
ANDRIESKERK
Jouw en mijn monument
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Een prominent Baken
Monumenten zijn boodschappers uit ons verleden - oude gebouwen met een verhaal. Zij maken deel uit van 

onze geschiedenis en bepalen mede de identiteit van een dorp of een stad. Zij vertellen ook het verhaal van 

onze religieuze geschiedenis en geven daardoor betekenis aan onze leefomgeving. Kerken dragen bij aan 

het historische cultuurlandschap en aan de karakteristieken van een streek en nemen daar een belangrijke 

plaats in. Zo is de Andrieskerk met de toren als machtssymbool een prominent baken in Amerongen en van 

de hele Utrechtse Heuvelrug. Een baken dat tijd, weg en plaats markeert.

Religieus Erfgoed 
Een kerkgebouw dwingt respect af door zijn functie als godshuis, waar mensen samenkomen om te vieren, 

te gedenken of te rouwen. In de kerk wordt gedoopt, worden huwelijken gesloten en nemen mensen 

afscheid. Het is voor velen ook een centrale ontmoetingsplek in het dorp, een dorpshuis. Aan die functies en 

betekenis is in de loop van de geschiedenis op uiteenlopende manieren vormgegeven. De karakteristieken 

van het kerkgebouw en de toren weerspiegelen de heersende idealen en opvattingen. Kerkelijke meubels, 

schilderingen, orgel, kansel, grafbeelden, koper, zilver en klokken zijn in de Andrieskerk zichtbare en 

blijvende bewijzen van groot vakmans- en kunstenaarschap en onderstrepen de religieuze betekenis.  

Een toekomst
Kerken zijn in de loop der tijd voortdurend aangepast omwille van liturgische veranderingen,  

maatschappelijke ontwikkelingen en technologische verbeteringen. Ook in deze tijd is er volop behoefte 

aan vernieuwing. De kerkelijke gemeenten werken aan hun toekomst en een flexibel kerkinterieur, geschikt 

voor passende nevenfuncties. Belangrijk daarbij is dat de cultuurhistorische waarden centraal blijven staan; 

de nieuwe functies dienen daarom aan te sluiten bij de oorspronkelijke doelstellingen: luisteren, stil zijn, 

nadenken, reflecteren, leren en genieten. Naast de primaire functie als godshuis biedt de Andrieskerk 

tegenwoordig reeds een excellent podium voor concerten, lezingen, vergaderingen en conferenties.

Dit themaboekje, uitgegeven door de Stichting Open Monumentendag Amerongen, geeft op een prachtige 

wijze de betekenis van de Andrieskerk weer als jouw en mijn monument. 

Ik wens u veel leesplezier en kijkgenoegen. 

Frits Naafs

Burgemeester Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Comité van Aanbeveling Stichting Andrieskerk
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denk een dorpje aan een berg

denk een baken aan het water

voor je staat een kleine Dom

kom naar binnen

zoek een plek 

je kiest hier voor een open stoel

waarop je lang 

genoeg kunt zitten

om te voelen

hoe je voelt

je mag hier wachten zonder doel

je kunt ook kiezen voor een bank

waarop je je verblijf kunt delen

zonder over-

tuigd te zijn

geen ganger zal herinnneren

hoe het gelijk zijn gang 

verloor

hoe Andries voorging zonder Sint

je mag hier vinden 

wat je vindt

als instrumenten wisselen

zorgt steeds een nieuwe stem ervoor

dat binnenin iets trilt

ANDRIESKERK
Door Gera Pronk

#dichteropdeheuvelrug 

DE BOUWGESCHIEDENIS VAN DE ANDRIESKERK 
Uit welke richting je ook komt, je kunt in 

Amerongen niet om de Andrieskerk met zijn hoog 

oprijzende toren heen. De kerk is letterlijk en 

figuurlijk het middelpunt van het dorp, letterlijk 

omdat het gebouw op een vrij hoog terrein staat, 

figuurlijk omdat zich in de kerk een groot deel van 

het religieuze en maatschappelijke leven afspeelt. 

Over dat laatste kunt u meer lezen verderop in dit 

boekje; nu richten we de aandacht op de 

(bouwkundige) geschiedenis. 

Oudere kerken in Amerongen 
Vóór de bouw van de Andrieskerk was er rond het 

jaar 1000 ergens tussen de Donkerstraat en het 

Drostehuis al een romaans kerkje, de Sint-Pieters-

kerk. Toen in de loop van de tweede helft van de 

vijftiende eeuw de huidige Andrieskerk voltooid 

was, werd de Pieterskerk enige tijd gebruikt voor 

de opvang van zwervers en daklozen; een 

Rotterdamse Pauluskerk avant la lettre. In 1616 

werd het kerkje afgebroken en werden de stenen 

hergebruikt voor een reparatie aan de Andries-

kerk.

Maar voor de huidige kerk er stond heeft vanaf het 

begin van de dertiende eeuw op die plek óók een 

tufstenen romaans kerkje gestaan. Dit kerkje was 

gewijd aan het ‘Heylig Cruys en Sint Andreas’. Hoe 

deze naam aan de kerk verbonden was, is niet 

geheel duidelijk. Mogelijk heeft die te maken met 

de relieken van het Heilige Kruis. Het kruis zou zijn 

gevonden door Helena, de moeder van de 

Romeinse keizer Constantijn de Grote. Of de naam 

kan worden gerelateerd aan een Heilig-Kruiskapel 

in Utrecht waarmee de kerk in Amerongen 

verbonden kan zijn geweest. Ook de wijding aan 

de heilige Andries is niet eenduidig te verklaren.

De resten van deze romaanse kerk zijn nog altijd 

zichtbaar in de noordzijde van de huidige kerk. 

Doordat de oude muur is blijven staan bij de bouw 

van de nieuwe kerk zijn delen van de muurschilde-

ringen op de binnenmuren bewaard gebleven. 

De Andrieskerk
Na de aanvallen en plunderingen door de 

Geldersen werd deze romaanse kerk in de tweede 

helft van de vijftiende eeuw vergroot tot de 

huidige gotische pseudo-basiliek. Een pseudo- 

basiliek heeft wel de plattegrond van een basiliek 

maar mist in de opstand de bovenramen. De 

nieuwe kerk kreeg een schip met middenbeuk  

en twee zijbeuken en een vijfhoekig koor met aan 

de noordzijde een sacristie. De muren van het 

romaanse schip werden doorgebroken naar de 

zijbeuken en daarvan gescheiden door een zuilen-
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verbondenheid met de kerk kon benadrukken. 

Ook de twee grafbeelden van Goert van Reede en 

zijn vrouw Geertruyd van Nijenrode (1525-1605), 

en de vele rouwborden aan de wanden getuigen 

van deze verbondenheid.

Het interieur
Het kerkinterieur heeft niet alleen van de 

Reformatie te lijden gehad. Veel ingrijpender 

waren de beschadigingen die de kerk in 1585 

tijdens de gevechten van de Spaanse tegen de 

Staatse troepen opliep. De herstelwerkzaamhe-

den duurden bijna honderd jaar en bestonden 

onder meer uit het aanbrengen van een nieuw 

houten gewelf tegen de bestaande vijftiende- 

eeuwse ribben. Verantwoordelijk hiervoor was 

Jan Adriaensen, timmerman te Amerongen.  

In 1661 werden twee oostelijke pilaren weg- 

gebroken voor een beter zicht op de preekstoel. 

Natewisch-kapel
Enkele jaren eerder, in 1656, was aan de zuidzijde 

de zogenaamde Natewisch-kapel gebouwd. De 

inscriptie op de ingemetselde steen boven de 

ingang Heer Gerritszn. van Zuylen van Natewisch, 

ridder, heeft deze kapel gesticht in het jaar 1418, is 

bedrieglijk: de Natewisch-kapel was oorspronke-

lijk een niet meer bestaande kapel aan de 

noordzijde van de kerk. Op de plek van de huidige 

kapel bevond zich een hagioscoop, een laag 

venster waardoor mensen van buitenaf toch de 

mis konden volgen.

