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Hoewel Open Monumentendag Amerongen dit 

jaar door het coronavirus geen doorgang kan 

vinden, bieden wij u toch met veel genoegen 

hierbij dit bijzondere themaboekje 

Leermonumenten in Amerongen aan.

Tijdens de BankGiro Loterij Open Monumenten-

dag 2020 staat educatie centraal. De titel van het 

thema is ‘Leermonument’.

Met dit thema sluiten we aan bij het thema van de 

Europese monumentendagen: ‘Heritage and 

Education’.

 

Hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis van het 

leren in ons prachtige dorp Amerongen? In dit 

themaboekje staan we daar uitgebreid bij stil. 

Amerongen klein? In inwonersaantal wel, maar 

groot in de rijkdom aan verhalen, aan de vele 

persoonlijke initiatieven binnen de gemeenschap 

en groots in het aantal mogelijkheden waarop 

men zich ook nu nog kan bekwamen op tal van 

kunstzinnige of sportieve terreinen. 

De inhoud van dit themaboekje geeft een inkijk in 

de lerende historie van Amerongen. Niet meer, 

niet minder... Het kan dus zo zijn, dat er nog 

instanties of personen als ‘leermonument’ voor 

Amerongen onvoldoende of helemaal niet voor 

het voetlicht gebracht zijn. Aarzel in dat geval niet 

en breng daarvan verslag uit via: 

info@openmonumentendagamerongen.nl. 

Verhalen die een aanvulling kunnen zijn op dit 

themaboekje worden dan geplaatst op de 

website:

www.openmonumentendagamerongen.nl.

 

Op dit moment worden de publicaties van Open 

Monumentendag Amerongen nog huis-aan-huis 

verspreid. Tegenwoordig wordt steeds meer 

digitaal verstuurd. Wij oriënteren ons nu ook op 

het digitaal en duurzaam verspreiden van de 

programmaboekjes en themaboekjes, maar ook 

op het verzenden van bijvoorbeeld een nieuws-

brief. Indien u graag digitaal op de hoogte 

gehouden wilt worden over de ontwikkelingen 

rondom de Open Monumentendag, maar ook als u 

in de toekomst graag het programmaboekje en 

themaboekje fysiek wilt blijven ontvangen, 

verzoeken wij u om zich te registreren door een 

e-mail te sturen. Dit kunt u doen naar:

info@openmonumentendagamerongen.nl. 

Uw e-mailadres wordt door de Stichting  

Open Monumentendag Amerongen geregistreerd 

en alleen gebruikt met als doel u te informeren 

over ontwikkelingen en activiteiten rondom de 

Open Monumentendag Amerongen en monu-

menten in Amerongen in het algemeen.

We wensen U heel veel leesplezier met dit 

themaboekje.

Stichting Open Monumentendag Amerongen:

Theo Joosten (vz), Jacqueline Ruijs, Henny 

Jansen, Liesbeth Ruitenberg, Harm Tenback,  

René Cornelissen, Maarten van Heest

September 2020

Een schoolmeester sal wesen 
een sachtmoedigh man
Tot wien zijn gemeente 
trouheyt aen bespeuren can
Van goede name ende fame / by 
den menschen een aensienen
Onderworpen zijn ghemeent 
om alle tyden te dienen / Dat 
also wel den armen als den 
rijcken /Van welck dienst hy een 
deuchdelijck loon sal strijcken

Bovenstaand fragment is ontleend aan 

het hoofdstuk ‘Wat een schoolmeester is 

/ Ende wat gaven hij behoort te hebben’. 

De calvinist Valcoogh schreef dit boekje, 

ontevreden als hij was met de ‘plompheyt 

ende ongheleertheyt by den School-

meesteren’. 
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ONDERWIJS ALS ‘LEERMONUMENT’ 
Leo van Putten

Rumoer in het schoollokaal
Tijdens de open monumentendagen 2020 staan 

‘leermonumenten’ centraal. Bij leren denken we al 

snel aan onderwijs op scholen en universiteiten. 

