De kerkfabriek van de Sint-Jan
tot 1629

In de boeken van Hezenmans, Smits, Mosmans en het
meer recente standaardwerk van C. Peeters stond het
kerkgebouw centraal: elke steen wordt bij wijze van spre. ~ kerkfabriek blijft echter nagenoeg onbeken b e l i ~ h tDe
sproken. Mosmans besteedt welgeteld twee bladzijden
aan ontstaan en ontwikkelingen van de kerkfabriek3
Her en der staan in zijn boek nog enige details, maar
onvoldoende voor wie meer informatie zoekt. Dat is een
merkwaardige omissie, omdat deze auteurs hebben geput uit het archief van de Sint-Jan. Juist de kerkfabriek
heeft immers aan de wieg gestaan van dit archief.
De kerkfabriek in het algemeen

Een kerkfabriek is een instelling voor de materiële verzorging van de kerkdienst en van het kerkgebouw.

Een lerkfabnek was verbonden aan kathedralen, collegiale
kerken en parochiekerken. Bij een kathedraal, de hoofdkerk van een bisdom, loopt de ontwikkeling parallel aan
het ontstaan van het kapittel in de 12e eeuw. Het vermogen van het bisdom moest worden verdeeld tussen het
hoofd van een bisdom, de bisschop, en een raad, het
kapittel, een aantal geestelijken, verbonden aan de kathedraal. Feitelijk kreeg het kapittel de zeggenschap over het
(onderhoud van het) kerkgebouw, hoewel de kerkfabriek
deze taak officieel zelfstandig uitoefende. De kerkfabriek
was dus eigenlijk een onderdeel van het kapittel. Dat
gold ook voor collegiale kerken: parochiekerken onder
het bestuur van een kapittel. Het kapittel benoemde kerkmeesters uit zijn midden, zonder invloed van buiten af.4
Een andere ontwikkeling betrof parochiekerken onder de

competentie van een pastoor. De pastoor had alle zeggenschap over de bestemming van de gelden voor zijn kerk.
Deze gelden bestonden voornamelijk uit schenkingen
van (rijke en minder rijke) leken met als doel verfraaiing
en onderhoud van het kerkgebouw. Het ligt voor de hand
dat deze leken zeggenschap wensten in het beheer van
dit vermogen. De pastoor ontving een eigen prebende
(een soort salaris),terwijl de kerkfabriek verantwoordelijk
was voor het kerkgebouw. Kerkmeesters werden door en
uit de lekengemeenschap benoemd. In de steden eigende
de plaatselijke elite zichzelf deze taak meestal toe.5
De kerkfabriek van de Sint-Jan

Onbekend is wanneer de kerkfabriek van Sint-Jan is ontstaan. Dit hangt samen met de ontstaansgeschiedenis
van de Sint-Janzelf, waar weinig van bekend is door
gebrek aan bronnen uit deze tijd. De oudste, nog aanwezige, vermelding van de kerkmeesters van Sint-Jan
dateert uit 1295: in een testament worden enige erfelijke
inkomsten geschonken aan een aantal personen.6 Als
intermediair treden onder meer de kerkmeesters op.
De Sint-Janzelf wordt reeds in akten uit 1231 en 1270
vermeld:7 de hertog van Brabant vervreemdt het patronaatsrecht van de Sint-Jan(dit is het recht om geestelijken in hun ambt te benoemen en hierop toezicht te houden). Misschien heeft in deze tijd al een kerkfabriek
bestaan, aangezien het gebouw waarschijnlijk nog in het
bezit was van de hertog en de parochiale gemeenschap
daarover derhalve geen zeggenschap had. De stanis van
de Sint-Janis in deze tijd ond~idelijk.~
Een parochiale kerkfabriek

