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Jaarverslag Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen 2013
1. DOELSTELLINGEN
De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen (SVKA) 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 verwerven 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 SVKA is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (AN‐
BI), zodat donaties fiscaal aftrekbaar zijn. De stichting geeft u gaarne nadere in‐
formatie over schenken en nalaten.

2. SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur bestond per 1 januari 2013 uit 5 leden:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. M.N.F. Kool‐Westerhuis, secretaris
Prof. dr. R.M. Heethaar, penningmeester
Mevr. drs. K. Moolenburgh‐Fels, algemeen bestuurslid
Mevr. F. Jepma‐van der Meer, algemeen bestuurslid
Op 1 oktober trad mevr. F. Jepma‐van der Meer af. De heer drs. M van der Ran‐
den volgde haar in het bestuur op en is speciaal belast met het organiseren van
muzikale evenementen.
Op 31 december 2013 bestond het bestuur uit 5 leden:
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Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. M.N.F. Kool‐Westerhuis, secretaris
Prof. dr. R.M. Heethaar, penningmeester
Mevr. drs. K. Moolenburgh‐Fels, algemeen bestuurslid
Drs. M. van der Randen, algemeen bestuurslid
De bestuursleden verrichten hun activiteiten als vrijwilliger en ontvangen geen
enkele vergoeding voor hun activiteiten. Voorzitter en penningmeester hebben
hun eigen reiskosten betaald.

3. ALGEMEEN
In dit verslagjaar vierde de SVKA haar 30‐jarige bestaan. Ter gelegenheid daarvan
is een tweede druk van de tweetalige gids van kasteel Amerongen gerealiseerd
(zie onder: 5. PROJECTEN). Het bestuur is in 2013 zeven keer bijeengeweest. De
vergaderingen vonden plaats in het Noorder Paviljoen van Kasteel Amerongen en
in een later stadium in het kasteel zelf. Onderlinge overleggen hebben daarnaast
regelmatig plaatsgevonden. Behalve in het bestuur van de Vriendenkring hebben
zich ook in het bestuur van de Stichting Kasteel Amerongen (SKA) belangrijke
wisselingen voorgedaan, evenals in het dagelijks bestuur en beheer van het Kas‐
teel. Zo werd dhr. H. H. Sietsma per 1 april aangesteld als directeur van het kas‐
teel. De samenwerking tussen beide besturen is geïntensiveerd.
‘Buiten’ Amerongen waren delegaties van het bestuur vertegenwoordigd bij di‐
verse activiteiten zoals de najaarsvergadering van de Nederlandse Federatie voor
Vrienden van Musea in het museum NATURA DOCET Wonderryck Twente te De‐
nekamp.
Op 27 oktober organiseerden we onze jaarlijkse ‘vriendenmiddag’, waarop we op
gepaste wijze afscheid namen van mevr. Fransien Jepma, die zich het afgelopen
jaar bezig had gehouden met het organiseren van muzikale evenementen, maar
i.v.m. het aanvaarden van een andere functie onvoldoende tijd had dit voort te
zetten.
Op 3 december werd onze erevoorzitter, drs. W.A. van Ommeren, benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten voor de samenleving,
waaronder zijn vele werkzaamheden voor Kasteel Amerongen.
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4. VRIENDENMIDDAG 2013
Ruim 100 belangstellenden bezochten de Vriendenmiddag in het Koetshuis op 28
oktober. Dhr. H. Herremans opende de middag met het onthullen van onze plan‐
nen voor 2014. De directeur van Huis Doorn en Kasteel Amerongen, dhr. Sietsma
focusseerde in een levendig betoog op de aanloop naar de eerste wereldoorlog
en de relatie tussen Huis Doorn en Kasteel Amerongen. Onze penningmeester,
dhr. Heethaar gaf een boeiende presentatie over de projecten die mede door
financiële steun van Vrienden gereali‐
seerd konden worden na de openstel‐
ling van het kasteel na de restauratie.
Tussen de voordrachten bespeelde
Nick Scholten op zeer subtiele wijze
de harp.
De middag werd besloten met een
geanimeerde borrel, waar vrienden
mooie herinneringen ophaalden en
veel positieve reacties gaven over de
presentaties van deze middag. Het
gebruik van het Koetshuis werd de
vrienden aangeboden door De Bui‐
tenplaats.

