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IHI U 118 c.o In C E I~ TE lrl 
se~zoen -11985 -11986 

vrljdqg 
. 20.9.1935 

zmerdag 
12.10.1985 

mendelssohn n10 ·met
mar1e11e blanHe.sreyn-v1001 

rrans brugger:1- bio1<.r1u1r 

zmerdag 'fes'rmo· madFIQJäälComedle 
2.11.1985 ,» muz1eH " zang-dans- oude cosruurns 

zacerdag 
5·4:· 1986 

zorerdag . 
26.4.1986 

zacerdag 
24.5.1936 

·,' 

1<.aarrverKoop: 

(r.ederic meinde'f s piano 

sonara da camera o.l.v . 
Wl.llem noske: muz1eH Uit 

lier arc111ef van Kasreel RnlERONGEI~ , 
musicus wordr larcr boHond gemaal:r 

Tboeckhuys oversnai~r 22 

Abonnementen: gehele serie : donateurs f.66,- niet donateurs f.88, 
halve serie : donateurs f.33,- niet donateurs f.44, 
(Een halve serie bestaat uit 3 op elkaar volgende concerten, · 
3 in 1985 of 3 in 1986) 

Losse kaarten:donateurs,65+ ers en C.J.Pers f.1~;50 
niet-donateurs f.15,-
kinderen f. 10,-

Reservering-en bestelling is mogelijk .door storting op rekening 94 16 74 525 
van de Muziekcommissie van Kasteel Amerongen bij de Gelders- Utrechtse Spaar
bank te Amerongen · (·giro van dè bank :530673). De kaarten worden lJ dan toegezon
den. 

Stichting Vriendenkring 

:Kasteel .r\merongeri 
. ·'" . - .• : . . ·'" : . " ' . 

CIRCULAIRE 4 - au-jiÜi;"t~~ .·. ; 9·85 
• : • • 1 ~ • ~ 

Inhouä ----
v an . li è"t b e s t u u r 

verslag muziekcommissie 

verslag conservatoren 

wat de engelen deden 

donateursavond 

nieuwe donatéurs 

speelgoed tentoonstelling 

concerten 
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De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen· is opgericht in 1983 
en heeft ten doel behulpzaam te zijn bij de explo~tatie en restauratie van 
kasteel Amerongen en de daarin aanwezige inventaris door het verzamelen van 
fondsen uit donaties,schenkingen,de opbrengsten van acties,concerten en an 
dere eve.nementen en door het O)Ördineren en motiveren van vrijwillige -·hel):iers. 

De stichting is door de fiscus gerangschikt als instelling in cie zin van 
art . 24 I der Successiewet 1956. 

Kasteel Amerongen is één van de weinige opengestelde kastelen in Nederland, 
waarvan de inventaris,na het vertrek van de laatste particuliere eigenaren, 
volledig in tact is gebleven. Vrijwel nergens anders treft men een ambiance 
aan,welke zo de aristocratische sfeer van vroegere tijden weerspiegelt als 
op kas teel Amerongen. • · 

De oudste meube1s dateren van vóór de brand van 1673 en zijn later door de 
verschillende _ bewoners aangevuld tot de collectie,die nu aanwezig is,waárfo 
begrepen de fraaie historische toetsinstrumenten. Deze collectie is nooit 
versnipperd omdat zij -lange tijd volgens het Engelse erfrecht (naar de Na
tionaliteit van de meeste bewoners) op de oudste zoon vererfde. 
Die eeuwenlange aanwezigJieid van de meubels in hetze1.(de huis en vaak op 

dezelfde plaats is eeii · un'icum in Nederland en maakt het-· voor de stichting-
eigenaresse de moeite ·waard om die lijn · vo6rt te zetten 'en het vele achter
stallige onderho_ud door'.;- restauratie · op , te heffen. • · 

Alleen van de subs:fciie if ~en .entreegelden is het niet mogelijk de expfoitatie' 
en res tau ra tie te bekos'tigel'i.':: .·' .. · -:-;:· 

Het. is daarom verheugend dat zic·h ·op de eerste oproep zoveel donateurs aan
gemeld hebben en sctienkingen zijn gedaan 

Meldt û daarom als donateur, indien U dat nog niet bent ! 
Donateurs genieten,op vertoon van hun donateurskaart,gedur~nde de openings

ti-jden,vrije toegang tot het huis en de tuinen,terwijl zl.j reductie. àntvangen 
op alle evenementen,zoals concerten, tentoonstellingen en lezingen. 