Brand in de kerk
Na het herstel van de kerk was de rust nog niet 

weergekeerd: in 1672-1673, het jaar waarin ook 

het kasteel door de Franse troepen werd 

verwoest, ging bijna het gehele interieur van  

de kerk in vlammen op, waarbij ook de gebrand-

schilderde ramen verloren gingen. De grafbeelden 

van Goert en Geertruyd werden moedwillig 

beschadigd. Het herstel van het interieur werd 

door de kasteelheer, Godard van Reede, 

gefinancierd zodat de kerk in 1674 alweer in 

gebruik kon worden genomen.

19e eeuw
Door het groeiende aantal kerkgangers in de 

eerste helft van de negentiende eeuw kreeg de 

kerk te kampen met ruimtegebrek. Twee 

gaanderijen moesten in 1844 meer plaats bieden. 

Na zijn verhuizing in 1879 van Middachten naar 

Amerongen eiste Godard graaf van Aldenburg 

Bentinck (1857-1940) een ingrijpende verande-

ring van het kerkinterieur. Voor een familieloge op 

de plek van de Natewitsch-kapel werd het hele 

rij. De ingangen waren aanvankelijk in de noord- 

en zuidgevel; een halfronde bakstenen boog in de 

zuidgevel markeert nog de plek van de oude 

ingang. De daar binnenkomende gelovigen 

maakten gebruik van de nog altijd aanwezige 

wijwaterbak, uitgehouwen in een van de pijlers. 

Opmerkelijk is dat het koor hoger is opgetrokken 

dan het schip - wellicht hoopte men ooit het schip 

te kunnen verhogen met een lichtbeuk boven de 

pijlers. Aan de zuidzijde van het koor werd een 

kapelvormige sacristie aangebouwd. Aan de 

bouw van toren werd pas in 1527 begonnen – 

daarover meer in het volgende hoofdstuk.

De Reformatie en daarna
De Andrieskerk is gebouwd voor de katholieke 

eredienst. De vloer van het koor is hoger dan de 

vloer in de kerk, immers het koor was het 

belangrijkste deel van de kerk. Daar bevond zich 

het hoogaltaar en vonden de handelingen van  

de priester plaats.

Na de Reformatie veranderde de functie van het 

koor. De Amerongse bevolking was rond 1581 

overgegaan op het protestantse geloof, in 

navolging van Goert van Reede (1516-1585), de 

heer van Huys Amerongen. Ook de pastoor ging 

over naar het nieuwe geloof: hij werd de eerste 

predikant. Voor het interieur van de kerk had de 

overgang nogal wat gevolgen: beelden en 

kerkzilver werden verwijderd, muurschilderingen 

verdwenen onder een laag witsel. Niet meer de 

lengterichting, naar het altaar gericht, was 

bepalend, maar de centrale groepering rond de 

preekstoel; alle gelovigen moesten evenveel zicht 

hebben op de predikant en hem goed kunnen 

horen. Hiertoe werden zelfs twee pilaren 

weggebroken. Onder het koor werd de grafkelder 

van de familie Van Reede aangelegd, die daarmee 

zijn machtspositie in Amerongen en zijn 

Boog voormalige ingang zuidzijde
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kerkinterieur verplaatst waardoor weer twee 

pijlers verwijderd moesten worden. Ondanks 

adviezen van Victor de Stuers (1843-1916), 

rijksadviseur voor de Monumenten, om het oude 

houten tongewelf te behouden, werd dit toch 

vervangen door een kruisgewelf van stuc en 

werden de oude trekbalken, die dienden ter 

ondersteuning van het gewelf, verwijderd. Boven 

de huidige gewelven zijn nog spanten van het 

oude tongewelf bewaard gebleven. 

20e eeuw
Vanwege de slechte technische staat van de kerk 

was tussen 1948 en 1953 een tweede restauratie 

noodzakelijk. Eind jaren zeventig werd onder-

zocht of de vier weggebroken pilaren terugge-

plaatst konden worden en het stucgewelf uit 

1884 vervangen kon worden door een grenen-

houten tongewelf. Na een hevige discussie (dit 

zou ‘ontkenning van de geschiedenis’ van het 

gebouw zijn) werd de zaak toch bij het oude 

gelaten.

Tussen 1990 en 1992 was een restauratie nodig 

omdat de muren, door het verwijderen van de 

trekbalken, waren gaan scheuren en wijken. 

Nieuwe ijzeren trekbalken werden geplaatst, er 

kwamen een gipsen kruisribgewelf in het schip en 

halve tongewelven in de zijbeuken. Bij de 

restauratie kwamen de tijdens de Reformatie 

weggesausde schilderingen weer tevoorschijn.

Van katholiek naar gereformeerd (Reformatie) 

naar Nederlands hervormd (Franse tijd) naar PKN 

(Protestantse Kerk in Nederland, een fusie van de 

Gereformeerde Kerken, de Nederlands Hervorm-

de Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk) in 

2004: de Andrieskerk heeft meerdere geloven 

bediend. Waar de laatste jaren een nieuwe functie 

aan toe is gevoegd: die van cultuurhuis. Hoewel de 

aanpassingen daarvoor niet zonder slag of stoot 

zijn verlopen, heeft het resultaat er wel voor 

gezorgd dat de Andrieskerk voor de toekomst 

gereed is en een kerk is geworden voor iedereen.

Tufstenen muur van de 
oude Sint-Pieterskerk
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Abraham de Haen: gezicht op de kerk van 
Amerongen. Gewassen pentekening,  
1e helft 18e eeuw, Albertina, Wenen
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De geschiedenis van de toren
Hoog boven de kerk uitstekend is de vijfenvijftig 

meter hoge toren een machtssymbool bij uitstek. 

Van heinde en verre is deze zichtbaar.

De toren is gebouwd in 1527 ter vervanging van 

een oudere tufstenen toren en is een kopie van de 

Domtoren in Utrecht. De bouwstijl is karakteris-

tiek voor de provincie Utrecht (Loenen, Soest, 

Houten, Westbroek en Eemnes-Buiten). De keuze 

voor de bouwstijl komt vermoedelijk uit de koker 

van de bisschop van Utrecht - geestelijk en 

wereldlijk leider - als symbolisch protest tegen de 

plannen om Rhenen, Wijk bij Duurstede en 

Amerongen bij de provincie Gelderland te 

betrekken. Aan de torenstijl kon men dus al van 

verre zien onder wiens gezag deze gemeente viel. 

De bouwstijl
Al deze torens hebben kleine vijfhoekige 

zijtorentjes. De toren van de Andrieskerk heeft 

natuurstenen versieringen en bestaat uit drie 

steeds smaller wordende geledingen met een 

kleine achtzijdige spits. Op elke geleding bevindt 

zich een balustrade.

Aan de noordzijde is een stenen trap opgenomen 

en aan de zuidzijde liggen drie overwelfde 

vertrekken (doopcel, archief en cachot) boven 

elkaar. In de doopcel is nog een fraai gemetseld 

gewelf te zien. In het cachot werden gevangenen 

vastgeklonken aan een houten blok, dat bij 

torenbeklimmingen nog is te bezichtigen. Rond 

1790 werd deze ruimte nog gebruikt om ernstig 

verwarde geesteszieken tijdelijk ‘op te bergen’. 

De Franse tijd
In 1798 confisqueerden de Fransen de toren om 

hem te gebruiken als uitkijkpost, gevangenis en 

als middel om de bevolking te alarmeren. In 1890 

kwam de toren in eigendom van de gemeente.

