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Van de voorzitter

Begin maart op kasteel Amerongen. Het is koud in
het Huys, de witte lakens bepalen de sfeer. Nog even
is alles koud en klinisch. De plannen voor het nieuwe
seizoen zijn op papier gezet. De uitdaging voor iedereen is nu het succesvolle jaar 2014 te evenaren en
nog te overtreﬀen. Eén succesjaar is iets om trots op
te zijn; het doortrekken van de positieve trend is pas
echt een kunststukje. Alles hangt af van de vraag of
er telkens mensen zullen opstaan, die zijn bevangen
door het kasteelvirus, die erg verliefd worden op het
wonderschone ensemble en er tijd en energie voor
kunnen en willen vrij maken. Kasteel Amerongen
leeft (voort) bij de gratie van de inzet en ijver van vrijwilligers. Die zijn er gelukkig in groten getale, dus we
mogen vertrouwen dat er ook in 2015 weer mooie
dingen gaan gebeuren.
In het bestuur van de Vriendenkring hebben we afscheid genomen van Marja Kool, de secretaris.
Drieënhalf jaar was Marja een sympathieke, betrok
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ken en gezellige collega. Zij moest haar werk voor de
Vriendenkring combineren met een veeleisende
baan en Marja moest concluderen, dat dit haar lang
zamerhand te zwaar werd. Gelukkig kondigde zij
haar vertrek tijdig aan, zodat wij ons op haar opvolging konden concentreren. Wij danken Marja voor
het vele werk, dat ze voor kasteel Amerongen heeft
gedaan.
De nieuwe secretaris van de Vriendenkring is Marijke
den Haan uit Leersum. Marijke heeft haar werkzaamheden in haar eigen onderneming beëindigd en
heeft tijd en energie beschikbaar om in ons bestuur
secretaris te worden. Het bestuurlijke werk is Marijke niet vreemd. Zij was onder meer een aantal
jaren voorzitter van de tennisvereniging Larsheim. In
een volgend Bulletin zal zij zich zeker uitgebreider
aan u voorstellen.
Hans Herremans

100 jaar bewoningsgeschiedenis op
Huys Amerongen (1879-1979) deel 2

Godard van Aldenburg Bentinck en Louise van Bylandt
kort na hun huwelijk

Op vrijdag 11 juli 1879 is de 21-jarige Graaf Godard
J.G.C. van Aldenburg Bentinck als ambachtsheer van
Amerongen ingehuldigd. Hij gaat zich vrijwel direct
bezig houden met de kerkelijke gemeente in Amerongen en maakt daarbij gebruik van het eeuwenoude approbatie- en collatierecht (het toetsen en
benoemen van de predikant). Zo komt de ongehuwde ds. Hendrik Albertus E. Heinecken op 30 april
1883 zijn intrede doen.
De jonge Ambachtsheer woont nog niet permanent
op het kasteel want in 1883 vermeldt de Amerongsche Courant, dat ‘zeker tot genoegen van vele ingezetenen’ Graaf van Aldenburg Bentinck en familie
weer deze zomer het kasteel Amerongen zullen betrekken. Als Godard niet in Amerongen is verblijft hij
in Engeland, Den Haag of Middachten. Jagen is zijn
passie en in de herfst van 1879 gaat hij naar Twickel
om deze sport te beoefenen bij baron Unico van
Heeckeren van Wassenaer. Later zal Godard zelf
jachtpartijen organiseren op de goederen van Amerongen en Zuylestein en omgekeerd deze Van Heeckeren uitnodigen. Dit echter pas nadat hij van zijn
tante Elizabeth Child Villiers de Amerongse jachtrechten heeft gekregen. Godard heeft het beste met
Amerongen voor, want als er sprake is van een

