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VOORWOORD
Wat doet de stichting Open Oog?

De stichting Open Oog is in 1994 opgericht met als doel een cultuur-

educatief programma uit te voeren. In 2008 is de doelstelling verbreed:

de verfraaiing van de stad door het toepassen van kunstprojecten die 

het ‘verhaal van Amersfoort’ inkleuren en verdiepen. Amersfoort heeft

sinds 1359 stadsrechten, meer dan 750 jaar een rijke stadsgeschiedenis 

en een bijzonder goed bewaard gebleven binnenstad.

Waarom kiest de stichting juist nu voor het ‘verhaal van de stad’?

In 2009 bestond Amersfoort als gevestigde stad 750 jaar. Bij de voorberei-

ding van de festiviteiten bleek onder een breed publiek grote belang -

stelling voor de stadsgeschiedenis te bestaan. Er was honger naar meer

kennis en er bestond behoefte die rijke historie aan de hand van kunst-

zinnige verwijzingen vast te leggen. Zo kan men tijdens een rondvaart

door de oude grachten, via de zgn. waterlijn, gebeeldhouwde taferelen

bekijken. Interessante panden die men passeert worden via geestige wa-

terspuwers toegelicht. Nog steeds wordt door de beeldhouwer Ton Mooy

aan deze reeks vertellingen gewerkt. Dit initiatief wordt enorm op prijs

gesteld en is aanleiding om in deze richting verder te werken.
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Welke initiatieven zijn door Open Oog al eerder gerealiseerd?

Stadsherstel Amersfoort bestond in 2011 40 jaar. Bij die gelegenheid heeft

Open Oog een rond bronzen reliëf, een vergroting van het wapen van

Stadsherstel, laten maken door de Rijksadviseur beeldhouwer Gerard 

Overeem. Het toont Sint Joris, stadspatroon van Amersfoort, te paard, 

terwijl hij de draak doorsteekt. Dit reliëf is rechts van het zuidportaal 

van de Joriskerk in de muur verankerd.

De Amersfoorter, Jacob van Campen, heer van Randenbroek is de bouw-

meester van het stadhuis van Amsterdam (nu het Paleis op de Dam) dat in

zijn tijd werd beschouwd als het achtste wereldwonder. Hij is slechts één

maal op een etsportret afgebeeld. Aan de hand hiervan is in de mode van

de 17de eeuw een buste gehakt (door Ton Mooy) in Carrara marmer door en

geplaatst onder zijn grafmonument in de Sint Joriskerk in het koor van de

noordvleugel. Sponsor was Cees Kamerbeek, telg van een Amersfoortse 

patriciërsfamilie. 
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Voor welk initiatief vraagt Open Oog nu speciaal uw aandacht?

De bronzen Pelgrimsdeur in het portaal van de Lieve Vrouwetoren

In het jaar 1444 werden rond een weggeworpen pijpaarden Maria-

beeldje wonderlijke verschijnselen waargenomen. Al gauw werd de zgn.

Vrouwevaart een bijzonder populaire ommegang. De wonderen in

Amersfoort rond dit beeldje overtroffen die van alle bedevaarten in de

toenmalige Nederlanden. De pelgrims offerden tezamen de bouw van 

de toren bijeen, een reusachtig werk, dat in de schaduw van de Dom 

van Utrecht door zijn rank silhouet en prachtig contrapunt vormt.

In 1787 fungeerde de Mariakerk als wapenmagazijn en door een onge-

lukkig toeval was een vonk genoeg om deze kerk in een keer op te bla-

zen. De ruïne werd tientallen jaren gebruikt als steenhandel, wat in die

crisisperiode de woningbouw en de wegverharding ten goede kwam. Ge-

lukkig bleef de toren, die zo goed als los van de kerk stond, ongedeerd.

De deur naar het interieur en de blindboog daarboven zijn van latere

datum. Het verhaal van het ‘wonder van Amersfoort’ kan bijzonder goed

verbeeld worden door deze Pelgrimsdeur te voorzien van een beeldver-

haal. Vele kerkdeuren en torenportalen zijn op deze wijze voorzien van

een bijzondere geschiedenis. 

