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Jaarverslap 1~83 

Inmiddels heeft de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen het eerste 
boekjaar sedert haar oprichting op 30 maart 1983 afgesloten: en is de jaar
rekening opgemaakt,welke U hierbij aantreft • 

Vooral de met een kleine persconferentie op 8 september geopende publi
citeitscampagne heeft er toe geleid dat zich ultimo 1983 54 donateurs voor 
het leven en 201 gewone donateurs aangemeld hebben. 

Het bestuur is verheugd over dit resultaat en vooral over het,naar ver
houding, grote aantal donateurs voor het leven en heeft besloten om voorlo
pig, totdat uit ervaring bekend is op hoeveel donaties en andere inkomsten 
de stichting jaarlijks kan rekenen, voor iedere donateur voor het leven een 
bedrag van f.250,- op deposito te plaatsen en de rente-opbrengst daarvan 
jaarlijks aan het werkkapitaal toe te voegen. 

Vanwege het eenmalige korte boekjaar en omdat de meeste donateurs zich 
hebben aangemeld in de tijd dat het kasteel voor het publiek gesloten was, 
is besloten dat alle ontvangen donaties geacht zullen worden te zijn gedaan 
voor het jaar 1984. 

Daarom ontvangen alle gewone donateurs dan ook een donateurskaart v'oox 
het jaar 1984, welke,ter besparing op de portokosten, bijc;evoegd is. · 

Het bestuur hoopt ook in komende jaren op de donateurs te kunnen blijven 
rekenen en gehoopt wordt dat hun aantal-voortdurend uitbreiding zal ondergaan. 

!/aast de donaties zijn er enkele. flinke schenkingen ontvangen, grotendeels 
bestemd voor een bepaald doel of een nog, in overleg met de schenker, te bepa
len doel. Zo is één van die giften bestemd voor de financiering van het niet
subsidiabele deel van de restaurati~kosten van enkele onderdelen van de tuin, 
terwijl uit een andere gift de kosten van het opzetten van een educatief pro
gramma voor scholieren bekostigd za1 worden, 

Tot dusverre werd de uitvoering van een restauratieproject nog wel eens 
uitgesteld bij gebrek aan voldoende middelen voor de eigen bijdrage • 

Dankzij de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen ,dankzij haar dona
teurs, kunnen dergelijke projecten nu eerder onderhanden genomen wordenl 

Een grote bron van inkomsten wordt gevormd door de recepties,partijen en 
exclusieve diners,welke worden verzorgd door Ouwehands J?ierenpark. 

Ook zijn er enkele ·grote ontvangsten en promoties georganiseerd. 
Zeer geslaagd waren de jubileum-bijeenkomsten,welke door enkele bekende 

plaatselijke bedrijven en families in het kasteel gehouden werden. 
De belangstelling voor het kasteel, die op deze 1·1ijze bij een toevallige 

deelnemer of bezoeker 1-1ordt ge1·1ekt,moet niet onderschat worden ! Vele vrien
den hebben zich,na een dergelijke eerste kennismaking, aangemeld! 

De,na een periode van non-activiteit, weer nieuw leven ingeblazen muziek
commissie heeft een serie concerten verzorgd, waarvan thans een t1rnetal ach
ter de rug is. 

Vooral het eerste concert, op 16 oktober geeeven door het Nederlands ir~er
orkest,onder leiding van Jos van Inir.ierzeel, uas ,getuige het grote aant· · J
zoekers, een groot succes en ook van de nog volgende concerten zijn de ver
wachtingen hoog gespannen • 

Voorts staan er nog een paar lezingen op het programma, welke gratiil toe
gankelijk zijn voor donateurs op vertoon van hun donateurskaart en voor ande
ren tegen betaling van f.5,- • 

De bijzonderheden van die concerten en lezingen treft U hierna nog aan • 
Het is de bedoeling bij de presentatie van het concert-programma voor het 

seizoen 1984/85 een donateursvergàdering te beleggen om U te laten zien aan 
1·1elke projecten de ontvangen gelden. besteed zijn of t10rden • 

Amerongen, januari 1984 H.A.van Ommeren, voorzitter 
llr.1.;.Ph.J .Plet, secretaris/penningmeester 
h1.E.E.Pezarro-van der Horst 
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1 Jaarrek~ning 1983 
BALPJIS ner 31 december 1983 