Publicaties etc ., welke op het kasteel verkrijgbaar zijn: 

Kasteel Amerongen, door Drs.H.M.J.Tromp,uitgave ANWB J.5,
"Sulcken hecht werck het is" ,door W.A.Braasem, J.20,
K~jk · op Kastelen, door Drs.H.M.J.Tromp, J.32,50 
Hét .,liuis Amerongen, kinderboekje door D. Pezarro, f . O_, 50 
Gravure van ·het kasteel vóór de brand van 1673, J .5,-
Poster van de galerij f. 3,50 Folder over het Kasteel J . . i ,-
Ansichtkaarten per stuk f. 0,50 Wenskaarten_ per stuk J . 1 ,25 
Dia's per stuk J .1 ,50 ,per 20 f . 20 , ~ Handdoeken f . 14,95 
G~ammofoonplaat "Musik auf Schloss Amerongen" met opnamen van 
muziek van Bach,Ruppe,Klein e.a.,gespeeld op de historische 
toetsinstrumenten van het Kasteel do.or Or.Gert Oost en Franz 
Haselböck, J.23,50 voor donateurs en J.26,- voor niet-donateurs. 

Bestelling van de plaat kan ook geschieden door stort.l!!['; op rel<enin~~ 94 ,16 
74 525 Ván de Muziekcommissie van Kasteel Amerongen bij de Gelders Utrechtse 
Spaarbank te Amerongen (giro van de bank:530673), voor bestellingen buiten 
Amerongen,Leersum,Elst wordt J.5, - verzendkosten in rekening gebracht. 

Prijswijzigingen wo r 

Samenstelling bestuur: 

voorbehouden. 

w ;-A. van Ommeren, voorzit ter 
'.M'~:;J . Groenendaal,secretaris 
~r:M.Ph.J.Plet,penningmeester 

Mw.E.E.Pezarro-van der Horst, 
Mw.H.F.Rotgans-van Blerkom ,' 

,.· 

' 

·:.' 

NIEUWE DONATEURS 
Tot 1 juli hebbén ~ic~ in 1985 aangemeld als: 

donateur voor het leven: 

Dr.C.H.J.van Enter 
Mw.M.Plet-du Chattel 
Mw.J.E.Ç.D.Smith-de Jonge 

Doorn 
Leersum 
Doorwerth 

Hr.en Mw.Mr.J.Versteeg
Peereboom 

Ir.H.van Wely 
Arne re 
Arnh< 

do na teu r: 

E.Blaauwendraat Overb~rg 
Bil.thoven 

~ Drs.J.J.B.van de Pol 
Mw. M.~. Brouwer-v. d :Hooft 
R.J.van Ee 
Mw.A. A .v.d.E~èh 

B.J.J.P.abers 

Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 
Amerongen 

Mw.M.Purnhagen-Hillenius 
' Mw.A.de Ridder-Feller 1 . , H. P. Schenkels :. " 

· Leersur 
Leers-W 

· Rhenen 
H. W. Schoenmaker. · Ameron 

1-lw. A :ç. !1. Hellem?- Mw. R. Schreutgens-Hilberts èas tri 
i . Kerkhof R.Schulze ' Amster 

.Hr.!'n Mw .P. A.M.Machielsen
Kuiper · 

Stichting Utrechtse Kastelen Utrech 
Amerongen A.Swagermai:r ' Ameron 

O.van der Meer 
Hr .en Mw .J. W .Menger 
R.op den Orth 
Mw.S.Pater 

Wijk blj Duurstede! Mw.M. Tasseron-van Os Drunen 
Amerongen · Mw. v.d.Toorn Doorn 
Leersum "· . Hr. en Mw. . Vreede-Burger 's-Gr;; 