Het wel en wee van de stad Amersfoort kan verbeeld worden door de 

7 Smarten en de 7 Vreugden van Maria, terwijl het Wonder en de 

Pelgrims daarbij een belangrijke rol spelen.

De stichting Open Oog heeft aan de beeldhouwer Eric Claus gevraagd

een ontwerp te maken voor de voor- en achterzijde van de deurvleugels

en het blinde boogveld, het timpaan, aan zowel de binnen- als aan de

buitenzijde. 

Fons Asselbergs, 

voorzitter van het bestuur van de Stichting Open Oog

DETAIL UIT VOORSTUDIE VAN HET RELIËF MET DE PELGRIMSTROOM.
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ERIC CLAUS
Eric Claus, emeritus hoogleraar van de Rijksakademie van beeldende kun-

sten in Amsterdam, is een van Nederlands vooraanstaande beeldhouwers

en mag gezien worden als een belangrijk vertegenwoordiger van de 

hedendaagse klassieke beeldhouwkunst. Hij is onder andere bekend van

zijn vele penningen, waaronder de Louis d’Or en de Theo d’Or, die jaar-

lijks worden uitgereikt aan de beste theateracteurs. Verder heeft de

beeldhouwer bekende persoonlijkheden als Koningin Beatrix, Willem

Drees, Wim Duisenberg en Johan Cruijff geportretteerd. Zijn bronzen

beelden stralen een monumentale kracht uit. Eric Claus weet als geen

ander in dit zware en moeilijke materiaal eenvoudig en trefzeker een 

karakter te duiden. Een vakman pur sang.

Door een breed scala aan onderwerpen weet Eric Claus de kijker steeds

weer te boeien. Of het nu de figuren uit de populaire Italiaanse Comme-

dia dell ‘arte zijn of de grote filosofen uit de vorige eeuw en niet te 

vergeten de klassieke mythologie, het zijn zijn artistieke visie en vakman-

schap die de toeschouwer verrassen. Naast beelden en schilderijen heeft

Eric Claus in de loop van zijn carrière een indrukwekkend penningoeuvre

opgebouwd.

Geboren Haarlem 3 juni 1936

Opleiding en CV

1949-1952 Grafische School, Amsterdam

1952-1954 Rijksnormaalschool voor Tekenleraren, Amsterdam 

1955-1960 Rijksakademie, Amsterdam

1979-1990 Hoogleraar aan de Rijksakademie, Amsterdam
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DE ZEVEN SMARTEN VAN MARIA

In 1423 werd door de synode van Keulen het thema van ‘de 7 Smarten

van Maria’ als kerkelijke feestdag ingesteld en werd dit thema in de beel-

dende kunst met een vast iconografisch schema vastgelegd. Niet veel

later deed binnen de sterk groeiende Maria-cultus ook de uitbeelding

van ‘de 7 Vreugden van Maria’ haar intrede in de kunst.

De reliëfs van de zeven smarten, geplaatst als ornament 

op de mantel van de madonna:

1. Simeons voorspelling (Luc. 2-22-38)

2. Vlucht naar Egypte (Joh. 2-1)

3. Twaalfjarige Jezus in de tempel (Luc. 2-46)

4. Kruisweg (Luc. 23-26)

5. Kruisiging & dobbelaar (Joh. 19-18)

6. Afname van het kruis

7. Graflegging



91. SIMEONS VOORSPELLING (LUC. 2-22-38)





112. VLUCHT NAAR EGYPTE (JOH. 2-1)



12 3. TWAALFJARIGE JEZUS IN DE TEMPEL (LUC. 2-46)





14 4. KRUISWEG (LUC. 23-26)



155. KRUISIGING & DOBBELAAR (JOH. 19-18)



16 6. AFNAME VAN HET KRUIS







197. GRAFLEGGING



20

DE ZEVEN VREUGDEN VAN MARIA

De reliëfs van de zeven Vreugden, geplaatst als ornament 

op de mantel van de madonna:

8. De blijde boodschap (Luc. 1-26-28)

9. Het bezoek van Elizabeth (Luc. 1-39-56)

10. De geboorte van Jezus (Luc. 2-1-6)

11. Het bezoek van de wijzen uit het oosten (Mat. 28-6-7)

12. De verrijzenis van Christus (Mat. 28-6-7)

13. Het pinksterweekend & handelingen (Luc. 1-14 & 2-14)

14. De tenhemelopneming van Maria



218. DE BLIJDE BOODSCHAP (LUC. 1-26-28)



22 9. HET BEZOEK VAN ELIZABETH (LUC. 1-39-56)



