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RAMPJAAn 1672

RET)I)ELOOS, l:u\DELOOS, IIBDELOOS

Kasteel Amerongen
in bange dagen
Wat heeft het Rampjaar 1672 met de oude bewoners van Kasteel
Amerongen te maken? In de komende drie Bulletins leest u er
alles over. Speciaal vcor de lezers van het Bulletin schreef
historicus Luc Panhuysen een driedelig verhaal over Amerongen
in bange dagen: een voorproefje van zijn nieuwe boek.
~

'; 7· ·,··ic 1Jch

't:\:\ ./
W'if

intcl"cssccn in het kascc<:l Am<:rongc:n ~n
;.:ijn bc:wonc:r$, keJ\t Margarecha It1rnor (lG lj1700), de ~orchr• kasteelvrouw•. De a• nhef ,.",

haar vc:c hri<..:vcn ~tan haar 1:.<.:hLg1:.auoL- 'utlju ln:...::l
ha~Ljc:' -

t'll lit::Cst~

is <luor <le oud-concervacor Dave Pezarro gebmikr

als citel voor

~ijn

boekje over .'.>ilargarorh• "" het l•ven op

hcc ~a~t<..:cl.
~·linder bekend is dat haar man, (lodarrl Arlriaa n haro:i va:i
Reede (1G21-1G9J.), ook hriev•n h••ft :'lagelaten. 7..ijn 'uiLgaan<le 1nissi\·ffi' tellen 1nllar :ie:st 61 do7.en, n1P.t daarin a·.

snP.1 honderd hr;even per doos. Ht:laa..i,; cntl>rek<..:n c.J~tarin c.J<.:
ener vir1 ~c-:l~rd
Adriaan waa:in liiS
zijn hu\velijk met
M~rgDtth.a

bt:"endge·
maa~t ;1eeft..

hrkvcn <lk hij ''"n :t.ijn vrouw schred. è\og min<ler bekend
i~ dat hun enige kind~ Godard h<..:<..:r van (ank<..:l (16·i·i-17û3),
ook hri<..:ven sc.::ireef. lJic <le c.:orresponc.Jentie van. v:tdeJ·: :noe-

c.J<..:r en ~oon kOll)t eeJ) scerke ]oCS\·erbor1deJtl)eid n~ar \.·orP.n.
ln hP.r boP.~ dal ik hezj~ he:;n Le sc.:hrijv<..:n, pul ik uiLgt:br~ill

uil cc::i pmd1cige hriefwisseliug. Ilet llullerin heeft mij verzocht
ha~d

\J

hiP.rva n alvast P.en voorproetje te g<..:v<..:n. reet "'t:r~ifgedrukr iu driP. aflë':\'P.-

Cal ik ga •;ertelleu zat v..:-orceu

ringen, en bestrijkr de woeligste jaren uil hun

l•v•n~:

1671

tot en mer 1674. l)e P.er~te atle...,:.:ring gaat over Godar<l

Adriaan, hc:t gc:linshoofd. Hij :<.al 011;, eeJl eind op w~g
:iemen. De volgende aflevering pakc rl~ gebeu rr•11 is~en or
(j
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t11ltlf9'tlr e1ha T\lr'no(
( f6'!3-1700). Portret
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RAMPJAAR 1672

vanuit het perspectief van Margaretha. Het laatste deel
beschrijft de wereld zoals die naar voren komt uit de brieven van Godard junior, hun zoon.

Godard Adriaan
Het verhaal begint in het najaar van 1671. Margaretha is
dan zestig jaar oud, Godard Adriaan bijna 50 en hun zoon
Godard jr. 28 jaar oud. Naar zeventiende-eeuwse maatstaven was Margaretha al bejaard, Godard Adriaan was dat
bijna. Toen Godard Adriaan in 1672 zijn vijftigste verjaardag
in het buitenland vierde, feliciteerde Margaretha hem met
de ironische woorden: 'vanaf nu gaat het alleen nog maar
bergafwaarts'. Zij was immers tien jaar ouder en kon het
weten. Ze wilde bovendien dat hij naar huis kwam. Ze
wilde samen met haar echtgenoot van een rustige levensherfst genieten. Maar het zat de echtelieden niet mee. Want
het Rampjaar stond voor de deur.

Met het

Rampjaar î 672
zijn de woorden
'reddeloos,
radeloos,
redeloos
verbonden.
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Rampjaar 1672
Met het Rampjaar 1672 zijn de woorden 'redeloos, radeloos,
reddeloos' verbonden. Van deze alliteratie is geen enkel
woord overdreven. Wat was namelijk het geval? In juni van
dat jaar kreeg de Nederlandse Republiek de zwaarste aanval te verduren sinds haar ontstaan, zo'n honderd jaar geleden. Die aanval werd uitgevoerd door een immens leger
van 120.000 man, bestaande uit soldaten van de bisschoppen van Keulen en Munster, maar vooral van de koning
van Frankrijk, Lodewijk XIV. Bovendien werd die aanval
ook nog eens ondersteund door de Engelse koning, die
zijn vloot op de Nederlandse afstuurde. In het Rampjaar
werd de kleine Nederlandse republiek in een maand tijd
onder de voet gelopen. Als de raadpensionaris van
Holland, Johan de Witt, niet tijdig had besloten de dijken
door te steken, was het gewest Holland ook veroverd. Nu
echter lag de westelijke helft van de provincie Utrecht
bedekt onder een laag water, de zogeheten 'waterlinie'.
Holland was vrijwel het laatste weerbare stukje Nederland,
een Asterix-dorpje dat heldhaftig tegenstand bood tegen
een overmacht van vijanden.

NOO~AAR

De •reis~ $çhdjfkist•
van Godard Adri,;an

van Read.e en
P.r.:.rg.lreth.) Turnor
ci~ca 1650.
Op 31 zijn reizen \verd

dlt d~;>gb.we bu r~3u
mee9etorst.

