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1. Doelstellingen
De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen is opgericht in Amerongen in 1983
en heeft als doelstelling het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des
woords, aan Kasteel Amerongen.
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
- het werven van vrienden;
- het organiseren van vrienden‐, themadagen en andere evenementen;
- het verzamelen van fondsen ten behoeve van de restauratie en onderhoud
van het kasteel Amerongen met bijgebouwen, tuinen, inventaris en archie‐
ven;
- de aankoop van voorwerpen die een verantwoorde aanvulling betekenen
op de aanwezige inventaris en archieven;
- het geven van voorlichting en het verzorgen van publicaties;
- het geven van adviezen aan de Stichting Kasteel Amerongen;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin ver‐
band houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. De stichting geeft u gaarne nadere infor‐
matie over schenken en nalaten.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond per 1 januari 2011 uit 7 leden:
Drs. W.A. van Ommeren, voorzitter
Mevr. C.A. de Ridder‐Hendriks, secretaris
F.M. Besseling, penningmeester
Mevr. drs. A.W.Kooper‐Nelemans, algemeen bestuurslid
Mevr. drs. K. Moolenburgh‐Fels, algemeen bestuurslid
Mr. J.A. de Bruijn, algemeen bestuurslid en vicevoorzitter
I.R. van Wijk, algemeen bestuurslid
De heren Van Wijk en Besseling traden in het eerste kwartaal 2011 af. In augustus
verliet mevr. Kooper het bestuur. In november werd er uitgebreid afscheid geno‐
men van de voorzitter.
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In juni werd prof.dr. R.M. Heethaar verwelkomd als penningmeester. In november
werd de heer J.L. Herremans benoemd als voorzitter.
Op 31 december 2011 bestond het bestuur uit 5 leden:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. C.A. de Ridder‐Hendriks, secretaris
Prof. dr. R.M. Heethaar, penningmeester
Mr. J.A. de Bruijn, algemeen bestuurslid
Mevr. drs. K. Moolenburgh‐Fels, algemeen bestuurslid
Mevr. M. Kool‐Westerhuis start per 1 januari 2012 als asp. secretaris. Zij zal de
functie van secretaris in de loop van 2012 gaan vervullen. Eventuele verdere uit‐
breiding van het bestuur komt in 2012 aan de orde.

3. Algemeen
Het bestuur heeft in 2011 maandelijks vergaderd. De vergaderingen vonden
plaats in het Noorder Paviljoen van kasteel Amerongen,. Onderlinge overleggen
hebben daarnaast regelmatig plaatsgevonden. Daarnaast waren er diverse activi‐
teiten buiten Amerongen waarbij
bestuursleden de Stichting verte‐
genwoordigden. Zo waren mevr.
Moolenburgh en dhr. Heethaar te
gast op de Amerikaanse ambas‐
sade in Den Haag. Zij namen daar
de speciale postzegels in ont‐
vangst die uitgebracht werden ter
gelegenheid van het honderd
jarig bestaan van de erfgoedver‐
eniging Heemschut.
Postzegel van Kasteel Amerongen

Daarnaast bezocht een delegatie
van het bestuur het boekenrestauratie atelier Mooie Boeken en Papierwerken te
Amsterdam in verband met het boekenproject. Er vond een kennismakingsge‐
sprek plaats tussen de besturen van de Stichting Vrienden van Huis Doorn en
Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen.
De heer dr. F. Vogelzang, wetenschappelijk medewerker bij de Nederlandse Kas‐
telen Stichting werd door het bestuur uitgenodigd voor een gesprek over het “hoe
en waarom” van vriendenkringen.
‐2‐

4. Activiteiten
Opening kasteel na 10 jaar restauratie
De openstelling van Kasteel Amerongen ging gepaard met verschillende feeste‐
lijkheden. De vrienden van de SVKA viel de eer te beurt om als eersten dit heuge‐
lijke feit mee te maken. Op 15 juni kwamen bijna 400 vrienden bijeen in de tuin
van het Kasteel om de heropening te vieren. Het werd een gedenkwaardige avond
met speeches, drankjes en hapjes maar vooral ook met prachtige inspirerende
muziek van Holland Baroque Society. Het prima weer, de maansverduistering en
een overvliegend reigerpaar zorgden voor een perfecte ambiance. Velen namen
een kijkje in het Huys waar de multimedia presentatie van Peter Greenaway en
Saskia Boddeke de aanwezigen verraste.