· Rnenen Mw .-T~_. A.de .Wi1s-:Broeksma Zeist 

. ' . 
~SPEELGOEDTENTOONSTELLING 

Van 2 ·t/m 31 "august~s 1985 is er in Kasteel Ameronge'n een bijzonder 
tentoonstelling, gewijd aan het speelgoed, dat in het begin van deze 
eeu~ gebruikt is door de kinderen en kleinkinderen van Graaf Bentinc 
Er zijn behalve boeken, poppen en allerlei gezelschapssp~lletjes ook 
een. compleet spoorweg-emplacement met station en een aantal treinen 
te zien. Verder vliegtuigjes, auto's, een model van een pont en van 
een stoomboot, twee grote kaste~en en een opstelling met loden sol-
daatjes. ' 

Het aardige is, dat al deze voorwerpen te bezichtigen zijn in het 
interieur, waarin ze zo'n 60 à 80 jaar geleden ook werkelijk gebruik 
zijn door de kleine graafjes. en het gravinnetje. 

Er wordt geen extra entree geheven voor de tentoonstelling; men bete 
dus de normale prijs van f.4,-- voor volwassenen, kinderen t/m 12 je 
f.2,-- en C.J.P . -pas en 65+-pas houders f.3,--. 

j Het hele kasteel inclusief speelgoed is daardoor toegankelijk. 

Openingsuren: van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur; 
's zondags van 13 tot 17 uur; 's maandags gesloten. 

·. 



·.· , · .· WAT DE ENGELEN DEDEN . 

Niet de minsten onder de vrienden van Kasteel Amerongen zrjn 
onze .huisnaaisters,in de wandeling "engelen" genoemd,die een 
niet aflatende strijd voeren tegen het verval en de slijtage, 
die de textielgoederen van het kasteel bedreigen. 

Anders dan het werk van de tuin i rijwilligers,waarvan het re
sultaat voor iedereen zichtbaar is,speelt het werk van de en
gelen zi c h grotendee l s in het verborgene af en wat zij preste
ren wordt door de gemiddelde bezoeker ~van het kastee l niet op
gemerkt .. Daarom onderstaand een. poging om te la~en zien wat de 
engel"e.11,onder de wekelijkse leiding van Mevrouw S\Stratenus
Duba en het•" toeziend oog van Mevrouw Karin van ·Nes (Centraal 
Laboratorium voor ' onderzoek van voorwerpen van kunst en weten-
schap te · Amsterdam) ,zoal deden. . . 
Vloerkleden,w~arover gelopen wordt,worde ,waar mogelijk,he~

steld en daariia "uit de loop"· gehaald. De oude go !:; dijnen, die 
het meest kwetsbaar zijn door de inwerking ~a n het licht,wer
den gerepareerd en eventueel "omgehangen" ~ ' W~ar nodig werd de 
voering gewassen en het sierband 0 pnieuw väs~gezet. Dat gebeur
de o . a . in de eetzaal en in de hai. . 

Verder werd, waar di t ""· nbçlig "1·;as, de bekleding van stoelen en b,!!P ~ 
ken ·· genpareerd en . y,astgez.et . . In de zgn.Lodewijkskamer ' werd '•een 
kamerscherm vernieuwd,~nz. ,enz .. 

Het zal duidelijk zi)n d~t door het werk va~ de ~ngelen ~ veel 
van de kostbare stoffering van het kasteel,d-ie in ' fei.te (ook al 
door geldgebrek ) onvervàngbaar is, behouden kan blijven . 

Hun namen mo~en hieronder nog eens met ere genoe~d worden: 
J.J.van Dongen-Tuinzing,E.P.Esveld-van Maanen;J.C.van Ewijk~Sw~rt,L .Fischer
Molijn,L.v.d.Garde-van der Hilst Karrewij,C.E.Kolff-Reynvaan,T"Kooiker,J.C. 
Koppen-de Neve,G.Kraan-Voogt,C.G.van Lenthe-Cocks,E.E.Pezarro-van der Horst 
en S.Stratenus-Duba . 