Reddingsplan
Voordat al dit onheil h el klejne land zou overspoelen, MIS
Godard Adriaan reeds afgereisd naar J:lerlijn. De wakkere
amhassadenr had de e l:ende al van verre zien aankomen,

In Berlijn hoopt<:: hij bij de Keurvorst van Ilrandenb<lrg
steun re krijgen in de vorm i.'an h·~lipiroepen.
De n"·is 11ttar het verre Berlijn had drie v.:e ken geduurd. Hij

V-':ts begonnen

m~r.

ee11 k11rav3a11 van éé:1 k~ts, 13 paar-

Cen, en 12 rnan p<::r.;011cel. }llaar de bevroren v-,;c.:y<.:11 \Varen

m sle.cht dar hij halverwege '<ms overgestapt op een boerenkar. Het gros van zijn sCot'.t ha<.i hij rnoeten açht<.:rlaten.

Hij had :wast. HP.t land moest worden gered.

Vadedandsliefde
Half januari 16ï2, vijf :n:uinde n voorda.r de invasie losharstte, zat hij ai in Berlij:l. Theoretisch was hij op tijd om zijn

vaderland te. redden. Als alles en iedereen meewerkte, kon
!1cL reddingsplan slage n.

Gocktrd 1\driaan w"s de beste man o p de hesrc plaats. Hij
had e.e.n uitsce.kendP. politieke neus. Zijn inzet en vaderlandsliefde \vare:i t<">m~lof)S. ~'at hem hc>v end ien zeer
Jnaaklê i:l D uicslantl ,"·as dat h.ij <.:r <.:norm veel

bruikba~tr

mensen kendP.. De wor:el.s van de familie Van Reede lagen
in hP.r ~"estfaalse~ hij kende VP.ie van de he.langrijksce
JlULL.HIN 2007 i VOORJAAR
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Niets was hem
te gek om zijn
vaderland bij de
Keurvorst van
Brandenburg
geliefd te maken.

dynastieën en sprak de taal vloeiend. Niemand wist meer
van de uiterst gecompliceerde wereld van het met vorstendommetjes bezaaide Duitse Rijk dan hij. Dankzij zijn lange
ervaring en zijn relaties in Duitsland combineerde hij een
groot netwerk met een uitgebreide dossierkennis.

Moordende concurrentie
Als ambassadeur aan het hof in Potsdam leefde Godard
Adriaan het leven van een hoveling. Niets was hem te gek
om zijn vaderland bij Frederik Willem, de Keurvorst van
Brandenburg, geliefd te maken. Werd hij om drie uur
's nachts bij de vorst ontboden, even later zat hij in de koets
naar Potsdam. Kwam er een klein kroonprinsje ter wereld,
hij was er als de kippen bij om de regering in Den Haag te
bewegen tot een opvallend en vooral tijdig kraamcadeau.
De concurrentie om de gunst van de machtige Keurvorst
was moordend. Want ook de Franse ambassadeur bevond
zich aan het hof. Dit deftige heerschap, een graaf, strooide
met geld om Brandenburg aan Franse zijde te krijgen.
Zorgwekkender was dat hij ook dreigde. Bleef de Keurvorst
niet minimaal neutraal in het komende conflict, dan zou hij
ervan lusten. Alle betrokkenen wisten dat de Franse
Zonnekoning niet hield van loze dreigementen. Zijn leger
stond al zo'n tien jaar lang bekend als het best getrainde en
bewapende ter wereld.
Godard Adriaan en de Nederlandse Republiek hadden
geluk: de Keurvorst van Brandenburg was de Nederlandse
Republiek gunstig gestemd. De Keurvorst had met lede
ogen de opbouw van de Franse legermacht aanschouwd en
verafschuwde de autoritaire aanspraken van de Zonnekoning. Terwijl Godard Adriaan en de Franse ambassadeur
aan het hof in Potsdam naar zijn gunsten dongen, kon de
Nederlandse ambassadeur spoedig naar huis schrijven dat
Brandenburg aan Nederlandse zijde stond. De kleine republiek had een vriend. Het enige dat de ambassadeur nog
hoefde te doen was een verdrag te sluiten.
Buitenkans
Godard Adriaan en Frederik Willem konden het buitenge-

10
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woon goed met elkaar vinden. Iedere
nodigde de vorst
hem uit in zijn privé-vertrekken, terwijl de Franse ambassadeur officieel audiëntie moest aanvragen. Zodra de
Fransman zijn hielen had gelicht, werd Godard Adriaan
bovendien ingelicht over de Franse plannen. Zo verklapte
de Keurvorst dat de Franse ambassadeur hem een hele stapel gedetailleerde kaarten van Nederland had laten zien,
compleet met alle forten en steden, kanalen, rivieren en
doorwaadbare plaatsen. De aanval op de .'.'Jederlandse
Republiek stond reeds op papier als een stuk muziek, klaar
om in één keer te worden uitgevoerd.
Er was kortom geen seconde te verliezen. Godard
Adriaan schreef ijverig brief na brief, waarin hij Den Haag
wees op deze buitenkans. Als men nu voldoende geld
bood, zou Brandenburg over enkele maanden met een
hulpleger aan de Nederlandse grens kunnen staan! Maar
Den Haag was reeds verlamd door schrik en paniek. De
reddeloosheid, radeloosheid en redeloosheid hadden al
toegeslagen voordat de Fransen goed en wel waren binnengevallen. Voor Godard Adriaan leken al zijn aansporingen te verdwijnen in een poel van onverschillige zwijgzaamheid. De enige brieven die hij terugkreeg, waren van
zijn vrouw, zijn zoon en een enkele Utrechtse vriend.

