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DE DONKERE DAGEN VOOR KERST
In deze donkere dagen van het jaar leven we toe naar de feestdagen. Maar
wist je dat Amersfoort zijn eigen verhaal voor tijdens de kerstdagen heeft? Met
niet drie wijzen, maar een jong meisje dat uit het oosten kwam?
Het verhaal speelde zich af in het jaar 1444. Op 24 december kwam vanuit
Nijkerk de 16 jarige Geertge Arents naar onze stad toe, om in te treden in het
klooster van St. Agnes aan de Zuidsingel. Zij had een eenvoudig Mariabeeldje
bij zich, maar wierp dat bij aankomst in de gracht bij de Kamperbuitenpoort
(nu: de Stier).

ZÓVEEL MOOIS HEEFT
AMERSFOORT TE BIEDEN!
Een Keientrekker in hart en nieren, zo
omschrijft Inge zichzelf. Geboren en getogen in
Amersfoort en nu heeft ze de allerleukste baan
van de stad. Toen Inge jaren geleden bij de
lokale krant werkte en zoveel over de stad te
weten kwam, vond ze het zonde om hier niets
mee te doen en besloot ze om haar kennis en
liefde voor Amersfoort met anderen te delen.
Samen met haar man Harald leidt ze al 10 jaar
mensen rond door de historische straten en
langs de mooie grachten die Amersfoort rijk is.
Verhalen die het daglicht niet kunnen verdragen
“Omdat we veel eigen onderzoek doen, zijn we
gespecialiseerd in thematische wandelingen
waarbij we vooral onbekende verhalen over
de stad vertellen. De Nachtwandeling (met
spannende verhalen over zaken die het
daglicht niet konden verdragen) maar ook de
Tour d’Amour (onze Valentijnstour over liefde
door de eeuwen heen)”, zegt Inge. Hierdoor
hebben de Amersfoortse Gidsen inmiddels
heel wat trouwe fans in de stad gekregen, die
regelmatig met nieuwe tours meegaan. “Op
het moment leiden we vooral kleine groepjes
rond. Dit zijn vaak toeristen die een weekendje
in Amersfoort zijn, maar ook mensen die net in
de stad zijn komen wonen en hier graag meer
over willen weten. Elke tour is uniek omdat we
vooraf peilen wat voor gasten er meegaan. Zo
vertellen we iemand die in de zorg werkt over
het oudste ziekenhuis van de stad en wil een
boekhouder graag een verhaal horen over de
haardstedebelastingen uit de 18e eeuw. Zo is
de rondleiding voor iedereen interessant!”
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Het Amersfoortse ganzenbord
Door Corona kwam het leven van de
Amersfoortse Gidsen helemaal op zijn kop
te staan. Doordat er geen bedrijfsuitjes,
buitenlandse toeristen en bustours zijn
loopt het stel nog steeds 70 à 80% van hun
inkomsten mis. “Maar niemand heeft er iets aan
als je gaat zitten treuren”, vindt Inge. “Je kunt
er maar beter het beste van maken”. En dat
hebben ze gedaan! “Sinds maart bruis ik van de
creatieve ideeën. We hebben Q-Tours gemaakt
(filmpjes met verhalen over de stad) en online
tours geschreven voor het thuisonderwijs van
schoolklassen. Maar ook online spellen waar
met Pasen en Pinksteren ruim 1000 mensen
aan hebben mee gedaan.” Inge maakte een
kalender met tekeningen en verhalen over de
stad, waar er inmiddels al honderden van zijn
besteld. En; last but not least; van het nieuwe
Amersfoortse bordspel (een soort Ganzenbord)
zijn er via de website en in Amersfoortse
winkels al duizenden verkocht!

Een Amersfoortse vrouw, Margriet, kreeg vervolgens in de kerstnacht
visioenen dat zij het beeldje uit het water moest gaan redden. Ze ging de
volgende ochtend op pad met de stadstimmerman om een wak te slaan
in het ijs en vond zo het beeldje. Ze herkende het als Mariabeeldje, dus
brandde er een kaarsje voor. Toen zij na de mis terugkwam, brandde het
kaarsje echter nog steeds, dus nam ze het mee naar haar biechtvader.
Diverse mirakelen deden zich voor,
zodat hij besloot het beeldje op
26 december in de Onze Lieve
Vrouwekapel te plaatsen. Al
snel hoorden mensen van het
Amersfoortse wonder en
kwamen zij van heinde en verre
om het miraculeuze beeldje
met eigen ogen te
aanschouwen, in de hoop dat zij
hun eigen kwalen en zorgen
erbij konden achterlaten.
Zo groeide Amersfoort uit tot
een bedevaartsoord.
Vooral pelgrims die net als het
beeldje ‘van water gered’ wilden
worden (bv: een waterhoofd,
verdrinking, of niet kunnen
‘wateren’ door nierstenen)
kwamen via deze straat naar
de stad. Dat verklaart de naam
Krankeledenstraat: de straat van
de zieke mensen of zieke
ledematen. Naast de toren stond
de bedevaartskerk. Maar toen
daar in 1787 buskruit werd
opgeslagen, is de kerk helaas van
de aardbodem weggevaagd.

Inge Vos, Amersfoortse Gidsen

AMERSFOORTSE GIDSEN
amersfoortsegidsen.nl
info@amersfoortsegidsen.nl
06-41259590

Inge Vos
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