DONATEURSAVOND: 

Vrijdag 1 november 1985 is er weer .e en donateursavond . 
De aanvang is om 19.30 uur in het kasteel. 
Jhr.Dr.H.W.M.van der Wyck zal een lezing houden over 
Kasteel Zuylesteyn en zijn geschiedenis. ,...- \ 
Na a floop drinken we een glas W1Jn. ; 
Alle donateurs worden hierbij van harte uitgenodigd_. 

ACCEPTGIROKAART 

De meegezo nd e n acceptgirokaart is in beginsel bestemd voor 
het voldoen van de contributie over het volgend jaar door de 
gewone donateurs (en voor he t lopende jaar,indlen nog niet 
voldaan). 
Overigens di e nt hij uitsluitend als adresseringskaart,of

schoon hij altijd bruikbaar is voor het overmaken van een 
extra-bijdrage,welke bijzonder welkom is ! 

.l 
"i 

VAN HET BESTUUR 

Nu circulaire nr.4 van de Stichting Vriendenkring Kastee l 
Ameron ge n voor U l~gt, wil het bestuur graag een en ander 
meeaélen ·over zijn activiteiten in het afgelopen halfjaar . 
1985. 
H~t zal U niet verwonderen dat een groot de e l van deze ac 

tiviteiten gewijd is geweest aan de voorbereiding van de 
herdenking van het 700 jarig bestaan van het kasteel in 198( 
Hiervoor heeft het bestuur een bijzondere werkgroep gevorm< 
Be st uur e n werkgroep hebben reeds ettelijke besprekingen 

over dit '!s~pektak'el 1986" gevoerd. Het gaat er natuurlijk or 
evenementen t e or.ganiseren die recht doen aan dit unieke ju· 
bileum. Daarbij moet worden ingespeeld op de feestelijkheder 
die de Ame f> on"gse gemeenschap voor deze gelegenheic;I gaat org< 
niser.en. Ter verzekering van de nodige coördinatie heeft on1 
be s tuurslid ,Mevrouw Rotgans, zitting genomen ' ~n .• de betrokker 
·voorbereidingsc ommissie. 

Om verschillende r ~&~nen willen wij nu nog nie~ te veel meE 
delen over onze plannen·: Daar~ver méér in hèt · v'olgende nummE 
Wel kunnen w~j meedelen dat er in ieder geva~~en jubileumtE 
;aanste lling op het kasteel ~al worden ~eho~c;len,waarbij o . m. 
· de , originele oorkonde van floris V bet·reTfe\]d é ,'de stichting 
van het kasteel zal worden getoond. · Ve~dep i ~llen aan de nor 
male culturele activiteiten,die jaarlijk~ i~ &~ periode 1 ~
pril - 1 november op het kasteel plaatsiinden,enkele bijzond 
re evenementen worden toegevoegd. Tens+otte ligt het in de b 
doeling om eind· . juni 'Î986 , als hoogtepunt van de feestweken,e 
ridders feeks pel of . 'iets d_ergel ij ks te ver tonen. 

De . Muziekcommissie rondde dit halfjaar een ge~laagd muziek
seizoen 1984/85 af. Het programma voor het thans voigende se 
zoen,dat dus overloopt in het jubileumjaar, vindt U aan het 
slot van de ze circulaire . 

Zoals U weet,verzorgt onze Vriendenkring ook de public rela 
tions voor het kasteel. Hiervoor is door het bestuur thans o 
e~ -oec iale werkgroep gevormd . Dit doet natuurlijk niet af. 
aan de publiciteitswaarde van het werk van de Muziek c ommiss' i 
dat dit jaar een bijzonder accen t kreeg door het uitbrengen 
van een grammofoonplaat met muziek,gespeeld op de historisch 
instrumenten van het kasteer. De ee~ste uitreiking van deze 
p l aat,op 30 mei j.l.,bracht een goede publiciteit voor het k 

( 
teel mee. 
) Wij hopen die echter nog te overtreffen met de met ingang v 
2 augustus toegankelijke tentoonstelling "Speelgoed op Kaste 
Amerongen". 