Grote zorgen
Twee weken na zijn aankomst was Godard Adriaan van
een optimistisch mens veranderd in een zwartkijker.
hij
eerst nog mogelijkheden om het land te redden, nu kon hij
zich domweg niet meer voorstellen hoe het land zijn eigen
ondergang zou ontlopen. 'Ik maak mij zorgen om mijn
lieve vaderland', schreef hij wanhopig aan een vriend,
'maar vooral ben ik bekommerd om die arme vrouw van
Amerongen', zijn echtgenote. Hij had haar bevolen zo snel
mogelijk het kasteel Amerongen te verlaten om zich in veiligheid te brengen in Amsterdam. Maar om hem onverklaarbare redenen bleef ze dralen op het kasteel. Het liefst wilde
hij terug naar de Republiek, om zijn gezin bij te staan. De
plicht jegens het vaderland hield hem echter vast in Berlijn.
'Ik voel mij banneling in een ver land', schreef hij getergd.

"Ik voel mij
banneling in
een ver land,"
schreef hij

getergd.
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Rouwbord voor
Godard Adriaan van
Reede. Onderaan het
wapenschild de
Deense Orde van de
witte Olifant
Het hangt in het koor
van de Andrieskerk in
Amerongen
Collectie: Kerkvoogdij
Andrieskerk,
Amerongen.
Foto Rijksdienst voor
de Monumentenzorg
±1993.

Hoop
Maar toen was er succes. Godard Adriaan slaagde er op
6 mei 1672 in om met de Keurvorst een verdrag te sluiten.
Hierin beloofde Brandenburg naar de Republiek op te trekken met 24.000 man. De helft van het benodigde bedrag
zou worden betaald door de Nederlandse Republiek. Dat
was nog niet alles. Godard zou namelijk met de Keurvorst
meegaan op veldtocht. Ineens was het afgelopen met het
geweeklaag van de ambassadeur. Ineens geloofde hij weer
in het reddingsplan. Ineens had hij er weer vertrouwen in
dat zowel het lieve vaderland als zijn lieve gezin voor de
catastrofe van de oorlog kon worden behoed.
Dat was begin mei. Een maand eerder, op 6 april, had
12
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Frankrijk de oorlog verklaard aan de Nederlandse Republiek, een dag later gevolgd door Engeland. Het stond voor
iedereen vast: de republiek bevond zich aan de vooravond
van de zwaarste beproeving uit haar geschiedenis. Het land
had alle vrienden nodig die het kon krijgen. En de schaarse
vrienden die het had, moest het zien te behouden. Wat
Godard Adriaan betreft betekende dat dat Den Haag zich
hield aan de afspraken: geld sturen naar Berlijn, zodat men
daar soldaten kon werven en wapens kon kopen. De verwarring in Den Haag was echter alleen maar groter geworden. Soms stuurde Godard Adriaan wel vijftien brieven op
een dag. Alleen zijn vrouw gaf antwoord. Weer zakte hij
weg in een put van zwartgalligheid.

Een profetische blik?
Ondertussen hoorde hij van iedereen aan het hof in
Potsdam hoe slecht het verre vaderland ervoor stond.
Hoofdschuddend had men gewezen op het belachelijk late
besluit om soldaten te gaan werven. De prins van Oranje
was onlangs tot opperbevelhebber van het leger benoemd,
maar wat had dat allemaal lang geduurd. Ondertussen hadden de Fransen steeds meer troepen aan de grenzen
samengetrokken. De Franse ambassadeur had triomfantelijk
uitgeroepen dat de Fransen in een maand tijds zouden
klaarspelen wat de Spanjaarden in tachtig jaar niet was
gelukt, hiermee verwijzend naar de Tachtigjarige Oorlog.
Als men Godard Adriaan vroeg naar nieuws over zijn
vaderland, dan gaf hij 'met het schaamrood op de kaken'
een leugen ten beste. Dan verklaarde hij dat Den Haag
alles onder controle had. Dat de Republiek op alles was
voorbereid.
Maar begin juni, zo'n drie weken voordat de stad Utrecht
in Franse handen zou vallen, schreef hij voor de zekerheid
aan zijn zoon dat die zijn moeder moest aansporen nu toch
echt het kasteel te verlaten, 'zoals ik haar nu al diverse
malen heb aangeraden'. Hij wist wel dat hij een eigenwijze
echtgenote had, maar nu moest hij toch echt gehoorzaamd
worden. 'Ik voorzie', schreef hij met bijna profetische blik,
'dat onze goederen dit jaar vernietigd zullen worden'.

Over de auteur:
In 2006 verzorgde
Luc Panhuysen voor
de donateuts van
Kasteel Amerongen
een lezing over de
woelige jaren van de
Van Reedes rond het
Rampjaar. Het
thema war z(jn nog
te wrschijnen boek.
FRrder verschenen
van de hand van
Luc Panhuysen:
Jantje van Leiden'
(uitgeverij Verloren,
2003), en
'De Ware Vrijheid'.
De levens van Johan
en Cornelis de Witt'
(uitgeverij Atlas,
2005).

Van dit laatste boek,
'De Waw Vrijheid;
zijn nog vi.a de SVK4
vier exemplaren te
koop bij mevr. Wil
van der Sken, (tel.:
0343 -452406).

Prijs: € 37,50.
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DE VAN REEDE'S VAN AMERONGEN

Goert van Reede 1516-15E Geertruid van Nyenrode 1525-1605
(koopt in 1557 A1nerongen van Gijsberl van He1ner Erfdochter van Zuylestein.

Adriaan van Reede
Heer van Saesveld.
Takken van Hernen
en van Printhagen.
(Uitgestorven)

Frederik van Reede -X 1)1591 Cornelia v. Oostrum t160( Gerard van Reede
1550-1611
X 2)1610 Catharina v. Merveldt t162 Heer van Nederhorst. Takken van

Godard van Reede
1593-1641

Frederik Adolf
1614-1638

Nederhorst, Oudshoorn, Renswoude, Drakestein. (Uitgestorven)

uit 1)

Catharina
1617 -1651

X 1612

Anna van den Boetselaer
1584-1650

Anna Walburg
1618-1662

Plafondschildering in
de Hal. 1685
Door Willem van
Nijmegen.
Het alliantiewapen van
Godard Adriaan
van Reede (links)
en Margaretha
Turner (rechts).