In het begin van de negentiende eeuw is naast  

de toreningang een metalen standaardmaat 

aangebracht. Amerongers konden daar hun  

eigen maatstokken vergelijken met de juiste 

maatvoering.

EEN TOREN ALS MACHTSSYMBOOL 

Standaardmaat aan de toren

Ingang tot het cachot
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Restauraties
In de negentiende eeuw is de toren een aantal 

keren gerestaureerd. Eind jaren veertig van de 

vorige eeuw gebeurde dat na een ernstige 

beschadiging door een Duitse granaatinslag 

tijdens de opmars van de vijandelijke troepen,  

op 13 mei 1940.

In 1950 werd de eikenhouten wand met een kleine 

toegangsdeur tussen schip en toren vervangen 

door een dubbele glazen pui met een Bijbelse 

voorstelling van de broers Petrus en Andreas.

De altaarsteen, die vermoedelijk nog uit het 

Sint-Pieterskerkje afkomstig is en herinnert aan 

het lijden van Jezus, werd als drempel geplaatst 

tussen torenportaal en kerkschip. De steen is in 

1966 in ere hersteld en bevindt zich nu achter in 

de linkerzijbeuk. 

Klokken
In 1580 hingen er al drie klokken in de toren. Het 

was gebruikelijk dat een gebarsten klok na zoveel 

jaren werd ingeleverd als ‘klokspijs’. Het materiaal 

werd dan omgesmolten, zodat weer een nieuwe 

klok kon worden aangeschaft. Zo werd in 1673 de 

oude klok van de kerk in Cothen opgekocht nadat 

deze bij de opmars van de Franse troepen 

grotendeels was vernietigd. In Cothen had men op 

dat moment geen geld voor de restauratie van de 

kerk. Het verhaal gaat dat de gebarsten klok als 

klokspijs uit Amerongen met een wagen, 

bespannen met drie paarden, werd vervoerd naar 

Den Haag omdat de waterstand in de Rijn te laag 

was voor vervoer over water!

De drie klokken, daterend uit 1776, zijn helaas in 

maart 1943 geroofd door de Duitsers om ze om  

te laten smelten tot granaathulzen. Deze drie 

klokken zijn in 1949 weer vervangen door 

klokkengieter Van Bergen uit Midwolda. 

Tegenwoordig worden uurwerk en klokken 

elektrisch bediend. Voorheen gebeurde dat met 

het klokkentouw. De doorvoer van het touw is nog 

zichtbaar.

Elke klok heeft een eigen opschrift. 

De tekst op kleinste klok luidt: 

Wij zwegen stil

Versmolten dra

Door ‘s vijands macht genomen

Nu noden nieuw deez

Klokken weer

Om naar gods huis te komen.
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DOPEN EN 
BEGRAVEN
Vindt de doop van oudsher plaats in de 

kerk, voor begraven ligt dat anders. 

Vroeger lieten zij die het zich konden 

veroorloven, zich na hun dood ín de kerk 

begraven. Maar sinds 1829 is dat vanwege  

de risico’s voor de volksgezondheid niet 

meer toegestaan en worden alleen nog de 

uitvaartdiensten in de kerk gehouden.

In de Andrieskerk herinnert nog een aantal 

objecten aan de bovengenoemde 

functies: de doopvont, de grafkelder en de 

twee grafbeelden, enkele grafstenen in de 

vloer en de rouwborden aan de wanden. 

De doopvont
De huidige doopvont, een zilveren 

doopschaal op een zwart marmeren voet, 

getuigt wederom van de relatie tussen de 

familie van Reede en de Andrieskerk. De 

schaal, in 1881 in Engeland gemaakt, is 

door Lady Elisabeth Villier geboren gravin 

van Reede-Ginckel aan de kerk geschon-

ken. In de schaal is gegraveerd: 

laat de kinderkens tot Mij komen.

Ook de marmeren zuil waarop de doopschaal rust 

is een geschenk vanuit het kasteel, van de familie 

van Aldenburg Bentinck. De schenking werd 

gedaan naar aanleiding van de doop van Charles 

(Carlos, 1885-1964) van Aldenburg Bentinck, op 

27 september 1885. 

De zilveren basisplaat, waarop de schaal rust, is 

gemaakt door Carel Joseph Begeer in 1885, de 

bekende Utrechtse zilversmid. De zuil zelf is van 

de hand van de Utrechtse beeldhouwer Van Dijk. 

Op de rand van de zuil is een inscriptie aange-

bracht:

Geschonken aan de Hervormde Gemeente te 

Amerongen door G.J.G.C. graaf van Aldenburg- 

Bentinck heer van Amerongen enz. en A.W.L.A. 

gravin van van Aldenburg-Bentinck geb. gravin 

van Bylandt ter gelegenheid van den doop van 

hunnen Zoon C.A.R.W.G.A. graaf van Aldenburg- 

Bentinck 27 september 1885.

Doopvont

Doopschaal
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De grafkelder
Ook de objecten in de kerk die gerelateerd zijn aan 

dood en begrafenis getuigen van de band met de 

kasteelbewoners. Onder het koor bevindt zich de 

grafkelder waarin van 1585 tot 1825 leden van de 

familie van Reede-Ginckel zijn bijgezet. Goert van 

Reede liet deze kelder in 1585 bouwen met de 

bedoeling dat daarboven het grafmonument van 

hem en zijn vrouw zou worden geplaatst. In de 

loop der tijd werden meerdere familieleden 

bijgezet in de kelder. Zo werd in 1691 Godard 

Adriaan van Reede (1621-1691) bijgezet (die 

overigens in Kopenhagen was gestorven), in  

1700 gevolgd door zijn vrouw Margaretha  

Turnor (1613-1700). 

Gisants
Het mag een wonder genoemd worden dat de 

twee zandstenen gisants van Goert van Reede en 

zijn vrouw Geertruyd (Geertruydt, Geertruyt) van 

Nyenrode bij de Reformatie grotendeels gespaard 

zijn gebleven. Gisants zijn beelden van overleden 

personen die deel uitmaken van een grafmonu-

ment. De overledenen zijn altijd liggend 

uitgebeeld, soms met de handen in bidhouding, 

soms over de borst gekruist. De handen van beide 

beelden zijn, net als de neuzen en de voeten van 

Goert, afgeslagen maar wellicht hielden ook Goert 

en Geertruyd de handen tegen elkaar gevouwen. 

Goert heeft een zwaard ter linkerzijde, Geertruyd 

houdt een rozenkrans in de handen. 

Goert had al tijdens zijn leven de opdracht aan de 

Utrechtse beeldhouwer Jacob Colijn de Nole (circa 

1535-1601) gegeven, In steene sijn tombe ende 

ligchaam, verheven van der erden, [ ] om ’t 

Amerongen in de kerck gestelt te worden. 

 

De beelden maakten deel uit van het grote graf- 

monument dat in het koor stond opgesteld en dat 

in 1672 door de Fransen vernield werd. Omdat de 

graaf geweigerd had de kant van de Fransen te 

kiezen, werden uit wraak beide beelden 

omgekeerd als dorpels gebruikt, zodat de 

kerkgangers ze met de voeten moesten treden. 

