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Geuzen in de Sint-Joriskerk

De beeldenstorm in Amersfoort van 1572 leverde de kerkmeesters van de 
Sint-Joriskerk bergen werk om alles weer gerepareerd te krijgen. De oudst
bewaarde rekening geeft een boeiende indruk van wat de geuzen in de kerk
vernielden. 16-eeuws Amersfoort is plotseling dichtbij.  

door ALICE VAN DIEPEN

Onlangs heeft Archief Eemland het beheer gekregen over

de oudst bewaarde rekening van de St.-Joriskerk. Deze

zogenoemde kerkmeestersrekening behoorde oorspron-

kelijk tot het archief van de Nederlandse Hervormde ge-

meente Amersfoort, maar was terechtgekomen in de

afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbiblio-

theek Amsterdam (zie p. 22).

De kerkmeesters waren verantwoordelijk voor het beheer

van kerkelijke goederen en ‘de materiële zorg voor de ere-

dienst’. De rekening is van grote historische betekenis,

omdat hierin wordt omschreven welke reparaties zijn ge-

daan aan de altaren, de beelden en reliekschrijnen die

waren beschadigd tijdens de eerste Amersfoortse beel-

denstorm van 1572. Hierdoor krijgen we een unieke in-

druk van de inrichting van de kerk vóór de Hervorming.

Zo was de kerk beroemd vanwege een stukje van de

doornenkroon van Christus en een reliek van Sint Joris;

deze zijn in 1572 verloren gegaan. 

OPNIEUW KATHOLIEK
Ten tijde van de oorlog tegen Spanje bleef Amersfoort

rooms-katholiek en trouw aan koning Philips II. In 1572

werd de stad tijdelijk door geuzen bezet. Zij trokken op

19 augustus van dat jaar de stad binnen en plunderden

de kerken. De geuzen voerden de hervormde leer door,

maar zij moesten de stad op 20 november alweer verla-

ten. Daarna ging deze weer over naar de katholieke reli-

gie. Pas in 1579 werd de stad gedwongen de zijde van

de opstandelingen te kiezen door de kortstondige bele-

gering van Jan van Nassau, de broer van Willem van

Oranje. De groeiende spanning tussen katholieken en pro-

testanten mondde uit in nieuwe beeldenstormen. In 1580

werd het calvinisme of de gereformeerde religie de enige

godsdienst waarvan een openbare eredienst was toege-

staan.  

De kerkmeestersrekening omvat maar liefst 65 pagina’s

en is opgemaakt door Hessel van Duverden, Willem An-

driess(oon) en Jan van der Burch over het boekjaar 1572-

1573. Deze kerkmeesters maakten trouwens in dezelfde

periode ook regelmatig onderdeel uit van het stadsbe-

stuur. De rekening is pas een paar jaar later opgesteld

nadat het stadsbestuur gevraagd had verantwoording af

te leggen, net als die over de jaren 1575-1576. (De exem-

plaren over de jaren 1573-1574 en 1574-1575 zijn ver-

loren gegaan). De rekening is officieel op 29 augustus

1579 ‘gehoirt ende gesloeten’ door het Amersfoortse

stadsbestuur, in aanwezigheid van Jan van der Burch.

INKIJKJE
C.A. van Kalveen heeft de kerkmeestersrekening uitvoe-

rig beschreven. Van het document bestaat al enige tijd

een integrale transciptie en een kopie daarvan is bij Ar-

chief Eemland aanwezig. In de eerste 35 bladzijden
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wordt met geen woord gerept over de beeldenstorm, een

term die later door historici op de gebeurtenissen in de

16e eeuw is geplakt. Pas op bladzijde 36 wordt voor het

eerst de term guesen (geuzen) genoemd. Het document

betreft een jaarrekening, waarin alle inkomsten en uit-

gaven, gegroepeerd per categorie, terug te vinden zijn.