Margaretha
1667-1726
x 1694
Jan Hendrik
v. Isendoorn
à Blois.
Heer van
Cannenburg
1666-1703.
14

Aleyd van Reede
Vrouwe van
Zuy lestein.

Lucia van Reede

x
1) Adolf van Rechteren
2) Floris Harland v. Boetselaer.

Ernst van Reede
Takken van de Parkeler van
Nyveld en ter Aa . (Uitgestorven)

X 16~ Margaretha Turnor
1613-1700
Baron van Reede, Vrijheer l:!rnerongen.

Godard Adriaan
1621-1691

Cornelia Elisabeth
t 1666

Godard
1644-1703

X 16é Ursula Philipotta van Raesfeld
1643-1721
Baron van Reede, Vrijheer v : Erfdochter van Middachten
Anierongen, Heer van Ginck en Herrevelt.
Lievendaal en Elst, 1ste GralfJ
van Athlone,Baron van Agh;

Frederik
Christiaan
1668-1719
2de Graaf
van Athlone
x 1715
Henri ette
van Nassau
Zuylestein
1688-1757.
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Anna Ursula
1669-1749
x 1699
Dirk Wouter
van Lynden
van
Hemmen
1659-1712.

Reynira
1672-1747

Salomé Jacoba
1673 -1706
x 1699
Johannes
Petrus
Ignatius Theodorus van
Corswarena,
Graaf van
Niel t 1707.

Godarriaan
1674-J
x 17
Maria ·
Nassat
Zuyles
1686 --5

Agnes
1676 -1 743
x 1722
Johan
Philipp
Christoffel
Heer van
Keppel
t 1741.

Reinhard
1678 -1747
Heer van
Middachten
Heer van
Ginckel.

Stenen grafbeelden in de
Andrieskerk in
voor de graven
van Goert van
Reede en zij n
vrouw Geertruid
van Nyenrode.

Jacob
1681-1724
Heer van
Elst.

Willem
1682-1706

Dorothea
1685- 1743

Hester
1687 -1747
x 1725
Herman
Otto van
Asbeck
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RESTAURATIE

't Huys

ontwaakt uit
een korte winterslaap

Eind december
en begin januari
was het doodstil
in het Huys. Geen geboor, geen gehak, en geen arbeidsvitaminen.
Na vier maanden van drukte was tijdelijk de rust wedergekeerd in
het huis. Het huis was twee weken in winterslaap.
Maar in de tweede week van januari was al weer een voorzichtig
geklop en geboorte horen. Kortom het herstel is weer begonnen.
Verroeste beitel
gevonden onder de
stenen plavuizen in
het souterrain.

het Huys wordt momenteel volop gewerkt aan het
"'~'"~''"' noodherstel van het casco en wordt gelijkde technische installaties gerenoveerd.
Tijdens deze eerste bouwfase worden in de middelste verticale zone van het huis de meest dringende en ingrijpendste
werkzaamheden gepleegd, zoals herstel van scheuren in
muren en gewelven. In samenhang hiermee worden onder
de natuurstenen vloeren in het souterrain en de bel-etage
een verwarmingsysteem aangelegd dat de kern van het
gebouw in de winter licht verwarmd. De vloerverwarming
mogelijke binnenklimaat te
heeft als doel een zo
creëren voor het huis en zijn collectie. De plavuizen in de
gangen op beide verdiepingen zijn opgelicht om het netwerk van leidingen en kabels te plaatsen. Behalve voor de
verwarming bestaat dat uit een vernieuwde infrastructuur
van elektra en sanitaire voorzieningen. In de hal op de belis de plavuizen vloer inmiddels teruggelegd en zijn
de scheuren in de wanden dichtgezet en bijgewerkt met
een bepleistering met dezelfde samenstelling als het overige 17de eeuwse pleisterwerk.
Presisiewerk
De houten vloerdelen in de Grote Zaal zijn weer teruggelegd op dezelfde historische wijze met eiken wiggen en
taaie nagels. Voordat deze prachtige kierloze dansvloer kon
worden gemonteerd zijn de aangetaste balkkoppen met
nieuw gelijkwaardig West-Europees grenenhout aange-

16

BULLETIN 2007 /VOORJAAR

VANAF TWEEDE WEEi< JANUARI

BL•U.llnN 2007 /VOORJAAR l i

RESTAURATIE

11ideiijl:e i:!epot1>pste:cing in de

Grote Z~al.

Hz~'dvegettje

va:oi takken.

Ner als in de hal zijn. oo·" hier ot1dec de vloer in de gc"'•cJven en muren trekankco; n1cl cnorrn<.: spieën aan~c:Lroffcn.
die door <.:orrosi<.: grolc sch.<.:urcn in hel 1uetseb,,~el'k hebben
veronczaa.kt. l'a~ t1a behanàcHng van àczc ~~;hadc kon de
vloer v.•ortlen c.lic:ht gelegd. ~;Jet het afv.:crkcn van tlc \\.:an.den :noet 'it\.'orden ~c~:ac:hL 0111c.lal de collectie uil Uc gan.geu. ~u de h<:1l tijdelijk in de (irnte /.a::il frl.("'Je~tcn "''ocdcn
opg<.:sJagcn. De tlcpolopsLclling in de t~ro~c Zaal ziet er nu

pntchtig uil. Zv">i;gzaine

hèrtèl~oppè!\

en

èèl\

\:ossenkopje

uir de lange gang kijken de bezoekers nu aan.