Maar ook gebouwen - monumenten - kunnen ons 

iets leren. Een van de eerste scholen in Nederland 

waarover iets bekend is, is de kloosterschool in 

Utrecht uit het jaar 750 n. Chr. 

Karel de Grote zorgde vervolgens voor het 

ontstaan van de eerste onderwijswetten die 

voorschreven dat alle jongens in het Frankische 

Rijk moesten leren lezen, schrijven, zingen en 

bidden. Na de kloosterscholen volgden dorps-

scholen en in 1575 werd in Leiden de eerste 

Nederlandse universiteit opgericht door Willem 

van Oranje. 

Mede dankzij nieuwe onderwijswetten, geënt op 

de ideeën uit de ‘Verlichting’, werden in de 18e en 

19e eeuw verspreid over Nederland honderden 

schoolgebouwen neergezet. Inmiddels bezit 

Nederland tal van (oude en nieuwere) leer- 

monumenten: ambachtsscholen, universiteits- 

gebouwen, kloosters, basis- en middelbare 

scholen, muziekscholen, dansscholen, 

sportscholen, enzovoorts. Hoe past het dorp 

Amerongen in die geschiedenis?

De Amerongse dorpsschool
In 1591 verscheen van de hand van 

Dirck Adriaensz Valcoogh een onderwijsboek op 

rijm, de ‘Regel der Duytsche School-meesters’. 

Dit handboek voor onderwijzers was vooral 

bestemd voor schoolmeesters die op dorps- 

scholen onderwijs gaven en tegelijkertijd ook  

het ambt van koster vervulden. 

De kwaliteit van het onderwijskundig personeel 

was rond 1600 blijkbaar van dien aard dat een 

handleiding voor de schoolmeester nodig werd 

geacht. Het werk van Valcoogh bleek zo’n succes 

dat kort na elkaar vier uitgaven verschenen en tot 

ver in de zeventiende eeuw bleef dit boek het 

standaardwerk voor de toenmalige onderwijzers, 

ook in het dorp Amerongen. 

In 1588, acht jaar nadat de Staten van Utrecht de 

katholieke godsdienst hadden verboden, werd in 

het gewest Utrecht een ordonnantie op de 

scholen uitgevaardigd met als belangrijkste doel 

de protestantisering van het onderwijs, met name 

op het platteland, te bevorderen. 

Volgens de nieuwe richtlijnen werden school-

meesters verplicht om de Nederlandse geloofs-

belijdenis te tekenen. Er mochten alleen 

protestantse boeken gebruikt worden en in de 

kerken werden ze geacht de psalmen aan te 

heffen. Over de uitwerking van deze ordonnantie 

in Amerongen zijn niet veel bronnen beschikbaar. 

Wel treffen we in ‘De Weldaet der Scholen’, een 

studie van E.P. de Booy over het plattelands- 

onderwijs in de provincie Utrecht, voldoende 

informatie die ons een beeld helpt vormen hoe  

een kleine dorpsschool als die van Amerongen 

functioneerde. 

Kloosterschool in Utrecht
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Een school bestaat niet zonder een onderwijzer 

en ook niet zonder leerlingen. Hoe de school-

meesters van Amerongen aan het begin van de 

17de eeuw precies met hun leerlingen zijn 

omgegaan, weten we niet. De bronnen zwijgen 

hierover. Wel weten we wat in het algemeen werd 

verwacht van een schoolmeester. Deze moest 

natuurlijk onderwijs geven in lezen, schrijven en 

cijferen, maar ook de christelijke gebeden van 

buiten leren. Elke schooltijd moest hij laten 

beginnen en eindigen met gebed, telkens door 

een andere leerling op te zeggen. Op zondag 

moest hij de kinderen mee naar de kerk nemen en 

onder toezicht houden. Over het handhaven van 

de discipline wordt uitvoerig bericht. 