Door zijn feitelijkheid geeft het een minutieus beeld van

het kerkelijk bedrijf, zoals opbrengsten van de verhuur

van grond, gebouwen, erfpachten en losrenten. Dat de

bezittingen van de St.-Joriskerk niet bij de stadsgrens

ophielden, blijkt wel uit het feit dat er ook namen in

staan van plaatsen als Bunschoten, Eemnes, Hoogland

en Scherpenzeel. De meeste bedragen worden op een

vaste dag geïnd, zoals op Sint-Thomasavond (20 decem-

ber). Sommige rente-inkomsten hadden een aparte be-

stemming, bijvoorbeeld de uitdeling aan de armen. De

opbrengst van deze vaste goederen vormde veruit het

grootste deel van de inkomsten van de kerkmeesters. 

DOPEN EN BEGRAVEN
Vanzelfsprekend houden veel inkomsten verband met

het dopen en begraven in de kerk. Kinderen werden niet

alleen gedoopt, maar ook gewogen. Per kind kostte dat

2 stuivers. Een vast tarief voor het begraven is 1 gulden

en 4 stuivers, hoewel er in één geval sprake is van een

bedrag van 15 stuivers ‘overmits d’armoede’. Het over-

grote deel van de begrafenissen vond in eigen graven

plaats, waarvoor betaald was. Op 7 november 1573 staat

Wouter van Blokland vermeld als zijnde begraven. Hij

had nog in november 1572 800 gulden aan de stad

geleend in verband met de betaling van Spaanse troe-

pen die voor de stad gelegerd waren. In september 1573

heeft hij samen met zijn vrouw bij testament het Blok-

landsgasthuis gesticht. Van en/of voor maar liefst 70

overleden burgers worden inkomsten verworven voor het

luiden van de klok ‘op maenstonden ende jaergetijden’.

Per keer levert dit 2 stuivers op. 

ARMEN
Vanaf bladzijde 33 volgen de uitgaven, zoals voor de

aankoop en het malen van tarwe en voor het bakken

van brood. Naast giften in natura, werd er ook geld uit-

gedeeld aan de armen, zoals  ‘ses stuver die den armen

op Sint Joriskerckhof gedeylt werden op den Goeden

Vrijdach’. Tussen alle betalingen staat er een aanteke-

ning van een van de kerkmeesters, die hier voor het eerst

in de eerste persoonsvorm schrijft. Hij vermeldt dat hij

met Maria Hemelvaart (15 augustus) de brooduitdeling

niet helemaal heeft kunnen uitvoeren, vanwege de ‘me-

nichfoudige notelicke reparatie de die kerck behoefden

duer die Guesen ende anders gebroken’. Vrij terloops

wordt hier in de kerkrekening dus voor de eerste keer

melding gemaakt van de vernielingen door de geuzen.

De lijst met betalingen gaat daarna gewoon door, zoals

voor de twee doodgravers die de kerk in dienst had, pro-

cessiekruisdragers, 20 gulden aan Henrick Spruyt, de

organist van de kerk, aankopen van wijn die als miswijn

werd gebruikt, en veel betalingen voor was, waar kaar- �
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bij het sacramentshuisje dat op het sacramentsaltaar

stond. De leidekker Cornelis Willemssz. en zijn knecht

kregen opdracht voor werkzaamheden aan het dak en

de toren. Doodgravers werden ingezet om het puin van

de stukgeslagen beelden op het kerkhof af te voeren bui-

ten de Kamppoort, nadat zij het bruikbare materiaal

eruit gehaald hadden. De gebroken touwen in de klok-

kentoren moesten vernieuwd worden, er werd opdracht

gegeven voor een nieuwe preekstoel en de glazenmaker

Cornelis Anthonissz. kreeg 28 gulden en 3 stuivers voor

het maken van nieuwe glazen en het repareren van een

deel van de ramen. Helaas is er van de oude ramen niets

meer overgebleven in de kerk. Wel heeft Archief Eem-

land een ontwerptekening van een raam dat dateert uit

1553 en dat vermoedelijk bij de beeldenstorm verloren

is gegaan.  