Nick Scholten

5. PROJECTEN
Voortvarend heeft de Vriendenkring na de openstelling van “Het Huys” in juni
2011 belangrijke projecten gerealiseerd die zonder “Vrienden”steun niet mogelijk
geweest zouden zijn. Ons vriendenbestand telde eind 2013 742 personen, waar‐
van 166 vrienden voor het leven. Zij hebben in het verleden eenmalig een groot
bedrag gestort en daarmee deze status verkregen. De andere vrienden doneren
jaarlijks ongeveer € 14.000,‐ Daarnaast zijn er vrienden die ons extra steunen,
soms met € 50,‐, soms zelfs met € 1000,‐ Dit levert jaarlijks ongeveer € 4000,‐
extra op. Ons jaarlijks werkkapitaal wordt daarmee € 18.000. Dit maakt het moge‐
lijk fondsen en organisaties te benaderen, die vaak als eis voor steun stellen dat
de aanvrager ook een belangrijk deel bijdraagt.
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De onderstaande projecten zijn door ons gerealiseerd in 2013:
Boekenproject In 2013 is de conservering en restauratie van de unieke adelsbibli‐
otheek ook financieel afgerond. De ruim 3600 boeken hebben hun plaats weer in
het kasteel gevonden en verkeren nu weer in goede staat. Voor de meeste boe‐
ken volstond een conserverende behandeling, maar voor 65 boeken was een
ingrijpende restauratie noodzakelijk. De totale kosten voor het project bedroegen
€ 50.030,‐ Een wervingsactie onder vrienden bracht spontaan € 6541,‐ op, waarna
de onderstaande organisaties het resterende bedrag aanvulden:
Prins Bernhard Cultuurfonds
Boek en Wurm
Ver. Onderlinge Samenwerking
KF Heinfonds
Fentener van Vlissingen Fonds
‘s Gravenhaagse Bijbelstichting
Ridderschap Utrecht

€ 20.000
€ 10.000
€ 4.665
€ 3.808
€ 2.541
€ 1.475
€ 1.000

Kasteel Amerongen, Amerongen Castle
is een tweetalige (Nederlands‐Engels) gids
die ruim 20 jaar geleden door de oud‐
conservator Bonica Zijlstra was opgesteld.
Ter gelegenheid van ons jubileumjaar is de
tweede, verbeterde druk in een oplage
van 3000 stuks gerealiseerd door onze
penningmeester, dhr. R.M. Heethaar. Deze
rijk geïllustreerde gids bevat een korte
beschrijving van de geschiedenis van het
kasteel, foto’s en beschrijvingen van de
voornaamste vertrekken en een hoofdstuk
over de geschiedenis van de tuin. De gids
is te koop in de kasteelwinkel voor € 6,00
(Vrienden € 5,00). Het boek wordt toege‐
stuurd na overmaking van het verschuldigde bedrag vermeerderd met verzend‐
kosten. (zie www.kasteelamerongen/vrienden/uitgaven).
Amerongen, een aenzienlijck vleck is de titel van het boek, waarin de Amerongse
historicus drs. L. van Putten de geschiedenis van Amerongen en het kasteel be‐
schrijft. Om de uitgave te faciliteren heeft de SVKA een bijdrage geleverd van
€ 1000,‐ Het boek is te koop in de kasteelwinkel voor € 19,50.
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Leifruit
Een gift van de SVKA voor de aanschaf van hout maakte het mogelijk fruitboom‐
pjes te leiden. Dit jaar verschenen de eerste vruchten. Het geheel zal uitgroeien
tot een fraaie leifruithaag.
Kasteelconcerten
Met het organiseren van concerten op de Bovengalerij heeft de Vriendenkring
een oude traditie in ere hersteld. Musici van naam hebben inmiddels welluidende
klanken in het kasteel laten klinken. Een samenwerking met het Koninklijk Con‐
certgebouworkest is tot stand gekomen. Het Fonds Podiumkunsten en Vrienden
van het Concertgebouworkest droegen bij aan de kosten.
Zie ook onder: 6. KASTEELCONCERTEN
Kinderhuisje
Niet lang na de bouw van een kinderhuisje voor koningin Wilhelmina op Het Loo
verscheen er rond 1900 op kasteel Amerongen ook een kinderhuisje. De kinderen
van Graaf Van Aldenburg‐Bentinck hielpen onder leiding van een timmerman en
metselaar mee met de bouw. Hun rol in het bouwproces had een pedagogisch
doel. Zo maakten ze kennis met het vak van een ambachtsman.
Na enkele restauraties was het huisje weer aan een grondige opknapbeurt toe.
Allereerst het rieten dak, dat water
doorliet en een toevluchtsoord was
geworden voor ontheemde vogels.
Het dak is na de zomer van nieuw
riet voorzien en kan nu weer vele
jaren mee. Daarna is het houtwerk
grondig aangepakt, kieren gedicht
en voorzien van een eerste verflaag
en daarmee gereed gemaakt voor
de winter. In het voorjaar van 2014
zal het afgeschilderd worden.