A c t i v a 

Gelàmidde len 

Paseiva 

Kaoitaal f .15.11e,01 

Gelders Utrechtse Spaarbank 
toprek.94 15 77 112 
7 1 5 ~vast tot 17-10-1984 r.12.500}-

Voorzieninv.en1 
-foncis àonaties v/h leven 

(54 x r.250,-) 

Postcheque en girodienst 37 • 160, 51 -giften me.t bep. bestemming 
rek.6163 (3~ creditrentesyst.) -concerten 

Vorderinv.en on korte tennijn 
parties/foto's 

Schulden on korte termi,in 
1.800 1- loonbelasting 

kantoorbehoeften 

STAAT VA!( BAT3l; iW LASTSH over 198}. ,. 
~ Lasten 
cionaties v/h leven (54) ·, f.13.500,- Kamer van Koophandel f. 

andere (201) 5.590,~ 

~ met bep.bestemming 
andere 

20.500,-
1. 750,-

kosten persconferentie 
drukwerk, kantoorbenodigdheden 

concerten• 
abonnementen f.3.165,
losse kaarten 1.165,-

parties,recepties,foto's 
· interest 

porti etc. 
kosten concerten 

dotaties aan voorzieningen! 
4.330,- -concerten 

-fonds donaties v/h leven 
8.3oo,- -giften met bep.bestemming 

184,,99 voordelig saldo 

13; 500,-
20.500,-

1.982,50 

300,-
60,-

66,20 

113,25 

1.504,48 

1. 370,55 

1.982,50 
13.500,-
20.500,-
15.118,01 

Nieuws van het kasteel: 

( 

-De conservator,de Heer J.J.C. Baron Taets van Amerongen is sedert 1 oktober 
1983 teruggekeerd naar het CentI"aal r.:useurn te Utrecht .Het kasteel 
heeft veel aan hem te danken .Er is niemand die zo veel van het kasteel weet 
als hij en er zal zeker nog wel eens een beroep op hem gedaan worden ! 
Zijn taken zijn thans voor een deel .overgenomen door de He er D.Pezarro uit 
Amerongen en [;:e j.Drs.B.Zijlstra • Zi;i zijn nu bezig met het herinrichten van 
de oude keuken en de Koningskamer,diil in het niemrn seizoen .voor het publiek 
toegankelijk worden gesteld. 
-Dankzij enkele t oezeggingen kon aan prof.Dr.Ir.C.L.Temminck Groll opdracht 
gegeven worden voor het vervaardigen Ivan het restauratieplan 1 dat een voor
waarde is voor het verkrij gen Vé'.n de benodigde subsidies~ 
-liet acht ers tallig onderhoud in de tuinen 1·:ordt rigoureus aangepakt _door een 
hoveniersbedrijf en door een ploeg vrij1'1illigers,die zich spontaan aangemeld 
hebben. In he t voorjaar zullen de . tu:,nen Heer eon lust voor het oo g zijn l 
-Op de schoorsteen van Min der bijgehouuen zal een ooievaarsnest geplaatst 
word~!! .J __ __ _ 

-In vorbnncl mot hot vertrek van do br111onors in in de bij r,obomrnn woonruimte 
to huur • 
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DE LIGGillG VAll KAST::;_EL AlrnROITGEU 

In vrijwel alle publicaties over he& kasteel Amerongen wordt gewezen op 
de ligging ervan. Meestal wordt die "fraai" of "uniek" genoemd,"temidden 
van het rijke natuurschoon aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug". Zo ' 
ervaart bijna iedereen het ook, de beschrijvingen overdrijven niet. 
\laar6m het huis daar nu eigenlijk zo fraai ligt is een vraag,die misschien 
bij een enkeling zal opkomen,en in de regel zal het antwoord iets llijn in 
de trant van :"llou,de bouwers ervan "1aren heus niet achterlijk,die zagen 
best dat dit één van de mooiste plekjes in de omgeving is". Helaas is de 
verklaring heel 1·1at prozaïscher. 

De i.Jiddeleeuwers (want uit die tijd stamt de stichting van het kasteel) 
hadden waarschijnlijk absoluut geen belangstelling voor mooie plekjes als 
het om het bouwen van versterkte huiz en ging: zij hadden heel andere over
wegingen. 