Gisants van Goert en Geertruyt
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Op initiatief van graaf van Aldenburg Bentinck 

werden de beelden in 1907 gerestaureerd en op 

het huidige voetstuk geplaatst. Daarop is toen de 

volgende tekst aangebracht:

Deze beelden van Goert van Reede heer van 

Amerongen,

Overleden 19 april 1586, en van zijn echtgenote

Geertruyd van Nijenrode vrouwe van Zuylestein,

Overleden 6 april 1605, zijn vervaardigd door

Den Utrechtsen beeldhouwer Jacob Colijn de Nole

En opnieuw geplaatst op kosten der Staten van

Utrecht in 1907

In de plavuizen vloer van de kerk zijn enkele 

grafstenen uitgespaard die de plekken markeren 

waar overledenen zijn begraven. Na het verbod tot 

begraven in de kerk, in 1829, werd in de Andries-

kerk een houten vloer over de stenen vloer gelegd 

die bij de restauratie in 1990-1992 werd 

vervangen door plavuizen. Voor de grafstenen 

werden toen ruimtes in de vloer uitgespaard. 

Tijdens die restauratie werd ook de grafkelder 

blootgelegd en geopend. 

Rouwborden
De verbondenheid van de familie van Reede- 

Ginckel met de Andrieskerk wordt vooral ook 

getoond door de indrukwekkende serie 

rouwborden.

Rouwborden, ook wel wapenborden genoemd, 

zijn zwartgelakte borden waarop de naam, titels 

en wapenschild van een prominente overledene 

met geboorte- en sterfdatum zijn vermeld. De 

kleine, vaak ruitvormige borden werden bij de 

begrafenis voor de kist uit gedragen en later in de 

kerk in de buurt van het graf geplaatst. De grote 

borden werden meteen aan de kerkmuren 

gehangen. De borden in de Andrieskerk dateren 

van 1605 tot in de negentiende eeuw. Tijdens  

de Bataafse Republiek (1800-1806) werden 

afbeeldingen van wapenschilden verboden, 

omdat zij symbolen van de oude standenmaat-

schappij waren. Veel borden zijn toen verwijderd 

en geëindigd als brandhout. Maar de borden in 

Amerongen bleven dit lot bespaard; daardoor 

heeft de Andrieskerk een uitzonderlijke reeks van 

maar liefst tweeëntwintig wapenborden van de 

overledenen die in de grafkelder van de Reedes 

zijn bijgezet. 

Gisants van Goert en Geertruyt
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Stijlverschillen
Opmerkelijk zijn de stijlverschillen in de 

omlijstingen: de borden van 1605 tot 1641 

hebben een eenvoudige, rechthoekige geprofi-

leerde omlijsting, beschilderd met het wapen van 

de overledene, de bijbehorende kwartierwapens 

(wapens van voorouders) en een tekst met naam, 

titels en functies van de overledene. Tussen 1648 

en 1662 werden de omlijstingen voorzien van 

Toscaanse zuilen met een fries en kroonlijst.  

Aan het eind van de zeventiende eeuw kregen de 

lijsten een segmentvormig fronton en een rijke 

versiering van onder meer acanthusbladeren. In 

de achttiende eeuw wordt de symboliek steeds 

Detail van het rouwbord, met kwartieren, van Godard baron van Reede, 1703
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rijker: er verschijnen laurierkransen en vanitas-

symbolen zoals doodshoofden, urnen, zeisen en 

zandlopers (bijvoorbeeld op het bord van Godard 

graaf van Athlone baron van Reede). Van na de 

Franse tijd dateren nog enkele eenvoudiger 

borden. 

De meeste wapenborden dragen de wapens van 

de familie Van Reede. Een van de borden is later, 

wegens plaatsgebrek of omdat het lichaam van 

Frederik W. Child Villiers (1815-1871) niet in de 

kerk maar in Engeland was begraven, na 

restauratie uiteindelijk in de kerk van Leersum 

terecht gekomen. 

PREEKSTOEL EN KERKBANKEN
Het gebruik van de kerk in de  
middeleeuwen 
Vóór de Reformatie ontbraken zitplaatsen vaak in 

kerken. Kerken waren meer wandelkerken. Zoals 

men een heilige plaats bezocht, bezocht men ook 

de kerk. Men brandde er een kaars en woonde een 

deel van een mis bij en vertrok daarna weer. 

Aan die situatie kwam langzaamaan verandering 

na de Reformatie. In eerste instantie kwamen er 

banken voor de rijken rond de pilaren en 

tegenover de preekstoel. De ‘gewone’ man en 

vrouw brachten hun eigen stoel of krukje mee. 

De preekstoel, koor- en doophek
In Amerongen werd voor het eerst in 1606 geld 

uitgegeven aan hout voor kerkmeubilair; Jacob 

Verweij bouwde toen voor zesendertig gulden 

een preekstoel. Deze kwam in het midden op de 

scheiding van kerkschip en koor; ook kwam er een 

koorhek. 

In het rampjaar 1672/73 werd het interieur van de 

kerk volledig verwoest. Met steun van de heer van 

Amerongen kon de kerk in 1674 weer in gebruik 

genomen worden. Echter, een preekstoel ontbrak 

nog. De predikant moest sittende op een stoel en 

staande voor een tafeltje preken. Er was een 

geschil over de nalatenschap van Geertruidt van 

Wagheningen-Steenbergen, de echtgenote van 

een vrachtrijder, over een schenking van honderd 

gulden voor de nieuwe preekstoel. In 1681 kwam 

die er gelukkig toch; hij werd geplaatst tegen de 

rechter pilaar op de scheiding van schip en koor. 

Het doophek werd vervangen dankzij financiële 

steun van Margaretha Turnor. 

Aan het eind van de zeventiende eeuw werd de 

preekstoel ‘omtuind’ met een doophek. Het 7,5 

meter brede koorhek achter in het koor stond 

vroeger opgesteld tussen koor en schip. 

In 1860 werd de preekstoel weer verplaatst. Een 

kwart eeuw later, in 1884, kreeg de preekstoel in 

opdracht van president-kerkvoogd graaf van 

Aldenburg Bentinck een plek direct onder het 

orgel. Echter, daar was de predikant ds. Heineken 

niet te verstaan. De preekstoel werd voor de vijfde 

keer verplaatst, nu weer naar zijn oude plek, en 

daar bevindt hij zich nog steeds. 

Rouwbord van Godard Grave van Athlone 
Baron van Reede, 1703Rouwbord van Margaretha Turnor, 1700
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banken bij en werd op 

kosten van graaf van 

Aldenburg Bentinck een 

loge gebouwd voor hem en 

zijn familie. Deze kon 

rechtstreeks worden bereikt 

door een ingang in de 

buitenmuur. De achterwand 

was open en voorzien van 

gordijnen. Het familiewapen 

is nog te zien boven de 

gravenbank. 

 

Ten behoeve van de nieuwe 

en toekomstige functies 

van het kerkgebouw (zoals 

lezingen, concerten) 

hebben in 2016-2017 de 

laatste aanpassingen van 

het interieur plaats 

gevonden. Een aantal 

banken is vervangen door 

stoelen, om de preekstoel is 

meer ruimte gekomen en er 

zijn sanitaire voorzieningen 

en keukenfaciliteiten 

aangebracht. 

De kerkbanken
De ouderlingen- en 

diakenenbank en het 

gestoelte voor de voorlezer 

dateren uit de zeventiende 

eeuw en zijn gemaakt door 

meubelmaker Pieter van 

Tempel. Op deze banken 

hebben koperen blakers 

gestaan om het lezen 

mogelijk te maken. De gaten 

in het hout zijn nog voelbaar.

De banken hebben in de 

loop der jaren op verschil-

lende plaatsen gestaan, 

maar nooit midden in de 

kerk vanwege de aanwezige 

graven. Pas in 1829, toen 

het begraven in kerken niet 

meer werd toegestaan, kon 

een vaste bankenopstelling 

midden in de kerk 

gerealiseerd worden. En in 

1860 kwamen er voor het 

eerst ook banken in het koor.

