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Sint-Jorislezing
In 2012 vierde het Capittel 
van Sint Joris het 675-jarig 
bestaan met gastspreker 
mr. J.P.H. Donner, vice- 
president van de Raad van 
State. Naar aanleiding van 
deze jubileumtoespraak is 
er besloten om jaarlijks een 
Jorislezing te organiseren 
over een vraagstuk van de 
hedendaagse samenleving. 
Deken van het Capittel van 
Sint Joris is de burgemees-
ter van Amersfoort.

Muziek
De lezing wordt muzikaal 
opgeluisterd door
Francien Post, fluit en  
Sander Westphal, cello
 
Tentoonstelling in 
St.-Joriskerk
De dubbelexpositie ‘Op de 
vlucht’ gaat over vluchte-
lingen in de Groote Oorlog 
van 1914-18 en nu.
Zie voor meer informatie: 
www.033fotostad.com 

Locatie
St.-Joriskerk, Hof 1,  
3811 CJ Amersfoort.
Parkeren kan in verschil-
lende parkeergarages in  
en rond het centrum.

Na afloop van de lezing is 
er gelegenheid om elkaar 
onder het genot van een 
drankje te ontmoeten. 

“De bagage van vluchtelingen”

Het is van alle tijden; vluchtelingen komen naar ons land. 
Vaak wordt in negatieve termen gesproken. Maar wat  
brengen ze onze samenleving?

Honderd jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog,  
verbleven een miljoen Belgische vluchtelingen in Nederland. 
In en rond Amersfoort leefden tienduizenden Zuiderburen. 
Na verloop van tijd werd door hen de draad van het normale 
leven weer opgepakt. Welke invloed hadden zij toen op onze 
samenleving? De afgelopen decennia zijn uit andere delen 
van de wereld vluchtelingen gearriveerd. De emoties lopen  
af en toe hoog op. Maar wat brengen zij ons nu?

Sint-Jorislezing
Op zaterdagmiddag 1 oktober 2016 vindt de Jorislezing 
plaats in de St.-Joriskerk van Amersfoort. De Jorislezing is 
een initiatief van stichting het Capittel van Sint Joris.  
De bijeenkomst begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis. De deur is vanaf 14.30 uur open.

Ernst Hirsch Ballin  
(Amsterdam, 1950) is hoogleraar 
aan de Universiteit van Amsterdam 
en als zodanig sinds 2015 president 
van het Asser Instituut voor inter-
nationaal en Europees recht, dat 
gevestigd is nabij het Vredespaleis 
in Den Haag. Hij is ook hoogleraar 
aan Tilburg University en lid van 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR). Als minister 
van Justitie maakte hij deel uit van 

drie kabinetten (1989-1994 en 2006-2010), en in de tussen-
liggende periode was hij Tweede en Eerste Kamerlid en lid 
van de Raad van State. Onlangs verscheen van zijn hand bij 
uitgeverij Querido de essaybundel “Tegen de stroom - Over 
mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden”.
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