De mo"oiste aanblik van Amerongen heeft men misschien wel vanaf de Lekdijk, 
komende uit de richting \·lijk bij Duur stede. En diezelfde dijk is het nu, 
die de plaats van het kasteel indertijd heeft bepaald. De zaak zit namelijk 
zo 1 men moet zich voorotellen dat in de Middeleeuwen en daarv66r,net als r 
nog trouwens, onder bepaalde omstandigheden het peil van de Rijn tijdelijk 
veel hoger was dan normaal. Het resultaat was dat grote oppervlakten langs 
de rivier gelegen land onder water kwamen te staan. De Utrechtse Heuvels 
stuitten op natuurlijke wijze die watervloed, wat tussen de Grebbeberg en 
Amerongen bijna jaarlijks nog steeds ,duidelijk te zien is. lolaar,1·1aar de na
tuurlijke hoogten · verder van de oeve·r waren gelegen, had het water vanzelf
sprekend vrij spel, met als resultaat het Lange Broek: een kilometers lange . 
strook broekland (=moeras),van Amerongen westwaards strekkende tot voorbij 
de stad Utrecht. De naam van het huidige dorp Langbroek herinnert nog aan 
die toestand. Die hele strook moet indertijd volslagen ondoordringbaar en 
onbewoonbaar gebied zijn geweest. De enige remedie zou natuurlijk een dijk 
geweest zijn,plus een wetering om het water af te voeren. !tiaar hier lag nu 
juist de grote moeilijkheid: niet dat men geen kans zag zo'n dijk te maken, 
daarmee was sinds omstreeks het jaar 1100 al ervaring opgedaan. 

llee, het 1-1as een politieke kwestie. De graven van Holland en de bisschoppen 
van Utrecht lagen al betrekkelijk vroeg in de /.liddeleeu1-1en voortdurend met 
elkaar overhoop ; m eestal betrof het grensconflicten. En het was nu eenmaal 
zo, dat om een dijk te maken,die werkelijk offectief was, er samengewerkt 
zou moeten worden. De Rijn stroomde immers zo1-10l langs Utrecht als dwars 
door Holland en een eventuele dijk zou dus zo1-1el door het gebied van de bis
schop als door dat van de graaf moet rm lopen. Maar samenwerken was bijna per 
definitie uitgesloten • 

Omstreeks het jaar 1240 kuam echter de oplossing van het probleem : toen 
werd namelijk Otto III heerser in Utr echt en hij was een broer van Floris IV, 
graaf van Holland. Deze broers konde11 blijkbaar redelijk goed met elkaar op
schieten, 1·iant er kl-1am eindelijk een dijk, ter1-1ijl de Ameronger Hetering ., - ' 
gegraven om te zorgen voor de afwatedng binnendijks. J.!aar graaf Floris V, 
kleinzoon van de vierde Floris, voor::ag toch moeilijkheden door die dijk1 
was op deze wijze niet een regelrechte goede verbinding met zijn gebied ont
staan? In een tijd, waarin wegen schfaars en oorlogen overvloedig waren een 
gevaarlijke toestand ! Hij wenste ·daitrom invloed te kunnen ui toef enen op het 
verkeer over de dijk van en naar Hall.and -vooral op het verkeer náár Holland 
en dan in de vorm van trekkende lege1•s • 

3en. kasteel aan :iet begin van de weg was de enige oplos sing, - maar dan-~1ë1 
een kasteel, be1·roond door één van zi;jn eigen leenmannen •••••• 

Na enig onderhandelen is toen de me1'kwaardige situatie ontstaan dat er 
rnidó.en in het Sticht een stukje grond als leengebied van Holland kwam te 
liggen, met daarop sinds 1286 een k::urteel, waarvan echter, voor alle ze
kerheid, het voorplein en do onmiddellijke omgoving loenr:obi ed waren van 
het Bisdom Utreoht. Z6 had de bis ::i chop het bedoneen 1 



( 

De dijk be gint in Amerongen bij de Kromme Hoek, nu nog, en nu nog ligt 
dáár het kasteel,dat uil zeggen, het huis dat, na het afbranden in 1673 
va n het l·lid.deleeu1·1Se gebou1·1, op dezelfde plaats is gebouwd , in een omge
ving,die we nu als heel mooi beschou 1en 1 

