
1 
 

De Dungense schuurkerk  
 
door Henk Beijers uit Vught 
 
Ter inleiding 
Na de Vrede van Munster waarbij de 
katholieken hun eigen kerken moesten afstaan 
aan de aanhangers van de ware christelijke 
gereformeerde religie brak een vervelende 
periode aan voor de katholieke bevolking. De 
katholieken moesten noodgedwongen hun 
godsdienstoefeningen doen in vaak 
provisorisch ingerichte schuurkerken ook wel 
kerkenhuizen genoemd. Erg solide gebouwen 
waren het niet en als je de lijst van aanvragen 
ziet binnen Staats-Brabant waarin rekesten 
worden gestuurd naar de Staten Generaal in 
Den Haag en waarin permissie werd gevraagd 
om bouwvallige schuurkerken te mogen 
repareren, vergroten, en verlof om oude 
schuurkerken te mogen vervangen door 
nieuwe, dan word je daar allesbehalve vrolijk 
van. Alles werd van hogerhand streng 
gereguleerd en gecontroleerd. In 2008 is een 
uitvoerige studie verschenen in het 
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 
waar in alfabetische volgorde alle aanvragen 
per stad of dorp staan gebundeld, van 
sommige plaatsen zelfs meerdere aanvragen. 
Na de inval van de Fransen in 1672 werden de 
strenge verordeningen voor de katholieken 
enigszins versoepeld en tegen betaling van 
zgn. recognitiegelden werd het een en ander 
oogluikend toegestaan. Vanaf 1721 was 
toestemming vanuit de Staten Generaal 
verplicht. Goed veertig jaren later volgde een 
instructie t.a.v. de te gebruiken maten en 
materialen en moest het rekest van pastoor en 
kerkmeesters vergezeld gaan van een tekening.  
 
Het verzoekschrift vanuit Den Dungen 
In de aangehaalde studie is sprake van ca. 235 
aanvragen waarvan 75 met een 
plattegrondtekening, allemaal archiefstukken 
die in het archief van de Staten Generaal 
gelukkig nog zijn terug te vinden. Bij mijn 
bestudering in de studiezaal van het Brabants 
Historisch Informatie Centrum [BHIC] van de 
Resolutieboeken van de Staten Generaal m.b.t. 
de Meierij van ’s-Hertogenbosch vond ik op  

 
21 januari 1790 het rekest van de Dungense 
pastoor Johannes Franciscus Storimans en zijn 
kerkmeesters met een vriendelijk verzoek een 
nieuwe kerkschuur te mogen bouwen. Een 
kopie van die verlofaanvrage werd opgestuurd 
naar de toenmalige hoogschout van stad en 
Meierij van ’s-Hertogenbosch Charles Bigot, 
die op zijn beurt de Staten Generaal zou 
moeten adviseren. Later in het jaar volgt een 
reactie en wordt de bouw toegestaan. 
 

 
Paterstraat 38-40. Het linker gedeelte is de voormalige 
pastorie. De schuurkerk is afgebroken. 
 
 

 
Paterstraat 38-40. Het vooraanzicht van de voormalige 
pastorie (Dia van de heemkunde-vereniging). 
Opmerkelijk zijn het bovenste raam en het raam boven 
de deur. 
 
De bouw zelf 
Er is overleg geweest met enige Haagse heren 
belast met de Meierijse zaken en een deputatie 
vanuit de Raad van State en op 16 juli wordt 
gemeld dat men de missive van Charles Bigot 
nader heeft onderzocht. Het rekest van pastoor 
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en kerkmeesters is uitvoerig bekeken en er 
volgt aan akkoordverklaring en kan men op 
basis van de ingediende tekening aan de bouw 
van een nieuwe kerkschuur beginnen, op de 
plaats waar de huidige kerkschuur staat nl. 
vast tegen de pastorie  van de roomse pastoor, 
precies even breed als de bestaande en 
binnenwerks 39 Rijnlandse voeten en ter 
lengte van 69 voeten. De zijmuren mag men 
optrekken in steen en aan beide zijden 
opmetselen ter hoogte van 13 voeten onder de 
muurplaat. In de zuidelijke zijmuur worden 5 
vierkante kozijnen of lichten aangebracht, 
hoog 7 en breed 5 voeten, met buitenwaarts 
opdraaiende glasramen in lood gezet en van 
binnen voorzien van houten blinden. In 
dezelfde muur zal ook een deurkozijn met 
deur geplaatst worden hoog 6 ½ en breed 3 
voeten en 3 duimen, van onder met een stenen 
dorpel en stenen noten onder de stijlen, om te 
dienen tot een ingang in de kerkschuur voor de 
huisgenoten van de pastoor. Tegen die 
buitenmuur zal men buitenwaarts uitmetselen 
een muur 3 voeten diep en 9 voeten breed, 
boven voorzien van een afdak om daarin een 
houten biechtstoel te plaatsen. In de 
noordelijke zijmuur mag men 4 kozijnen of 
lichten aanbrengen zoals voor de zuidelijke 
zijmuur staat aangegeven. In de noordelijke 
muur westwaarts mag men een deurkozijn 
plaatsen met een dubbele deur die kan dienen 
als in- en uitgang voor de kerkgangers ter 
hoogte van 8 en breedte 6 voeten van onder 
met een stenen dorpel en stenen noten onder 
de stijlen en boven die deur een glasraampje. 
In dezelfde muur oostwaarts zal ook een 
deurkozijn met deur geplaatst worden die 
dienst doet als in- en uitgang voor zieken of 
voor hen die een ander ongeval overkomt, van 
gelijke hoogte en breedte als geldt voor de 
zuidelijke muur. Voorts zal men de kreupele 
gevel aan de westzijde in steen opmetselen en 
wel zo hoog dat de gordingen liggen op de 
gebintstijlen daarin van ijzeren ankers kunnen 
worden voorzien, stellende in die gevel 4 
kozijnen of lichten waarvan twee op de 

zangzolder komen en twee wederzijds de 
zangzolder beneden in de kerk ter breedte en 
hoogte als in de andere muren. Voorts zal men 
aan de oostzijde tegen het huis van de pastoor 
een brandgevel in steen opmetselen, zodanig 
dat die wederzijds gelijk komt met het dak van 
de schuurkerk, behoudende daarin de 
doorgang tot de sacristie en de woning van de 
pastoor, alles volgens de geformeerde 
tekeningen. Ten slotte zal de gehele 
kerkschuur worden voorzien van riet en de 
vorst met blauwe gebakken vorstpannen 
bedekt worden. Het dak zal men van binnen 
met planken zoldersgewijs beschieten, de 
vloer in de kerkschuur beleggen met blauwe 
gebakken plavuizen. Voorts kunnen geplaatst 
worden de nodige altaren, communiebank, 
preekstoel, zitbanken, beelden en verder 
meubilair als men nodig acht. Ter 
conservering van al het houtwerk is toegestaan 
dat te verven met een ‘modeste couleur’ en 
voorts alles te voorzien van ijzer, sloten, 
grendels naar de eis van het werk. Een extract 
van dit schrijven zal worden toegezonden aan 
de hoogschout ter informatie.  
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