Jaarverslag Stichting Open Oog te Amersfoort
2014
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Hét project van het jaar was de onthulling van De Pelgrimsdeur van Amersfoort op 15 maart 2014

Het bestuur
van de Stichting Open Oog is gedurende het gehele verslagjaar als volgt samengesteld:
Prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs, voorzitter
Mr. H. van den Broek, vicevoorzitter
Mr. G.H. Beens, secretaris
Drs. P. S. Kuipers, penningmeester
Drs. A.M.E. de Backer, lid
Dhr. J.J. Dekker, lid
Dhr. F. van der Horst, lid
Gerard Overeem, adviseur
Het bestuur van de stichting Open Oog kwam in 2014 zes maal bijeen: 29-01; 19-02; 07-04;
25-06; 10-09; 03-11 (in het Archief Eemland).
In de vergadering van 29 januari 2014 heeft het bestuur besloten Frans van der Horst te
benoemen tot lid van het bestuur. In de vergadering van 3 november werd besloten Karel van
de Graaf te verzoeken als bestuurslid toe te treden. Hij is daartoe bereid.
Toelichting bij financiële punten:
ANBI
De stichting, die reeds in 2012 is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
verkreeg van de belastingdienst de specificatie 'cultureel' op 29 mei 2013, ingaande per 01-012012. De secretaris heeft de nodige maatregelen getroffen om aan de nieuwe voorwaarden
van de Belastingdienst t.a.v. de fiscale regeling rond ANBI per 1 januari 2014 te voldoen.
De Pelgrimsdeur
De begroting van de Pelgrimsdeur van 21 november (€ 290.000) werd diverse malen
bijgesteld: Qumey offreerde in tweede instantie niet € 56.000 maar € 76.000, terwijl Van der
Burgt het onvoorzien meerwerk van € 20.000 beperkt hield tot € 5.000. Dit bedrijf sponsorde
daarmee het project voor € 15.000.
Alleen al het onvoorziene zandstenen boogprofiel kostte € 12.000 extra. Het geld voor het
totale project is door vele sponsors, waarvan het merendeel particulieren, bijeengebracht. Uit
dankbaarheid voor de vele bijdragen werd op 10 mei 2014 een bronzen plaquette onthuld met
alle namen van de sponsors. Het ontwerp is van Eric Claus, de belettering is van de graveur
Arthur Brandsma uit Purmerend. Voor een overzicht van de definitieve bijdragen door derden:
zie bijlage 1.
De tentoonstelling in het Rietveldpaviljoen
De expositie in het Rietveldpaviljoen is grotendeels door Eric Claus bekostigd. De druk- en
opstelkosten van de publicatie, de spandoeken en de film van Jord den Hollander kwamen
voor zijn rekening. Het vervoer van de beelden van de Comedia dell’Arte eveneens. Veel van
de bijkomende kosten van de expositie en de onthulling zijn via de stichting gesponsord.
Johan van Oldenbarnevelt
Voor het maken van een mini-afgietsel en het modelleren van een bronzen triptiek voor Johan
van Oldenbarnevelt wordt resp. € 1.000 (eind 2013) en € 7.000 uitbetaald aan de beeldhouwer
Gert Prins te Streefkerk.
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Het financieel verslag 2014 wordt separaat door de penningmeester voorgelegd en wordt
gelijktijdig met dit jaarverslag door het bestuur vastgesteld.
Het project De Pelgrimsdeur van Amersfoort
Het verslagjaar 2014 werd praktisch geheel beheerst door de realisatie, onthulling en nazorg
van De Pelgrimsdeur van Eric Claus.
De Pelgrimsdeur van Amersfoort, met zijn oppervlak van ca. 25m² de grootste bronzen deur
van Nederland, is in opdracht van de Stichting Open Oog ontworpen door de beeldhouwer
Eric Claus. Voor zijn werk wordt verwezen naar zijn site www.ericclaus.nl.
De Pelgrimsdeur refereert aan de toestroom van pelgrims die tussen 1450 en 1550 op het
miraculeuze Mariabeeldje in Amersfoort afkwamen en met hun bijdragen de bouw van de
toren mogelijk hebben gemaakt. De figuur van de pelgrim staat ook voor de vluchteling en
ontheemde op zoek naar een toevluchtsoord, weg van oorlogsgeweld en armoede. Aan de
voeten van de Mantelmadonna gaan rijen vluchtelingen schuil die wijzen naar de toestroom
van Belgen naar Amersfoort in 1914.
Juist in deze tijd, waarin de openbare middelen voor cultuur afnemen, vindt de Stichting Open
Oog het van belang vanuit particulier initiatief en met vele particuliere bijdragen daaraan
tegenwicht te bieden.
Op 15 maart werd de deur officieel (via notaris Aart Veldhuizen) met het ondertekenen van
een schenkingsakte door loco burgemeester Hans Buijtelaar aanvaard (zie bijlage 2 en 3) in
het bijzijn van een samengestroomd publiek, onder de klaroenstoten van de Stadstrompetters
en het gebeier van het zevengelui door het Klokkenluidersgilde. De Braziliaanse Band
omlijstte de plechtige vertoning. Loek van Hasselt trad op als ceremoniemeester en
faciliteerde namens de gemeente het podium, stoelen, het geluid en het busvervoer van de
toren naar het Rietveldpaviljoen. De onthulling werd verricht door Eric Claus samen met het
bestuur en de loco burgemeester door een reusachtig voorhang met de beeltenis van het oude
portaal (producent Luc Reefman/beeldbewerking Bert van der Horst) weg te schuiven.
Na de onthulling trok het publiek massaal naar de tentoonstelling in het Rietveldpaviljoen.
Schoonderbeek Bouw bv faciliteerde de technische voorbereiding van het paviljoen en droeg
met € 3.500 bij aan de bijkomende kosten van de expositie. Eric Claus richtte geheel naar
eigen inzicht de tentoonstelling in en bewees met het resultaat ervan weer een keer hoe
bijzonder geschikt deze eerste permanent gebouwde kunsthal van Nederland is voor het tonen
van [ruimtelijke] kunst. De Stichting Mobile Arts verhuurde de ruimte voor € 3.500 en
verleende vele diensten tijdens de gehele openingstijd van 15 maart tot en met 4 mei. Diverse
bestuursleden traden frequent op als suppoost. Een aantal personen in de stad verzorgde voor
eigen publiek een ‘theeschenkerij’ waarmee werd bereikt dat grote gezelschappen onder
begeleiding konden worden rondgeleid en ook de gang naar dit bijzondere paviljoen konden
‘herontdekken’. Gedurende de 45 tentoonstellingsdagen bezochten 960 personen het
paviljoen, kochten ca. 220 boekwerken, terwijl er voor € 23.950 aan kunstwerken werd
omgezet. Uit de commentaren in het gastenboek blijkt hoezeer de bezoekers het werk van
Claus en de inrichting van de tentoonstelling op prijs stelden, zie bijlage 4.
De burgemeester, Lucas Bolsius, die op de dag van de onthulling verhinderd was, is op 3 mei
zowel bij de deur als bij de tentoonstelling door de voorzitter rondgeleid. Bij de opening van
de tentoonstelling door de voorzitter werd een eerste exemplaar van een publicatie van zijn
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hand (De Pelgrimsdeur van Amersfoort. Een werk van Eric Claus) aan Eric Claus
aangeboden, zie bijlage 5.
Tevens ging de film De Pelgrimsdeur van Amersfoort (15 min.) van Jord den Hollander in
première. Deze kwam later in het jaar uit als Cd-rom. Gedurende de expositie periode werd
deze film via een plasmascherm getoond, gesponsord door Lubertus Lubbers.
Via You Tube werd een film vertoond van de onthulling (http://youtu.be/KxbxGD4bgVs ,
9.03 minuten).
De hapjes en drankjes werden gesponsord door Drankgroothandel Scheerder (€ 950).