Bij de restauratie van de 

zogenoemde Natewisch- 

kapel in 1884 kwamen er 

Orgel, kroonluchter en 
diakenen- en ouderlingenbank 

Interieur, na restauratie 1907

Interieur 1992



2928

HET BÄTZ-WITTE ORGEL
Kerkmuziek in vroegere eeuwen 
In de zestiende eeuw was muziek in de kerk zeer 

omstreden. Voorheen zag men in de rooms- 

katholieke kerk hoe groot de invloed van muziek 

was bij de religieuze rituelen. Het zingen van 

religieuze liederen werd vooral ondersteund door 

diverse instrumenten, waaronder het kerkorgel. 

Monniken verbeterden het orgel in de loop van de 

tijd en kerkmuziek behoorde in vijftiende eeuw 

dan ook tot hoogstaande, edele kunst! 

Met de Reformatie kwam echter ook het verzet 

door protestanten tegen uiterlijk vertoon, zoals 

beelden in de kerk. In de calvinistische traditie zou 

muziek tegemoetkomen aan het verlangen van 

vleeschelijke dartele menschen, die haar geheel 

hart meer hangt aan ’t geluid van muziek van ’t 

orgel dan aan ’t gebed dat in ’t singen van den 

psalm werd gedaan’. Het verlockt de menschen 

maar tot de gedachten van vleeschelijke lusten, 

sonder een te zuchten tot Godt over zijne zonden...

De hervormer Luther was een groot voorstander 

van muziek in de eredienst, mits verstaanbaar,  

dus in de volkstaal. Hij schreef zelf eenvoudige 

liederen, die ook door de gemeente gezamenlijk 

konden worden meegezongen. Calvijn bracht 

verdere, nog strengere aanpassingen aan in de 

kerkmuziek door te kiezen voor alleen psalmen 

omdat die rechtstreeks aan de Bijbel zijn 

ontleend. Het eerste psalmboek werd in 1539 

uitgegeven in Straatsburg.  

Rond 1575 hadden de gereformeerden de 

overhand en verbood de Dortsche Synode 

voortaan elk orgelspel in de calvinistische kerk. 

Gelukkig lukte het niet om het orgel ook rigoureus 

uit de kerken te verwijderen. Langzaamaan 

veranderden de inzichten. In de zeventiende  

eeuw pleitte de grote dichter, diplomaat en 

muziekliefhebber Constantijn Huygens voor het 

gebruik van het orgel in de eredienst.

In de Andrieskerk kwam de wens tot de aanschaf 

van een orgel voor het eerst ter sprake in een 

vergadering van kerkvoogden in 1861. Dankzij 

een renteloos voorschot van enkele dorpsgenoten 

kon het huidige orgel een jaar later worden 

gekocht voor een bedrag van ongeveer € 2500.

In 1733 assisteerde de Duitser Johann Heinrich 

Hartmann Bätz de orgelbouwer Christian Müller 

bij de bouw van het hoofdorgel in de Haarlemse 

Sint Bavo. Vijf jaar later vestigde hij zich definitief 

als zelfstandig orgelbouwer in Utrecht. Hij 

bouwde zo’n zestien orgels en kreeg daarvoor  

veel waardering. Zijn nazaten zetten zijn bedrijf 

voort tot in 1849, toen het in zijn geheel werd 

overgenomen door medevennoot Christiaan 

Gottlieb Witte. Die veranderde de naam van het 

bedrijf in Bätz-Witte. 

Bätz-Witte orgels onderscheidden zich door hun 

hoge kwaliteit. Orgels van dit type werden 

gebouwd in onder meer de Grote Kerk van 

Naarden. En een nagenoeg identiek orgel bevindt 

zich in Beusichem. 

Het orgel in de Andrieskerk
Het Bätz-Witte orgel onderscheidt zich van 

andere orgeltypen door de grote ruimte in de 

orgelkast. Het huidige orgel wijkt nauwelijks af 

van het originele exemplaar. Alle registers uit 

1862 zijn nog aanwezig. Het orgel heeft twee 

Waarom kiezen voor een Bätz-Witte orgel?
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manualen en een pedaal. Het hoofdwerk  

(manuaal I) heeft elf registers, het nevenwerk 

(manuaal II) heeft er zes; het pedaal is aange- 

hangen, dat betekent dat het verbonden is met  

de manualen maar geen eigen registers heeft.

Voor het orgel moest een zogenaamde orgel- 

trapper worden aangenomen om lucht in het  

orgel te trappen. Barend Bouman kreeg hiervoor 

in 1862 een jaarwedde van vijfentwintig gulden. 

Hij bleef dit werk doen tot het jaar 1925, toen het 

orgel voorzien werd van een elektrische 

windmotor. 

Orgelrestauraties
Het orgel onderging verschillende restauraties.  

In 1910 werd een zogenaamde zwelkast 

aangebracht om het geluid naar believen te 

kunnen laten aanzwellen of afnemen. In 1924 

werd het pijpwerk enigszins aangepast. Grote 

temperatuurswisselingen (een paar strenge 

winters en hete zomers) vergden hun tol en het 

orgel was in het begin van de zestiger jaren nog 

maar met moeite bespeelbaar. Opnieuw werden 

pijpen verwijderd en vervangen; de klank werd 

aangepast aan de mode van die tijd, namelijk  

wat helderder (maar ook scherper).

Tijdens de grote kerkrestauratie in de jaren 

negentig van de vorige eeuw werd het orgel 

omwille van werkzaamheden aan gewelf en  

zolder ingepakt in een houten bekisting. 

Desondanks kwam het orgel niet ongeschonden 

uit deze verbouwing en een grondige restauratie 

was noodzakelijk. In 2018 vond na een grote 

aanpassing van het interieur opnieuw een ‘grote 

schoonmaak’ van het orgel plaats, waarna het 

orgel weer klonk zoals in 1862. 

De organisten
De kerk heeft veel organisten gehad. Niet iedere 

aanstelling was even succesvol! Zo gaat het 

verhaal van een organist in de jaren zestig van  

de vorige eeuw die regelmatig zijn hondje uitliet 

tijdens de preek. Hij kwam soms te laat terug, 

waardoor Marga v.d. Weerd-Putman het dan  

maar even van hem over nam. Zij en Lenie Janssen 

waren de enige vrouwelijke organisten. Ad 

Verhage, Jan-Willem Mauritz en Jan Torny 

vormen tegenwoordig samen het vaste team van 

organisten.

 

Pijpwerk
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HEILIGEN OP DE MUUR
Tweemaal verdwenen 
De geschiedenis van de muurschilderingen in de 

noordoosthoek van de linkerzijbeuk en op de 

triomfboog is enigszins merkwaardig. We hebben 

al gezien dat de schilderingen bij de Reformatie 

waren overgesausd. De taferelen die nu zichtbaar 

zijn bevinden zich op de oudste stukken muur van 

de kerk, restanten van de oudere kerk uit de 

dertiende eeuw.

Waarschijnlijk was vroeger vrijwel de hele kerk 

beschilderd, zoals dat in de middeleeuwen 

gewoon was ter lering van de vaak ongeletterde 

gelovigen. Veel van die schilderingen zullen 

verloren zijn gegaan bij vijandelijke aanvallen, bij 

verbouwingen en tijdens de Reformatie. Bij een 

restauratie in 1856 werden de muren afgebikt en 

opnieuw gesausd. Daarbij zijn waarschijnlijk 

meerdere schilderingen vernietigd. Wat er was 

overgebleven heeft het kerkbestuur tijdens de 

vakantie van de dominee weer weg laten kalken. 