De meester moest blijkbaar de wind er goed onder 

houden, want uitdrukkelijk werd vermeld dat de 

kinderen onder schooltijd binnen moesten blijven 

en de absentenregistratie goed moest worden 

bijgehouden.

Eeuwenlang bleef dit de structuur en methode 

van het onderwijs. Pas onder invloed van ideeën 

uit de Verlichting zwol er met name in de 19e 

eeuw een koor van critici aan. Zo moest er volgens 

deze critici onder invloed van de industriële 

revolutie een hogere standaard worden gelegd 

voor de groeiende vraag naar technisch 

productieve burgers. De Staat moest zorgen voor 

beter onderwijs en hogere standaarden.

Dit moest vorm krijgen binnen openbaar 

toegankelijke scholen. Intussen groeide er een 

kloof tussen wat de verlichte burgerij voorstond 

en wat het geloof en de zeden van de bevolking 

aankon. Er dreigde godsdienstvervreemding, die 

uiteindelijk tot de beruchte schoolstrijd zou 

leiden. In Amerongen verliep dit bepaald niet 

soepel en verdeelde de dorpssamenleving tot op 

het bot. Daarover leest u in het hoofdstuk ‘De 

Amerongse schoolstrijd’ meer.

Huis Amerongen, een eigen  
onderwijsroute
Op het adellijke Huis Amerongen verliepen 

intussen het onderwijs en onderwijsbehoefte op 

geheel eigen wijze. Tot in de 20e eeuw waren 

privéleraren en gouvernantes actief die de lessen 

bepaalden. In een volgend hoofdstuk geeft Merel 

van der Vaart ons een inkijkje in hoe dit in de 17e 

eeuw vorm kreeg in Amerongen. 

Pas aan het eind van de 19e eeuw verandert ook 

binnen adellijke families de onderwijsroute. De 

opvoeding van de kinderen werd hoofdzakelijk 

overgelaten aan kindermeisjes en aansluitend de 

gouvernante. Johanna van Barneveld werd in 

1891 aangenomen als kindermeisje. Gouvernante 

werd Miss Rattray, ‘de Schotse’ was haar bijnaam. 

Gouvernante miss Rattray



1110 OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN  LEERMONUMENT

De keuze voor een Engelstalige gouvernante, later 

aangevuld met de Franse Mml. Gendre laat een 

internationale oriëntatie zien. Na enkele jaren 

huisonderwijs werd de opleiding vervolgd in het 

instituut Noorthey of bij particuliere ‘Instituteurs’ 

in Utrecht als voorbereiding op de universiteit. De 

keuze om op Noorthey in te schrijven past in het 

klassieke opvoedingsbeeld waar het echtpaar 

Bentinck aan vast bleef houden. Noorthey was 

een op de elite gerichte vorm van scholing en 

uitsluitend bezocht door ‘standgenoten’. Een 

soort Hollands ‘Eton’, waar de Engelse upper class 

zijn opleiding volgde. 

In Amerongen zijn er monumentale gebouwen die 

ons blijvend aan de onderwijsgeschiedenis 

herinneren. Het huis dat vanaf 1906 werd 

bewoond door de onderwijzer van de school, 

Burgemeester jhr. H. van de Boschstraat nr.2, het 

zogenaamde ‘Witte huis’, markeert nu de 

oostelijke toegang tot het dorp. De Wilhelmina-

school aan de Gasthuisstraat 7 in de oude 

dorpskern is nog altijd schoolgebouw. In 

interviews worden we in een later hoofdstuk 

meegenomen in de geschiedenis van de in de 

jaren ’90 gesloten protestants-christelijke 

Menora MAVO, een inmiddels gesloopt 

onderwijsmonument.

In Allemanswaard verrijzen de nieuwe iconen van 

het dorpsonderwijs in de vorm van basisscholen 

aan de Pr. Beatrixlaan. De Regenboogschool, maar 

ook de bibliotheek en cultuurcentrum 

Allemanswaard waarin de 21e eeuw zijn vorm 

vindt. 

