) 

De relikwie van het heilig kruis van fo 67. KADD 

fig 17 (rechts onder) 

Herdenkingsprentje aan de missie van 1843, op 

fo 132. 

 

fig 18 

Schoonmaak in 2000 van het familiegraf van 

burgemeester Van Rijckevorsel  81 jaar na zijn 

dood; zie fo 139; foto E. Verzandvoort 

 