stoomtramverbinding Driebergen - Doorn - Rhenen
- Arnhem en het niet lukt de uitgeschreven leningen
vol te krijgen (terwijl de concessie verloopt) zegt hij
zijn medewerking toe en steunt het project met
f 17.000,-. Zo komt de verbinding er en op zaterdag
22 december 1883 is de opening van het tracé Doorn
- Amerongen, als onderdeel van het smalspoortraject Zeist - Arnhem, een feit. De met groen versierde
stoomtram maakt een proefrit en dat is tevens de officiële opening. Ruim na elf uur vertrekt de tram en
‘niet het minste ongeval deed zich voor op de reis’.
Op de grens van Amerongen worden voor Godard 21
kanonschoten gelost om de plechtige intocht aan te
geven.
Bij de eerste steenlegging van het nieuwe gebouw
voor christelijke belangen ‘Bethel’ op woensdag 9
april 1884 zinspeelt ds. Heinecken op het pas bekend
geworden engagement van Godard met Gravin
L. van Bylandt.
Eeuwenlang heeft de familie Van Reede - Ginckel
vaste plaatsen in de kerk gehad, maar Godard wil
een eigen loge hebben op de plaats van de Natewischkapel. Jhr. mr. Victor de Stuers, leidinggevende
aan de Vereeniging voor Geschiedenis en Kunst
(later Monumentenzorg), stuurt hierover een brief
naar Godard om hem op andere gedachten te brengen. Deze zet echter door en verwezenlijkt de nu nog
bestaande Herenbank.
Op 12 juni 1884 wordt in de Waalsche Kerk aan het
Noordeinde in Den Haag het huwelijk ingezegend
van Godard en Louise gravin van Bylandt. De huwelijksreis gaat naar Frankrijk, Engeland en Schotland
om via Londen en Middachten aan te komen in Amerongen. Het dorp Amerongen raakt intussen steeds
verder in de ban van de aanstaande feestelijkheden.
Het echtpaar zal door een erewacht van 40 man te
paard en 50 man te voet aan de grenzen van de gemeente worden binnengehaald. Schoolkinderen zingen dan een gepast lied en enkele meisjes zullen de
gravin een boeket aanbieden. Een muziekkorps zal
de feestelijkheden opluisteren en een illuminatie van
de laan zal het besluit zijn van de feestdag.
Doordat de gravin zich niet goed voelt, kan de feestelijke ontvangst niet plaatsvinden op donderdag 21
augustus maar wordt het 3 september 1884. Twee
leden van de feestcommissie zijn naar het station
Driebergen gegaan om Godard en Louise op te
halen. Van daar rijden ze met de voor deze gelegenheid versierde extra stoomtram naar Amerongen
waar het gezelschap iets over 13.00 uur aankomt. Bij
het Tolhuis stapt het echtpaar in een gereedstaand
galarijtuig van het Huys en spreekt de voorzitter van

de feestcommissie, burgemeester Spruijt, een welkomstrede uit. In de middag is er nog een rijtoer
door het dorp en om 19.00 uur vindt er een concert
plaats voor de inwoners van Amerongen door het
Nieuw Arnhems Muziekkorps. Kanonschoten rond
21.00 uur geven aan dat de grafelijke familie onderweg is voor nog een rijtoer door het dorp.
Op vrijdag 19 september is het Godard die een feest
geeft aan het dorp als blijk van waardering voor zijn
ontvangst op 3 september.
In het volgende deel de huwelijkse periode van Godard van Aldenburg Bentinck en de activiteiten die
hij ontplooit voor het dorp Amerongen en daarbuiten.
Opgesteld door de leden van de Bentinck-werkgroep: W. Brouwer, drs. L. Gerretsen, mw. M. van
den Hurk, ing. L.J.B.M. Klaus, R. ten Klei, P. Smelt,
T. Stahlie

Portrettengalerij: de TUINKABOUTERS

Tuinkabouters van Kasteel Amerongen

begonnen: spinazie zaaien, tuinbonen leggen, hekken timmeren voor rijspeulen en kapucijners….
Sinds twee jaar wordt de moestuin weer ontwikkeld,
maar er wordt nog nagedacht over het logistieke
vraagstuk, want wat te doen met de opbrengsten:
verkopen in het winkeltje? De groenten verwerken
in de keuken van het restaurant, dat er tot nu toe
nog niet is? En hoe en wie gaat de exploitatie runnen? Voorlopig wordt er gewerkt, want de natuur
schrijdt voort en er worden plannen gemaakt, daar-

Voor dit voorjaarsnummer waren we te gast bij de
tuinkabouters op een gure maandagmiddag begin
maart, de meteorologische lente nota bene.
Toch was er een hele groep actieve vrijwilligers
onder leiding van Iris Vermeulen druk bezig met het
opruimen van de verschillende bloemenborders, ze
te ontdoen van oud blad en onkruid om ze voor te
bereiden op de steeds naderbij komende echte
lente. En tuinbaas Bert Sluijters was met een aantal
mannen op een ingenieuse manier fruitbomen aan
het inplanten.
Ook de moestuingroep had de verschillende vakken
schoongemaakt, geschoffeld en bemest zodat met
het inzaaien volgens het teeltwisselplan kon worden

De moestuin van Kasteel Amerongen
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bij komt de expertise van Ger Vrijenhoek, een vrijwilliger met veel moestuinervaring goed van pas. Zo
kan iedere vrijwilliger doen wat hij/zij prettig vindt:
wroeten in de aarde, spitten, composteren, zwaar
werk, lichter werk, voor elk wat wils. En er zijn nog
heel veel meer vrijwilligers nodig om de moestuin
echt tot wasdom te kunnen brengen. Dus wie eens
in de week, maandagmiddag van 13.00-16.00 uur,