De Amerongse schoolstrijd
In 1878 - nog voor zijn officiële intrede in 

Amerongen - werd Godard van Aldenburg 

Bentinck voorzitter van een commissie, met als 

doel te komen tot het stichten van een christelijke 

school. De graaf was een overtuigd orthodox 

georiënteerde protestantse edelman met 

aanzienlijke invloed in de dorpssamenleving. De 

door Thorbecke uitgevaardigde schoolwet van 

1857 had de openbare lagere school gehand-

haafd. Deze scholen gingen uit van het beginsel 

een opleiding te bieden tot het verkrijgen van 

christelijke en maatschappelijke deugden. In 

artikel 194 was bepaald dat er overal voldoende 

openbare scholen moesten zijn, toegankelijk voor 

kinderen van alle gezindten. 

De school stond goed bekend. Desondanks werd 

voor een groeiende groep het christelijke karakter 

van deze scholen als onvoldoende beschouwd en 

kwam een beweging op gang die de oprichting 

van bijzondere protestants-christelijke scholen 

voorstonden. Deze groep bundelde de krachten in 

Graaf Godard van Aldenburg Bentinck



1312 OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN  LEERMONUMENT

de ‘Vereniging voor Christelijk nationaal 

Onderwijs’. In Amerongen vond dit initiatief, 

evenals in vele buurgemeenten, navolging. Het 

zou pas effectief worden nadat de kruitdampen 

van de Doleantie waren opgetrokken. 

De Doleantie van 1886 was een afscheidings- 

beweging uit de Nederlandse Hervormde Kerk, 

waarbij ruim 180.000 ‘dolerenden’ (‘klagenden’) 

de Nederlandse Hervormde Kerk verlieten. Dit 

gebeurde onder leiding van de theoloog, politicus 

en journalist Abraham Kuyper (1837-1920). 

Het leidde uiteindelijk tot de stichting van de 

gereformeerde kerken in Nederland. Ook in 

Amerongen werd de Doleantie een breekpunt in 

geschiedenis van kerk en dorp.

De eerste jaren bleef het vooral bij collecteren. 

Jaarlijks collecteerde penningmeester W. Mulder, 

voogd van het oudemannenhuis op ’t Santfoort, 

huis aan huis voor een bijdrage aan de oprichting 

van de school. Bij de collecte werden de 

arbeiderswijken niet overgeslagen. De collecte 

moest een bede der liefde aan heel het volk zijn, 

waarbij het ‘penningske der weduwe in Jezus oog 

gewaardeerd behoort te worden boven het goud 

van den man die vele goederen heeft’. In juni 1894 

werd onder leiding van ds. ten Kate, die in nauw 

contact stond met Godard, de wens tot een 

christelijke school te komen nieuw leven 

ingeblazen. De commissie uit 1879 werd een 

vereniging met als doel een ‘school met den Bijbel’ 

op te richten. Godard vervulde in de nieuwe 

vereniging niet langer de functie van voorzitter 

maar die van penningmeester.

Het zou dertig jaar duren voor uiteindelijk in 1908 

een christelijke school werd geopend. De wens 

bestond vooral aan Nederlands Hervormde zijde; 

die was echter te klein om het doel te bereiken en 

samenwerking werd gezocht met de  

Gereformeerden. Er volgde een proces van 

aantrekken en afstoten tussen beide 

groeperingen. 

Na veel overleg, met name tussen de predikanten 

van beide zijden, kwam het in 1904 tot een 

officiële samenwerking. Concrete afspraken over 

de samenstelling van het bestuur moesten 

verdere problemen voorkomen. De hervormden 

leverden de bestuursleden, de gereformeerden 

een commissie van toezicht. Het bleef echter 

moeilijk alle kikkers in de kruiwagen te houden. 

Veel gereformeerden hadden geen behoefte aan 

een school van de hervormden en traden weer uit 

de vereniging om in 1904 een eigen vereniging op 

te richten; het ‘Lokaal Comité’.