De kerkfabriek van Sint-Janheeft steeds het karakter van

een parochiale kerkfabriek gehad en ook gehouden. De
herkomst van kerkmeesters geeft daarvoor een belangrijke indicatie. Het merendeel fungeerde in het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch. Sommigen waren ook lid
van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, bij uitstek
alleen toegankelijk voor de Bossche elite. In een
parochiale kerkfabriek was het merendeel van de kerkmeesters leek en afkomstig uit de stedelijke elite.9 Dok
na de verh&ng in 1366 van de Sint-Jantot collegiale
kerk komt hierin geen verandering. Nog steeds verschijnen er alleen leken als kerheesters. Het lijkt er zelfs op
dat het stadsbestuur het kapittel geen kans bood om de
kerkfabriek in te palmen. Net als vóór 1366 waren de
kerkmeesters steeds verplicht om jaarlijks rekening en
verantwoording af te leggen aan het stadsbe~tuur.~~
In 1559 werd het bisdom 's-Hertogenboschopgericht met
als hoofdkerk de Sint-Jan.Als gevolg van het cosialie van
Trente (1545-1563) probeerde de bisschop het beheer van
de kerkgoederen en daarmee van de kerkfabriek te verkrijgen.Het stadsbestuur protesteerde heftig en haalde
uiteindelijk bij vonnis voor de Grote Raad van Mechelen
in 1610 zijn gelijk. Het vonIlis verwees naar de oude situatie: het stadsbestuur was altijd al verantwoordelijkvoor
de kerkfabriek en dit moest zo blijven. Bovendien
bekrachtigde het vonnis nog een regeling wit 160s: kerkmeesters moesten afkomstig zijn uit het stadsbestuur.
Dit gold tot 1629, toen de Sint-Jan in gereformeerde handen kwam.I1
Taak van kerkmeesters

De voornaamste taken van kerkmeesters betroffen het
beheer van het kerkgebouw het regulier onderhoud,
zoals het schoonmaken van kerk en kerkhof en de materiële verzorging van de kerkelijke diensten: aankoop van
kaarsen, wijn, misbrood (voor de hosties) en wierook.12
Bovendien hadden zij de supervisie over alle bouwwerkzaamheden aan de kerk. Behalve deze reguliere taken,
vervulden de kerkmeesters nog andere functies, zoals het
beheer van de goederen van de Sacramentsbroederschap
(opgericht rond 1495).'3 In enkele gevallen waren kerkmeesters betrokken bij de benoeming van kapelaans van
altaren. Dit waren priesters met een prebende, meestal
bij testament door leken geschonken. Als voornaamste
taak had deze kapelaan het lezen van missen voor het
zielenheil van de testateur: zoals de fundatie door Gijsbert van Bakel in 1418.~4Ook hadden de kerkmeesters
zeggenschap over de cantorij (de zangschool van de

kerk). Samen met de deken (het hoofd) van het kapittel
en de twee oudste kanunniken benoemden zij de zangmeester (de cantor).I5Als laatste neventaak bleken kerkmeesters betrokken bij het bestuur van het Jan Moonsgasthuis: samen met de procurator van de Tafel van de
Heilige Geest waren zij verantwoordelijk voor de boekhoudkundige huishouding.r6

Inkomsten
Grofweg zijn de inkomsten van de kerkfabriek in dne
grote categorieën te verdelen: opbrengsten uit onroerend
goed, structurele inkomsten en incidentele. Uit de Middeleeuwen zijn weinig kerkrekeningen overgeleverd.
Hierdoor is het moeilijk zicht te krijgen op het onroerend goed van de kerk en haar inkomsten. Daarom hebben wij akten waarin de kerkfabriek allerlei goederen verwerft in een databaseprogramma verwerkt. Een ander
belangrijk hulpmiddel in combinatie met het computerprogramma bleels een cijnsboek uit rGo7-~Gzg.Hierin
staan allerlei erfelijke inkomsten die de kerkfabriek van
Sint-Jantoekwamen met een overzicht van het onroerend
goed.I7 Dat onroerend goedbezit van de kerk blijkt van
ondergeschikte betekenis: het cijnsboek vermeldt slechts
geringe inkomsten uit onroerend goed. Een belangrijke
uitzondering is een viertal hoeven in de omgeving van
~arle-~ixte1.1~
Deze leverden de kerkfabriek per jaar een
aardige hoeveelheid rogge, die werd opgeslagen op de

