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1. Doelstellingen
De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen is opgericht in Amerongen in 1983
en heeft als doelstelling het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des
woords, aan Kasteel Amerongen.
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
- het werven van vrienden;
- het organiseren van vrienden‐, themadagen en andere evenementen;
- het verzamelen van fondsen ten behoeve van de restauratie en onderhoud
van het kasteel Amerongen met bijgebouwen, tuinen, inventaris en archie‐
ven;
- de aankoop van voorwerpen die een verantwoorde aanvulling betekenen
op de aanwezige inventaris en archieven;
- het geven van voorlichting en het verzorgen van publicaties;
- het geven van adviezen aan de Stichting Kasteel Amerongen;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin ver‐
band houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. De stichting geeft u gaarne nadere infor‐
matie over schenken en nalaten.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond per 1 januari 2012 uit 6 leden:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. C.A. de Ridder‐Hendriks, secretaris
Prof. dr. R.M. Heethaar, penningmeester
Mr. J.A. de Bruijn, algemeen bestuurslid
Mevr. drs. K. Moolenburgh‐Fels, algemeen bestuurslid
Mevr. M. Kool‐Westerhuis, asp. secretaris
Op 1 april 2012 werd mevr. M. Kool‐Westerhuis officieel secretaris. Mevr. De
Ridder werd algemeen bestuurslid. Mevr. F. Jepma‐van der Meer trad in augustus
tot het bestuur toe, speciaal belast met het arrangeren van muziekevenementen
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op het kasteel. De heer De Bruijn en mevr. De Ridder traden in het vierde kwar‐
taal 2012 af.

Op 31 december 2012 bestond het bestuur uit 5 leden:
Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. M. Kool‐Westerhuis, secretaris
Prof. dr. R.M. Heethaar, penningmeester
Mevr. drs. K. Moolenburgh‐Fels, algemeen bestuurslid
Mevr. F. Jepma‐van der Meer, algemeen bestuurslid

3. Algemeen
Het bestuur is in 2012 zeven keer bijeengeweest. De vergaderingen vonden plaats
in het Noorder Paviljoen van Kasteel Amerongen. Onderlinge overleggen hebben
daarnaast regelmatig plaatsgevonden. Behalve in het bestuur van de vrienden‐
kring hebben zich ook in het bestuur van de SKA belangrijke wisselingen voorge‐
daan, evenals in het dagelijks bestuur en beheer van het Kasteel. Dit heeft gere‐
sulteerd in een grotere samenwerking en gezamenlijkheid wat betreft het reilen
en zeilen van de organisatie van het Kasteel. Zo trad Hans Herremans (voorzitter
SVKA) vanaf maart toe tot het bestuur van de SKA.
Hans Herremans en Rob Heethaar hebben zich, samen met ter zake kundigen,
gedurende het hele jaar ingezet om plannen te ontwikkelen het Huys een structu‐
rele functie als ontmoetingsplaats voor kennisinstituten met het Midden en
Kleinbedrijf te laten zijn. Deze plannen worden op een steeds realistischer niveau
doorgezet.
Ook heeft het bestuur van de SVKA zich bereid verklaard de organisatie van con‐
certen in de ‘grote zaal’ of de ‘bovengalerij’ op zich te nemen.
‘Buiten’ Amerongen waren delegaties van het bestuur vertegenwoordigd bij di‐
verse activiteiten zoals de voorjaarsvergadering van de NFVM (Ned. Federatie
voor Vrienden van Musea) in het Dordrechts Museum en een bezoek aan het
restauratie atelier van Elisabet Nijhoff Asser ‘Mooie Boeken’ door de nieuwe be‐
stuursleden.
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4. Activiteiten
In het voorjaar hebben we bestuursleden van de fondsen, die ons boekenproject
tot een succes hebben gemaakt, uitgenodigd een bezoek aan Kasteel Amerongen
te brengen. Hiervan hebben het bestuur van de stichting Boek en Wurm en het
familie fonds van de heer Kalk gebruik gemaakt. Een grote delegatie (120 perso‐
nen) van het Prins Bernhard fonds is op een later tijdstip door het bestuur van de
SKA ontvangen. Zij brachten tot ieders verrassing nog een cheque ter waarde van
40.000 euro ter ondersteuning van het werk van de ‘Engelen’ mee.
In de kasteeltuin heb‐
ben we gezorgd dat het
project ‘leifruit’ tot een
goed einde gebracht
kon worden. De in het
najaar 2011 geplante
fruitboompjes moesten
nodig geleid worden,
maar er was geen geld
voor steunmateriaal.
Dankzij een gift van de
SVKA hebben de fruit‐
boompjes de benodigde
steun gekregen. Hope‐
lijk kan men in de ko‐
mende jaren de ‘zoete’
vruchten van deze actie
plukken.