Amerongen, januari 1984 
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Donat eurs voor het leven per 31 dec ember 1983. 
ar.El'l lh1J.~~N.v.Achterbcrgh Amstelveen 
Ir.J.B. Baron ilentinck Driebergen 
~r.S.P,Baron Bentinck Soest 
H.J.E.van Beuningen Langbroek 
Bou1·1bedrijf f.foudro B.V. Amerongen 
J.Bruins Slot Amerongen 
;.: w .J.J.Comelissen...,.d.Hoeven Amerongen 
J.;w,J ,J .v.Dongen-Tuinzing Amerongen 

,B.Drost Elst (U) 
H.Eichhorn Amerongen 
Dr.R.A.R.Elders Ha~eningen 
J.i r.H.Fock Oe~tge~st 
·r.J.~.v.Gilst-Heester Utrecht 

'n Ginkel B.V. Veenendaal 
J,G.Griffioen,archit.bur.Amerongen 
A.C.van Grootheest Ve enendaal 
R.Hardeman(Install. bedr, )Veenendaa l 1 

J.C. Heut ink Amerongen 
Js.J.D.Heybroek Amerongen 
;.;w.L.Hingst-Reynvnun Bilthoven 
F.J .f.i.t er Hor::it Amerongen 
C ,J. G. Huls Amerongen 
r.;r ,C. J: .s'Jacob des Bouvrie Leers um 
J.!1·1 .i-i.J e nsma-i.Jnrx BuGsum 
M. lG.einveld& Zn .B.1L bouwbedr.Amerongen 
1.;w.J .l:olff-Kolff Amerongen 

l·iw.J .Koppen~àe H eve Amerongen 
Jhr.F.G.L.O.v.Kretschmar 's-Gravenhage 
l·lr.J.!.P.H.Lam ·Amerongen 
Hr.en j.:w.~l.Lindeboom Velsen 
H. van het Loo Ar.ie rongen 
l·!w.C.S.v:m J:anen Veenendaa l 
;.:arkusstichting Amsterdam 
A.F.vnn Olphen Wijk b.D. 

' ttr.enJ.Iw,\·/.A.v.Grureren-Koopman Elst (û) 
fü1.H,van Om:·eren-ten Haller :!: 1.st (U) 

1 n. ll. va n Os Amerongen 
J.lr.1·1.Ph.J .Pl et Amerongen 
f.!w.E.Prisse Doorn 

' Ir.11.r.:.J .Ruedisulj Le ersum 
A. U. Sa enger Uageningen 
f.!r.D.r.:.Schreuders Utrecht 
D.P.Spierenburg \'Tas~enaar 

IJ .E.Stolk Amerongen 
l·iw. V .Suermondt-Humason Leersum 
Prof.Dr.Ir.C.L.Tcmminck 

Ui t .-:everij Stam 
':T.~falenkarnp 

Groll 

Ir.\'/.A.\Jichers Hoeth 
;Sj,l/ouda 
J.: w. ll. D.Zige lor 

Utrecht 
Amerongen 
Am erongen 
Amerongen 
Vianen 
Utrecht 

/ 
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Donateurs per 31 december 1983. 
D. van Al tena Amerongen · .!( . Geer.ts 
Amrobank :1.v. Amerongen H.C.Gclok 
l-ir.H.Arendsen Maarn Th.J .Gerlings 

Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 
Doorn 
Amerongen 

llw.C.H.van Aschvanl-lijck Amerongen E.van Geijtenbeek 

Hr. en J.11'1. G. !.J.Baars 
l·lw.E. Y. G. Backer-Lo eb 

van Zuilenburg 
G.J.van Barneveld 
F.R.Barthel 
r.l.1'1. H. Begemann 
Dr.B.J.Bellaar Spruyt 
J.F.Benink 
H.Berkhoudt 
J. G.Blaas 
Mr.H.F.Blaisse 
't Boeckhuys (R.JXoek) 
B.J.H.de Boer 
Drs.A.L.Boers 
i:.w.A.A. Bonjer-lloor 
Jhr.P .1.1 . Bareel 
Hr.en t.Iw.';1.E.Bornhaupt 
J.A.Borsboom 
Jhr.Nr.L.H.11.F.W.Bosch 

uid~er van Rosenthal 
Ds.H. Bossenbroek 
Hr.en i<iw.J .Bouma 
Hr. en J.;w.;>.Breuning 
;.:w · .c. Brouwer 