zolder van de bouwloods in afwachting van de definitieve
bestemming: eigen gebruik of verkoop.Ig Van meer
gewicht waren de structurele inkomsten, de grondrenten.
Deze ontstonden als een eigenaar van een onroerend
goed geld nodig had. Dan belastte hij zijn goed met een
rente, die hij verschuldigd was (meestaljaarlijks) te betalen aan degene die hem het geld had geleend. Bleef hij
nalatig, dan verviel het onroerende goed aan de geldschieter. Het inkomen van de kerkfabriek bestond voor
een groot deel uit deze renten. Tal van grondrenten en
een aanmerkelijk deel van het onroerende goed verkreeg
de kerkfabriek via testamentaire schenking. Geen enkele
sociale groep schonk opvallend meer dan andere groepen. De schenkers waren hoofdzakelijk Bosschenaren. Hun schenkingen hadden tot doel de financiering van
een priester die geregeld een mis voor het zielenheil van
de testateur moest lezen. Dit gebeurde meestal aan het
altaar, toegewijd aan het miraculeuze beeld van Onze
Lieve Vrouw.20 Financiering van een graf kwam ook regelmatig voor. De kerkfabriek had immers zeggenschap
over het begraven in de kerk.21
In het aantal schenlungen en verwemingen is een patroon
te herkennen. Een eerste piek in de renten valt te constaparallel met grote bouwactiviteiteren tussen 1350-1400,
ten. Na deze periode is er een duidelijke terugval. Misschien hangt deze samen met economische ontwikkelingen, veranderde inkomens-/vermogensverhoudingenof

ontwikkelingen binnen de religieuze beleving. Een tweede piek treffen we aan tussen 1450-1520. Dan neemt het
aantal verwervingen en schenkingen van onroerend goed
toe. Na 1500 is er sprake van een scherpe daling. Deze
hangt samen met maatregelen van de centrale overheid
tegen de verwerving van onroerend goed door kerkelijke
instellingen. Hieronder vielen niet de renten. Dat na 1520
het aantal verworven renten toch daalt, valt misschien te
verklaren uit de volgende factoren: de vele oorlogen in
deze periode; de oprichting in 1559 van het bisdom 's-Hertogenbosch en van nieuwe parochies, waardoor schenkingen van leken over meer ontvangers werden verspreid
(m.a.w. de spoeling werd dunner); (de opkomst van) het
protestantisme met een andere spiritualiteit, een andere
verhouding met God, waaraan de oude kerkelijke instellingen niet konden voldoen. Velen zochten andere manieren
om hun verbondenheid met het hiernamaals en met God
vorm te geven.22
Andere inkomsten waren naar verhouding van geringe
betekenis. Eén was de zogenaamde annusfabnce. Deze
overeenkomst tussen kapittel en kerkfabriek uit 1461
hield in dat bij overlijden van een kanunnik de inkomsten uit zijn prebende in het tweede jaar na zijn dood
toekwamen aan de kerkfabriek. In het eerste jaar gingen
de inkomsten naar zijn familie (annus gracie). Het inkomen van één jaar werd gesteld op 40 Rijnse gulden; hierin kwam geen verandering. Uit het cijnsboek blijken de
inkomsten uit de annusfabnce per jaar nog aardig te kunnen 0plopen.~3Een bescheiden bron van inkomen was
afkomstig van de gilden: als een gildenlid meester werd,
betaalde hij een bepaalde som gelds (intreegeld). Enkele
gilden bestemden een klein deel voor de kerkfabriek.4
In principe had de kerkfabriek geen zeggenschap over
altaren en kapellen die onder de verantwoording van derden vielen, zoals de kapel van de Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap en de gildenaltaren. Daarentegen hadden
de kerkmeesters wel zeggenschap over het altaar, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. Haar beeld had volgens de
overlevering veel wonderen verricht, waardoor van heinde en ver vele pelgrims naar dit altaar kwamen en allerlei
Van
s belang waren ook kleizaken, ook geld, s ~ h o n k e n . ~
ne eenmalige legaten in testamenten, soms bedragen van
een stuiver. Ook uit de grafrechten verkreeg de lrerkfabriek geld. Iedereen die zich wilde laten begraven was
verplicht tot een bijdrage van zeven stuiver.26
De stad heeft de kerkfabriek in de zestiende eeuw,
wegens dalende inkomsten en enorme onkosten door de
beeldenstorm van 1566 en de torenbrand van 1584,
financieel soelaas geboden door collectes, belasting- en
huurverhogingen en eenmalige l1ijdragen.~7
Een globale vergelijking van de inkomsten van de kerkfabriek van Sint-Jan met die van de Dom in Utrecht en van
de collegiale kerk van Onze Lieve Vrouw in Antwerpen
laat zien dat het kapittel voor de Sint-Jan geen grote rol