2310. DE GEBOORTE VAN JEZUS (LUC. 2-1-6)



24 11. HET BEZOEK VAN DE WIJZEN UIT HET OOSTEN (MAT. 28-6-7)



2512. DE VERRIJZENIS VAN CHRISTUS (MAT. 28-6-7)





2713. HET PINKSTERWEEKEND & HANDELINGEN LUC. 1-14 & 2-14)





2914. DE TENHEMELOPNEMING VAN MARIA
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RELIËFS TIMPAAN EN BINNENKANT VAN DE DEURVLEUGELS

15. Legende van Geertje Arends uit Nijkerk, 1444

16. Visioen van Margriet Alberts uit Amersfoort, 1444

17. Mariabeeldje opgepakt uit het wak

18-23. Afgebeeld is de pelgrimsstroom die komen 

schuilen onder de mantel van de Mantelmadonna



3115. LEGENDE VAN GEERTJE ARENDS UIT NIJKERK, 1444



32 16. VISIOEN VAN MARGRIET ALBERTS UIT AMERSFOORT, 1444



33    17. MARIABEELDJE OPGEPAKT UIT HET WAK



34 18-23. AFGEBEELD IS DE PELGRIMSSTROOM DIE KOMEN SCHUILEN ONDER DE MANTEL VAN DE MANTELMADONNA
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DE MANTELMADONNA
Dit bronzen beeldje (18 cm hoog) wordt samen met de penning

die overeenkomt met het gesponsorde ruitvormig reliëf gedo-

neerd aan de schenker.



ONZE LIEVE VROUWETOREN
Een wonder met een Mariabeeldje rond kerstmis 1444 zette een stroom

pelgrims op gang. Volgens het overgeleverd Mirakelboek, was de bede-

vaart naar Amersfoort bijzonder kansrijk. Het gevolg was een evenredige

stroom van inkomsten uit legaten en giften, waarmee de Mariakerk 

tussen 1450 en 1475 verrijkt werd met de op één na hoogste toren van

Nederland. 

De Onze Lieve Vrouwetoren is de enige toren ter wereld waarin twee be-

speelbare carillons zijn aangebracht. Een van François Hemony uit 1659

voor de oude muziek, bestaande uit 35 klokken, in 1995 gereconstrueerd

in de oude setting, verbonden met een oude unieke speeltrommel. 

De ander, een beiaard van Eijsbouts met een evenredige zwevende stem-

ming geschikt voor muziek uit de romantische periode, die in 1996 gego-

ten is, bestaande uit 58 klokken. De middeleeuwse klokkenstoel voor het

zevengelui is in het jaar 2000 gerestaureerd en voorzien van zeven lui-

klokken, naar het model van Geert van Wou, ca. 1475, waarvan nog een

Amersfoortse luiklok over is die ooit verplaatst werd naar de toren van

de Sint Joriskerk. Dit machtig werk werd verricht door een stel burgers

die beroep deden op instellingen, bedrijven en cultuurfondsen.

Alles bijeen leverde dat een toren op met honderd klokken, waarmee de

toren in de muziekwereld een unicum genoemd mag worden.

AAN DE SPONSOREN
De stichting Open Oog wordt erkend wordt als een Algemeen Nut Be-

ogende Instelling. Deze ANBI status levert aan sponsors aanmerkelijke

fiscale voordelen op.

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zoals de

Stichting Open Oog, kunnen sinds per 2012 worden afgetrokken voor de

inkomstenbelasting. Het gevolg is dat de belastingdienst deels meebe-

taalt aan de schenking die u aan Open Oog doet.

In januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden.

Sponsoren door particulieren en bedrijven aan culturele instellingen is

nog aantrekkelijker geworden door een extra aftrek IB van 25% van

schenkingen aan een culturele instelling. U kunt namelijk een kwart

meer aftrekken dan u daadwerkelijk heeft geschonken.

Zie bijlage met ‘voorbeeld giften’.
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