De timmerman Peter Claessz. moest diverse houtrepara-

ties uitvoeren aan deuren, panelen, kisten ‘’t welck bij de

Guesenknechten aen stucken geslagen was’. Zelfs de ket-

tingen van de boeken in de librije waren kapotgeslagen

en moesten gerepareerd worden. De verzorger van het

uurwerk in de toren, David van Weede, nam onder ande-

re deze reparatiewerkzaamheden op zich. 

Door het optreden van de geuzen was ‘’t meerdeel van

den altairs gecasseert ende ontwijt’. Een groot bedrag

werd uitgetrokken voor het opnieuw wijden van de alta-

ren. Daarvoor kwam de wijbisschop uit Utrecht, Johan-

nes Knijff, naar Amersfoort. De kosten voor de reis van

de bisschop hadden onder meer te maken met de inzet

van extra knechten voor zijn beveiliging. Die kosten wer-

den trouwens voor de helft door de stad betaald, omdat

de wijbisschop in één moeite door de kinderen het hei-

lig vormsel gaf. 

BETEKENIS
Deze rekeningen zijn dus om meer redenen een belang-

rijk historisch document. Niet alleen blijkt hieruit dat de

geuzen in de St.-Joriskerk aanzienlijke vernielingen heb-

ben aangericht, de rekeningen geven ook veel informa-

tie over het oorspronkelijk interieur dat een paar jaar

later, vanaf 1580, definitief verdwenen was. Verder ge-

ven ze een gedetailleerd beeld van de kerkelijke uitga-

ven en inkomsten en daarmee een goed beeld van het

kerkbedrijf aan het eind van de 16e eeuw. Ten slotte zijn

de rekeningen van belang vanwege het grote aantal

namen van burgers van de stad (en omgeving?). Hoewel

het vaak een droge opsomming is komen die 16-eeuwse

Amersfoorters plotseling dichtbij. Mensen die begraven

zijn, waar een kaars voor wordt aangestoken, waarvoor

de klok wordt geluid. Meester Jan Tol, Cornelis Craen

Backer, Alydt Beeren, Claes Vlugs, Marritgen Cremers,

Elizabeth van Lievers, Sijmon Willem Alberts en vele an-

deren. Ze hebben geen gezicht, maar zijn viereneenhal-

ve eeuw later wel in de archiefstukken terug te vinden. 
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sen van werden gemaakt. De meeste was werd geleverd

aan Willemtgen Jan Rutgerssz. dochter (Willemtgen, de

dochter van Jan R.) die keersemaeckster was. Eveneens

terloops staat dan bij een rekening voor water voor het

koor vermeld dat de ‘tack van de doornenkroen des

Heeren wech is…’. Hiermee wordt zoals gemeld een van

de belangrijkste relieken uit het middeleeuwse devotie-

leven bedoeld. Dit moet een zware slag zijn geweest voor

de kerk, maar daarvan staat verder niets in de rekenin-

gen. 

VERNIELINGEN
Vanaf bladzijde 47 staan de uitgaven voor de ‘dagelixe

reparatie der kercken, des toerens ende andere ghemeen

toebehoerdende der kercken’. Het woord ‘dagelixe’ is

wat eufemistisch uitgedrukt, want uit verschillende op-

merkingen in de rekeningen kunnen we opmaken dat er

veel reparaties nodig waren als gevolg van de geuzen-

vernielingen en dat er inventarisonderdelen gestolen

waren, zoals koperen kandelaars.  

Zo moesten als gevolg van vernielingen het doxaal

(koorafsluiting) en de bijbehorende beelden gerepareerd

worden. Dat gold ook voor het Heilig Graf en de beelden