Bakstenen wand
Hee plafo:-iàsLuk <:'n de Ü<:"ide kri::>tallen kroon~L•<.:ht('.rs jn de

Grore Zaal ?ijn van her plafond genomen en in srellage.<
veiliggesteld om het 'ill.-·erk in de bove~ge:egen L<)tlc..-v...·ijk:.Camer en Hcnlînc:kkamer Le kunnen uü,.:ocren. l.)c ba~slc
n~n

...-.·and Lussc..'11 bei<le ~arners inoet na:nelijk v.:crden veten vervangen v..-orden door een houten ~:and.

~'ijderd

l.)eze stenen

'W-a~c.l

tlatce1T \lil tlc tijtl va~ c.lc gr.iaf en hrcngL

sc!'l..1<le toe aan het l 7de eeu v.:se rij:{ geornamèl\teerde f.Cuc-

VANAF TWEEDE WEEK JANUARI

plafoud v3 n de GroLe Za al. He.:! gevolg hiervan is
echre r wel cbr her historische h~h:ing aan he irle
kanlc:n van <le cussc.:n'vvan<l gedemonteerd mot!::en
~:orden.

Die is een inge\vikkeldeo o pe ratie \tangeziCJl

de hehangse ls ~veer 7.<> exact mngt! lijk te ruAAehl"'J.C:ht
rnoe:en ""'orc.lt·n ~oa.ls dat vuorc.licn bc vc::;iigcJ \..VUS,
Geheel boven: b-ekis·

Gollectiehcrstcl
Wekelijks veranden de ~ituatie in huis woardoor er veP.I te
:tit·n is van c.l<.: bou\\r, het werk :1t:h1er de S4.:h<.:rn·u:n e n \.~n
oude bou~·const111crje,o;. Vanwege de hC'>UV\~1erkz<1:imh eden

ting voor de kroon1ueht cts ui1 de Grote
Züal.
Boven: folder vsn het
motormetil. tti?t1cy

Cövidson (1931).

is c.:r in de ec.:rs\c.: fase geen mogelijkheid In Hu)'S aan de.:
col:ectiP. tP. werken. ijij het. begin van bouwfase :wee per

Onder: 1:: otjas en halve

·1 april aan!)taanÛ<..-. zal eChler <x>k in situ ~l~L <."<:>llc:ttieher·

oc!lede l vso_eeo

beestl

stel worden hegonnen. "' worden regelmatig ro11dleidin_~en
g~-ieven : door cle hekendh~id die in toenemende 1naie in
cle media wordt gegeven aan het progranuna '\V<-ge11s rostaw·anc geopend' k rijgen we ~:ee<ls meer hemekers over
de vloer.
Tekst: Nico L'<l11 der Woude
BLUI.TIN
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-------·---··- ··--······. · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De Tuin van de familie
Van Reede door de jaren heen
Hoe was de tuin in de tijd van de familie Godard Adriaan Van
Reede ingedeeld ten opzichte van het kasteel? En hoe ontwikkelde de tuin zich door de jaren heen? ln ·~ verler.gde van het
artikel van auteur Luc Panhuysen, leest u hoe de kasteeltuin er
destijds uitzag en hoe het terrein in de jaren erna tot 176 7 een
aantal veranderingen onderging.

n

r

en rl~tai: van een !<:aart all \ 597 geeft <~ns een indru~
_van uorp <.:n kasted Auicrcngen (ajb.1J. Opvallend is

...S.. ••..&dat de cnegan.g l<°Jr her. nnde kar,ceel anders lag dan

nu hd geval is; ruundijk in hel wrlengd<.: van de hoofdingang van hec kasteel, over de buitenst• slotgracht lrich1.ing
Ebt c:n RlH.:ncn; reduc:lie ). Er Î;:,

~<:~1t~r

ui<:L lt'

:t.i~u ;10~ u~

tuinen rond het ka~ceel e-n.iit zager1; bomen geven aan, dat
het geheel ~;el hes<::nct ·1ag. •

De Ridderho'fçt>td
Arn&rongeit. Gra\lvre
Hendrik Spi~ma!l naar
J~:1 do Beljel', 1746.

2C:
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TUIN -ONT°'IVIKKELING
Sieuwe id«-i-n na een nieuw begin

Na de verwoe>Ullg van hel oude kasteel in februMi 1673
\verd het nieu\ve huis op dezelfde plaat5 gehouwd; er werd
c.:cn 11iet1 v.•e b uil~11gracl1t gcgrctvcn zodat het Lerrein rond

het huis groter werd.
,~~ree

bijna identieke landmeterskaarten., getekend door

Bernard de Roij in april 1683 geven een beeld van de situ3tie v lak na de voltooiing v:in het nieuv...·e huis. Oe toe~
gangsv.:cg v.·erd negentig graden gctlrJ.aid en er k\va1r1 <:en

Huis Amerongen in
1698. Gravure vsn

c. Spookt.

bastion (ve.rdedigingsei.land) bij (a/b.2). Een derge:ijke
opzet is micltlc.:Jeêu\vs: dL' aanvaJle.n<le J'artij naderl !1c.:L kas·
teel 7.0 met 7Jjn k":P.rsbare zijdP. er naanoe gekeerd; de lin-

kerzijde was irmners be>ehermd door hel schild.
Ma.,. in de middeleeuwen heeft het oude kastoel
Arnerongen no<>Ît een c.lc:rgc.:Jijk hastion gekend, zoal') <lc

kaart uit 159ï laat zien. De waterloop die l)e Hoij op zijn
kaarten uit 1683 aangeeft, ;,; anders dan ""ij die nu keru1en.
Er is een doodlopende gracht direct ren zuiden van het
kasteel t-n in cle noordoc.>:;teJijke hoek va11 het ce.rrein. Hel
kanaal n issen hinnen- en huîtengrac:hr resteer: nog van de
<>ucle aanleg en is nog nieL verlegd naar h<
: t zuiden.