Communicatie
Ter gelegenheid van de onthulling en de tentoonstelling werd door Camiel Claus een poster,
een flyer en een convocatie ontworpen. Om het publiek inzicht te verschaffen over de
achtergrond en de betekenis van de Pelgrimsdeur werd door de voorzitter een boekwerk
geschreven: De Pelgrimsdeur van Amersfoort. Een werk van Eric Claus. Stichting Open Oog,
Amersfoort 2014, 276 pp. en rijk geïllustreerd, oplage 1450 ex. Het boek werd verzorgd door
Adri Colpaart, Bert van der Horst en Louise Dekkinga. Het werd gedrukt door Wilco Printing
& Binding, Amersfoort. In het verslagjaar zijn ca. 900 ex. gedistribueerd, waarvan ca.150
gratis.
Manon Mesdag van Boekhandel Veenendaal richtte samen met Fons de Backer in de zaak een
bijzondere fototentoonstelling over de Pelgrimsdeur in.
De tentoonstelling van het werk van Claus in De Zonnehof van 15 maart tot en met 4 mei
2014 werd op 2 mei opgeluisterd met het zgn. ‘Pelgrimsdiner in het Huis van de Idee’, een
initiatief van Terts Brinkhoff, die daarmee ook aandacht vroeg voor het belang van het
gebouw van Rietveld ten dienste van het cultuurklimaat in Amersfoort.
Willem Meuleman verzorgde in 2014 een aantal artikelen in AD/AC (4/2; 25/2; 7/3; 14/3;
17/3). Adriënne Nijssen verzorgde artikelen in Amersfoort Nu (19/3 en 23/4), waarin het grote
enthousiasme van de toeristen over de deur tot uiting komt.
De NCRV besteedde aandacht aan de deur in het programma Schepper & Co. Zo ook Sjoerd
Muller van RKK radio in het programma Kruispunt, zie www.rkk.nl,.
Er is veel lokaal en regionaal gepubliceerd. Museumtijdschrift en BK Informatie, Bulletin
voor Beeldend Kunstenaars in het april nummer. Doordat Eric Claus verhinderd was kon een
mogelijke bijdrage in "Met het oog op morgen" helaas geen doorgang vinden. De PRwerkzaamheden van Michelle Wilderom leidden helaas niet tot de te verwachten aandacht
door de landelijke pers.
Op internet treft men veel nieuws over de deur aan onder de titel ‘Pelgrimsdeur van
Amersfoort’.
Waterlijn Rondvaarten & Gilde Amersfoort organiseren jaarlijks tussen mei en september een
Pelgrimsvaart waarbij gebruik gemaakt wordt van de op 17 maart 2014 geopende aanlegplaats
direct achter de toren. Deze aanlegplaats werd mogelijk gemaakt door De Stichting Lieve
Vrouweplein | www.lievevrouweplein.nl | info@lievevrouweplein.nl | @lvp033
| www.onzelievevrouwetoren.nl. Zie ook: http://youtu.be/Zhwm6vhmg4A (4.03 minuten:
opening aanlegplaats OLVr Toren Waterlijn).
Deze stichting vraagt in haar berichten aandacht voor de Pelgrimsdeur.
De Stichting Stralend Middelpunt van Nederland ontsteekt op 1 november 2014 een nieuwe
duurzame (led)verlichting van de toren volgens het lichtontwerp van Jeroen Jans, zie
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www.StralendMiddelpuntNL.nl. De verlichting zal waarschijnlijk in de loop van 2015 nog
een spot richten op de deur.
Op 10 november werd het jaarboek ‘Met het Oog op Amersfoort # 2014’ in de Mariënhof
gepresenteerd. Op de cover prijkt de pelgrimsdeur; op pp. 64 en 65 wordt het project nog eens
in beeld gebracht.
Vòòr de feestdagen van december uit werd er een flyer over de pelgrimsdeur (2000 stuks) en
ansichtkaarten van de deur, de buste van Jacob van Campen en het bronzen wapen van
Stadsherstel Midden-Nederland (van ieder 1500 stuks) gedrukt en verspreid. Dit project werd
gesponsord door Martin Boswinkel / Stadsherstel Midden Nederland (€ 1.500).
Procesbegeleiding
Het werk aan de constructie van het kunstwerk werd van oktober 2013 tot april 2014 door een
technische commissie begeleid: Flip van der Burgt & van Strooij te Amersfoort, Frank
Meijers/Johan van der Vorst van Qumey Metaal bv te Maarssen en Gijsbert van Hoogevest
een reeks besprekingen plaats samen met de voorzitter, Eric Claus en Sandra Hovens (bureau
Monumentenzorg gemeente Amersfoort). Flip van der Burgt zette zich op alle kritische
