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NieuwsBrief

Dubbelexpositie t/m 20 oktober
In 1960 verscheen er een boekje met foto’s van 
Amersfoort van de gerenommeerde fotograaf Cas 
Oorthuys. De toenmalige burgemeester Molendijk 
schreef de tekst. Die begint met: ‘Amersfoort heeft 
twee gezichten: de historie en de toekomst’. De stad 
was in de jaren vijftig/zestig volop in ontwikkeling, 
maar er kwam ook steeds meer oog voor het  
culturele erfgoed. Beide gezichten toont (en ontwik-
kelt!) Amersfoort nog steeds. De expositie van de 
foto’s van Oorthuys, die deze weken te zien is in de 
Sint-Joriskerk, geeft een prachtig tijdsbeeld van zo’n 
zestig jaar geleden. 
Tegelijk met de fototentoonstelling zijn er aquarellen 
te zien van Marco Boer. Deze aquarellist uit  
Hendrik-Ido-Ambacht heeft tal van onderwerpen, 
maar zijn passie voor de muziek springt eruit met een 
serie van orgels in monumentale kerken in Nederland.  
Die wordt in de Sint-Joriskerk getoond.
Voor de exposities kunt u de toegangskaartjes achter 
op deze Nieuwsbrief gebruiken.

De vele soorten lampen in de Sint-Joriskerk 
Het is bijzonder hoeveel fasen de verlichting van de 
kerk al heeft doorlopen. In de middeleeuwen was er 
de romantiek van de kaarsen (met alle nadelen van 
dien). Vetkaarsen en voor gebruik op de altaren de 
duurdere waskaarsen. Amersfoorts geschiedschrijver 
Van Bemmel (1703-1785) meldt dat in 1614 de ge-
zamenlijke gilden van de stad ‘de kerk van fraaie gla-
zen en naderhand van schone koperen kronen voor-
zien hebben’. In 1656 zijn deze kennelijk al sterk in 
verval geraakt, want dan worden nieuwe lichtkronen 
besteld: uiteraard voorzien van kaarsen. 
In 1821 wordt besloten ‘Engelse patent olielampen’ 
aan te schaffen. De oude kronen – die niet versleten 
waren – werden 
helaas in 1830 van 
de hand gedaan voor 
f. 2.000 en onbekend 
is waar ze zijn  
gebleven.  
De olielampen 
werden gebruikt tot 
1871, toen ze ver-
vangen werden door 
petroleumlampen. 
Deze werden gemon-
teerd in speciaal 
hiervoor ontworpen 
kronen. Na 1897 
deden deze dienst 
voor gasverlichting. 
In 1927 was het al-
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Terugkijken op de vooruitgang 

Een inzicht hoe de toekomst in Amersfoort er rond 1957 uitzag. 

Sint Joriskerk - Hof 1 - Amersfoort

Zaterdag 8 september t/m zaterdag 20 oktober 2018

Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 uur – 17.00 uur

Zondag van 14.30 uur – 17.00 uur

Toegang 1 euro p.p. Zondag gratis toegang.

Expositie i.s.m. Nederlands Fotomuseum Rotterdam en Archief Eemland 

Fotograaf: Cas Oorthuys (1908 – 1990) 

REDACTIE: MARJA BRAK | VORMGEVING EN FOTOGRAFIE: DICK WESTERVELD

Betaling bijdrage en Vriendenconcert
Aangezien wij geen acceptgiro toesturen kan 
het overmaken van uw donatie u gemakkelijk 
ontgaan. Daarom het verzoek even na te gaan of 
u uw bijdrage voor 2018 al hebt betaald. Dat is 
mede van belang, omdat wie € 50 euro of meer 
bijdraagt twee gratis toegangskaarten ontvangt 
voor het jaarlijkse Vriendenconcert. U kunt uw 
bijdrage overmaken op NL27 INGB 0000 5727 07 

t.n.v. Stg. Vrienden van de St. Joriskerk onder 

vermelding van: donatie 2018.
Het Vriendenconcert vindt plaats op vrijdag- 

avond 7 december 2018 met het Amersfoorts 
Jeugd Orkest (AJO)  