Historische elementen
Het is echrer de V.t3ag, in hoevert'e de situatie die De Roij
tekende in t 6S3 overee nkwam met de werkelijkheid. Toch
zijn er elementen in aan te '<Vijzen die nu nog bestaan' het
bu!;tion. de lerrass~naanleg in het noor<le'.ijk deel mel c.lrie

trapjes en de plaats waar 7.ich de bercea•,1 Ooofgang)
bevindc. Helaa> ontbreekt <k legenda bij <lcle kaarten ; wc
v.'eten dt 1~ niet hoe de verschillende vakken in de n1in

ingevuld waren. Waarschijnlijk werd het noordelijke gc<ledte van de r.uin g:ebmikt als n-.oestuin; rle vak ke n direct ten
nc.>Orden van !iel !1uis \varen vc.:nnoedelijk parLerres: vakken

versierd met hu1mshaagjes in geometrische patronen waarhinnen hloemen st<>nden.

l'uindelen roet eigen functies
D e tuin~tanlc.:g heeft in 1683 nog de r<:11ai~sancevorm: elk
dec! van de min heefr een eigen functie, staar op zichzelf.
RIJl.l.F.TlN 2<107 /VOORJAAR
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HISTORIE

afbeelding 1

situatie 1597

Afbeelding 1 Ä 1597
1 Buitenste slotgracht
2 Hoofdingang kasteel
3 Toegangsweg tot
kasteelterrein
K Kasteel

Afbeelding 2 A 1683
1 Nieuwe buitengracht
2 Hoofdingang kasteel
3 Bastion
4 Toegangsweg tot
kasteelterrein
5 Doodlopende gracht
6 Terrassen
7 Berceau
8 Moestuin
9 Parterres/buxus·
haagjes
10 Sterrenbos
K Kasteel

22

De tuin heeft nog niet zo'n relatie met het huis dat er vanuit het huis vergezichten mogelijk zijn. De lanen in de sterrenbossen (ten zuidwesten van het kasteel) en het kanaal
dat binnen- en buitengracht verbindt, hebben nog geen
functie als zichtas.
De 'Caerte van de Landerijen tot Amerongen binnen de Kaa
gelegen Anno 1696' laat zien dat de doodlopende gracht
(zoals die voorkomt op de tekening van De Roij) gedempt
is, evenals de grachtenarm in de noordoostelijke hoek van
het terrein.

De zichtas komt in beeld
In hetzelfde jaar is er precies zo'n 'Caerte' gemaakt, maar
nu staat de verbindingsgracht direct ten westen van het
kasteel er ook op aangegeven [richting Wijk bij Duurstede].
Nu kon men dus vanuit het huis, via de nieuw gegraven
verbindingsgracht, een blik werpen op de daarachter
gen uiterwaarden.
Er is een groot aantal ontwerpen voor de tuin in het huisarchief van kasteel Amerongen bewaard gebleven, die rond
1700 gemaakt zijn en waaruit een voorkeur voor het toepassen van dergelijke barokke kenmerken blijkt. Het grote voorbeeld voor een barokke aanleg was de tuin in Versailles; in
Nederland werden dergelijke tuinen na 1680 aangelegd op
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TUIN -ONTWIKKl:UNG

·- -···...·-.. ··- -..... ..

·~

·-_, .. -."·..:· ....

-- .....

".

··· ···gracht
t1•t:eeldll'lg 3

C

O !n'll'l'I~

Ht:l Luo. Hel Slot te Zeist en 'Hec1m:ede' bij Huu:en.
Doel was d• beslote nheid van de tuin te doorbreken door
middel van toepassing van perspectief: vergez.lcl1t.en via

lanen die

g~.fl 3nkeerd

werden door geschoren heggen of
geknipte h<Jmen spdcn een belangrijke rol. De vakken die
ontstaai1 tussen de lanen of zichmssen werden symmetrisch
aangelegd. f>oo r een got:<l san1enspeJ van dergelijke ele ·
Jnenr.en~ n1oest er een perspectief o.ntst<tan dtt. de cuin gro-

:er deed lijken.
Kenmerkend in dit verband is ook da: ü od;ird van Reerle,
l ste Graaf van Athlone, in die tijd hel nahij gd cgcn buis

itilu'-tl~ 1767

Afbee.ldina 3 Ä ~- 767
1 1-!et kan~ ~I (:zicht-;).$
naar uitenuaar:i~n)

2 Hoofdlng:l'lg kasteel
3

Sle'1't-nb~s

op e-en

nieuwe plek (zicht as
vs:nu!t ' t Huys)
4 Toegan9$\1ieg
5 De uiterwaarden
K Kasteel
4

Foto: vogelvlucht urt

2000 \•an het te.trein
vttn oost naar west.

(jevendaa1 he'.en1aaJ liet slopen, o m zo v3011it het huis dP.

Amerongsc be rg g<.>cc.J

lê

Hronncr.:

kunne.n zlc:n.

Versmolten elementen
Later is er een s:errebos ten zuiden van he:

!41v)s-«u·cJ~ief

?\3$ICd Amerongen
H. M.J. Tromp,
:~uis

aangelegd,

v.•aarbij <lc hoofdas c.Jicr1::>t <leed als :tic.:lu:as va nui: h e: huis.

Te:1 noorden van het huis was er een zicht 'ia een beeld
naar <le moestuin mogelijk . f>e tuin îs dus in 1767 3angepast aan ~et 11uis; het vo rml sa1ncn één ge!-ieel ( ajb. ~·1).
Dit a rtikel is eerder geplaatst in een van de eerstl! IJul/e1in.s
( lo€!1l. ru1~q ·circu,/aire~), nr."~, 1985, mi ·is gesc br'-'>f·'Cn door

de toenmalige cons&ivator d tS. B onica Zijlstra.
Br.t1J(,~f1zg: Bu lh!tin, ~r!!dactie

k~1~l!!t>Ï Au:~1'0~C:O,

Deel X'XXV uil c.k:::
SC":ric:
·~~ rfa.n<lst'

:;{a51eler1', 197R
H~1tl!r.