momenten persoonlijk in om de inhanging van de deur uiteindelijk correct en op tijd te
begeleiden. Een evaluatie van het technische werk vond plaats op 2 april.
Een omstreden factuur voor meerwerk van Qumey handelde hij voor de stichting en Eric
Claus op een praktische en elegante manier af. Sandra Hovens toonde eenzelfde noeste inzet
waar het de communicatie binnen het stadhuis betrof. Met de voorzitter handelde zij zeer
effectief drie bezwaarschriften af. De indieners waren achteraf met het resultaat zeer content.
Voorts zorgde zij er voor dat de vleermuizenwereld zich kan vinden in de wijze waarop ook
de nieuwe deurvleugels deze diertjes een adequate toegang verschaffen, zie bijlage 5.
Verdere adviezen:
Ook in 2014 adviseerde Gerard Overeem de stichting bij de voortgang van het ontwerp van
Eric Claus. Hij adviseerde de stichting eveneens bij de opdracht aan Gert Prins in Streefkerk
voor de triptiek van Johan van Oldenbarnevelt. Namens het bestuur bezocht hij met de
voorzitter het atelier van Gert Prins te Streefkerk op 17 april en 5 juli. Beide kwamen tot de
conclusie dat Gert Prins niet adequaat kon voldoen aan onze voorwaarden om een
aanvaardbaar model te ontwerpen en adviseerden daarop het bestuur op 10 september dit
traject met Gert Prins niet voort te zetten. Op dat moment had de stichting hem al wel € 1.000
voor een klein studiemodel en € 7.000 voor het modelleren betaald. Omdat het hier een
fasegewijs opgebouwde opdracht betrof, maar ook uit een zeker mededogen, heeft het
bestuur moeten vaststellen dat die gelden niet konden worden teruggevraagd.
Daarop volgde een reeks besprekingen op het atelier van Ton Mooy in Amersfoort. Deze
kreeg de opdracht om een triptiek te modelleren met als thema ‘Het stokske van
Oldenbarnevelt’ gebaseerd op het gedicht van Joost van den Vondel, waarbij het stokske uit de
collectie van Flehite een belangrijk accent krijgt. Dit project (€ 13.500) wordt in het voorjaar
2015 in een van de grachtwanden ter hoogte van het Huis met de blauwe ruitjes aangebracht.
Gerard Overeem heeft in de loop van 2014 diverse ontwerpschetsen gemaakt voor de opbouw
van de vijfhoekige stadsbron op de Hof te Amersfoort. Het beeldprogramma is nog steeds
onderwerp van discussie, maar de gedachte is dat de opbouw geïnspireerd wordt door de vorm
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van de krulhazelaar, als een soort vlechtwerk waartegen vijf personages worden uitgebeeld
die ieder specifieke deugden van de Amersfoorter vertegenwoordigen, in de top bekroond
door de eerste Amersfoorter die over de voorde van de Eem waadde. Deze opbouw zal ca.
6 m hoog zijn en in brons worden uitgevoerd. De stichtingskosten worden geraamd op ca.
€ 250.000.
Gerard Overeem heeft geadviseerd om de modellering van het project te laten uitwerken door
Ton Mooy.
De voorzitter en de vicevoorzitter begaven zich op 25 mei naar het huis van Jarmila en Cees
Kamerbeek in Tourettes-sur-Loup (Var) waar zij het echtpaar het studiemodel in kunststof van
de buste van Jacob van Campen aanboden. Deze werd in grote dankbaarheid aanvaard. De
Stichting Het Cees Kamerbeek Fonds sponsorde het kunstwerk in Carara marmer van Ton
Mooy met een bedrag van € 24.000.
De vicevoorzitter heeft ook dit verslagjaar weer aandacht gevraagd bij leden van het College
van Amersfoort voor toeristische promoborden aan de snelwegen rond Amersfoort met als
voorbeeld Beiaardstad Mechelen (B.), een voorstel dat door hen nog steeds onuitvoerbaar
wordt geacht vanwege weerstanden van de kant van de ANWB en Rijkswaterstaat.
De vicevoorzitter bespreekt met Han Bohn het ontwerp voor een website dat in de
vergadering van 7 januari 2015 besproken zal worden. Onze toekomstige
domeinnaam is www.stichtingopenoog.nl . Het digitale contactadres
is info@stichtingopenoog.nl .