Een , punt van zorg blijft voor het bestuur de moeilijke toeg 
kelijkheid van het kaste~l. De oprijlaan heeft een slecht b• 
gaanbaa~~egdek,terwij l ook de bruggen niet meer ip go~de st ; 
verkeren. Verbetering is uiteraard, in de eerste plaats een za: 
van het kasteel,maar de Vriendenkring is ber e i d a ll e mogelij l 
steun te verlenen. " fl9 b"! r 

Zo proberen wij met elkaar een steentje bij te dragen ter v1 
~ichting van dergelijke problemen. 
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· ~\! VERSLAG !AN DE MUZIEKCOMM I SSIE 

Al s muzjekcommissie is het ons een ge no egen i n deze vie rd e 
ç1r c ul air~ met U terug te kijken op ee n in muzikaal opzic ht 
ges l aagd seizoe n 1984/85. 
"Wij brachten U ee n serie van vijf co ncerte n,welke door de 
donat eurs goed bezocht werden.Reden voor ons om op deze voet 
voort te gaan . Daarnaast waren er meer dere , op zichze lf staan
d e ,mu zi kal e ev e n e me n te n ,di e wij U graag noe rn en , o . a. om daar-
1n ee aan te geven d at wij als muziekco mm issie na men s de v r ien 
denkring zovee l mo ge lijk muziek in het kasteel ten gehore wil 
l e n doen br e ngen. De galerij met haar schitterenge acoust i ek , 
de drie hi sto ri sche instrumenten e n de enthousiaste r eac ti es 
van ve l en van U stimuleren ons in dit werk. 

Op z•te rd ag 11 april was er voor de tweede ma a l een ope n dag . 
lede~ uur werd er ge mu siceerd ~oor Am e rongse ama~eurs . Zowe l 
het orgäl ,d e vle ug e l als het claveci mb e l werd e n be s peeld;het 
la a tst e door de amerikaans/nederlandse cl avecinist David 
Little . ,. 

In same nw erking met het Kursusprojekt . t "~'. ~me rongen vond op 
24 ap ri l ee n bijz-oTid er f eeste lijk e mu zieka vond plaat s ,w aarop. 
amate ur s uit Ani.; ron ge n en omgevi.hg hun fraai ste spe l ten ge- · 
hore brachten . Een · goed bezocht e avond , waarop zeer geinspi -
reerd we rd ge:Uusiteer d ·.e n ge lui ste rd. · . . 

Op 30 mei werd ·d'e lang verwachte g rammofoo nplaat aan de pers 
gep r esenteerd· en Ï n ·.vé"rkoop genome n. Ook deze bij eenkomst wer d 
opgeluis t erd met · ~eri 'k) e in concert . Or . Gert Oost was m.b.v. 
een bandopname tegeli j kertijd t e ho ren in een bespeling van 
het claveci mb el e n het orge l. Over deze p

0

l aa t leest U elders 
in dit bulletin me er . . 

Op 20 mei hleld Gert Oost een l ezing over h~i s : en kerkorgels 
en de orge lbouw ers Bätz . Op deze avond bleven de orge l toetsen 
even min onberoerd. Deze le zi ng was een voor bere id ing o p het 
wandelconc er t,dat wij samen met de Stichting Zomeravondconce r
ten op 8 j uni organiseerden. De beide ,d oor de firma Bätz ge 
bouwde orgels van kasteel en ke rk werden f eestel ijk "bespeeld 
door Ge rt Oos t. Het pub li ek dronk een kopje koffi e ond er het 
~e not va n draaiorgelklanken in de kelde r va n het kasteel en 
wa ndelde doo r de prachtig bl oe i ende tuin va n he t kasteel naar 
de kerk. 

