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Van de voorzitter
De Olympische Spelen zijn voorbij, de leerlingen van
de basisschool zijn weer begonnen. Inmiddels hebben we op 19 augustus een goed bezocht en muzikaal zeer geslaagd concert achter de rug. Onze samenwerking met de Zeister Muziekdagen is voor de
derde maal een succes geworden. Mooi.

zal de tent effectief kunnen worden ingezet bij concerten en evenementen. De Buitenplaats ziet ook
mogelijkheden voor verhuur aan derde partijen.

Dit is de periode waarin we de puntjes op de i zetten
voor wat betreft het muziekprogramma 2016/2017
en voor de samenstelling van de bijbehorende muziekbrochure. Deze hopen we rond Open Monumentendag te presenteren. We bereiden de jaarbijeenkomst van de Athlone Society voor en prepareren
ons op de jaarlijkse Vriendenmiddag.
Het is fijn te kunnen constateren, dat de Vijf Sterke
Vrouwen van Kasteel Amerongen een groot succes
blijken te worden. Door het inrichten van deelexposities kunnen telkens andere kanten van de geschiedenis van het Kasteel worden belicht. Herhalingsbezoeken liggen daardoor in de rede en dat is te merken aan de bezoekersaantallen. Er wordt gehoopt op
35.000 bezoekers voor dit jaar en dat is weer meer
dan 10% groei ten opzichte van 2015.

De uitrusting en inrichting van Kasteel Amerongen is
hiermee weer wat completer geworden!

In de komende periode gaat er iets vrij essentieels
veranderen op Amerongen. Onze partners van de
Buitenplaats hebben met de Stichting Kasteel Amerongen een nieuwe tienjarige overeenkomst gesloten. Een van de gevolgen is, dat de garage, gelegen
naast de paardenstal nu ook bij hen in gebruik komt.
In het najaar start de verbouwing, waardoor op die
plaats een à la carte restaurant zal verrijzen.

De Verenigde Naties hebben 2016 uitgeroepen tot
'International Year of Pulses'. Het doel is om door
onderzoek en promotie de rol van bonen, linzen en
erwten te verstevigen als gezonde en duurzame
bron van eiwitten. Daarnaast kunnen ze als eiwitbron en groene bodemverbeteraar ook nog eens
wereldwijd een belangrijke rol spelen in de strijd tegen voedseltekorten.

De garage was tot nu toe vaak een handige plek om
in te zetten bij evenementen van allerlei aard. Dat
zal in de toekomst dus niet meer mogelijk zijn. De
Vriendenkring is nu overgegaan tot de aankoop van
een Stretchtent met een vloeroppervlak van 10 x 17
meter. Bij het Midzomeravondfeest, dat overigens
door het abominabele weer grotendeels in het water viel, was de tent al te bewonderen. Er worden
nog enkele kleine verbeteringen aangebracht en dan

In samenwerking met Land & Co, de Bruine Bonen
Bende uit Amerongen, het Centrum voor Genetische
Bronnen Nederland (CGN) van de Wageningen UR,
De Rabobank Utrechtse Heuvelrug en Kasteel Amerongen zijn in de moestuin van Kasteel Amerongen
meerdere velden ingericht met wel 40 verschillende
soorten bonen. Van sommige bonen is het ras bekend. Andere bonen komen letterlijk en figuurlijk uit
het diepvries van CGN.

Onze partytent tijdens de midzomernacht

Hans Herremans

Bonenetalage in onze moestuin

Van een paar soorten kennen we alleen het registratienummer. De ontwikkeling van deze bonen wordt
nauwkeurig gevolgd en gedocumenteerd. Mogelijk
zijn er verwantschappen met meer bekende soorten.
Wat kunt u zoal vinden? Even een kleine greep: de
Witte Eiboon, Friese Gele woud, Witte Krombek,
Hendriks Reuzen, Bruine Noordhollandse, Heilig
Boontje.
Het oogstfeest "Dop je eigen boontjes" vindt plaats
op 1 oktober as. Tussen 11.00 - 15.00 uur kunnen bezoekers bonen kijken, voelen, proeven en luisteren
naar een aantal presentaties en demonstraties over
teelt, gebruik en verwerking, met medewerking van
Lizet Kruijf, culinair historica, Baltussen Conserven,
Joke Boon met haar nieuwste Bonenboek en natuurlijk de initiatiefnemers Yneke Kootstra en Taco Ijzerman, die al uw vragen kunnen beantwoorden. Buitenplaats Amerongen zorgt voor een overheerlijke
bonenbrownie bij de koffie.