Dit Jaarverslag 2014 is goedgekeurd in de vergadering te Amersfoort van 07-01-2015.

A.L.L.M. Asselbergs, voorzitter

G.H. Beens, secretaris

Beeldverslag Stichting Open Oog 2014 - Bijlage 1
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1. De inhanging van de rechter deurvleugel

2. De moderne pelgrims/vluchtelingen aan de voet van de Mantelmadonna
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3. De officiële overdracht van de Pelgrimsdeur aan de Gemeente

4. Notaris Aart Veldhuizen en loco burgemeester Hans Buijtelaar tekenen de akte van
overdracht

5. Eric Claus en Heleen Levano in afwachting van het moment van de onthulling
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6. De voorhang wordt door Eric Claus, de loco en het bestuur langzaam weggeschoven

7. De pers en het publiek stroomt toe
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8. Het bestuur verheugt zich na de onthulling met Claus en de loco…

9. ... en wordt onder de voet gelopen

10. Notaris Aart Veldhuizen licht toe wat het belang is van 'algemene rechtshandelingen'
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11. Het interieur van het Rietveldpaviljoen direct na oplevering in 1959, foto Jan Versnel

12. Spandoek aan de muur van de Zonnehof t.g.v. de tentoonstelling
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13. Tentoonstellingsinrichting door Eric Claus

14. Interieur in de late avond
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15 en 16. De tentoonstelling tijdens de opening

17.Tentoonstellingbezoekers bekijken eerst de film van Jord den Hollander

18. Manon Mesdag van Boekhandel Veenendaal richtte met hulp van Fons de Backer een kleine
winkeltentoonstelling in en verkocht daar meer dan 100 exemplaren van ons boek
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19. Het echtpaar Kamerbeek neemt in hun huis in Tourettes-sur-Loup (Var) het studiemodel
van de door de Stichting Het Cees Kamerbeek Fonds gesponsorde buste van Jacob van Campen
(Ton Mooy) in ontvangst

20. De bronzen plaquette met de namen van alle sponsoren en begunstigers
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21. Cover van het jaarboek 'Met het Oog op Amersfoort # 2014'
BIJLAGE 2