Drs.H.M.de Bruijn 
H.Burger 
J.Buying 
T.T.W.H.Bijleveld 
A.A.Calame 
Camping de Tabaksschuur 
(Hr.en t.Iw.R.H.v.Essen) 
·E.A.Canneman 
Mw.P.V.Creutzberg 

Rhenen 

Langbroek 
Amero.ngen 
Amerongen 
Overberg 
Utrecht 
Leersum 

'Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 
Culemborg 
Amerongen 
Veenendaal 
Doorn 
Amerongen 
Houten 

Rhenen 
Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 

Geldermalsen 
Doorn 
Amerongen 
Rhenen 
Amerongen 

Elst (U) 
Langbroek 
Amerongen 

L. :1 .J .Damen Deventer 
ll. E.Dekhuyzen Rhenen 
J.iw.A.C .Dhont-l.!eulenhoff Amerongen 
l-Iw. 1.:. E.Dooremans-Bloore Doorn 
Van Doorn 5childersbedr.Amerongen 
t::r.\l.J.Doude van Troost 

Troostwijk 

J.van Ede 
Dr.Th.van Eek 
Hr.en Nw.c.n.v.Empel 
K.J .l!;sne11ng 
J.J.Eyffius 
T.Eyffius 

Prof.Dr.J.A.Faber 
J.A.S.Fi::cher 
J.Pocker 
Galerie !"odè.cr Il: Aard 
J. G. P. Oeerling:i 

Doorn 

Amerongen 
Amerongen 
Veenendaal 
Amerongen 
Amerongen 
Apeldoorn 

Bennekom 
Amerongen 
Leersum 
Amerongen 
Amerongen 

H.v.d.Grift 

Drs .C .A.J!amerslag Amerongen 
:Ir. en Mw. H.J. Hangelbrrek Amerongen 
Heemkundige Stichting Amerongen 
Hr.en l·iw.D.Helleman Amerongen 
G. Heuff Was se naar 
Hr.en Mw.U.F.Hildebrand Veenendaal 
J.Hillenius Zegveld 
F,H.Hoenson Amerongen 
Ir.T.van Hogevest Amerongen 
J.C. van Hunnik Amerongen 

l·iw.J .H.J .van Iterson Amerongen 

!·lw.f.I.James-van der Hoop Doorn 
J .B. G.Jansen Amerongen 
Mi'I . H.Jansen Overberg 
Dra. R.de Jong Bilthoven 
M1".A.Jon8'-van Ede Veenendaal 
Ir.T.E.J.Jooaten Amerongen 
J.E.Jurriaanse Amerongen 

A,Kars Veenendaal 
J.Keiman Amerongén 
H1"1.J.! .W.te Kiene Amerongen 
Hr.en /.lw.J.Kloek Amerongen 
l·h1.J .D.L.Knier Amerongen 
l·i 1~. C .E.Kolff'-Reynvaan Amerongen 
P.G.A.de Koningh Doesburg 
H. Kooper Amerongen 
ifr.en l·lw.W.Koppenol Amerongen 
\-1 "Kortekaas Amerongen 
Ds.J .Korte1·1eg Amerongen 
M. Koster Doorn 
1-iu. R.E.Kreienberg Amerongen 
1.;,!1.F.Kuyl Amerongen 

B_.E.O.v.d.Laan l·!aurik 
t.lw.J. Langen Amerongen 
S,L.C.le Large Leersum 
G. de Leemr Amerongen 
H. van Leeu1-ren Amerongen 
Hl•. en l"w.A.Lems Rotterdam 
Hr.en J.lw.H.P.Lems i(rimpen a/d 
A .J.. van Lienden Amerongen 
fa,C.R.v.Lierrlen&zn, bouwba:blAmerongen 
D.r~ .S.H.t.i.van Lier Amerongen 
11 ,S .de Ligt Amerongen 
E.P.van der Linden Leer zum 
H. ,og~crs 
Jkvr.A.van . Loon 
D.van Lijden 

Amerongen 
Doorn 
Leeraum 

' '., 

,;'· 

Yssel 



Hr.en Mw.F.C~Magendans 
P . i.;ak 
:.; ercedes Benz 170 Club 
H1·1.G.van f.i erwijk 
i·lr.Ph.H. Nuus 

l•l. R;lfauta 
-D~F.van Hes 
Nixdorf Computer 
Jhr. Wr.L.op ten Hoort 
Hr.en Hw.P.J .Ilortier 