Met veel zorg wordt de eerste appelboom langs de geleider
gebogen door de heren Sluiter (onder), Achterkamp (r) en
Van Rijckevorsel (l).

Vrijwilligster en rondleidster Marja Heethaar heeft een boeiende lezing ontwik‐
keld over ‘4 eeuwen tuingeschiedenis in vogelvlucht’, die iedere eerste zaterdag
van de maand tijdens het openingsseizoen voor bezoekers wordt gehouden. Na
een van onze vergaderingen trakteerde zij er ons ook op.
Rob Heethaar, penningmeester van de SVKA, heeft met niet aflatende ijver en
doorzettingsvermogen de heruitgave van het innemende boekje ‘Mijn heer en
liefste hartje’, dat in 1992 is samengesteld en geschreven door de toenmalige
conservator Dave Pezarro, tot een persoonlijk project gemaakt. Het resultaat is
prachtig! Het boek handelt over de 490 brieven, die de kasteelvrouwe Margaret‐
ha Turnor in de periode van 1667 tot 1692 aan haar man schreef, toen deze in
opdracht van de Staten Generaal, Neerlands belangen in het buitenland behartig‐
de. “Margaretha Turnor schreef haar man over haar en hun wereld. Die wereld
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was minstens zo spannend als de onze, en vaak spannender. Dit boekje ontsluit
niet alleen die wereld, maar laat tevens de stem horen van een bijzondere vrouw”
aldus Luc Panhuysen in zijn inleidende woorden.
In september is deze herdruk op feestelijke wijze gepresenteerd in aanwezigheid
van de dochter van de heer Pezarro en aan alle vrijwilligers ter hand gesteld.

foto: mevr. T. van Eck

Overhandiging van het boek “Mijn heer en liefste hartje”
aan mevr. W. Pezarro door dhr. R.M. Heethaar

Op Open Monumentendag (8 september) heeft de SVKA zich niet onbetuigd gela‐
ten. De dag die in het teken van Groen van Toen stond, werd, behalve door rond‐
leidingen en tuinlezingen, opgeluisterd door 3 maal een optreden van de bekende
Driebergse pianist Bas Verheijden op de Erardvleugel in de ‘grote salon’.

Aandachtig luisterend publiek in de sfeervolle ambiance
van de grote salon
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Op 16 september organiseerden we onze jaarlijkse ‘vriendenmiddag’, waarop we
op gepaste wijze afscheid namen van Jan de Bruijn, die zich jarenlang met zijn
juridische expertise ten dienste stelde van ons bestuur.
In het kader van een voorgenomen samenwerking van het Koninklijk Concertge‐
bouworkest en Kasteel Amerongen op het gebied van jong talent ontwikkeling
vond op 22 september het eerste concert uitgevoerd door de ‘Academisten’
plaats. Als ‘Academist’ krijgt een 7‐tal jonge musici uit binnen‐ en buitenland de
kans zich in het vak van orkestmusicus te bekwamen bij het Koninklijk Concertge‐
bouworkest. Ook zullen deze musici gedurende hun seizoen ‘in opleiding’ regel‐
matig kamermuziek ten gehore brengen. Het concert van 22 september was daar‐
van de eerste succesvolle proeve.
Op 28 oktober vond een tweede concert in de grote zaal plaats. Nu betrof het een
optreden van de vermaarde pianist Stefan Hofkes en de klarinettist Nicholas
Shipman.
Op 19 december was Ciska de Ridder, meer dan 12 jaar secretaris in de breedste
zin van het woord, voor het laatst aanwezig bij een bestuursvergadering. Ook van
haar hebben we gepast afscheid genomen tijdens een etentje bij de familie
Moolenburgh thuis.
Bulletin
In 2012 hebben de vrienden, sponsoren en relaties per post het Bulletin van de
SVKA ontvangen. Het bestuur hecht er waarde aan dit Bulletin als informatie‐
bron/nieuwsbrief driemaal per jaar allen toe te sturen. Ook alle vrijwillige mede‐
werkers van Kasteel Amerongen krijgen een exemplaar uitgereikt. Enkele jaargan‐
gen Bulletins kunnen nagelezen worden op de website.
De redactie werd in 2012 gevormd door mevr. Moolenburgh en dhr. Heethaar.
Dhr. Heethaar zorgt tevens voor de vormgeving van het bulletin.
De redactie is zeer erkentelijk voor de bijdragen aan de inhoud door derden.
De activiteiten van de SVKA zijn in 2012 mede ondersteund door:
-