'

Muziekagenda Kasteel Amerongen
Muziek voor de Zonnekoning
Zondag 26 april vindt in het Koetshuis een optreden plaats
van Mieneke van der Velden, viola da gamba en
Fred Jacobs, theorbe en luit. Op het programma Muziek voor
de Zonnekoning van de componist Marin Marais.
Aanvang 14.30 uur. Kaarten a € 23,00 zijn te bestellen bij de
Organisatie Oude Muziek: www.oudemuziek.nl

Stekjes in de kas

z’n handjes wil laten wapperen, is bijzonder welkom
eens te komen kijken en sfeer te proeven.
Een ander project dat dit jaar nieuw leven in wordt
geblazen is de herinrichting van de voormalige “pluktuinen” en andere bloemenborders door de bekende
tuinarchitecte Jacqueline van der Kloet. Zij zal er naar
streven dat de gemengde borders en de bestaande
borders het hele jaar door aantrekkelijk voor tuinbezoekers zullen zijn, ook ’s winters! 24 Maart zijn de
vakken ingeplant. En nu is het spannend hoe ze zich
zullen ontwikkelen….

Academisten van het KCO
Met jeugdig elan en degelijke kwaliteit spelen
zaterdag 9 mei vijf Academisten en leden van het Koninklijk
Concertgebouworkest werken van:
- Martinu: Quartet for Clarinet, French Horn,
Cello and Side-Drum
- Penderecki: Quartet for string trio and clarinet
- Van Beethoven: Septet
De vijf uitverkoren musici zijn: Marc Aixa, slagwerk - Marco
Behtash, contrabas - Alice Weber, altviool - Laure le Dantec,
cello en Michael Schmid, viool
Aanvang 20.00 uur op de Bovengalerij van het kasteel.
Toegangsprijs: € 20,00 ( incl. consumptie). Vrienden € 17,50
( incl. consumptie)
Orion Festival

Beleef het mee en kom vaak en veel kijken!

Karina Moolenburgh

Evenementen Kasteel Amerongen

zaterdag 18 april t/m vrijdag 24 april Museumweek 2015 met
als thema “Doe een museum”. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd oa woensdag 22 april de speciale
“Museumkidz”middag en in het weekend muziek in het Huys.
zaterdag 2 mei t/m zondag 10 mei (meivakantie)
is het Kasteel geopend van dinsdag t/m zondag,
met activiteiten voor families en kinderen.

zaterdag 2 en zondag 3 mei Lentefeest
we vieren het lentefeest met plantjesmarkt en
lenteboeketten in het Huys en muziek op de galerij

2e pinksterdag 25 mei Dag van het kasteel met thema
‘bewonder het kasteel in oude glorie’.

zaterdag 20 juni Midzomernacht
Midzomernacht vieren we ’s avonds met muziek in en om
het Huys. Lokale muzikanten krijgen dan een podium om hun
kunnen te laten zien en horen.
zaterdag 8 en zondag 9 augustus Zomerfeest
nadere informatie zal te vinden zijn op de website
www.kasteelamerongen.nl

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Het begin van wellicht een bloeiende toekomst in Amerongen
is het eerste Orion festival op zaterdag 13 juni.
Het festivalprogramma begint om 11.00 uur met 'Luisterrijk',
een onderhoudende lezing over het leven en werk van Joseph
Haydn. In de voormiddag een muzikale lunch + rondleiding en
in de namiddag 'Haydn live' met in de hoofdrol schrijver en
politicus Jan Terlouw. Feestelijke afsluiting ter ere van
het 15 jarig bestaan van het Orion Ensemble met de
overhandiging van de DVD ‘Haydn live‘, die 22 oktober 2014
werd opgenomen in Kasteel Amerongen.
Dagkaart € 40,00. Per onderdeel betaalt u € 15,00.
Zomerconcert
Donderdag 9 juli vanaf 19.00 uur het openluchtconcert door
het Amerongs Fanfareorkest 'Ons Genoegen' op het voorplein
bij de trappen van het Huys. Vrije toegang.
Voor actuele en nadere informatie over de concerten kunt u
de website bezoeken: www.kasteelamerongen.nl
Kaarten reserveren via:
concerten@kasteel-amerongen.nl en verkrijgbaar aan de
kassa voor aanvang van het concert.

Secretariaatvrienden@kasteel-amerongen.nl
Vriendenadministratie: svka-admin@planet.nl
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