Bijna 400 Vrienden, aandachtig luisterend naar Holland Baroque Society

Prachtig juweeltje in zilver gevat – vrienden voor het leven
Een heel bijzondere activiteit was de presentatie van het jubileumboek 25 jaar
Vrienden van Kasteel Amerongen. De vrienden hebben allen ruim voor de her‐
opening van Kasteel Amerongen dit zilveren juweeltje ontvangen. Ook nieuwe
vrienden hebben in 2011 dit boekje ontvangen. In “De Kaap, Heuvelrug” van don‐
derdag 28 juli 2011 schreef Nicole van der Schaaf er het volgende over:
‘….Was het een duistere passie die mij ooit in de armen van dit kasteel heeft ge‐
dreven? ….Was het de mystieke aantrekking van een uiterwaardenkasteel … of
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was het de onverdraaglijke gedachte dat een schone jonkvrouw, zo vlak in mijn
buurt, onherroepelijk in het riet zou wegzinken?’. Met deze poëtische woorden
opent Willem van Ommeren, voorzitter van de Stichting Vrienden van Kasteel
Amerongen ‐ de SVKA ‐ , een fraai verzorgd boekwerk dat verscheen ter gelegen‐
heid van de (her)opening van het kasteel én het 25‐jarig bestaan van de ‘Vrien‐
den’.
Symbolisch wordt het 25‐jarig bestaan van de Vrienden Stichting uitgedrukt in de
zilveren verschijningsvorm van het boek, dat daarmee een klein juweel in zilver is
geworden. Op 30 maart 1983 werd de stichting opgericht met als doel ‘behulp‐
zaam te zijn bij de exploitatie en restauratie van Kasteel Amerongen en de daarin
aanwezige inventaris’. Die doelstelling is in de loop van een kwart eeuw aange‐
past en uitgebreid, zo zeer zelfs, dat
de Vrienden de belangrijkste motor
werden in het voortbestaan van het
kasteel. Een hechte kring van enthou‐
siaste, inventieve en vooral creatieve
vrijwilligers staken letterlijk en figuur‐
lijk de handen uit de mouwen. Het zil‐
veren boekje is daarom tevens een
eerbetoon aan hen die al die jaren
allerlei culturele evenementen op
touw zetten, fondsen bijeen sprok‐
kelden en vooral het kasteel onder de
aandacht brachten van een groot
Herstel van een 17de eeuws tapijt,
publiek.
Met het overlijden in 1972 van de laatste bewoonster van het kasteel, Elisabeth
von Ilsemann, dreigde het mis te gaan met het kasteel. De nabestaanden wilden
het verkopen en enkele jaren later was er zelfs sprake van de veiling van het kas‐
teel. Na veel gedoe was de redding nabij; de Stichting Utrechtse Kastelen werd
eigenaar en daarmee was een start gemaakt voor het behoud en beheer van het
kasteel. Een tiental jaren later besloot de net nieuw gevormde SVKA de helpende
hand te bieden bij de restauratie. Dat dit in de afgelopen vijfentwintig jaar uit‐
groeide tot een succesvolle, inspirerende vriendschap blijkt uit het zilveren boekje
waarin het wel en wee van alle acties en evenementen is vastgelegd.
De ‘Vrienden’ formeerden voor de diverse taken werkgroepen waarvan de groot‐
ste bestond en bestaat uit de ‘Tuin‐ en boskabouters’ die het herstel van de tui‐
nen voor hun rekening namen.
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De ‘Engelen’ hielden zich voornamelijk bezig met de textielrestauratie van meu‐
bels, gordijnen en zelfs hemelbedden die zich in het ‘Huys’ bevinden.
In het vlot en toegankelijk geschreven boekje staan tal van anekdoten over de
vele ‘avonturen’ die de vrijwillige helpers meemaakten gedurende een kwart
eeuw. Wie in dit jaar óf in 2012 ‘Vriend’ wordt van het kasteel krijgt het boekje
cadeau en voor wie het al gekocht heeft en alsnog besluit de vriendschap aan te
gaan, wordt het aankoopbedrag in mindering gebracht op de jaardonatie.
Het boekje is te koop in de winkel van het kasteel voor € 15,‐
Vriendendag 6 november “Willem van Amerongen”
Was het een bewuste of een Freudiaanse verspreking van één van de sprekers in
zijn dankwoord aan Willem van Ommeren op de speciale vriendendag op 6 no‐
vember? Het bestuur is zeer verheugd dat wij op deze dag op zo’n karakteristieke
wijze afscheid van onze voorzitter hebben kunnen nemen. Ruim 250 gasten
woonden deze geanimeerde en zeer speciale vriendendag bij. Van alle kanten
werd de vertrekkende voorzitter lof toegezwaaid.
De voorzitter van de SKA, dhr. Th. Bremer, schonk en klonk met hem het ‘vriend‐
schapsglas’. Dhr. J. Hülsmann, directeur van kasteel Amerongen kroonde hem tot
koning van het ‘rijk’ Amerongen.
Namens het bestuur van de SVKA
benoemde Hans Herremans hem tot
EREVOORZITTER van de SVKA, een
unieke titel, die naar alle waarschijn‐
lijkheid door niemand meer verkre‐
gen kan worden in verband met de
eis van minimaal 20 jaar voorzitter‐
schap. Als bijzondere verrassing
verscheen de Heer Godard van
Reede in hoogsteigen persoon om
zijn versie op deze voorzitter uit de
‘doeken’ te doen.
Onze gekroonde voorzitter en echtgenote
De scheidende voorzitter had van te voren kenbaar gemaakt geen persoonlijke
cadeaus te willen ontvangen. De Stichting Kasteel Amerongen en de Stichting
Vriendenkring Kasteel Amerongen vonden een passend en zeer toepasselijk ge‐
schenk: de restauratie van de door wind en wind aangetaste zonnewijzer voor het
Kasteel. Deze zonnewijzer staat nu weer in volle glorie op het voorplein. Tijdens
de wintermaanden wordt hij opgeslagen. Hiermee is weer een stap naar complete
restauratie van kasteel, tuinen en park gezet. In zijn slotwoord ging de vertrek‐
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kende voorzitter uitgebreid in op het wel en wee van zijn 28 jarig voorzitterschap
en bedankte hij de velen met wie hij in die periode heeft samengewerkt.
Dhr. Stanly Bremer, directeur van het Wereldmuseum, deed in een bijzonder
interessant betoog een boekje open over modern museumondernemerschap.
Creativiteit, doorzettingsvermogen en inventiviteit zijn de sleutelwoorden voor de
huidige musea.
De middag werd muzikaal bege‐
leid door de aanstekelijke klan‐
ken van het zigeunerensemble
BAGDALO, onder enthousiaste
leiding van maestro Hester
Ingenhousz.
De middag eindigde met een
geanimeerde afscheidsreceptie
in het koetshuis, waarin vele
vrienden en genodigden per‐
soonlijk afscheid konden ne‐
men van Willem van Ommeren.
Zigeunerensemble Bagdalo