speelde. Bij kathedrale collegiale kerkfabrieken verschafte
het kapittel juist het leeuwendeel van het inkomen.^^
Uitgaven

Het zal niemand verbazen dat het grootste gedeelte van
het inkomen is opgegaan aan bouw en onderhoud van
het kerkgebouw. De kerkfabriek betaalde behalve het
(bouw)materiaal ook de werklieden, hun eten en drinken.
Over de bouw van de kerk hebben Hezenmans, Smits,
Mosmans en Peeters voldoende geschreven, zodat ik met
een summier overzicht van bouwactiviteiten kan volstaan. Deze vonden regelmatig plaats, maar in de 15e eeuw
nemen deze een hoge vlucht, toen de rniddentoren werd
opgetrokken. Na 1530 wordt niet of nauwelijks meer
gebouwd, alleen na 1584 wordt nog koortsachtig gewerkt
aan herstel van de kerk, als rniddentoren en interieur na
Ook het
een blikseminslag door brand worden venvoe~t.~g
kerkmeubilair met uitzondering van een groot deel van de
altaren, viel onder de competentie van de kerkfabriek: stoelen, koorgestoelte, het oksaal en een ciborie. Na de beeldenstorm in 1566 met veel schade aan het meubilair, was
dit een zware lrostenpost. De materiële verzorging van de
eredienst was eveneens een aangelegenheid voor de kerkfabriek: de aankoop van kaarsen, wierook, misbrood (waarvan hosties werden gemaakt), wijn en, in enkele gevallen,
ook priestergewaden.
De kerkfabriek had natuurlijk ook uitgaven die een instelling nodig heeft om zich te handhaven, zoals het betalen van grondrenten over onroerend goed, proces- en
reiskosten, kosten voor het opmaken van akten. Een jaarlijks terugkerende post uitgaven is die ten bate van de
armen. Verschillende malen is de kerkfabriek betrokken
bij een uitdeling aan armen. De bekendste is die van
Gozewijn van den Broek, in 1530 gesticht, onder toezicht
van de rectoren van het Ba~xkoorke.3~
De kerkfabriek had ook regelmatig een (klein) aandeel
in de onkosten van processies. De Onze Lieve Vrouweprocessie gold als de belangrijkste.jl Toch ontving deze
Waarschijnlijk
processie jaarlijks maar enkele ~tuivers.3~
houdt dit luttele bedrag verband met het feit dat de
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap de processie organiseerde en daarvan als de grootste financier optrad.
Tot slot

De uitgaven van de kerkfabriek van Sint-Jan ontlopen die
van de Dom of de Lieve Vrouwekerk nauwelijks. Overal
was de grootste kostenpost het kerkgebouw zelf en alles
wat daarbij hoorde33
De kerkfabriek van Sint-Janheeft tot 1629 een parochiaal
karakter. Kerluneesters waren leken en afkomstig uit de
stedelijke elite. Zij betaalden ook de meeste uitgaven; andere instanties als bisdom en kapittel speelden geen rol
van betekenis.
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