De restauratie van het kinderhuisje in volle gang

Schellevisschuur
Het bestuur heeft tevens besloten de Schellevisschuur een grondige opknapbeurt
te laten geven. Over de volle breedte (10 m) van het pand is een 4 m diepe be‐
strating aangelegd waarboven een uitbouw zal worden aangebracht waaronder
de tuin‐ en boskabouters materialen kunnen opslaan en daardoor in de schuur
een adequate werkruimte kunnen inrichten.
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DvD BBC‐documentaire en interview van B. Büch met dr. W. von Ilsemann
Kasteel Amerongen is een van de weinige authentieke kastelen van Europa. Dit
wordt mooi geïllustreerd door een video‐opname van de BBC uit de serie over
“Great Houses in Europe”, die opgedoken is uit het archief van de SVKA uit de
negentigerjaren van de vorige eeuw. Een tweede opname uit die tijd, een inter‐
view van Boudewijn Büch met dr. W. von Ilsemann, geeft een boeiend beeld van
het leven op het kasteel. Tevens laat het elementen zien van het leven op Huis
Doorn. Beide opnamen zijn op DvD vastgelegd, die in de winkel te koop wordt
aangeboden (€ 7,‐, Vrienden € 5,00).
Athlone Society
Voor het aantrekken van extra middelen heeft de Vriendenkring op 15 november
de Athlone Society in het leven geroepen. Deze wordt gevormd door particulieren
en bedrijven die Kasteel Amerongen en haar collectie voor het nageslacht willen
behouden en daarvoor bereid zijn gedurende 5 jaar minimaal € 1000,‐ (particulie‐
ren) of € 2500,‐ (bedrijven) per jaar te doneren. Door de fiscale stimuleringsmoge‐
lijkheden van de overheid en de culturele ANBI‐status van de Stichting Vrienden‐
kring Kasteel Amerongen wordt de nettolast voor de gulle gevers aanzienlijk ver‐
minderd. Zie ook www.kasteelamerongen.nl/vrienden/athlone. De eerste leden
van de society hebben zich inmiddels aangemeld.

6. KASTEELCONCERTEN
Dit jaar slaagde de Vriendenkring er in 7 concerten te realiseren, waarvan 5 in de
sfeervolle ambiance van de bovengalerij van het kasteel en één in de Oranjerie en
één in het Koetshuis. De concerten waren alle uitverkocht en kregen veel waarde‐
ring van het publiek.
Bach Stress, 6 april
Carla Hardy (dramaturg) en Jeroen de Groot (viool)
brachten met een vorm van muziektheater, waar‐
bij een prachtige vertolking van vioolmuziek van
Johan Sebastiaan Bach afgewisseld werd met
brieffragmenten uit de nalatenschap van de com‐
ponist, het complexe dagelijks leven van Bach tot
uitdrukking. Uit die dramatische fragmenten in
een voortdurende wisselwerking met Bach’s viool‐
muziek ontstond een veelzijdig beeld van Bach’s
frustraties en successen.
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Academisten KCO, 25 mei
Voor de ‘academisten’ van het Koninklijk Concert‐
gebouw Orkest (KCO) wordt de droom van elke
jonge musicus ‐ musiceren op het allerhoogste
niveau – werkelijkheid. Deze jonge veelbelovende
internationale musici krijgen een seizoen lang de kans zich te bekwamen als or‐
kestmusicus door mee te spelen en begeleid te worden door het KCO. De acade‐
misten traden nu op met enkele leden van het KCO in een kamermuziek‐
programma dat is geformeerd rond het Beethoven Septet. Werken van Bach,
Haydn, Bliss en Beethoven werden op zeer indrukwekkende wijze vertolkt voor
een ademloos luisterend publiek.
Kinder‐/Familieconcert, 1 juni
Dit concert stond onder leiding van Stefan Hofkes (piano) in sa‐
menwerking met de Taiwanese pianiste You Chiung Lin en Nicho‐
las Shipman. Zij brachten het beroemde ‘Carnaval der Dieren’ van
Saint Saens, tot leven. De humoristische gedichten voor elk dier
geschreven door de Engelse schrijver Dominique Lopez Real wer‐
den in Nederlandse vertaling voorgedragen. Voorafgaand aan dit
spektakel lieten de musici het publiek
kennismaken met hun instrumenten en
de ‘spelers’ van de dieren ‘introduce‐
ren’, dit alles op een humoristische wijze
waar iedereen ook nog zelf een beetje
aan mee kon doen…. Bijzondere bijkom‐
stigheid is dat de Erardvleugel waarop in
Kasteel Amerongen gespeeld werd
waarschijnlijk ook bij Saint Saens thuis
stond.
Mini‐Jazz at the Castle, 15 juni
Jazz at the Castle was terug op Kasteel Amerongen! Dit keer in concertante vorm,
maar niet minder verrassend en uitdagend. Die avond traden op: Izaline Calister
met het Trio Peter Beets met Porgy & Bess. In dit programma verbond het trio
Peter Beets zich aan de fascinerende vocaliste Izaline Calister. De symbiose van
deze muzikale persoonlijkheden is in een succesvolle theatertournee gebleken
een zeer vruchtbare te zijn. De geraffineerde harmonieën van het trio Peter Beets
worden door Izaline aangevuld met een warme melodische intensiteit.
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Izaline Calister en het Trio Peter Beets in “full swing”

