
SEPTEMBER 2022  Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk

NieuwsBrief

OPEN MONUMENTENWEEKEND 

Op de zaterdag (10 september) van 
het monumentenweekend waren 
bestuursleden van onze stichting in de 
Sint-Joriskerk om ons werk te promoten. 
Er kwamen die dag maar liefst 1450 
bezoekers. De 1000e bezoeker (zie foto) 
was door zijn Amersfoortse partner 
meegenomen, omdat zij vond dat hij in 
elk geval de stadskerk moest bezichtigen. 
Hij was daardoor de gelukkige, die 
door bestuurslid Annet van Goor het 
boek ‘Amersfoorts Sint-Joriskerk, van 
de middeleeuwen naar morgen’ kreeg 
uitgereikt. 

BESTUUR: HERMAN BEENS (VOORZ.), ANNET VAN GOOR-OORTGIJSEN (SECR.), LENNART VELDHUIZEN 
(PENNM.), JAN-WILLEM VAN LIESHOUT, RIKUS SCHOEMAKERS, HARRIE SCHUIT 
NIEUWSBRIEF: MARJA BRAK, REDACTIE – DICK WESTERVELD, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE

EXPOSITIE DE PLOEGH 
De 4e en laatste expositie dit jaar is van kunstenaars van Galerie 
De Ploegh en loopt t/m zaterdag 15 oktober. Thema: Kunst op het 
spanningsveld tussen stad en natuur.  Openingstijden: dinsdag t/m 
zaterdag van 11.00-17.00 uur. Toegang: 2 euro p.p., tot 12 jaar gratis. 
Wanneer u bij de balie aangeeft dat u Vriend van de Sint-Joriskerk bent, 
hebt u gratis toegang voor 2 personen.
In het kader van deze expositie is er op zaterdag 17 september om 
11.00 uur een kinderworkshop in de Gerfkamer; op woensdag 21 
september om 15.00 uur lezing ‘Het geheime leven van de insecten’ 
door Anglaia Bouma en op vrijdag 23 september om 15.00 uur lezing 
‘Mens en natuur, overleven in de natuur’’ door Koen Arts. Voor meer 
informatie: www.deploegh.nl

SINT-JORISLEZING 
De jaarlijkse Sint-Jorislezing van het 
Capittel van Sint-Joris is op zaterdag 1 
oktober om 15.00 uur. Mevrouw Khadija 
Arib, oud-voorzitter en thans lid van 
de Tweede Kamer, spreekt over ‘Een 
samenleving uit balans: hoe herstellen 
we het evenwicht’. Muzikale omlijsting 
door de Syrische violist Chabi Georges 
en Koos van Noppen op piano. Gratis 
toegang. Aanmelding niet nodig. 

BACHDAG AMERSFOORT

Op zaterdag 8 oktober wordt voor de 5e keer de Bachdag gehouden op 
tal van locaties in de binnenstad, waaronder de Sint-Joriskerk. Daar is 
een programma van 10-22 uur. Zie: www.bachdagamersfoort.nl

LEGO-INCIDENTEN CITY IN HERFSTVAKANTIE

Iets heel nieuws voor de Sint-Joriskerk is een educatief project voor 
jong en oud over brandveiligheid. Amersfoort is dit jaar speerpunt 
van de Nationale Brandpreventieweken. In dat kader wordt er in de 
Sint-Joriskerk een maquette gelegd van maar liefst 250.000 lego 
bouwsteentjes. Daarnaast wordt een bouwplaats opgesteld voor 
kinderen om met legosteentjes alles wat met brandweer heeft te 

BETALING DONATIE

Met het oog op het Vriendenconcert in het najaar is het van belang 
dat vóór die tijd uw donatie voor dit jaar is overgemaakt. Wanneer 
dat nog niet is gebeurd, dan kunt u dit doen op NL 27 INGB 0000 
5727 07 t.n.v. Stg. Vrienden van de St. Joriskerk, onder vermel-
ding van: donatie 2022. Overmaking kan ook via IDEAL/uw eigen 
bank door de QR-code onder aan deze Vriendenbrief te scannen.  
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Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk
Postadres: Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort
Tel: 033 4610441
E-mail: vrienden@joriskerkamersfoort.nl
Website: joriskerkamersfoort.nl
Bankrek. NL27INGB 0000 5727 07 
t.n.v. Stg. Vrienden van de Sint-Joriskerk

maken te bouwen. 
Openingstijden: zaterdag 22 t/m vrijdag 28 oktober, op 
zaterdag en op dinsdag t/m vrijdag van 11-17 uur; op zondag 
en maandag van 14-17 uur. Toegang gratis. Zie: www.
brandpreventieweek.nl