J.Olbertijn 
Oranje-vereniging 
W .A.Ossendorp 

Dr.D.H.Peerebcom Voller 
"Hr.en r.Iw.D.Pezarro 
H • .:; .G.Pilon 
Hr.en J.:w.C.Plet 
G.R.v.d.Pol 
!~.en Mw.A.J.Potter 

T.van Ree 
1.;1·1.-K.D.Roest 
Hr.en Mw.P.J.V.Roscam 

Abbing 
Hr.en I·iw.H.B.Rotgans 
Rijksdienst Kastelenbe-

heer 
I.lw.M.v.Rijn v.Alkemade 
Drs.J.van Rijsbergen 
Jih·r .H.C. Rutten 
1.1 .Ruysink 

H.J.Scheffer 
A.Schellevis 
Hr. en ~iw.F .H.Schevers 
G.J.van Schoonhoven BV 
H.A.van Schuppen-Kets 
H.S ertons 
fü1..A.~A.Siegenbeek van 

::> .Soepboer !.lalden 
Amerongen 
's-i!ertogen 
Rhenen 
Utrecl1t 

Hr. en J.iw.A.C .spee 
oschP.H.v.d.Stigchel 

J.Stolk 

Zeist 
Amerongen 
Amerongen 
Vianen 
\'fageningen 
Leers um 

Oppenhuizen 
Amerongen 
Utrecht 
Driebergen 
Amerongen 

Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 

Amerongen 
Amerongen 
Veenendaal 
Leersum 
Amerongen 
Amerongen 

Elst (u) 
Amerongen 

Utrecht 
Amerongen 
's-Gravenhage 

Amerongen 
Leersum 
Leersum 
Ijss.elstein 

Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 
Veenendaal 
Veenendaal 
Holl. Rading 

Hr.en Mw.J.v.Straten 
l,iw.S.Stratenus 

G.A.Tasseron 
I~ . G.Tiel 

H.Ubbens 
il.Vaartj es 
A. H.Vahlkamp 
l:rr.J .H.v.d. Veen 
11.R.l·i.v~d. Vegt 
fa.G.van Veldhuysen 
!~.en l·lw.J .A.J.l. Verbeek 
l·iw.11l.E.J. Verhocf 
Hr.en Nw.G.J.Verschoor 
Hr.en l·lw.P. Vervloet 
E.H.Visch 
Dr.A.a.Vliegenthart 
t.lw.J.i.van Voorden 
l•lw.J.I , Vreeken 
Dr.ll.Vreeken 
v.v.v. 
v.v.v. 

Amerongen 
Hassenaa r 

Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 
Doorn 
Vaas sen 

· Doorn 
Leersum 
Amerongen 
Veenendaal 
Hilversum 
Amerongen 
Apeldoorn 
Amerongen 
Leers um 
Amerongen 
Amerongen 
Leersum 

Dr,C.v.Waalwijk-v.Doorn Oosterbeek 
G.f.l.van Haveren Amerongen 
l·lw.1.1. H ~v .d, \'leerd-Putman Amerongen 
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Heukelom Amerongen 

Nieuwe vrienden van Kasteel Amerongen zijn hartelijk 
1 welkom ! 

Als U hen onder U\·J familie of kennissen ontdekt kun-
nen zij als donat eur aangemeld worden met behulp van 
het afscheurba re gedeelte van de donateurskaart ! 



Activiteit en-agenda: 
17 maart 1984 20.00 uur 

(zaterdag) 

30 maart 1984 20.00 uur 
(vrijdag} 

14 april 1984 20.00 uur 
(zaterdag) 

11 mei 1984 20.00 uur 
(zaterdag) 

26 mei 1984 20.00 uur 
(zatcrrlng) 

'rijdena de braderie · 
Datum thans nog niet 
bekend. 