Hoekstra en

H<1.n11i ?\'fik ,
D~

:uin

\·::.Jl K.<1~lceJ

Ar.lC";mng.cn

i.o het •;tt·led.:-u. he:i:
heden en d e lU!!kom~t,

noc:t. vc 11>l:tg

19 79, l.!rrorh:.
0Ulll=.''1'1 N 2C07 /V(~()RjAAR
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DE TUIN

Februari-storm gaat niet ongemerkt
voorbij aan Kasteel Amerongen
Tuinbaas Bert Sluijter
en huisbewaarder
Eddy Kragtwijk houden
hun hart vast, als de
februari-storm over
ons land raast.
Zij weten dat er 'zwakke broeders' onder
het bomenbestand
aanwezig zijn, waaraan sinds de jaren 60
nauwelijks onderhoud
is gepleegd.

STORM-SCHADE
Links onder. PHB·
hovenier Piet Smit (an

c<:alleg:i1$l sr3~t ~t k1a3r

mst d~ motoru:a9.

lVaanzsventiatri.ng
war er fn. bet
zotnerhull1!tin '06
over de zeldz-anle
111agnolia h€.•e;ft
gestaan, heejl bij
t.:erscbt.~idene

(

tuin.kabouters de

"'"'\ 017.aak van het rebtief snelle ve-rouderiogsproces
van de bosdeien heeft, <'olgens Bert naast achter>) talfig onderhoud, te nlaken nlet een con1hinatîe

vraag OjJ!J<>rOep en

qf de benaming

'
van o nhrunstiRe sta nrlplaatsfuctoren. Dit 7.ijn de rel<ltief snel"'-'isselei\de grond"·vacersc~tnden en de o verSLr<>n1ingssiluatics
van voor de dij'.<ve rho ging ( 1988).
Dctrcurens'A:aardig is, dat hij de storm het nierentleel van

tBel correci is.
Heit

be.ejt on1 een

de oudere, monumentale beuken in het zuidwestelijke

secorl-d OJ>fn,ion
ger;raagd aa11
e'-'n dtt1i(/roloog.
Pas al< de mag-

parkbos v<:r1orcn is gegaan. Tn hun val hehhen ze ook nog
eens ernstige sch.'tde toegebracht aan bomen (voomamdijk
eiken) in hun directe on1geving. Vee rtien homen i n roraa 1.
l::en heuk, J3 ogs he< talud van de noordelijke buitengracht
is in zijn geh<:el in de gracht terecht gek<>me n. \.'oor zove(

nolia in {J!Oêi

staat, kan dit
door de dendroi()(JS U!QYd(•1 ·i t.:astgesteld.
Tuinliefheh/;er<
.zullen. in hel

het zich nu laa~ aanzien, za1 deze met behulp van een
mobiele kraan uit het water gerakeld moeten worden.
Kort na tle st<>rn1 heeft Be rt, in overleg n1er de ScichT.ing tot
Dchoutl van Particuliere Hbtorischc Bu ilcnpiaarsen (PHB)

en de firma Flier Boom-verzorging de schade geïrwcnmris<.:<.:rd. Hel

resu lt~u

h iervan

en een offerte voor O<'erleg
Tekst: EL< Vînk

Ît-i

znn1erh1.1lletfn, 'O 7

in de vorm \.-an een noütle

a~n

zelf twiife lde

er ook aart en.

1neer (/u.fdelijk-

de directellr aangebode11.
1

beicl krijgen..
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CE Wlt-.:KEL

Op zoek naar
een aandenken
of een presentje
van Kasteel
Amerongen?
Het Winkelt;e
van het kasteel
biedt daarin een
ruime keus.

lVIuset1mwinkel nieuwe stijl
)"n hee prachtige Poortgebouw vinden

1 we <ie ':>tuseumwinkel'. De winkelcon1:nissie, die op cJit mornent hestaat

uil Ineke van Wijk en Lenie VeldhuizeJ),

'*'

artikelen <lie e<:n goede herinm:ring
aan een bezoek aan Kast~l Amerongen.
Oaarnaast bl;jven ~·.:e bezig 111.ec <ie aanvulli:ig van l1et assortimenL, \\'~tartlo<>r
de winkel ~og aamrekkelijker wordt-"

is cie afgelopen periode cinJk ge~veesr.
met de inkcX)l) van al1erle::i producte n.

F."'enals in het verleden 11Jnnen S\:X:\-

Hee m~ubilair van de :>iuseumwinkel is

vrijwilligers de "-inkel.

gemaakt d oor Oîc<le::rik \ link (Antiek &

l-;ec>penrl vanaf 1 aiJrîl op z.arc::rdag en

Restauratie) in ovl'rleg mee de winkelcommissie en Jan Hoest van Van

zondag van 13.00 - 1630 u·uur <:n vanaf
1 mei (onder vooibe-h oud) woensdag
Lln1 7Á>nd.ag van 12.00 - 16..~(l 11ur
De winkel is lekér een bezoek waard~

HoogevesL ~trdt ile::<.:Lt:n. Dal b eteke nt

du:; een winkelin:ichcing in srijl~

op·
bouv."" verce:t Ineke van "X"iJk. "e;i dat

'·'Het is eigenlijk e::e:i wînkel jn.

beteken; dae her assortiment in de loop
var1 de tijd

bmm•d.

Sleed~

We

verder \vOrdl uitge-

scanen tnee basisartikelen

zoais hoeke::n over hel kasteel~ vinger"

}1oe<ljes, pn.·nten, lepeltjes, sen-·e::t\t:n,
klein glas- ea :ci:verwerk etc, a'.lemaal
2(1

RUJ.T,E'fJ:'\ 2007 iVOORJ.\A.R

Tekst· Marian Schalk-Mefierlnf!,

·- COLOFON-- ·- MIRANDA TRIO

zondag 20 mei 2007
aanvang: 14.30 uur
Het MlrAnDa crio brcogc <-en program1ru1 v;:i n o.a. Nedcr:a nci"e, Russis<:hc en
Franse mak"Jij, bc•prcnkekl met ee:1
Oosters parfom. Her rrio is gevormd
clr>or de harpis:e Mirj:.un Riethcry,

de sopraa:1 Anna Azernilmva en de
fluttl"'îc f>asha RcJtiukov•J..