ONTHULLING VAN DE PELGRIMSDEUR VAN AMERSFOORT

DE OLV TOREN STAAT CENTRAAL
BAKEN VAN ONZE OUDE STAD
NU STADSTOREN
OOIT DE TOREN VAN DE MARIAKAPEL
HET ONZE LIEVE VROUWE KERKHOF
IS RUIM 300 JAAR DOOR EEN ONGELUKKIGE ONTPLOFFING ZIJN KERK KWIJT
HET PORTAAL IS VAN ACHTERDEUR VOORDEUR GEWORDEN
25 JAAR GELEDEN IS HET PLEIN HERINGERICHT ALS CULTUURPLEIN VOL TERRASSEN
DE STICHTING OPEN OOG HEEFT HET PORTAAL UITGEKOZEN
ALS NIEUW BLIKPUNT
ZIJ WIL HET BIJZONDERE VERHAAL VAN DIT PLEIN EN VAN DEZE TOREN VERTELLEN EN VERDIEPEN
VAN HET WONDER
VAN DE PELGRIMS
VAN HET VERHAAL DAT HET VERLEDEN ONS NOG STEEDS TE VERTELLEN HEEFT
WANT DE GESCHIEDENIS VAN AMERSFOORT IS RIJK MAAR OOK LEERRIJK
WIJ ZIJN VERHEUGD DAT ERIC CLAUS DE OPDRACHT
DIE WIJ HEM GAVEN
VAN MEET AF AAN UITERST GEWETENSVOL HEEFT OPGEPAKT
EN MET ONSTUIMIGE GEESTDRIFT HEEFT UITGEWERKT
OP ZICHZELF IS DAT AL WEER EEN HEEL VERHAAL
DAT WORDT VERDER IN DE MIDDAG IN HET RIETVELDPAVILJOEN GETOOND EN VERTELD
DAAR WORDT OVER HEEL DIT PROJECT EEN BEELDEND BOEK GEPRESENTEERD
HET IS EEN WONDER DAT KUNSTZIN EN LIEFDE VOOR DE STAD
EEN AANTAL SPONSORS TEZAMEN HEEFT WETEN TE INSPIREREN
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TOT AANMERKELIJKE BIJDRAGEN, GENOEG OM DIT GROTE WERK TE VOLTOOIEN
EN AAN DE BURGERIJ TE SCHENKEN
VIA HAAR GEMEENTEBESTUUR
VOOR DIE UITZONDERLIJKE GULHARTIGHEID
IS ONSBESTUUR
ZEER DANKBAAR
DE LEDEN VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING OPEN OOG
HEBBEN ZICH DE LAATSTE JAREN
DAARVOOER TOT HET UITERSTE INGEZET
EN VELEN HEBBEN ZIJ OVERGEHAALD OM MEE TE HELPEN
ALS VOORZITTER VAN DIT GEZELSCHAP
BEN IK TROTS OP ZO”N CLUB
OP DIT UUR ZAL DE PELGRIMSDEUR VAN AMERSFOORT
VIA EEN NOTARIËLE SCHENKINGSACTE AAN DE GEMEENTE WORDEN OVERGEDRAGEN
MAG IK DE NOTARIS, AART VELDHUIZEN, EN DE LOCO BURGEMEESTER, HANS BUIJTELAAR VRAGEN
PLAATS TE NEMEN AAN DE NOTARISTAFEL

FONS ASSELBERGS, VOORZITTER STICHTING OPEN OOG,
ONZE LIEVE VROUWE KERKHOF AMERSFOORT

ZATERDAG 15 MAART 2014

BIJLAGE 3

AANVAARDING BRONZEN DEUR DOOR LOCO BURGEMEESTER HANS BUIJTELAAR

-

Op dit soort dagen knispert de geschiedenis in de lucht. Onze stad is de optelsom is van het enthousiasme en
betrokkenheid van alle inwoners. Een stad waar diepgewortelde liefde voor het heden en het verleden tot prachtige
toevoegingen aan de geschiedenis leiden.

-

Als je aan de Onze Lieve Vrouwetoren komt, dan kom je aan alle Amersfoorters. Vandaag komt Stichting Open
Oog aan de toren. En dat is goed. Want ze doet het op een manier die iedereen op een inspirerende manier raakt.

-

De toren is een baken voor alle Amersfoorters. Een gebouw dat in ontelbaar veel huishoudens meedoet, op foto’s,
als uitzicht, als spirituele plek in het leven of als navigatiebaken.

-

Deze toren is eeuwig en allesoverheersend. Het is een zeer ingrijpende en spannende opgave om daar een blijvend
zichtbaar en relevant kunstwerk aan toe te voegen. Het is Eric Claus gelukt om het hele gebouw, de omgeving en de
geschiedenis aan te voelen en daar een uniek stuk voor te maken. Bijzonder is de verbinding die beeldhouwer Eric
Claus heeft gelegd tussen de verbeelding van de historische pelgrimage en de eigentijdse
vluchtelingenproblematiek. Ook de herdenking van de Eerste Wereldoorlog maakt dat actueel. Over niet al te lange
tijd zal ook het Belgenmonument over dit onderwerp weer nadrukkelijk in de aandacht staan.

-

Als cadeau aan de stad is het daarom onvergelijkbaar met welk ander cadeau dan ook. Het is eigentijds, met een
historisch verhaal, maar heeft ook de eeuwige kwaliteiten van de toren zelf.

-

Deze deuren zijn vanaf nu dus ook onlosmakelijk verbonden aan de toekomst en de geschiedenis van de stad. En de
pelgrimstochten op zoek naar een mirakel hebben daar alles mee te maken.

-

Bij een historisch werk hoort ook een mythe. De mythe van een kunstwerk dat de stad ooit weer een
bedevaartsoord kan worden. De wens daartoe zit in de linker deur. Het verhaal gaat, dat als de komende jaren
voldoende mensen de engel in de linker deur beroeren, er mogelijk een nieuw wonder in Amersfoort kan gebeuren.
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-

Ik roep alle Amersfoorters, bezoekers, toeristen, beiaardiers, gildelieden en eenieder die deze toren passeert dan ook
op om deze engel met een aanraking over de vleugels te koesteren, totdat ze straalt.

-

Het zou een wonder zijn, met aan de basis Stichting Open Oog en hun enorme, onvermoeibare inzet voor dit
monument. Toen ze nog Stichting Amersfoort Beiaardstad heette begon ze in 1995 onuitputbaar de toren te
verrijken :

-

De 17de-eeuwse Hemony-beiaard in de toren werd weer in authentieke vorm gerestaureerd.

-

Met dank aan de Stichting Amersfoort Beiaardstad werd een unieke tweede beiaard gerealiseerd

-

In de oude klokkenstoel is een zevengelui (7 luidklokken) aangebracht. Sindsdien is de stad ook een
klokkenluidersgilde rijker

-

De Stichting gaf de aanzet voor de restauratie van de historische Speeltrommel in de toren, nu museaal opgesteld
op de houtzolder.