Kerkhistoricus N.C. Kist was er te laat bij; hij 

schrijft daar over:

Het was mij eene teleurstelling, toen ik, even voor 

de zomervacantie des voorgaanden jaars, door 

mijnen vriend, Dr. P.A. Borger, destijds nog 

dienstdoend, nu rustend Predikant van Ameron-

gen, werd uitgenodigd, om eenige daar ontdekte 

merkwaardige muurschilderingen te komen in 

oogenschouw nemen, kort daarop berigt te 

ontvangen, dat men van eene oogenblikkelijke 

afwezighed des predikants had gebruik gemaakt, 

om het ontdekte, door overwitting, weder geheel te 

doen verdwijnen. 

Een wel hele slechte beurt van het kerkbestuur. 

Gelukkig konden de schilderingen met behulp van 

het goede geheugen van zowel Kist als de 

dominee enigszins gereconstrueerd worden.

De overgesausde schilderingen zijn pas tijdens de 

restauratie van de kerk in 1990-1992 weer 

tevoorschijn gekomen en gerestaureerd door Bert 

Jonker. Maar een deel van de door Kist beschreven 

schilderingen is niet meer teruggevonden.   

 

Onderzoek
In 2015 is door student kunstgeschiedenis 

Willemijn van Hees uitvoerig onderzoek gedaan 

naar de schilderingen. Tijdens dit onderzoek werd 

duidelijk dat het hier niet om fresco’s gaat (waarbij 

geschilderd wordt in de natte pleisterlaag) maar 

om pigmenten die zijn aangebracht op een dunne 

kalklaag. De schilderingen dateren uit de 

vijftiende eeuw; de Boom van Jesse op de 

triomfboog is van latere datum, circa 1550. 

De Heilige Christoffel met het Christuskind
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Cunera
Het vlak onder Christoffel wordt ingenomen door 

vijf personen – een kwart van de voorstelling, 

rechtsonder, is verdwenen door de aanleg van een 

kachelpijp in de muur.

De voorstelling gaat over de wurging van de 

heilige Cunera, te herkennen aan de wurgdoek om 

haar hals. We zien Cunera, de koningin die haar 

wurgde en het dienstmeisje dat daarbij hielp. 

Cunera was in 337, toen zij met 11000 maagden 

onder wie de heilige Ursula terugkwam uit Rome, 

als enige ontsnapt aan de moordpartij door de 

Hunnen bij Keulen. Zij kwam terecht aan het hof 

van koning Radboud in Rhenen. Uit jaloezie 

wurgde diens vrouw, met behulp van een 

dienstmeisje, Cunera. De figuur helemaal links is 

Voorstellingen
Op de schilderingen zien we, behalve de boom van 

Jesse, drie voorstellingen: de heilige Christoffel 

met het Christuskind, de wurging van de heilige 

Cunera en de martelaarsdood van de heilige 

Erasmus. De vraag rijst waarom deze drie  

geschiedenissen in de Andrieskerk zijn afgebeeld. 

Christoffels plaatsing, vlak bij de toenmalige 

ingang, is logisch: als patroonheilige van reizigers 

en pelgrims ‘begroette’ hij als het ware de 

gelovigen die de kerk betraden. Dat waren vaak 

pelgrims op weg naar het graf van de heilige 

Cunera in Rhenen. Dat verklaart meteen de 

uitbeelding van Cunera’s dood op de muur.  

Wat de betekenis van de heilige Erasmus was  

voor Amerongen, is niet duidelijk. 

Christoffel
Laten we de schilderingen van dichterbij bekijken. 

Staande in de noordelijke zijbeuk zien we, recht 

voor ons uit, taferelen op twee vlakken boven 

elkaar. Op het bovenste vlak steekt de heilige 

Christoffel met het Christuskind op zijn rug een 

rivier over, steunend op zijn staf. Links van hem, 

op de grond, zijn delen van twee kleine figuurtjes 

zichtbaar, een vissertje en mogelijk de kluizenaar 

die deel uitmaakt van het verhaal. Christoffel, op 

zoek naar de machtigste heer, gaat op aanraden 

van de kluizenaar reizigers over de rivier zetten. 

Toen het Christuskind zich aandiende kostte het 

Christoffel de grootste moeite het kind over te 

zetten - het droeg de last van de hele wereld. De 

naam Christoffel verwijst naar deze gebeurtenis: 

zijn Griekse naam, Christophoros, betekent drager 

van Christus. Hij is de beschermheer van reizigers 

en pelgrims en beschermt in het algemeen tegen 

de dood. De plaats van de Christoffel-schildering, 

vlak bij de noordgevel, wijst er ook op dat een 

ingang aan de noordgevel zeer waarschijnlijk is 

geweest.  

De wurging van Cunera

Markering van de muurschildering van de 
Heilige Christoffel met het Christuskind 
(Willemijn van Hees)
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altijd benoemd als de heilige Ursula, maar volgens 

Van Hees is dit koning Radboud die met een bijbel 

in de hand (die verwijst naar zijn bekering tot het 

Christendom) toekijkt hoe zijn geliefde Cunera 

wordt gewurgd. 

Erasmus
Links van dit muurvlak, op de noordelijke muur, 

wordt de Heilige Erasmus van Elmo op de pijnbank 

gemarteld. De schildering loopt een stukje door 

op de oostelijke muur. Erasmus is te herkennen 

aan zijn bisschopsmijter, een windas, attribuut 

van zeevaarders en schippers, van wie hij de 

patroon was, en een palmtak. Erasmus’ attribuut, 

een windas met ankertouw, werd later geïnter- 

preteerd als martelwerktuig: met het windas 

zouden zijn ingewanden uit zijn lichaam 

getrokken. De andere figuren zijn de beul, een 

dienaar van de keizer, de keizer die de opdracht 

gaf om Erasmus te martelen en, om de hoek,  

een dienaar of een ridder. 

Boom van Jesse
Van de muur richten we onze blik op de  

triomfboog. Daar is circa 1550 een schildering 

aangebracht met de Boom van Jesse. In 

tegenstelling tot de andere schilderingen, die 

heiligengeschiedenissen laten zien, beeldt de 

boom van Jesse een bijbels motief uit. 

Jesse was de vader van koning David en staat 

daardoor aan de bron van de stamboom van 

Christus. Die stamboom wordt uitgebeeld als  

een boom met vertakkingen die begint bij Jesse 

(noordzijde): uit diens linkerborst groeit een rank 

die via tien koningen (oorspronkelijk twaalf) 

slingerend over de boog aan de zuidkant weer 

naar beneden gaat en eindigt met de afbeelding 

van Maria met kind. 

Geschilderd voor de gelovigen, verstopt,  

ontdekt en weer verstopt, weer gevonden en 

gerestaureerd, en nu zichtbaar voor iedereen.  

De merkwaardige geschiedenis van deze 

schilderingen is na al die eeuwen toch tot een 

goed einde gekomen. 

KOPER EN ZILVER
De kerk zelf bezat niet veel geld. Meestal 

werden de kerkjuwelen geschonken door 

burgers, door de Heer van Amerongen of 

een van zijn familieleden. In veel 

hervormde kerken treft men sinds het 

midden van de zeventiende eeuw 

kroonluchters aan van het bekende 

oudhollandse type met stam, bol en diep 

doorbuigende armen. Ook horen 

lezenaars, doopbekkenhouders, 

zandlopers met houder, kandelaars en 

blakers tot een vast onderdeel van het 

protestantse kerkinterieur. De goudgele 

kleur contrasteerde mooi met het donkere 

eikenhout van het meubilair in die tijd. 

 

De kroonluchters
Sinds eind zeventiende eeuw hangen er 

drie kroonluchters in de Andrieskerk. De 

oudste koperen kroonluchter (uit 1649) 

hangt dicht bij het orgel. Deze kroon 

bestaat uit twee kransen met acht armen 

en weegt 121 kg. Twee kronen zijn 

vernietigd bij de Franse inval. De latere 

kronen zijn aangeboden door drost Johan 

Verwey voor een bedrag van zeventig 

Carolusgulden (dat was een munt, van 
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zilver of van goud, geslagen in de tijd van 

Karel V). De kroon in het koor weegt 126 

kg. De derde kroon is vermoedelijk van nog 

latere datum; de verfijnde detaillering van 

de andere twee kroonluchters ontbreekt 

hier. 