J.1uziek uit het archief van het kasteel 
Akke van der Valk aopraan 
r.ert Oost - hJ.atorieche toetsinstrumenten 

van het kasteel 
Instrull)ontalinten van het Instituut voor J.tu::ick 

H••tenschappen te Utrecht 

De baetaardfam ·~1ie llaasau-Zuylestein van 1624 tot heden. 
lezing door Dro,R.E.A.van Ditzhuyzen 

RIAll DE HA.AL piano 

De materil}le cultuur.de levenssfeer en de politieke 
os itie van de adel in de re ublick der vereni e 

iled erlanden,~e.jurende de eerste helft van de 1 e 
eeuw,in het bij~ondor dia vnn do familie~ Van l!eede 
~:! ·ran A!nerongen. 

lezin.g door Dr.J .Aalllers 

liet Gijsbrecht van Amstelkuartet 
1aeonore l'amoijer - . fluit 
Erncetine Stoop - harp 
Jan Erik van Regtcron Altena - viool 
Eduard van l!e~eren Al tena - cello 

:~omerconcert van de r:'lltZiekverenip;ing 110no cenoeccn11 

op ~et voorplein van hr.'t Kantee l 
dirigent i P. ·~.lloogendijk 

In het najaar houdt l·levrouu L.R.i.J.van :::verdingen-J.Jeijer een lez ing over het 
ontsta<•n en de geoch~edcni~ van Paleis het Loo en de tuinen erom heen. 

De Heer D",O.Oost geeft op maandag 27 februari 1984 te 20,00 uur in de OLs 
Prinses II'ene aan het Dessenland te Amerongen,in het kader van het ~u~suspr1 P.ct 
Amerongen een toelichting op de muziek,die op 17 m~art ten gehore Hordt r.•·l:iS·• '.1t. 
lnlichtingen1bij de Heer P.Hoogendoorn,tel.03434-51822. 

'11oeliohting bij de lezing over de bnst3ardfamilie ·uaoAau-Zuylestein 1 ·: 
nastaarden 11aren in de middeleeu1·1en een ge1·1oon vêrechijnsel rde meeste vorsten 

. hadden zulke 11 natuurlijke'1 kinàeren,die bui ten het hutrelijk waren geboren.En o.ok 
later kwam het nog zo veel voor dat het geenszino r.r.n schande wao een bastaard 
t.1 hebben of te zijn en do meesten hunnor werden dan ook door hun vader vorvto
lijk ondel'houden en aan het hof opgovoed . • lla:tr andora dan de 11 échte 11 kiridoren 
hadden de bastaarden geen recht op titet,erfenis en opvolging, Zij Haren dus af-
hankelijk van de goedgunstigheid van hun vaders. . 

De b11sta11-rdzoon van prins Frederik Hendrik, de in 1624 gebol'en ·Frederik, kon uat 
dit botraft in redelijke mate tevreden zijn1 toon hij ruim 15 jaar oud 1-1as,schonk 
schonk zijn vader .hem de ridderhofstad en hog~ heerlijkheid Zuylestein en Le ersum. 
Frederik Hendrik. had dit landgoed , 10 j:iar eerder gekocht van Godard van Reede, 

heer van Ameron~en,die met deze verkoop een einde maakte aan een ruzie met oen 
andel'e edelman over de heerlijkheid Zuylestein. ~ 
Dij zijn overlijden in 1830 liet bij Zuylestein na aan a •. a.H.Gnaf van ileede 

van Athlone,l!eer Van Amerongen,die door een huHelijk van zijn voorvader ook af
staiade van de oerote Prederik van llascou-Zuylcstoin. Zo bleef de ve bondcnhnid 
tusoen Amerongen en Zuylestein bestaan • 

De concerten zijn vrij toegankelijk vo.01• abonnementshouders. 
Los.se knnrten Il f .17 ,50 zijn ter plaatse verkrijgbaar voorzovel' do beschikbaro 
ruimte dat toelaat. !lot concert van Ons genoogon is voor i edereen vrij toegnnkel.ijl~ 

De lellinROn zijn vrij toeromJcelijk voor donateurs op vertoon van hun abonnemohto
knart en voor and 1ren to~en betaling van f, 5"- • 
ln de pauze van de ·concerten 1·1ordt ·u namens de otichting in het onderhui'o een kop 
koffio of thoo a:uicobodcn. ~"een lintalinrr van dr mccrprijn in oof: een gl:lu rode 
uijn vorkrij.::baar.llit aanbod geldt alle .'m voor de conc•ir ·tcn in het l:aotuol. 

In verband ·mot d'.:i 1~órin1!0. vor1mrmineucupaci toi t ia ullrmé kleding l~e\rnnot. 
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