Bulletin
Ook in 2011 hebben de vrienden, sponsoren en relaties per post het Bulletin van
de SVKA ontvangen. Het bestuur hecht er waarde aan dit Bulletin als informatie‐
bron/nieuwsbrief driemaal per jaar allen toe te sturen. De redactie werd in 2011
gevormd door mevr. Moolenburgh en dhr. Heethaar. Dhr. Heethaar zorgt tevens
voor de vormgeving van het bulletin.
De redactie is zeer erkentelijk voor de bijdragen aan de inhoud door derden.
De activiteiten van de SVKA zijn in 2011 mede ondersteund door:
-

Hoogevest Architecten
Buitenplaats Amerongen
Café‐restaurant Buitenlust
Jurriëns Monumentenonderhoud

‐ Novad
‐ Van Ginkel Groep
‐ Van Dorp installaties
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5. Projecten
Het boekenproject
De bibliotheek van Kasteel Amerongen is een van de weinig in tact gebleven
adelsbibliotheken uit de 18de eeuw. Vrijwel alle 3600 boeken zijn van de oor‐
spronkelijke bewoners van het kasteel. Belangrijk kenmerk van een adelsbiblio‐
theek is dat het boeken omvat, die in de tijd belangrijk werden geacht om deel te
kunnen nemen aan het hofleven en boeken voor belang voor het beheer van het
landgoed.
Voor de bouwkundige werkzaamheden van het Kasteel moesten de grote en klei‐
ne bibliotheek ontruimd worden. Het boekenrestauratieatelier Mooie Boeken en
Papierwerken uit Amsterdam werd hiervoor ingeschakeld. Er is voor gekozen om
de ontruiming te combineren met de conservering van de gehele boekencollectie.
Met behulp van vrijwilligers is in vrij korte tijd de gehele bibliotheek (circa 3600
boeken) boek voor boek bekeken, stofvrij gemaakt, tegen uitdroging behandeld,
beoordeeld en ingepakt. De conserverende behandeling van de boeken is uitge‐
voerd en gerealiseerd door een gift van de SVKA van € 10.888,‐. Voor de uitge‐
breide restauratie van de boeken is een bedrag nodig van ongeveer € 55.000,‐
In november 2010 werd er door de SVKA een grote fondsenwervingsactie onder
vrienden en fondsen gestart. Dit leidde ertoe dat van diverse fondsen, zoals het
Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Boek en Wurm, K.F. Heinfonds, Fente‐
ner van Vlissingenfonds,’s Gravenhaagse Bijbelstichting en het familiefonds Vere‐
niging “Onderlinge Samenwer‐
king” aanzienlijke bedragen kon‐
den worden verkregen. Inmid‐
dels is er een bedrag van ruim
€ 53.000,‐ beschikbaar voor
deze restauratie. De restauratie
van de tweedelige atlas van
Johannes van Keulen (1724) is
reeds voltooid. In 2012 zal de
restauratie van de overige boe‐
ken volgen. Aan het einde van
deze succesvolle actie passen
slechts de woorden:

Vrienden bedankt!