-

De toevoeging van deze imposante Pelgrimsdeur vormt het bijzondere slotstuk. Onze geliefde toren krijgt er een
hele beleving bij, en voegt een indrukwekkende aanwezigheid toe aan het plein.

-

Uniek dat de Stichting Open Oog in deze tijd deze Pelgrimsdeur heeft kunnen realiseren, en hiervoor in korte tijd
een aanzienlijk bedrag heeft ingezameld. Juist op deze manier heeft de Stichting laten zien dat het ook nu –met de
kracht van de stad- mogelijk is om positieve en bijzondere projecten te realiseren.

-

Gemeente aanvaardt dit bijzondere geschenk in dank en zal deze bijzondere toevoeging aan het monument voor de
toekomst koesteren.

BIJLAGE 4

OPMERKINGEN VAN BEZOEKERS VAN DE TENTOONSTELLING VAN ERIC CLAUS
IN DE ZONNEHOF 15/3-4/5-2014
(de namen zijn vaak niet leesbaar, de weergave ervan kon niet geautoriseerd worden)

20-03:
Indrukwekkend. Een bijzondere uitleg van de kunstenaar. De moeite meer dan waard. Liesbeth en Frans
Mooi om het proces van opdracht – idee – tot vormgeving te horen en het resultaat te kunnen zien. Als dit geen pelgrims –
toeristen naar Amersfoort trekt… Roelie
Schitterend om het proces te zien en je wordt meegenomen van gedachte – ontwerp –resultaat. Erg de moeite waard. Nu
kijken naar de echte deur! Piata
Erg indrukwekkend, mooi werk. Sebelia
Dat is het woord, indrukwekkend. Prachtige samenhang tussen beelden en tekeningen. Monique Verhoeven
Als pelgrims uit Amersfoort, onderweg naar Santiago de Compostela, spreekt dit thema en mooie historische vormgeving ons
erg aan. Dirk en Willemijn van der Hoek
Bijzonder aansprekend!
26-03:
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Een indrukwekkende tentoonstelling die tot nadenken stemt. Adriaan P.
Prachtige deur; mooie expositie. Wim S.
Heel inspirerend en indrukwekkend. Ik kom zeker nog een keer terug. Adrie
Helemaal met Hans Steylaert eens. “Een sprookje”. Erna
Een deur, die de toren waard is! T. Been
Een prachtige deur. J.
Heel bijzonder: het verhaal achter de deur én de schilderijen! W.B.
De deur is een enorme aanwinst voor Amersfoort. Bovendien is ’t verrassend dat de Christelijke iconografie nog weer zo
sterk toegepast wordt. Herbert Booij, Amersfoort
Schitterende tentoonstelling. L.

02-04:
Het is een prachtige en bijzondere deur waar ik geregeld een straatje voor omloop! Tineke
Sprakeloos. M. + K.
Prachtig, een enorme aanwinst voor Amersfoort. Kunstenaar en initiatiefnemers: bedankt. Lideke Willenborg
03-04:
Prachtig! Stilistisch, pastel, symboliek. A. te Rietstap, Amersfoort
Vol bewondering voor al deze kunstvormen met hun verhaal! Geweldig dat wij hiervan mogen en kunnen genieten. Deze
expositie mag wel langer blijven. Goed voor Amersfoort. Ans Balk
Indrukwekkend mooie dingen en de deur is prachtig. M. A. J.
05-04:
Wat zou het echt een ‘mirakel’ zijn als de DVD die in het Rietveldpaviljoen vertoond wordt, ook te koop zou zijn. Eventueel
in combinatie bij/met het boekwerkje “De Pelgrimsdeur van Amersfoort”. Ronald Vis
06-04:
De onthulling van de Pelgrimsdeur meegemaakt, de deur al alom bezichtigd, nu deze expositie bezocht…. Mijn enthousiasme
is stijgend en ik zal tijdens de rondleidingen in de OLV toren alle kennis en enthousiasme trachten over te dragen aan de
toeschouwers! Ik wens Open Oog veel succes met hun verdere projecten. Yvonne Swinkels
09-04:
Wij zijn dankbaar dat we een kijkje achter de schermen van de kunstenaar mochten nemen! Nu nog meer bewondering voor
hoe het werk tot stand is gekomen. Heel veel dank Eric Claus. Dankbaar voor je talent waarvan wij mogen genieten. Helma
en Henny uit Apeldoorn
Heel mooi, alles: video, gedachten, scheppingsproces, schilderijen en zó mooi bijeengebracht. Gaan naar de toren! Nelleke en
Jan Cees Overbosch
Prachtig werk! Ben al 2 x geweest. Video is ook heel goede aanvulling. Ik mis wel wat toelichting bij de werken, kan ook niet
alles terugvinden in de catalogus. M.
Mooi! Mia R.
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Vooral de film is erg leuk… Mooi beeld van de “wording”. Louis Dekkinga
Prachtige beelden, fijn robuust. De deur gaan we nu goed bekijken. ESPV
Je beelden stralen een kracht uit die me boeit. Vera
Fantastische tentoonstelling. Ben al 2 x geweest. Indrukwekkend oeuvre! Graag promoten in de stad: veel mensen weten het
niet dat deze expo er is! Jauke Hoekstra
Heel mooi deze expositie en ook het kijkje in de keuken heel interessant. J.K.
10-04:
Een prachtige tentoonstelling en indrukwekkend werk! Mooi om de fases van ontwikkeling van de bronzen deur te zien. We
kijken er toch weer met andere ogen naar. Lies Hehenkamp en Cor Clou
22-04:
Wat een enorm inspirerende en interessante tentoonstelling, schitterend werk. Heel bijzonder ook door eerst naar de deur te
gaan en deze geweldig imponerende deur met pelgrims-beelden te zien. Dan komt deze tentoonstelling nog meer tot zijn
recht. Robert Ballot
Mooi! C
23-04:
Wat een schitterend overzicht. Ik hoop dat velen dit gezien hebben. Belangrijk stuk culturele historie toegevoegd aan
Amersfoort. Riky van Lint
Wat een geweldig project met waardevolle uitstraling voor stad en mensen. Berta
Een mooie tentoonstelling op een mooie plek. A
Prachtig. Een feest van herkenning. Henk en Marlies Abels