!

Jûs1.ecl ArneroJtgcn,
20: 3958 BK Aultt1:11gen
cd.: OH3·~~ ~2 12.
f>ro~1t.:Jb'P lH

inforrraóe"" ~rndc: OOR\'~kcllnsc:r.:

1

~W'\\.·.kaJnc:cbr:lc::rongcn.r.1

K-astc:elluJH i:i g.:slolC'n \•tin l :JQv. • l ~pril
Anc:: ro~cu:

Rc:daclic: Bullc:l.l:i Ka:;lec:I
~1ei:t~t!d ~1eg1

Rob ddNoor
R<".rtje fto:&1n.ct· \o':ln RINt..,.,,
Mm'tc vnn Ruil>'d l
~·J.-irl:i.u S-:'t.i:.llk· r"1eij~tg:

Tocwingsprij,cn:
Vo'."'~SSl"°C:ll € 12,50 / jon~ere:i € 6,00
Reserveringen via n1cvro·.J\\.' Adèle
Stru~-cl<, :elefoon 0343-41> 17 02,
c.--:i.1ail; a .t>cnryck-i )'ltt~lr@hc<.··:let.nl

Kc,artan el/ent.NJns wrkrfjgbaur

El.-; Vlnk•Vrovg<Lcn h.U

Too..<i vnn l!ck-v.tn <lC' Klift (hu.~fulóf).rtl[!{j
'.;;ccrct:tri~t:tt Sl!c:htin~ \'ricndcnkrh~ J{;,,~tce-1

:\J.ui'f<>t'.Beo.:
Ci"'2 A. de: Ródda-Hcndtf••,
Oijk~-:r..al \VC:~~ 16$,
39'~ \'('R Vtt~ndaal,

ceJeroo1t: 03 18 -55 2.~ 5-î,
c -1!1:1.ll: <:i '!. t'Îddcr~pla n c :.n l

aari bet l:'oortgemuw.
~ \'!<.:\ Oó:rutC"..i~/,·ri~"-\'lll.igi:-rs

;,c.l1Juinjf:l"-'.tlt>:

Ad en ~.fitkr, AJdets
(z:I! W:s:4 pagina t:on bef R14fk:in 1.>fYll"
te{,ef~.;n, utlrn,

of C'-,>r.ail.)

RONOLfüDINCF.N DOOR Hî.T KASTP.'i'l,
vinder. p lat.i:.oi in gmcpsvcrTI~tnd , one.Ie r lc:idin~
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De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen (SVKA)
is opgericht in 1983 en heeft als doel de Stichting Kasteel Amerongen (SKA) behulpzaam te zijn door een bijdrage te leveren aan de instandhouding van Kasteel
Amerongen en bijgebouwen, met daarin de aanwezige collecties, de tuinen en het
park.
Aan de dringend noodzakelijke restauratie wordt nu op volle kracht gewerh.-t.
Vast staat dat alleen gerestaureerd wordt wat echt nodig is.
Kasteel Amerongen verdient uw aandacht!
Voor een rondgang door het kasteel onder leiding van een gids, opent dit monument
in nood in beperkte mate zijn deuren voor volwassenen.
info@kasteel-amerongen.nl
Reserveren:
of telefoon:
0343-45 4212
Wilt u Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen (SVKA) ook steunen?
€ 17,50
als minimum jaardonatie;
€ 25,als minimum jaardonatie voor 2 personen uit één gezin;
€ 30,als minimum jaardonatie voor 3 en meer personen uit één gezin;
€ 175,als minimum donatie voor het leven.
Opgeven bij: SVKA Administratie, A.M. Alders,
Boslaan 30, 3958 GZ Amerongen,
telefoon:
0343-456755 of
e-mail:
svka-admin@planet.nl
Donateurs ontvangen 3x per jaar het Kasteelbulletin; zij genieten op vertoon van hun
geldige donateurskaa1t vrij toegang tot tuin en park, gedurende de openingsuren.
Secretaris SVKA: mevr. C. de Ridder; telefoon: 0318-55 23 54.
E-mail: cis.ridder@planet.nl
Gironummer Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen: 151838
Huisconcerten
De Muziekcommissie van Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen organiseert
regelmatig Huisconcerten.
Toegangskaarten bij: mevr. A. Struyk; telefoon: 0343-4817 02.
E-mail: a.struyk-ismay@hccnet.nl
Kaarten eveneens verkrijgbaar aan de zaal.

1

VVV Amerongen
De openingstijden van VVV Amerongen:
april, september, oh.-tober:
dinsdag t/m vrijdag 11.00 uur - 16.30 uur
zaterdag & zondag 13.00 uur - 16.30 uur
mei t/m augustus:
dinsdag t/m vrijdag 10.30 uur - 16.30 uur
zaterdag & zondag 12.00 uur - 16.30 uur
De VVV is ook geopend op:
31 maart, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en Koninginnedag
van 13.00 uur - 16.30 uur

ISSN: 1382-8916
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MEIJER B.V. AMERONGEN

~ KOUDIJS

LEERSUM

AMERONGEN
-a- 0343 - 45 12 33

•Sanitair
• Lood- Zink- en Dakwerk
• Centrale Verwarming

fax 0343 - 45 68 88

• Gas- en Waterfitter
• Elektrotechnische Installaties
•Ventilatie

M.B. HOENCAMP
E

A

Restauratie van:
*uurwerken
*fijnmechanische instrumenten
* barometers & automata

Molenstraat 22
4031 JS Ingen
Tel. 0344 - 60 31 91
E-mail: m.hoencamp@herner.nl
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