Albert Heijn te Leersum
Buitenplaats Amerongen
Café‐restaurant Buitenlust
Jurriëns Monumentenonderhoud

‐ Hoogevest Architecten
‐ Van Ginkel Groep
‐ Van Dorp installaties
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5. Projecten
Het boekenproject
De bibliotheek van Kasteel Amerongen is een van de weinig in tact gebleven
adelsbibliotheken uit de 18de eeuw. Vrijwel alle 3600 boeken zijn van de oor‐
spronkelijke bewoners van het kasteel. Belangrijk kenmerk van een adelsbiblio‐
theek is dat het boeken omvat, die in de tijd belangrijk werden geacht om deel te
kunnen nemen aan het hofleven en boeken voor belang voor het beheer van het
landgoed.
Voor de bouwkundige werkzaamheden van het Kasteel moesten de grote en klei‐
ne bibliotheek ontruimd worden. Het boekenrestauratieatelier Mooie Boeken en
Papierwerken van mevr. Nijhoff Asser uit Amsterdam werd hiervoor ingeschakeld.
Er is voor gekozen om de ontruiming te combineren met de conservering van de
gehele boekencollectie. Met behulp van vrijwilligers is in vrij korte tijd de gehele
bibliotheek (circa 3600 boeken) boek voor boek bekeken, stofvrij gemaakt, tegen
uitdroging behandeld, beoordeeld en ingepakt. De conserverende behandeling
van de boeken is uitgevoerd en gerealiseerd door een gift van de SVKA van
€ 10.888,‐. Voor de uitgebreide restauratie van de boeken was een bedrag nodig
van ongeveer € 55.000,‐

Mevr. Nijhoff Asser toont een bijzondere collectie slaglet‐
ters aan voorzitter (rechts) en penningmeester (midden)

Eind 2012 is deze fondswervingsactie succesvol afgesloten met een bedrag van
€ 53.000. Vrienden brachten hiervan ruim € 6500 bijeen; het Prins Bernhard Cul‐
tuurfonds, het KF Hein Fonds, de Stichting Boek en Wurm, de Ridderschap
Utrecht, de Stichting Onderlinge Samenwerking en de ’s Gravenhaagse Bijbelstich‐
ting doneerden het resterende bedrag. Inmiddels staan alle boeken geconser‐
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veerd en gerestaureerd weer in de kasten van de bibliotheek. Wisselend zullen
bijzondere exemplaren zoals bv. de 18e eeuwse Atlas van Johannes van Keulen,
door de conservator ‘uitgelicht’ worden, zodat het werk van het restauratieatelier
getoond kan worden en deze boeken voor een breder publiek zichtbaar worden.

Hoekrestauratie van de Van Keulen atlas met nieuw leer

Kaarten in de Van Keulen atlas werden, waar nodig, opnieuw bevestigd.
Restauratie werd mogelijk gemaakt door het Fentener van Vlissingenfonds

Tuinproject.
Tuin en park van het Kasteel worden jaar in jaar uit door enthousiaste vrijwilligers
onderhouden. Behalve het bovengenoemde leifruitproject is er ook een plan de
Schellevis schuur, vernoemd naar de bouwheer van de eerste restauratiefase
Adrie Schellevis en in 1997/98 gebouwd met behulp van SVKA‐gelden, grondig op
te knappen. De schuur wordt gebruikt als opslagplaats van tuingereedschap en is
onmisbaar voor de ‘tuin‐ en boskabouters’, zoals de tuinvrijwilligers genoemd
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worden. Er wordt nog een inventarisatie gemaakt van de kosten voor de benodig‐
de hulpmiddelen zoals verf, kwasten, schoonmaakspullen en ladders. De tuinbaas
en een groep vrijwilligers staan al te popelen om aan de slag te gaan, zodat de
schuur er binnenkort weer ‘kasteelwaardig’ bij staat.