~nkel e no tit ie s bij de eerst e helf t van de concertserie 198~/1986 

20/9/85 iiet Menáelssobn Trio bestaat uit Alw i n Bär - piano 
Lex ~ orff de Gidt~ - - viool en Elias Arizcuren cello 
Marieke Blankes~evn - een jonge , ve elbelovende neder
landse violiste; zij won in januari -1985 he t Interna
tionale l · ~ ozart Concours te S alz~urg en is concertmeester 
van het Cha~ber Orchestra of Europe, 

Deze avond is geheel gewiji a~n de coDponist Antonin IlvorLt 

zaterdag 12/10/85 Frans Brüven - blo::fluit 

zaterdag 2/ 11/85 'Festino ', madrigaalkomedie van Adriana Banchieri (1608). 
Stelt U zich voor: een 17e eeuws itali canc feest, een 
carnaval, uitgebeeld in twintig eerb iedwaardige madrigalen 
en te ge lijkertijd in dans in historische costuums, muziek 
op oude instruraenten, vertel- en act ee rkunst! Een kleurr i jl::e 
productie ven het vocaal •n•e~ble 'Coqu' o.l.v. 
Dirkjan Horringa. 

'. 
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VERSLAG VAN DE CONS~RVATOREN 
'.· 

··"·. 
Île conservatoren van de stichting Kasteel Amerongen, · ·Me j. 
B. Zijlstra en de heer D. Pezarro, hebben de· afgelopën ·' 
maanden de handen vol gehad. Naast hun kleine dagelijks 
terugkerende werkzaamheden hebben zij dè beschrijving van 
alle op het huis aanwezige tekeningen, prenten, enz. ter 
hand genomen en voltooid. Alles staat nu keurig op kaarten 
a angetekend en deze kaarten zijn in het bestaande systeem 
ing evoegd. Hetzelfde geldt voor de in vitrines ligg ende 
munten en penningen. Een de el van dit werk ia verricht 
door een kl!nsthistqriach geschoolde vrijwilligster. 
De dia- verzameling is gesorteerd en gecatalogiseerd en 
daardoor heel wat bruikbaarder geworden. Het kaartsysteem 
van de in de bibliotheek aanwe zige bóeken is geheel gecon- . 
t :ro·l eerd en verbeterd. De nog ni et in het systeem voor- . 
komende boeken zijn nog in behandeling. De grote boeke.nkast 
die jarenlang in de zg, Koningskamer heeft gestaan is weer 
teruggezet op de gale,rij, terwijl de muziekbibliotheek 
naar de Koningskamer·:ia •vernuisd. Deze verplaatsing is be
nut . om de boeken en manuscripten een hoognodige afstofbeurt 
te geven. De muziek is op nummer .geordend en vergeleken met 
de inventaris. Met dé muziekafdeting ·van het 'Gemeentemuseum 
in Den Haagzijn besprekingen gevoerd met . het ' oog op een be
schrijving van de manuscripten in de toel{omst. ', · · 
Me j. Zijlstra, die een bij zonde re belangs:t;"e:i,ling ·heeft voor 
de geschiedenis · van de kasteeltuin, heeft van èen aantal 
in het huis aanwezige negatieven fot os laten maken, · .. ter aan
vulling van de documentatie. 
Talrijke persopen en instellingen hebben de afgelopen maan
den weer inlichtingen gevraagd over bepaalde voo rwerpen of 
algemene documentatie over het kasteel Amerongen. Er is in
formatie gestuurd naar Frankrijk, Polen, Californi~ en zelfs 
naar Australie! 
Met ge bruikmaking van de dia's hebben de conservatoren ook 
lezingen gehouden, o.a. voor de Volkauni ver ai tei t · te Wage
ningen, en verder hebben zij speciale rondleidingen verzorgd 
voor bijzondere personen. Verscheidene malen zijn foto's ge
maakt of uitgeleend ten b~hoeve van tijdschriftartikelen of 
andere publikati"es. 
Er is gezorgd voor een iets gewijzigde herdruk van het voor 
de jeugd bedoelde boekj e Het Huis Amerongen. 
'l'enslotte zij nog ve rmeld, dat het interieur van het kasteel 

1pgefleurd is door het plaatsen van droogboeketten in de 
éet zaal en op de galerij. Mlv Zijlatrazorgt regelmatig voor 
bloemen op andere plaatsen·. Mede door de grote toewijding 
van het schoonmakend en ander personeel werden van de kant 
van de bezoekers vaak waarderende woorden vernomen. 