 In 1908 kwam toch de lang gekoesterde wens in 

vervulling en werd aan de Rijksstraatweg in ‘het 

Witte huis’ de eerste ‘School met den Bijbel’ 

geopend. 

De timmerman van graaf Bentinck, Arris van Dijk, 

had het gebouw geschikt gemaakt voor 

onderwijs. Het gereformeerde ‘Lokaal Comité’ 

begroef de strijdbijl en herstelde in 1908 de 

samenwerking. Ze namen hun rol als commissie 

van toezicht alsnog op. Drie jaar later was de 

samenwerking zo hecht geworden dat de leden 

alsnog toetraden tot het bestuur en stemrecht 

kregen. 

Spandoeken op de Hof
De grondwetswijziging van 1917 en de schoolwet 

van Dr. J. Th. De Visser uit 1920 maakte een einde 

aan de financiële ongelijkheid tussen openbaar en 

bijzonder onderwijs. Daarmee was in Amerongen 

de schoolstrijd echter nog niet voorbij. De 

christelijke school bleef gestaag groeien en dat 

School het Witte huis
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ging ten koste van de openbare. Het christelijk 

schoolbestuur verzocht de gemeenteraad om van 

gebouw te mogen wisselen met het ruimere 

schoolgebouw van de openbaren. De Amerongse 

gemeenteraad was niet langer een vrij exclusief 

bolwerk van de overwegend protestantse 

dorpselite, maar de invoering van het Algemeen 

Kiesrecht bracht ook een meer diverse Raad. 

Met name de afgevaardigden van de SDAP 

zouden van zich laten horen.

In de raadsvergadering van 18 februari 1922 

waren de emoties huizenhoog opgelopen. 

De raadszaal was bomvol, het publiek stond 

opgepropt in de vestibule van het gemeentehuis 

en honderden stonden buiten op de Hof. 

Spandoeken met als dreigement ‘als jullie 

tegenstemmen zijn jullie nog niet klaar!’ moesten 

de druk opvoeren. Een zeer verdeelde gemeente-

raad stemde uiteindelijk in met de ruil van 

gebouwen. 

Er was slechts een nipte meerderheid, vier 

stemmen voor en drie tegen. Het raadslid 

mevrouw E.P. Wildeman- Wisse (1885-1968) 

maakte nog de schampere opmerking dat de 

(openbare) school aan de Gasthuisstraat ‘goed 

schoon geschuurd zou moeten worden om alle 

rode bacillen te laten verdwijnen’. Het zal ironisch 

zijn bedoeld. Wildeman- Wisse was het eerste 

vrouwelijke raadslid in de gemeente en echtgeno-

te van de onderwijzer van de openbare lagere 

school. In mei van hetzelfde jaar wees de Raad een 

verzoek van de SDAP om een bijeenkomst te 

mogen houden op de Hof af. Als reden gaf men 

aan dat het plein zich er niet voor leende en 

verkeerstechnisch problematisch was.

 Wildeman -Wisse verzette zich ook fel tegen deze 

afwijzing. Zij beschuldigde B&W van ‘versteend 

conservatisme’ om een ‘toekomstige’ regerings-

partij als de SDAP zo te behandelen. Het baatte 

niet. Raadslid Klinkenberg betwijfelde of er wel 

zo’n behoefte onder de Amerongse bevolking was 

voor een dergelijke manifestatie. Hij werd gevolgd 

en het voorstel tot afwijzing werd met 1 stem 

tegen aangenomen. 

Mevr. Wildeman was vaker de luis in de pels. Ze 

eiste openbaarheid van stukken en streefde naar 

meer openheid. Vaak werden haar voor Ameron-

gen te vooruitstrevende voorstellen weggestemd. 

Toen in het kader van bezuinigingen haar 

echtgenoot werd ontslagen als onderwijzer aan 

de lagere school, bestempelde ze dat als een 

politieke beslissing. Een vergelding voor (naar 

Amerongse begrippen) haar militante opstelling. 