Het koperwerk
In 1697 werd de preekstoel verfraaid met 

een koperen, rijkversierde lezenaar en een 

zandloperhouder met zandloper; 

aangenomen wordt dat deze uit de 

werkplaats van Adriaen van Schermbeek 

in Utrecht komt. De kleine koperen met 

ranken versierde lezenaar - de zogenaam-

de voorgangerslezenaar - in de dooptuin 

dateert vermoedelijk uit 1669 en is 

afkomstig van dezelfde geelgieter. 

Opvallend is het vrij kleine blad met brede 

lijst. De rekening van deze aanschaf 

(inclusief zandloperhouder en een slot op 

de bijbel) van totaal vijfenzestig gulden 

wordt nog altijd bewaard in het kerkelijk 

archief. De zandloper diende als waarschu-

wing voor de predikant om zijn preek 

binnen een bepaalde tijd af te ronden; 

overschreed hij de tijd, dan moest hij zelfs 

een boete betalen. Deze kostbaarheden 

zijn nog steeds te bewonderen, al staat 
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tegenwoordig in de zandloperhouder het glas 

water voor de dominee.

In de diakenen- en ouderlingenbank en bij de  

stoel van de voorlezer kwamen in 1681 zes 

koperen blakers om de aanwezigen bij te lichten 

bij het lezen. Helaas zijn er nog maar twee 

overgebleven. De twee zeventiende-eeuwse 

draaibare wandblakers met dolfijnkopjes en 

bloemen behoren niet tot het oorspronkelijke 

interieur. Deze zijn na de grote restauratie in 1992 

bij de overdracht van de kerk door de restauratie- 

commissie geschonken aan de kerkvoogdij.

Het zilverwerk
De kerk ontving tussen 1686 en 1694 vier prachti-

ge zilveren bekers en twee kannen. Deze zijn 

gemaakt door het Utrechtse zilvergilde. Dit 

avondmaalsstel wordt nog steeds gebruikt bij het 

heilig avondmaal en werd In 1705 aangevuld met 

twee identieke tinnen borden, geschonken door 

de Heer van Amerongen. Aanvankelijk waren deze 

borden bedoeld als collecteschalen. 

Avondmaalsstel

Houder voor zandloper

Lezenaar
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ONS MONUMENT, VRIENDEN VAN DE ANDRIESKERK
Vrijwilligers binnen de kerk
Vrijwilligers spelen altijd een belangrijke rol in en 

rondom de kerk. Vanuit de godsdienstige 

betrokkenheid alleen al hebben kerkrentmeesters 

en amateurhistorici de geschiedenis uitgebreid 

beschreven. Vele Amerongers - ook niet-kerk-

gangers - met een groot hart voor dit prachtige 

monument lieten en laten zich niet onbetuigd. Zij 

waren betrokken bij restauraties, bij geldinzame-

lingen et cetera. Zo is men erin geslaagd om dit 

vijftiende-eeuwse monument voor het 

nageslacht te behouden.

Behouden is onderhouden
Onderhoud van een monumentaal pand kost geld, 

veel geld! In 2000 verleende Monumentenzorg 

een subsidie voor een periode van tien jaar voor 

het onderhoud aan de buitenkant van de kerk 

onder voorwaarde dat de kerkgemeenschap zelf 

jaarlijks € 10.000 zou opbrengen.

Een aantal zeer betrokken Amerongers heeft toen 

de Stichting Vrienden van de Andrieskerk 

opgericht met het doel om samen met de 

eigenaren de kerk op een zodanige manier te 

behouden dat een goede conditie van dit 

historisch en cultureel waardevolle monument 

blijft gewaarborgd én om fondsen te verwerven 

om in dat onderhoud te kunnen blijven voorzien.

Veel Vrienden, inwoners van Amerongen én 

mensen uit de directe omgeving, werden 

donateur van de Stichting. Dankzij hun bijdragen 

en soms ook door een schenking of legaat kon de 

jaarlijkse ‘eigen onderhoudsbijdrage’ ad € 10.000 

worden gerealiseerd, evenals de aankoop van de 

prachtige vleugel. Er werd ook € 30.000 

bijgedragen aan de restauratie van het leiendak 

van het koor. 

Voor de komende zes jaar hebben de Vrienden 

zich garant gesteld voor 40% van het nieuwe 

zesjarenplan voor onderhoud: gemiddeld 

ongeveer € 7000 per jaar.

Ambities
De Andrieskerk is als grootste multifunctionele 

accommodatie in Amerongen met zijn uitsteken-

de akoestiek meer en meer een podium voor 

niet-kerkelijke evenementen (concerten, 

orgelbespelingen in de zomer, symposia, 

Generatielezingen, et cetera). 

De alom bediscussieerde recente herinrichting 

biedt qua ruimte meer passende mogelijkheden. 

Door het organiseren van concerten en andere 

activiteiten worden extra middelen ten behoeve 

van onderhoud en inrichting gegenereerd.  

De Stichting spant zich in 2021 in om de locatie 

daarvoor nog meer geschikt te maken middels de 

aanschaf van specifieke verlichting. 

Vanaf 2011 werken de Vrienden intensief samen 

met het Utrechts Conservatorium. Daardoor 

kunnen de trouwe bezoekers genieten van jong 

talent van grote klasse. De jonge musici doen op 

hun beurt belangrijke podiumervaring op en 

blijken zich thuis te voelen in de Andrieskerk.  

Zij genieten van de schoonheid en de akoestiek 

van de kerk en de warme waardering van het 

publiek. Ook treden musici en koren van naam op, 

zoals de bariton Maarten Koningsberger, de 

inmiddels overleden pianist Louis van Dijk en het 

Utrecht Byzantijns Koor. Wij zijn en blijven 

ambitieus in het ontwikkelen van een prachtig 

concertprogramma.

Zullen wij ook Vrienden worden?
secretaris@andrieskerk.nl 
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De kerkgangers 
(Erik en Brenda Pekkeriet)

Wij proberen als gezin iedere week naar de  

Andrieskerk te gaan. Het historische gebouw 

staat voor eeuwenoud bewijs dat God hier  

gezocht en gevonden kan worden. Hier ben je 

nooit alleen. Maar de kerkgang verandert en 

 het gebouw moeten we daarop blijven aan-

passen. De banken zijn er uit - zoals vroeger -, 

camera’s, beeldschermen, top geluidsinstallatie, 

gedachtenishoek en koffieschenkerij erin. Het 

orgel maakt meer plaats voor band en piano. Dat 

is voor ons het nieuwe gemeente zijn, voor heel 

Amerongen. Van rommelmarkt tot kunstexposi-

tie en van concert tot escaperoom. Ontmoeting!

De concertganger 
(Joke Westland)

Muziek is voor mij belangrijk, ze werkt helend  

en ik kom tot rust bij de concerten in de  

Andrieskerk. In die prachtige kerk, met die  

mooie akoestiek, kan ik volop genieten en de 

hectiek van het leven even achter mij laten. 

De Vrienden van de Andrieskerk zijn voor mij 

onovertroffen in hun inspanningen steeds maar 

weer een prachtig programma te presenteren. 

Maar ook zou ik graag zo maar even naar binnen 

willen glippen om een moment van stilte te  

ervaren. De Andrieskerk maakt mij gewoon blij!