Aan George Gershwin’s meesterwerk Porgy & Bess werd op unieke wijze invulling
gegeven in eigentijdse arrangementen, die door Izaline en Peter samen zijn ge‐
schreven.
Academisten KCO, 28 september
Rond 1 september stond weer een frisse groep jonge musici, het beste dat Europa
te bieden heeft, aan het begin van een jaar van studie, ervaring opdoen en genie‐
ten binnen het KCO. Ditmaal brachten deze jonge talenten werken ten gehore van
Bach, Mozart en Boccherini.
Duo Youkali, 5 oktober
Vera Kool (harpiste) en Madieke Marjon
(mezzosopraan) brachten hun programma
rond een bijzonder thema ten gehore: de
sterke emoties van liefde en rouw in een
programma vol expressieve virtuositeit en
lyrisch belcanto met werken van Italiaanse
componisten, zoals Scarlatti, Pergolesi, Doni‐
zetti en Rossini. Na de pauze verrasten zij het
publiek met de vrolijke klanken van de au‐
thentieke Habanera’s, een 19e eeuwse dans
oorspronkelijk uit Cuba afkomstig, maar die
ook vele Europese componisten heeft geïn‐
spireerd, zoals Viardot, Weill en Ortiz.
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Stichting Oude Muziek, 1 december
La Reverdie nam ons mee op de Italian Journey
van de 15e eeuwse componist Guillaume DuFay.
Het ensemble bestaat uit Claudia Caffagni (luit en
zang), Livia Caffagni (vedel, blokfluiten en zang),
Elisabetta de Mircovich (zang en ribeca), Doron
David Sherwin (zang, cornetto, slagwerk) en
Matteo Zenatti (zang en harp). Locatie: Koetshuis.

7. PROJECTKOSTEN EN DONATIES
De totale kosten voor alle projecten die gestart zijn na de opening van het kasteel
na de restauratie, d.w.z. na juni 2011 bedroegen ongeveer € 150.000,‐ De “Vrien‐
denbijdrage” voor deze projecten bedroeg ongeveer € 65.000,‐ Dit betekent dat
we erin geslaagd zijn in de genoemde periode iedere gedoneerde euro minstens te
verdubbelen voor onze projecten door het verwerven van subsidies. Het bestuur
hoopt deze lijn ook in de toekomst voort te zetten.