Nieuw project: Grote Zaal
Nu de boekenactie ten einde is, hebben we ons gebogen over de mogelijkheid
een nieuw project ter hand te nemen. In samenspraak met de conservator, Lode‐
wijk Gerritsen is gekozen voor speciale aandacht voor de Grote Zaal.
De indrukwekkende Grote Zaal op de bel‐etage is de representatieve ruimte bij
uitstek van het Huys. Hier werden eeuwenlang de belangrijke gasten ontvangen.
Er is gebruik gemaakt van prachtige materialen zoals Saksisch marmer voor de
schouwen en noestvrij grenenhout voor de vloeren. Sinds het einde van de 17e
eeuw heeft de grote zaal ‐ los van de inrichting ‐ hoegenaamd geen veranderingen
ondergaan. Tijdens de restauratie is er veel werk verricht aan de grote zaal: de
vloeren, schouwen, wanden en het plafond zijn in oude luister hersteld.
De conservering van de interieurcollectie is nog niet voltooid omdat daartoe de
benodigde financiële middelen ontbreken. In de komende jaren zal de SVKA
fondswervings acties op touw zetten om onderdelen van de collectie (bv. de grote
rococo spiegels of de stoffering van het 18e eeuwse ameublement) geconserveerd
te krijgen. De keuzes die door ons gemaakt gaan worden, zullen wel afhankelijk
zijn van het toekomstig gebruik van de grote zaal. Als deze ruimte namelijk inten‐
siever gebruikt gaat worden voor sociale bijeenkomsten (diners, concerten ed.)
dan heeft dat consequenties voor het behoud en wijze van behandeling van het
historisch ensemble.

6. Vriendenbestand
Vriendenbestand per 31 december 2012

aantal

Nieuwe vrienden 2012

55

Vrienden gestopt, waarvan 10 overleden

53

Vrienden voor het leven

168

Vrienden (primair, 2e lid, gezin)

594
Totaal
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762

7. Vooruitblik 2013
2013 wordt het jaar van de waarheid voor kasteel Amerongen: als cultuur‐
historisch monument met haar museale functie, maar ook met haar mogelijkhe‐
den een maatschappelijke spilfunctie te bekleden, als podium voor culturele en
wetenschappelijke manifestaties. Met het ontwikkelen van deze nieuwe functies
willen de besturen van SKA en SVKA dit unieke cultureel erfgoed op een financieel
gezond fundament verankeren. Alleen dan kan Kasteel Amerongen ons en toe‐
komstige generaties blijven bekoren.

8. Nawoord
Gelukkig leeft er een breed gedragen ambitie om ook in 2013 en volgende jaren
het kasteel een belangrijke plaats te geven in Amerongen en de ruime omgeving.
De museale functie, de plaats waar gevierd en vergaderd wordt, de luisterrijke
plek waar muziek klinkt en cultuur de ruimte krijgt, de ontmoetingsplaats voor
bedrijven en instellingen: we willen het allemaal. Het Jaar van de Historische Bui‐
tenplaatsen (2012) heeft nog eens duidelijk gemaakt dat de overheid meedenkt
en meeleeft, maar dat het op de inventiviteit en de inzet van onze Vrienden, Vrij‐
willigers en onszelf aankomt als we het leven op kasteel Amerongen willen laten
bruisen. We zijn eenieder die deze goede zaak ook in 2013 verder wil brengen nu
al dankbaar. Het is meer dan de moeite waard en bovendien onmisbaar.

Bestuur
Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen
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Appendix 1 Balans 2012
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Appendix 2 Resulatenrekening 2012

Resultatenrekening 2012
Eindresultaat 2012

Eindresultaat 2011

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Donaties Vrienden

Uitgaven

14.678

790

13.673

Giften

4.400

1.000

4.812

1.214

Rente

2.164

1.875

1.358

Bestuur

1.025

791

2.054

PR

1.351

160

2.375

Bulletin

3.237

930

1.568

Vriendenadministratie

2.548

658

1.730

Project 01, Boekenproject

47.231

48.928

37.384

37.769

Project 02, Jubileumboek

1.100

1.650

16.650

16.408

Project 03, Tuin

1.785

1.760

Project 04, Boek "Mijn
heer
"
Project 05, DITT

6.140

7.143

Concert 01

1.073

1.040

Concert 02

913

338

Vrienden‐/themadagen

394

1.550

7.008

1.904

Kosten betalingsverkeer

40

301

21.112
240

Afschrijvingskosten

453

Diversen

210

Totalen

79.877

€

74.775

5.102
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76.973

€

93.287

16.314‐
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Amerongen en omgeving, zoals afgebeeld in de Van Keulen Atlas (1724)