24-04:
Indrukwekkend. Heel boeiend het proces in Eric Claus’ hoofd en gevoel te zien op de video!! Willeneke Zaalberg
Als Broeker “trots” je prachtige werk bekeken. Hebben steeds meer bewondering voor je ongelooflijk mooie
indrukwekkende werk. Peter en Nies ten Bosch – Pels
Heel mooi en indrukwekkend, geven het door! Wij waren hier! Club van acht (vriendinnen) Zaanstreek
Na de uitleg door hemzelf aan de voet van de OLV toren kreeg ik al de indruk van een veelzijdig kunstenaar. Het bezoek aan
de Zonnehof bevestigde dit alleen maar. Ted Krijger, torengids Gilde Amersfoort
Een bijzonder mooie toevoeging aan de stad Amersfoort, Woorden schieten tekort. Sjoerd Hekking
Ha Eric. Wat een prachtig teder warm werk. Ik ben er stil van hoe je dit thema gevoeld en gemaakt hebt. Dank je wel. Linda
Verhaaik
Nu nog indrukwekkender. Norbert van Zwetseleen
Fraai om de totstandkoming van het project ‘deur’ te zien. Mooi wordingsproces! Peer Brok – Tilburg
27-04:
Een zéér indrukwekkende tentoonstelling. De deur wordt na het zien ervan nog imposanter dan hij al was. Jan en Jos van de
Rest
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Indrukwekkende tentoonstelling. Alles is even mooi. En dat in je eigen stad. Heel bijzonder. B. Thedieck
Mooi werk! Ook de schilderijen! G.J. Scholte
Wat een mooie locatie en prachtig werk.
29-04:
Fijne, instructieve tentoonstelling, terecht eerbetoon aan een prachtig project voor de stad. Paul Struijk
This is most thought provoking a involved inspiration.
Indrukwekkend. Ik ga eerst het boek van Fons Asselbergs lezen. zijn bezig een samenwerkingsproject ‘Pelgrimage’ te maken.
Als de videopresentatie op YouTube staat, ontvang ik graag de URL t.b.v. Gilde & Waterlijn. Han Gerlings
30-04:
Erg leuk om te zien hoe het tot stand is gekomen. Kijk je toch met andere ogen naar zo’n deur.
Wat een indrukwekkend verhaal achter deze prachtige kunst en totstandkoming van de deur. Met veel dank en complimenten
aan de bloemrijke introductie van Fons Asselbergs, namens AMER & medewerkers, Algon Schuurman
Wat een prachtige uitleg van de zeven deugden en zonden. Geweldige schilderijen. In één woord: indrukwekkend en
inspirerend. H.
Heeft me geraakt, mijn ziel aangeraakt! Marie Christine
Prachtige woorden van Eric Claus, uitgebeeld en 3-gedimensioneerd. Puur uit ’t hart!
Interessant en tot bezinning voerend. A.D.
01-05:
Heel interessante toelichting, film, tentoonstelling. Ria T.
Enorm boeiende uitleg. Als Amersfoortse word je extra trots op je stad! Eveline
02-05:
Fantastisch! Erik, je gaat met je werk met mij mee naar Rosa Spier! Veel liefs, Inka
Ik heb samen met Inka genoten van uw werk. Poppy Hofkamp
02-05:
Het was een fantastische avond. Olga Dis
Genoten en onder de indruk ! Anneke de Waal
03-05:
Indrukwekkend! O. van wandelen
Voor de 3de keer ben ik hier geweest. Iedere keer dat je dit “goed en kwaad” vandaag weer ziet uitgebeeld in zulke – vaak ook
geestige - beeldjes en dit vast te leggen is bijzonder. Jammer dat we van deze tentoonstelling afscheid moeten nemen. U.W.
Zo mooi om hier samen met Susan te zijn en je werk te bewonderen!! Echt heel mooi. Marika van Schijndel
04-05:
Zeer fantastisch. Jan W. van Sandick
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Als tentoonstelling heel mooi. Een geweldig initiatief. Deuren in het echt ook heel prachtig, een aanwinst voor Amersfoort.
H.
Deze expositie bewijst weer eens dat dit gebouw moet blijven bestaan met een mooi stadspark er omheen! M.H. Haije-Kuser
Groeten. Fantastisch. Hans de Koning (je wordt gebeld !)
Dit is mijn derde bezoek. Het blijft mij boeien! M.
Bijzondere informatie en prachtige vormgeving. Jammer, de laatste dag op 4 mei 2014
Fascinerend! Monique de Vreme