Projecten
150.000

SVKA
65.000

8. NIEUW GROOT PROJECT: SPIEGELS GROTE ZAAL
In samenspraak met de Stichting Kasteel Amerongen en de conservator, dhr.
Lodewijk Gerritsen is gekozen voor speciale aandacht voor de Grote Zaal.
De indrukwekkende Grote Zaal op de bel‐etage is de representatieve ruimte bij
uitstek van het Huys. Hier werden eeuwenlang de belangrijke gasten ontvangen.
Er is gebruik gemaakt van prachtige materialen zoals Saksisch marmer voor de
schouwen en noestvrij grenenhout voor de vloeren. Sinds het einde van de 17e
eeuw heeft de grote zaal ‐ los van de inrichting ‐ hoegenaamd geen veranderingen
ondergaan. Tijdens de restauratie is er veel werk verricht aan de grote zaal: de
vloeren, schouwen, wanden en het plafond zijn in oude luister hersteld.
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De conservering van de interieurcollectie is nog niet voltooid omdat daartoe de
benodigde financiële middelen ontbreken. In de komende jaren zal de SVKA
fondswervings acties op touw zetten om onderdelen van de collectie (bv. de grote
rococo spiegels of de stoffering van het 18e eeuwse ameublement) geconserveerd
te krijgen. De keuzes die door ons gemaakt gaan worden, zullen wel afhankelijk
zijn van het toekomstig gebruik van de grote zaal. Als deze ruimte namelijk inten‐
siever gebruikt gaat worden voor sociale bijeenkomsten (diners, concerten ed.)
dan heeft dat consequenties voor het behoud en wijze van behandeling van het
historisch ensemble. Als eerste is een projectvoorstel opgesteld voor de drie bij‐
zondere spiegels. De restauratie ervan is begroot op 26.000,‐ Een eerste subsidie
van ruim € 3000,‐ is inmiddels ontvangen.

9. VRIENDENBESTAND
Vriendenbestand per 31 december 2013

aantal

Nieuwe vrienden 2013

28

Vrienden gestopt, waarvan 12 overleden

58

Vrienden voor het leven

166

Vrienden, jaardonateurs (primair, 2e lid, gezin)
Totaal

576
742

10. VOORUITBLIK 2014
Voor Kasteel Amerongen wordt 2014 een belangrijk jaar. SKA en SVKA zullen zich
intensief inzetten de museale functie van dit zeer unieke authentieke kasteel
onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Dit in mogelijke samenwer‐
king met Kasteel Doorn en nog enkele andere kastelen. Ook zullen de mogelijkhe‐
den worden verkend het kasteel een maatschappelijke spilfunctie te laten bekle‐
den en te laten fungeren als podium voor culturele en wetenschappelijke mani‐
festaties. Met het ontwikkelen van deze nieuwe functies willen de besturen van
SKA en SVKA dit unieke cultureel erfgoed op een financieel gezond fundament
verankeren. Alleen dan kan Kasteel Amerongen ons en toekomstige generaties
blijven bekoren.
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11. NAWOORD
Gelukkig leeft er een breed gedragen ambitie onder de besturen en de vele vrij‐
willigers en Vrienden om ook in 2014 en volgende jaren het kasteel een belangrij‐
ke plaats te geven in Amerongen en de ruime omgeving. De museale functie, de
plaats waar gevierd en vergaderd wordt, de luisterrijke plek waar muziek klinkt en
cultuur de ruimte krijgt, de ontmoetingsplaats voor bedrijven en instellingen: we
willen het allemaal. Het Jaar van de Historische Buitenplaatsen (2012) heeft nog
eens duidelijk gemaakt dat de overheid meedenkt en meeleeft, maar dat het op
de inventiviteit en de inzet van onze Vrienden, Vrijwilligers en onszelf aankomt als
we het leven op kasteel Amerongen willen laten bruisen. We zijn iedereen die
deze goede zaak ook in 2014 verder wil brengen nu al dankbaar. Het is meer dan
de moeite waard en bovendien onmisbaar.
Bestuur
Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
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APPENDIX 1 Balans 2013
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APPENDIX 2 Resulatenrekening 2013

Resultatenrekening 2013
Eindresultaat 2013

Eindresultaat 2012

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Donaties Vrienden
Giften
Athlone Society
Rente

12.578
4.040
15.000
1.136

70
2.000
1.298
350

14.678
4.400
‐
2.164

790
1.000
‐
‐

Bestuur, Admin, Verz.
PR
Bulletin
Vriendenadministratie
Projecten
Concerten
Vrienden‐/themadagen
Kosten Betalingsverkeer
Afschrijvingskosten
Diversen

‐
‐
351
250
29.133
7.740
50
‐
‐
2.860
‐
73.138

2.005
279
3.348
1.195
27.060
9.421
1.157
362
‐
‐

‐
‐
‐
‐
56.256
1.985
394
‐
‐
‐

1.025
1.351
3.237
2.548
61.384
1.378
1.550
301
‐
210

48.545

79.877

74.775

totalen

€ 24.593
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€ 5.102