moment noemt hij zich graaf Bentinck van Zuylenstein.
Vrienden en relaties
De vriendschappelijke relaties met de Koninklijke familie en andere hooggeplaatste personen in binnen
en buitenland leiden tot vele wederzijdse bezoeken.
Ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik van Mecklenburg-Swerin
op 7 februari 1901 worden ’s middags om 12.00 uur
precies 21 kanonschoten gelost op Kasteel Amerongen.
Prins Hendrik heeft in de jaren daarna verschillende
keren deelgenomen aan grote jachtpartijen op de
goederen van Godard in de bossen rond Amerongen
en Leersum.

Kasteel Amerongen is gastheer voor dit project met
ruimte en ondersteuning. Dankzij een donatie van
het stimuleringsfonds van de Rabobank Utrechtse
Heuvelrug krijgen bezoekers gratis toegang tot deze
activiteiten. Nadere informatie en aanmelding via:
www.Kasteelamerongen.nl of
bonenindetuin@Kasteel-amerongen.nl

100 jaar bewoningsgeschiedenis op
Huys Amerongen (1879-1979) deel 4
In de vorige aflevering hebben we bericht over het
dagelijks leven van de familie Van Aldenburg
Bentinck op Kasteel Amerongen. In de komende 10
jaar consolideert zich dat volgens dezelfde patronen.
Bezittingen
Godard breidt regelmatig zijn bezit uit met huizen en
percelen in en rond Amerongen. In 1901 wordt Kasteel Zuylenstein grondig gerestaureerd en bij die gelegenheid wordt Godard ingehuldigd als Heer van
Leersum en Zuylenstein. Datzelfde jaar neemt Charles, een broer van Godard met zijn dochter Maria en
zuster Victoria op het Kasteel zijn intrek. Vanaf dat

Jachtpartij met prins Hendrik en de graaf

Kerkleven
Godard is nauw betrokken bij het kerkelijk leven van
Amerongen en Overberg, oa met de benoeming van
nieuwe predikanten. Maar hij draagt ook ruimhartig
bij als het uurwerk van de Andrieskerk gerepareerd
moet worden en hij laat in 1908 alle wapenborden
door een bekwame wapenschilder restaureren en
ophangen. Opvallend blijft dat er geen wapenbord
van ‘bouwvrouwe’ Margaretha Turnor hangt.
Als er ongelukken gebeuren in of rond het dorp stelt
Godard zijn auto ter beschikking om de gewonde in
kwestie naar huis of zelfs naar het ziekenhuis in
Utrecht te vervoeren.
Huldigingen en jubilarissen
Op 11 juli 1904 wordt herdacht dat Godard 25 jaar
geleden gehuldigd werd als Heer van Amerongen. Bij

die gelegenheid geniet het dienstpersoneel een buitengewoon feestmaal in de tuin van het Kasteel en
de volgende dag nog een maaltijd voor 52 arbeiders,
9 van hen , die al 25 bij Godard in dienst zijn, krijgen
een zilveren tabaksdoos.
Als het jaar daarop Arie van Dijk 25 jaar in dienst is
als jager/boswachter krijgt hij een gouden remontoir
horloge met inscriptie van Godard.

Op 18 februari 1907 verongelukt in St. Moritz de lievelingsbroer van Louise, Jules van Bylandt, tijdens
het beoefenen van zijn sport, het skeleton, een vorm
van sleeën waarbij de sporter op de buik liggend met
het hoofd vooruit op de slee naar beneden glijdt.
Meestal wordt de sport beoefend op een bobsleebaan. Vlak daarvoor had hij nog de kerstdagen op
Amerongen doorgebracht, vol verhalen van zijn safaritocht door Afrika.

De heer Spruyt, in 1907 30 jaar burgemeester van
Amerongen en Leersum, wordt uitgebreid gehuldigd
op 20 december van dat jaar. Het gemeentehuis
wordt prachtig versierd en de bewoners van de
buurten ‘klein Amsterdam’, ‘Pompsteeg’ en ‘Knollenbuurt’ werken ’s nachts door aan de bouw van 4
erepoorten. Hiermee willen zij hun dankbaarheid uiten voor de inspanningen van de burgemeester, als
bestuurslid van de ‘Vereeniging tot Verschaffing van
Arbeid’ om werkloosheid te voorkomen.
Verdriet
Helaas hebben Godard en Louise ook te maken met
grote persoonlijke verliezen. Op 30 januari 1905
overlijdt hun zoon Alfred op zevenjarige leeftijd.
Voorafgaand aan de begrafenis vindt op het Kasteel
een ‘lijkdienst’ plaats geleid door dominee Schuller.