In spanning wachtend op behandeling…
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Tuinproject.
Tuin en park van het Kasteel worden jaar in jaar uit door enthousiaste vrijwilligers
onderhouden. Het voor de plantengroei zo noodzakelijke water moest echter in
tijden van droogte komen uit de slotgracht. Door een financiële bijdrage van de
Vrienden kon aanvullende subsidie beschikbaar komen en kon een start gemaakt
worden met de aanleg van een waterleidingsysteem. De firma Budding uit Rhe‐
nen heeft een belangrijk aandeel gehad in deze werkzaamheden. Op 5 oktober
was er de officiële oplevering van het waterleidingsysteem in aanwezigheid van
de tuin‐en boskabouters en vertegenwoordigers van SKA en SVKA. Door een gift
van € 4800,‐ van de SVKA kon de Stichting Kasteel Amerongen een subsidie krij‐
gen van € 7200,‐ waardoor het project kon worden gerealiseerd.
Daarnaast was het mogelijk door een SVKA‐gift voor vervoerskosten een geschon‐
ken kas naar Amerongen te halen. Deze kas, die bij een bezoeker ongebruikt in de
tuin stond, biedt de tuinbaas van Amerongen mogelijkheden om de vele stekjes
goed gekoesterd op te laten groeien om daarna uit te zetten in de tuin

“Tuinbaas” Bert Sluijter (l) en dhr. Budding
bij de “te waterlating” van het systeem

De fa. Budding in actie, gadegeslagen door
onze penningmeester, dhr. Heethaar

6. Vriendenbestand
Vriendenbestand per 31 december 2011

aantal

Nieuwe vrienden 2011

138

Vrienden gestopt, waarvan 2 overleden

22

Vrienden voor het leven

170

Vrienden (primair, 2e lid, gezin)

594
Totaal
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764

7. Vooruitblik 2012
Nu Kasteel Amerongen “nieuwe stijl” volop operationeel is zal de Stichting Vrien‐
denkring zich met nadruk op haar nieuwe taken moeten bezinnen en daarover
goede afspraken maken met bestuur en directie SKA. Het boekenproject en de
watervoorziening in de kasteeltuin waren er mooie voorbeelden van hoe zoiets in
de nabije en verdere toekomst gestalte kan krijgen. SVKA wil een goede gastheer
zijn voor iedereen, die meeleeft met de ontwikkelingen van het kasteel, wil de
wensen van de vrienden horen en waar mogelijk vertalen naar beleid en zal nieu‐
we wegen inslaan om het aantal vrienden verder uit te breiden en het “vriend
zijn” nog aantrekkelijker te maken.
Vriend én vijand zullen het erover eens zijn, dat een prachtig monument als dit
kasteel zijn functie slechts kan vervullen als de omgeving waarin het staat trots is
op en zich goed voelt bij alles wat er gebeurt. Wij denken een goede rol te kunnen
spelen in dit harmonieus samenleven met Amerongen en de wijde omgeving.

8. Nawoord
Het bestuur van de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen realiseert zich dat
de vele activiteiten uitsluitend mogelijk zijn geweest door de inzet van veel en‐
thousiaste en gemotiveerde vrijwilligers en de financiële en mentale steun van de
vrienden van de SVKA. Het bestuur wil hen hiervoor bijzonder hartelijk bedanken
en spreekt de hoop uit dat ook in de komende jaren het werk van de SVKA met
eenzelfde inzet en steun kan worden voortgezet.

Bestuur
Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
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Appendix 1 Balans 2011

‐ 10 ‐

Appendix 2 Exploitatierekening 2011

Resultatenrekening 2011
Eindresultaat 2011

Eindresultaat 2010

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

13.673

‐

15.259

Giften

4.812

1.214

4.619

Rente

1.875

1.358

2.172

‐

‐

‐

‐

Bestuur

791

2.054

2.662

PR

160

2.375

734

Bulletin

930

1.568

2.422

Donaties Vrienden

Vriendenadministratie

Uitgaven

658

1.730

551

Project 01, Boekenproject

37.384

37.769

12.000

Project 02, Jubileumboek

16.650

16.408

12.500

Project 03, Tuin

‐

7.008

Vrienden‐/themadagen

40

21.112

Kosten betalingsverkeer

‐

240

1.290
460

Afschrijvingskosten banners

Totalen

‐

453

‐

‐

76.973

93.287

€

16.314‐
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3.000
4.883

26.933

€

6.476

42.095

15.162‐

Hoogwater in januari 2011, een extra zorg