BIJLAGE 5 OPENING TENTOONSTELLING IN HET RIETVELDPAVILJOEN OP DE ZONNEHOF
BESPROKEN THEMA’S:

KEUZE LOCATIE VOOR KUNSTWERK
KEUZE BEELDHOUWER
KEUZE THEMATIEK
KEUZE VOOR HET RIETVELDPAVILJOEN ALS PLEK VOOR DE EXPOSITIE
KEUZE VOOR MATERIAAL ‘aere perennius’ (HORATIUS)

DE BOOM VAN GOED EN KWAAD
DE DRAMATIS PERSONAE VAN DE COMMEDIA DELL’ARTE OP HET OLV KERKHOF
HET WONDER VAN AMERSFOORT
DE PELGRIMS
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DE BELGISCHE VLUCHTELINGEN
DE MANTELMADONNA: HET HELE PORTAAL ALS DRAGER VAN HET BEELD
VAN MIDDELEEUWSE MARIADEVOTIE TOT HEDENDAAGSE GENEROSITEIT
VERZET EN WIJSHEID ALS INSPIRATIE EN ENERGIEBRON
HET ONTWERPPROCES
DE ORGANISATIE VAN DE REALISATIE
DE SPONSOREN
DE ADVISEURS EN EXPERTS
DE HANDLANGERS
DE PLOEG VAN MOBILE ART
DE GEMEENTELIJKE ONDERSTEUNING
DE MEDEBESTUURSLEDEN
MAAR VOORAL ERIC CLAUS
DE RIJKDOM VAN ZIJN ATELIER
HET BOEK MET DE TITEL: DE DEUR IS ER ALSOF HIJ ER AL JAREN HAD MOETEN STAAN:
AANGEBODEN AAN ERIC CLAUS

BIJLAGE 6 DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE OLVR-TOREN VOOR DE GEWONE DWERGVLEERMUIS

Het portaal van de Onze Lieve Vrouwetoren is op 29 januari 2014 bezocht door een medewerker van
het Bureau Waardenburg bv, Advies voor Ecologie en Milieu. De toren is onderzocht op de
aanwezigheid van (sporen van) vleermuizen en andere beschermde soorten. Met name de keutels van
vleermuizen zijn goed te vinden. Wanneer deze aanwezig zijn op recentelijk geveegde vloeren of
geschilderde muren / deuren, dan is recentelijk gebruik door vleermuizen duidelijk. Aanvullend op het
terreinbezoek heeft beperkt bronnenonderzoek plaatsgevonden. Zomer Bruijn heeft ter plaatse
toegelicht waar hij de afgelopen tijd vleermuizen heeft waargenomen in en rond de toren.
Gewone dwergvleermuis
Van de OLV toren is massale overwintering van gewone dwergvleermuizen bekend (mondelinge
mededeling Zomer Bruijn). Vele tientallen dieren zijn zwermend rond de toren waargenomen. Meer
dan tien jaar geleden wist een huiskat binnen korte tijd maar liefst 46 gewone dwergvleermuizen te
vangen bij een raam waar de vleermuizen naar binnen vlogen. Het exacte aantal dieren dat in de toren
overwintert is niet bekend. Van andere vergelijkbare plaatsen zoals de Inktpot in Utrecht weten we dat
het gaat om vele honderden dieren.
Tijdens het veldbezoek werden zowel op de rechterbovenzijde van de houten toegangsdeur als het
omringend stuk muur vele tientallen keutels van vleermuizen aangetroffen.
Er is een smalle kier aanwezig tussen de toegangsdeur en de buitenmuur.
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Vleermuizen landen op de houten deur en kruipen vervolgens naar binnen. De vleermuizen konden
tijdens het bezoek niet waargenomen worden. De meest waarschijnlijke verblijfplaats vormt de ruimte
tussen de buiten- en binnenmuur. Aan de binnenzijde zijn enkele gaten aanwezig in de binnenmuur
waardoor de “spouw” goed toegankelijk is.
Reactie na gemeentelijke maatregelen
Hartelijk dank voor uw alerte reactie. Wij waren inderdaad gelukkig tijdig op de hoogte gesteld van de
aanwezigheid van vleermuizen door onze stadsecoloog Renee van Assema. De nieuwe deuren zullen
net als de bestaande niet naadloos sluiten en ook het bronzen oppervlak heeft een wat ruwe structuur.
Het is echter niet helemaal te garanderen dat ze op exact dezelfde plek naar binnen kunnen. Daarom
zal ook in de nieuwe natuurstenen boog (boven de deur) gezorgd worden voor extra mogelijkheden
d.m.v. open voegen.
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