weer tijd voor modernisering: elektrische verlichting! 
Dekhuyzen, auteur van het boekje ‘De Sint Joriskerk 
van 1200 tot heden’ heeft geen bezwaar tegen de 
nieuwe techniek, maar vindt de vormgeving helemaal 
niets. Volgens hem deden de nieuwe lampen bij veel 
mensen de weemoed naar de kronen van weleer op-
komen. In 1956 ging de wens van nogal wat mensen 
in vervulling: Er werd een Koperen Kronenactie ge-
houden, die tot resultaat had dat een tiental - volgens 
antieke gietmallen vervaardigde - kaarsenkronen de 
kerk ging verfraaien, voorzien van elektrische  
kaarsjes. Erg licht was het nog steeds niet en dat was 
reden om bij de restauratie in de jaren zestig van de 
vorige eeuw in de gewelven diepstralers in te bouwen 
die de kroonluchters zo nodig ondersteunen.
En nu? Wij maken weer een nieuwe fase mee!  
Onlangs zijn voor alle kroonluchters ledlampjes (op-
nieuw in kaarsvorm) aangeschaft. De reden laat zich 
raden: duurzaamheid én energiebesparing.

Koororgel wordt voltooid 
De Culturele Commissie Sint-Joriskerk (die het con-
certprogramma verzorgt) meldt dat het koororgel van 
de kerk eind dit jaar wordt uitgebreid met borstwerk. 
Daarmee gaat een vurige wens van Joriskerk organist 
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‘Zin in het 
verleden’
2018 is Europees 

Jaar van het 
Cultureel Erfgoed

CAPITTEL VAN SINT JORIS | M.M.V.: RIEN DONKERSLOOT, ORGEL EN BOUDEWIJN 

ZWART, BEIAARD | 15.00 - 17.00 UUR | SINT-JORISKERK, HOF 1 | TOEGANG GRATIS

SINT-JORISLEZING  ZATERDAG 6 OKTOBER

                   SOCIOLOOG, LID EERSTE KAMER

Rien Donkersloot én de 
commissie in vervulling. 
Deze uitbreiding is mogelijk 
door een genereuze gift van 
Bouw- en Aannemingsbedrijf 
Schoonderbeek.  
Het Metzler-orgel zelf was in 
1967 ook al een schenking, 
namelijk van de Amersfoortse 
autoimporteur Pon. 
Dit nieuws is een goede ge-
legenheid om te wijzen op 

het openingsconcert van de Bachdag (die op zaterdag 
13 oktober plaatsvindt) op vrijdagavond 12 oktober in 
de Sint-Joriskerk: het ‘Schoonderbeek openingsconcert’ 
door het Aperto Ensemble. Zie voor meer informatie: 
www. bachdagamersfoort.nl en de plaatselijke pers.

Nieuwtjes uit oude kranten   
Wie geïnteresseerd is in historie kan op internet zijn/
haar hart ophalen. Zo zijn onder andere vele oude 
kranten toegankelijk gemaakt. Enkele berichtjes 
over de Sint-Joriskerk uit de 19e eeuw bewijzen dat 
schoonmaken nog wel eens iets (of heel wat) oplevert:

Rotterdamsch Nieuwsblad, 8 september 1891: Ter 
gelegenheid van de schoonmaak is in de St. Joriskerk 
te Amersfoort eene muurschildering ontdekt, voor-
stellende een bisschop met herderlijken staf. Men 
vermoedt dat er nog meer tevoorschijn zullen komen.  

De Standaard, 9 augustus 1899: Onder het kopje ‘Een 
muzikale uil’: Bij het schoonmaken van het orgel in 
de St. Joriskerk te Amersfoort werd in een der kasten 
een zeer mooie katuil gevonden. Een stadgenoot 
kocht het dier met het voornemen het ten geschenke 
te geven aan Artis.

Toegangskaartje
Zomeropenstelling Sint-Joriskerk Openingstijden:
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