Haar man werd werkloos. Een jaar later verdween 

Wildeman- Wisse uit de Raad. De schoolstrijd was 

ten einde en de rust keerde weer in Amerongen.

Affiche SDAP
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HOE MAAK JE EEN GRAAF? 
HET ONDERWIJS VAN DE KINDEREN VAN KASTEEL AMERONGEN
Merel van der Vaart

Slechts vier jaar duurt het huwelijk tussen 

Henriette en Frederik Christiaan. Het echtpaar 

heeft tijdens dat korte huwelijk drie kinderen op 

de wereld gezet. Henriette is 31 wanneer haar 

man op 50-jarige leeftijd sterft. 

Ze blijft achter met twee peuterzoontjes, Godard 

Adriaan en Frederik Willem, en een babydochter 

genaamd Christina. 

Frederik Christiaan was graaf van Athlone, een 

titel die zijn vader van Willem III had gekregen, 

baron van Agrim en vrijheer van Amerongen. Het 

is aan Henriette om te zorgen dat deze titels en de 

daarbij behorende macht en welvaart overgedra-

gen worden aan haar oudste zoon. Ze hertrouwt 

niet, een nieuwe echtgenoot heeft wellicht 

andere prioriteiten. 

Henriette van Nassau-Zuylestein is zelf ook van 

gegoede komaf. Haar vader, Willem Hendrik, is 

niet alleen de achterneef van stadhouder Willem 

III (tevens de koning van Engeland, Ierland en 

Schotland) maar ook diens vertrouweling en 

adviseur. Haar moeder is de Engelse Jane Wroth, 

hofdame van koningin Mary II, de echtgenote van 

Willem III. 

Henriette staat in de geschiedenis van kasteel 

Amerongen bekend als een kasteelvrouw die de 

inrichting aanpaste aan de mode van de 18e 

eeuw. Maar naast het herinrichten van haar 

woning, is Henriette ook verantwoordelijk voor de 

opvoeding en opleiding van haar drie kinderen. Dit 

is een taak die zij zeer serieus neemt, want ze 

moet haar zoons en dochter klaarstomen voor een 

positie binnen de hoogste rangen van de 

samenleving. En om die positie goed te kunnen 

vervullen, is een gedegen opleiding cruciaal. 

Dankzij de vele archiefstukken die bewaard zijn 

gebleven, waaronder de briefwisselingen tussen 

Henriette en haar kinderen, komen we veel te 

weten over het onderwijs van Godard Adriaan, 

Frederik Willem en Christina, die voluit Ursula 

Christina Reynira heet. 

Naar de dorpsschool
Na het overlijden van hun vader wordt Godard 

Adriaan vaak Milord genoemd, zijn jongere broer, 

Frederik Willem, is de Baron. Hun zusje wordt 

Christina of soms zelfs Chrisje genoemd. Al van 

jongs af aan moeten de kinderen zich bewust zijn 

van hun positie en met name de onderlinge 

Henriette van Nassau-Zuylestein (1688-1759) en 
Frederik Christiaan van Reede van Ginkel (1668-1719)

Ursula Christina ReyniraFrederick WillemGodard Adriaan
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verschillen en de verwachtingen die daarmee 

gepaard gaan. Hoewel de jongens duidelijk elk een 

eigen toekomst in het verschiet hebben, trekken 

ze hun hele schoolperiode gelijk op. Christina 

bewandelt haar eigen pad, maar geniet net als 

haar broers goed onderwijs. Godard Adriaan is zes 

jaar als hij voor het eerst naar school gaat, zijn 

jongere broertje gaat gelijk mee en is dus vijf. Ook 

Christina gaat met vijf jaar naar school. Alle drie de 

kinderen krijgen les op de dorpsschool. 

