
Uitnodiging

Sint-Jorislezing
6 oktober 2018

“Zin in het verleden”
Waarom cultureel erfgoed sociaal belangrijk is.

 

Wie aandacht vraagt voor het culturele erfgoed doet dat meestal 

uit zorg over het behoud ervan. Dat is logisch, want zonder 

onderhoud vervalt en verdwijnt het. Minstens zo belangrijk is echter 

de vraag naar het houden ervan. Wat maakt dat we de materiële 

en immateriële culturele prestaties van het verleden zo graag en 

vaak tegen hoge kosten en met veel moeite willen behouden? Hoe 

selectief zijn we daarin en hoe bepalen we wat we willen bewaren 

en wat niet? Wat betekent het verleden nog voor de mensen van 

nu, van wie een steeds groter deel ook geen familiaire of religieuze 

binding met het verleden heeft? ‘Zin in het verleden’ betekent niet 

alleen dat we belangstelling hebben voor het verleden, misschien 

zelfs naar het verleden verlangen, maar ook dat we zin ontlenen 

aan het verleden. Het helpt ons bij het ontwikkelen van de eigen 

identiteit, als persoon, groep en samenleving. Het maakt van 

ons historische wezens, levend in een omgeving die vertrouwd 

en betrouwbaar is en van ons ook trouw verwacht. We zijn niet 

alleen erfgenamen van erfgoed, maar ook erflaters aan volgende 

generaties.

 

Sint-Jorislezing
Op zaterdagmiddag 6 oktober 2018 vindt de Jorislezing plaats in 

de Sint-Joriskerk van Amersfoort. De Jorislezing is een initiatief van 

stichting Het Capittel van Sint Joris.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur.  

De toegang is gratis. De deur is vanaf 14.30 uur open.

 

Paul Schnabel (Bergen op Zoom 

1948), socioloog, is universiteitshoogleraar 

van de Universiteit Utrecht en lid van 

de Eerste Kamer voor D66. Van 1998 – 

2013 was hij directeur van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau. Hij is voorzitter van 

de Raad van Toezicht van het Nederlands 

Openluchtmuseum en het Kenniscentrum 

Immaterieel Erfgoed Nederland, voorzitter 

van het bestuur van het Museum Bredius 

in Den Haag, penningmeester van het 

Koninklijk Concertgebouworkest en 

voorzitter van de Beurzencommissie van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds. In oktober verschijnt zijn boek ‘Met mij gaat het goed, 

met ons gaat het slecht. Het gevoel van Nederland’.
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Sint-Jorislezing
In 2012 vierde Het Capittel 

van Sint Joris het 675-jarig 

bestaan met gastspreker mr. 

J.P.H. Donner, vice-president 

van de Raad van State. Naar 

aanleiding van deze jubileum-

toespraak is er besloten om 

jaarlijks een Jorislezing te  

organiseren over een vraag-

stuk van de hedendaagse 

samenleving. Deken van Het 

Capittel van Sint Joris is de 

burgemeester van Amers-

foort.

Muziek
De lezing wordt muzikaal 

opgeluisterd door:

Boudewijn Zwart, mobiele 

beiaard

Rien Donkersloot, orgel

Boek over Het Capittel 
van Sint Joris
Aanbieding 1e exemplaar van 

het door Fred van Kan ge-

schreven boek: “Een geschie-

denis van Eerweerdigewijse 

ende seer beminde heeren”

Dubbeltentoonstelling
Foto’s van Cas Oorthuys  

“Terugkijken op de vooruit-

gang”

Aquarellen van Marco Boer 

met orgels in monumentale 

kerken

Locatie
Sint-Joriskerk, Hof 1,  

3811 CJ Amersfoort.

Parkeren kan in verschillende 

parkeergarages in  

en rond het centrum.

Na afloop van de lezing is er 

gelegenheid om elkaar onder 

het genot van een drankje te 

ontmoeten. 


