
Correcties voor de Bossche Encyclopedie 
 
Onderdeel: Kerken; Grote Kerk. 
 
 
Bouwjaar 
 
Gebouw 1820, interieur 1821, in gebruik name 6 januari 1822. 
"Moesten wel zorgen voor een andere kerk voor de hervormden". Dit is niet aan de orde. De voorziening 
voor de hervormden was het in gebruik geven van de St. Geertruikerk. 
 
Rijksmonument (Orgel) 
 
Gasselstraat 3. 
Uit 1821, moet zijn: 1820. 
"In 1831 gemaakt door J. Bätz". Moet zijn: gebouwd van 1825 tot en met 1829 en geplaatst in 1831. 
 
Geschiedenis 
 
1816. "De katholieken moeten een bedrag van zestigduizend gulden in 's Rijks kas storten. Uit deze 
schatkist zal voor de hervormden een geheel nieuwe kerk gebouwd worden".  
Moet zijn: "Voor het niet uitvoeren van een aantal bepalingen van het decreet van Napoleon van 
December 1810 door de rooms-katholieken, o.a. de opdracht een aantal kerken te verkopen en de 
opbrengsten te storten in de "Kerkfabriek" (Het fonds waaruit het onderhoud aan de kerken moest 
worden betaald.). 
Die verkoop vond niet plaats. Wel werd onderhoud aan de kerken opgedragen en uitgevoerd. De 
aannemers kregen geen geld maar schuldpapieren. Bij het aantreden van Koning Willem I vroegen die 
aannemers wanneer zij geld zouden ontvangen. 
Koning Willem I besloot dat de toestand kon blijven zoals zij nu was, ergo het niet verkopen van de 
kerken werd gedoogd, maar dat de Rooms katholieke Gemeente voor dit voorrecht aan de Staat 
zestigduizend gulden zouden betalen. 
Achteraf blijkt dat de Staat aan de Rooms Katholieke Gemeente zesenvijftigduizendzeshonderd gulden 
subsidie verstrekt "om hen in staat te stellen de zestigduizend gulden te betalen". 
Voor een ander onderwerp ontvangt de Rooms katholieke Gemeente nog tienduizend gulden. Wat 
Vicaris van Alphen, van de Rooms Katholieke Gemeente tot de schriftelijke opmerking bracht omtrent 
het betalen van de zestigduizend gulden aan de Staat, "Wij zijn er goed afgekomen. Wij hielden er nog 
aan over". 
 
1817. "Kregen de protestanten dringend behoefte aan een eigen gebedshuis. In 1817 begonnen zij dan 
ook met de bouw van een nieuwe kerk". 
Moet zijn: de protestanten kregen de St. Geertruikerk. Omdat deze later te klein werd voor de 
protestanten bepaalde Koning Willem I in 1816 dat er in verband met het te klein zijn van de St. 
Geertruikerk voor de protestanten een nieuwe kerk zou worden gebouwd op Staatskosten. Bouw gestart 
in 1820. 
 
 
Correcties aangedragen door: 
 
J.J. van Veldhuizen. 
Oud Kerkvoogd van de Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch. 
Oud IJkmeester van de Dienst van het IJkwezen te 's-Hertogenbosch. 
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