De dorpsbewoner 
(Leo van Putten)

De Amerongse Andrieskerk is voor mij een door 

eeuwen gevormde magische plek, een plaats van 

verwondering. Het gebouw stond en bleef er, 

midden in de woelingen der tijden. Die historisch 

gevormde ziel zal het kerkgebouw nooit verlaten 

Misschien niet meer vol op zondag, niet die ene 

plaats waar allen elkaar treffen tussen geboorte 

en dood. Wel nog een teken, dat wijst naar 

omhoog en dat uitnodigt tot binnenkomen. Het 

kerkgebouw vraagt handelingen die voor steeds 

meer van ons minder gewoon zijn: oefeningen 

in stilte, in luisteren, in gemeenschapsvorming, 

in ritus en traditie. Daar zit voor mij de blijvende 

waarde en betekenis van kerkgebouwen, ook 

voor de Andrieskerk. 

De predikanten 
(Mendie Hofma en Bert de Ruiter)

Samenkomen in zo’n monumentaal gebouw als 

de Andrieskerk doet ons als kerkelijke gemeente 

beseffen dat we in een lange traditie staan.  

Dat maakt bescheiden: wij zijn de eersten niet... 

Tegelijk zijn we een levendige gemeente die 

midden in de moderne tijd staat en op de toe-

komst gericht is. We hopen dat de Andrieskerk 

een open huis zal blijven voor iedereen die (in  

het gebouw of online verbonden) op verhaal  

wil komen. 

Violiste Marie-Loes Rijken
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De koster 
(Huib van Alfen)

Ik werk al zevenentwintig jaar als koster voor 

de Andrieskerk en voel me daardoor heel nauw 

verbonden met de kerk. Behalve het reguliere 

klein onderhoud zorg ik dat ceremonies als doop, 

huwelijken en begrafenissen perfect verlopen. 

Die zorg gaat soms ver: van hulp bij een flauw-

gevallen bruidje tot het leveren van ‘hervormde’ 

wijn aan de bisschop bij een doopplechtigheid. 

Door mijn grote verantwoordelijkheidsgevoel 

naar de Andrieskerk voelt de kerk eigenlijk als 

‘mijn’ kerk.

De organist
(Jan-Willem Mauritz)

Ongeveer 35 jaar geleden maakte ik, als achtjarig 

jongetje, voor het eerst kennis met de ‘Andries’. 

Vooral de rouwborden maakten toen diepe 

indruk op mij. Zo’n vijftien jaar later, in 2008, 

mocht ik zo nu en dan bijdragen aan de muziek. 

Nu ben ik als vaste organist nog steeds diep 

onder de indruk van het gebouw, de rijke historie, 

de veelkleurige gemeente en de geweldig mooie 

klanken die de ruimte af en toe vullen. Als ik bij 

die gelegenheden op ‘mijn’ plekje achter het 

orgel of de vleugel kruip krijg ik energie, heb 

plezier en geniet. Geniet van het momentum in 

dit bijzondere monument.

De spreker 
(Frits van Oostrom)

Als je zoals ik vaak lezingen houdt voor breed  

publiek, leer je als vanzelf te onderscheiden 

tussen de beste en de wat mindere contexten.  

De Generatielezing in Amerongen behoort 

zonder twijfel tot de eerste categorie. Vanaf de 

uitnodiging tot en met de uitgeleide, het was 

allemaal eersterangs. Maar het mooiste was toch 

wel de Andrieskerk zelf: de ideale ambiance voor 

een avond met inhoud, stijl en zwier.

De musicus 
(violist Koos Verhage)

Al van kleins af aan kom ik in de Andrieskerk.  

De vroege lichtval door de ramen op zondag-

ochtend, de hoge pilaren, de figuren in de stenen 

vloer gebeiteld, het is een magisch gebouw voor 

een kind. Mijn vader bespeelde het orgel tijdens 

de kerkdiensten en ik zat vaak boven bij het 

orgel met een prachtige doorkijk door de hele 

ruimte. Het geluid golvend van links naar rechts,  

kaatsend en galmend. Als violist heb ik dat 

ook ervaren tijdens de HKU-concerten in onze 

projectweken. Onze optredens in de kerk waren 

als een warm bad. Vertrouwd met de ruimte, de 

akoestiek en met de mensen. Het is makkelijk 

een band te ontwikkelen met dit kerkgebouw.  

En die band zal blijven bestaan, dat voel ik!

Herinneringen van Jemima de Brauwere

Op zondagochtend om 9 uur luiden de klokken, over een uur moeten we in de kerk zijn.

Die elegante en ook stoere kerk met zijn enorme toren op een heuvel, zo mooi een baken  

in de omgeving. 

We moesten ons altijd haasten want vanaf kwart voor tien mochten ook andere  

gemeenteleden in de familiebank plaatsnemen. Het was prettig om in de bank te zitten, 

prettige stoelen en een beetje afgeschermd, zodat alleen de dominee het kon zien als je 

even niet oplette. 

Het was als kind niet prettig door de kerk naar de bank te lopen. Je dacht dat iedereen naar 

jou keek, meisje met dat rare hoedje op.

Vanuit de bank gezien boden de kansel met dominee en de rouwborden van mijn 

familieleden via mijn moeders kant een prachtig schouwspel en leesvoer voor als je 

aandacht even verslapte.

Bijzonder vond ik altijd het ritueel van het avondmaal, prachtig de lange wit gedekte tafel 

met de zilveren schalen en drinkbeker.

En de hoogtijdagen, de kerk op zijn mooist met de brandende kaarsen in de kandelaars en 

de koperen kroonluchters. De trompettist op het balkon naast het orgel.

De doopvont is voor mij een bijzonder object omdat hij door mijn voorouders in 1885 aan 

de kerk is geschonken. Toen de zwarte marmeren voet aan restauratie toe was heeft 

Jacob Meier, een beeldhouwer uit Delft en een kennis van mijn vader, een witte marmeren 

bovenstuk aan de zwarte zuil toegevoegd. Rond de doopvont, onder de kansel heb ik 

afscheid genomen van mijn ouders. Het orgel dat tijdens de afscheidsplechtigheid voor 

mijn vader werd bespeeld door zijn goede vriend Gustav Leonhardt bleek ongehoorde 

klanken van ruwe rouw voort te kunnen brengen, onvergetelijk indrukwekkend.
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Verklarende lijst van termen

Absis  Ook wel apsis. Halfronde of veelhoekige uitbouw aan koor 

Fries Versierde horizontale strook

Fronton Bekroning in driehoeks- of segmentvorm

Kruisribgewelf  Kruisgewelf (ontstaat als twee tongewelven elkaar kruisen) dat 

versterkt wordt met ribben op de kruisingen

Klokspijs Metaal voor het gieten van klokken

Koor  Gedeelte van de kerk tussen schip en absis, vaak gescheiden van  

het schip door een koorhek 

Kroonlijst Horizontale meestal geprofileerde en uitspringende lijst

Lichtbeuk Vensterzone in de muur van het schip, boven de pijlers of zuilen

Manuaal Klavier of toetsenbord

Middenschip Middengedeelte van de kerk, tussen portaal en koor

Pedaal  Onderdeel van het mechaniek van (in dit geval) een orgel dat met  

de voet wordt bediend

Opstand Verticaal vlak van een gevel of muur

Sacristie  In de rooms-katholieke kerk: bewaarplaats liturgische voorwerpen 

en kleding priesters

Schip Gedeelte van de kerk tussen portaal en koor

Spanten Dragers van de dakconstructie

Tongewelf Gewelf in de vorm van een halve cilinder 

Toscaanse zuilen Zuilen met een gladde schacht en een eenvoudig kapiteel  

Triomfboog Afscheidingsboog tussen het schip en het koor

Tufsteen Zacht en poreus vulkanisch gesteente, veelal afkomstig uit de Eiffel

Zijbeuken Beuken die het middenschip flankeren
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