Alfred

De kleine open lijkwagen wordt naar de begraafplaats gereden door eerste koetsier Carl Bock. De
prachtige eikenhouten kist, bekleed met blauw fluweel, afgezet met zilveren randen (de kleuren van de
Bentincks) is voor iedereen zichtbaar. Hij wordt geflankeerd door livreiknechten, daarachter lopen Godard, zijn zoons en overige mannelijke familieleden
en genodigden daarna volgen Elisabeth en drie dames die zich hebben beziggehouden met de opvoeding en het onderwijs aan Alfred.

Jules van Bylandt en een monument ter zijner
nagedachtenis in St. Moritz

Vooruitgang
In de gemeenteraad worden vragen gesteld over de
straatverlichting die nog steeds op petroleum
brandt. Waarom wordt geen gebruik gemaakt van
een energie zuiniger systeem van gasoline verlichting? De burgemeester oppert zelfs de mogelijkheid
van toepassing van elektrische verlichting omdat de

boterfabriek hier al op berekend is. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van januari 1908 komt een
schrijven van Godard aan de orde waarin deze stelt
dat een elektrische straatverlichting in verband met
het verlichten van zijn Kasteel niet mogelijk is. Er zijn
voor hem en de gemeente economische, technische
en contractuele bewaren. Vervolgens komt in maart
de gasfabriek weer ter sprake in de gemeenteraad.
Deze komt uiteindelijk in de buurt van het voormalig
tol en wordt eind 1910 in gebruik genomen.
Louise organiseert in 1907 een eerste voorstelling
met ‘levende’ beelden voor meisjes van de Elisabethschool en ’s avonds vindt de eerste ‘bioscoopvoorstelling’ voor volwassenen plaats. Iedereen is
enthousiast en er zullen nog vele voorstellingen volgen.

Miss Rattray met Siegfried en Willem, ca 1924

 dat in het boekje “Herinneringen van Siegfried
Bentinck” (onlangs overleden) veel leuke anekdotes over het leven op Huys Amerongen vermeld
staan.

de Bentinck-werkgroep

Wist u dat….

Save the dates!

 10 september ook de nacht van de buitenplaats is

De Vriendenmidddag zal dit jaar plaatsvinden op
zondag 6 november in het Koetshuis. De conservator van het EYE museum, dhr. Rommey Albers, zal
daarbij bijzondere films van Amerongen uit vroeger
tijden laten zien, waaronder de huwelijksfilm van Elisabeth en Sigurd. Tevens zullen we u op de hoogte
brengen van ontwikkelingen rond het Kasteel en
onze projecten. Een programma van de middag zal u
tijdig bereiken.

 Kasteel Amerongen dan vrij toegankelijk is van
19.00-23.00 uur met allerlei spektakel
 de rondleidingen Sterke Vrouwen nog in oktober
doorgaan
 op zondag 18 september de laatste Muzikale Zomerse Zondag is met muziek uit de eerste helft van
de 20e eeuw (periode van Elisabeth Bentinck) met
composities van Massenet, Debussy, Satie en Rossini
 er nog een Sterke Vrouw aanwezig was op het
Huys: in 1892 haalde graaf Bentinck Miss Rattray
uit Schotland als nanny voor zijn kinderen. Zij bleef
bij de familie en was ook de nanny voor de kinderen van Elisabeth.

Op zaterdag 22 oktober om 20.00 uur vindt op de
bovengalerij een bijzondere muziekuitvoering plaats
door Britta Maria, zangeres en Maurits Fondse pianist/zanger. Zij bezingen het leven in al haar facetten, de liefde, de hoop, maar ook de pijn en de teleurstelling, het gewone en het bijzondere. Zij worden begeleid door het Red Limo String Quartet, bestaande uit Sietse van Gorkum, viool, Camilla van der
Kooij, viool, Rani Kumar, altviool en Jonas Pap, cello.

In de Tweede Wereldoorlog deed zij de deur van
het Kasteel open voor een Duitse officier die onderdak zocht voor zijn kameraden. Ms. Rattray
antwoordde in het Engels: “Dit is Brits territorium,
u mag hier niet binnen treden”, waarop ze de deur
sloot.
Secretariaatvrienden@kasteel-amerongen.nl

Maurits Fondse en Britta Maria
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