VRIENDENCONCERT NOVEMBER

In mei jl hadden we een prachtig Vriendenconcert met 
Soli. Dit was het ‘inhaalconcert’ van 2021, omdat er toen 
wegens de coronabeperkingen geen concert kon zijn. Nu 
kijken we vooruit naar het concert 2022, dat gepland is 
voor zaterdagavond 26 november. Dan zullen optreden het 
Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) en Oratoriumvereniging Soli 
Amersfoort met werken van onder anderen Mendelssohn 
en Tsjaikovski. Volgende maand meer informatie over gratis 
toegangskaarten voor Vrienden.

UIT DE HISTORIE 
De Sint-Joriskerk is, in vergelijking met andere monumentale 
kerken, maar matig bedeeld wat klokken betreft. Op dit 
gebied heeft de kerk de ‘concurrentie’ met de Lieve-Vrouwe-
kapel (in de 15e eeuw uitgebouwd tot een aanzienlijke 
gotische kruisbasiliek met imposante toren) verloren. 
In 1787 werd de OLV-kerk door een buskruitontploffing 
verwoest, maar de toren bleef wonderwel gespaard. Deze 
toren is min of meer landmark van Amersfoort geworden 
en heeft maar liefst twee carillons: het oudste is uit 1659-
1664, het nieuwste is in 1997 gemaakt door de bekende 
klokkengieterij Eijsbouts. Enkele eeuwen had Amersfoort 
zelfs een stadsbeiaardier in dienst, maar deze functie werd 
in 1995 afgeschaft. De carillons worden nu bespeeld door 
verschillende beiaardiers, onder wie leraren en studenten 
van de in Amersfoort gevestigde Nederlandse Beiaardschool. 
Naast de carillons hangen er sinds 2000 zeven luidklokken in 
de toren, vervaardigd door de Duitse klokkengieter Rincker. 
Deze klokken worden onder andere op de eerste zaterdag 
van de maand en op bijzondere dagen, zoals Koningsdag en 
4 mei, geluid door het in 2002 opgerichte klokkenluidersgilde 
‘Het Zevengelui’. 

Hoe zit het met het de klokken van de Sint-Joriskerk? 
Boven in het gemetselde deel van de toren bevindt zich de 
klokkenstoel. Er moeten ooit vier klokken zijn geweest - in 
1760 door de Amersfoortse stadbeschrijver Abraham van 
Bemmel genoemd - waarvan er twee door de Duitse bezetter 
in de Tweede Wereldoorlog zijn gevorderd. Een derde klok 
was al in 1924 verhuisd naar de toen gebouwde Nieuwe Kerk 
aan de Leusderweg en werd daar eveneens door de Duitsers 
in 1942 weggehaald. De oudste en ook zwaarste klok, met 
een doorsnede van 153 cm,  is als enige nog in de toren 
aanwezig en wordt Dolleklok of ook wel stormklok genoemd. 
Gezien de bijnaam zal dit de stedelijke alarmklok zijn 
geweest. Blijkens het randschrift is de klok in 1489 gegoten 
door de vermaarde Kamper klokkengieter Gerard van Wou. 
Voor de zondagse kerkdiensten wordt de klok geluid en 
wanneer men dat wenst ook bij trouw- en uitvaartdiensten. 
Verder op verzoek van de landelijke of plaatselijke overheid 
of bijvoorbeeld de Raad van Kerken op bijzondere dagen of bij 
speciale gelegenheden. 
Navraag bij Aalt Petersen, tot voor kort beheerder van de 
Sint-Joriskerk, leert dat het klokkentouw, dat binnen in de 
doorgang onder de toren hangt, al lang niet meer gebruikt 
wordt. Hij noemt het een fake luidtouw, want het stopt 

boven het gewelf onder de toren... De klok wordt 
tegenwoordig elektronisch in beweging gezet. 
Geen romantiek met touw en klokkenluider meer, 
maar een druk op de knop…
De concurrentie van eeuwen geleden tussen de 
Onze-Lieve-Vrouwe kerk (nu alleen nog toren) 
en de Sint-Joriskerk is al lang vergeten. Beide 
hebben een eigen plaats in het culturele en 
kerkelijk leven van de stad. Monumenten om trots 
op te zijn en te bewaren.  