Na een paar jaar les op de dorpsschool zat voor de 

meeste kinderen in de 18e eeuw het onderwijs 

erop, maar de stadse elite had de mogelijkheid om 

voor hun kinderen privéonderwijs aan huis te 

organiseren. In een dorp als Amerongen is dat, ook 

voor de kasteelheer, eigenlijk geen optie. Het is 

opvallend dat van alle dorpen op de Utrechtse 

Heuvelrug, in Amerongen de schrijfvaardigheid 

het hoogst is. Het onderwijs aan de dorpsschool is 

goed. De heer (of in het geval van Henriette de 

vrouw) van Amerongen heeft het voorrecht de 

dorpsonderwijzer te benoemen. 

Krijgen de drie kinderen van Henriette les van de 

dorpsonderwijzer omdat deze zo goed is? Of is 

het onderwijs zo goed, omdat de bewoners van 

het kasteel hier zelf belang bij hebben en er dus op 

toezien een competente onderwijzer aan te 

stellen?

In Amerongen wordt Nicolaas Bak in 1713 

aangesteld als schoolmeester. Uit de rekeningen 

van de familie Van Reede blijkt echter dat niet 

alleen meneer Bak, maar ook mevrouw Bak docent 

is. Meneer geeft les aan de zoons en mevrouw 

geeft onderwijs aan Christina en voert ook haar 

eigen administratie. 

In de kost
De zoons van gegoede families gingen doorgaans 

op hun tiende naar een Latijnse, of de steeds 

populairder wordende Franse school. Vaak was 

het bij deze scholen mogelijk, maar niet 

noodzakelijk, om in de kost te gaan. Ook voor 

meisjes waren er Franse scholen, maar omdat 

minder ouders hier de noodzaak van inzagen, 

waren deze dunner gezaaid en daarom per 

definitie een kostschool. Het onderwijs voor 

meisjes en jongens verschilde, met name omdat 

scholen niet alleen aandacht besteedden aan 

vakken die we ook vandaag de dag nog in het 

curriculum terugvinden, maar ook lesgaven in 

omgangsvormen, etiquette, zang en dans. Om als 

volwassenen een plek onder de elite in te kunnen 

nemen, hadden jongens en meisjes verschillend 

onderwijs nodig, zo was het idee. 

Godard Adriaan en Frederik Willem zijn (bijna) 10 

en 9 jaar oud als ze aan hun vervolgonderwijs 

De leesplank
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beginnen. Ze gaan in Utrecht in de kost bij hun 

docent, meneer Brazi, en zijn vrouw. Hoewel de 

jongens nog niet echt ver weg zijn, onderhoudt 

Henriette een uitgebreide correspondentie met 

de docent van haar zoons. Uiteraard moeten er 

praktische afspraken gemaakt worden, maar 

daarnaast wordt Henriette regelmatig geïnfor-

meerd over de gezondheid en de studievoortgang 

van de jongens. Kinderziektes zijn nog een 

wezenlijk gevaar en aan het eind van de zomer- 

vakantie in 1726 moet meneer Brazi Henriette 

dan ook geruststellen dat er in Utrecht geen 

besmettelijke ziektes heersen en het voor de 

jongens veilig is om hun lessen te hervatten. Ook 

de jongens zelf schrijven hun moeder regelmatig.

Op het lesprogramma staan onder andere Frans en 

Latijn. En ook al zijn ze nog jong, het lijkt erop dat 

de broers al achterlopen op hun klasgenoten die 

thuisonderwijs hebben genoten. Meneer Brazi 

beklaagt zich in 1727 dat de jongens geen Frans 

willen spreken en moeten afleren overal op te 

klimmen. Er moet nog heel wat gevormd en 

gekneed worden eer Milord en de Baron gedrag 

vertonen dat hun stand waardig is. Wanneer de 

jongens hun moeder schrijven, doen ze dit vrijwel 

altijd in het Nederlands. Ze vertellen haar over de 

dingen die ze meemaken en delen nieuwtjes. 

Soms worden ze uitgenodigd door kennissen van 

hun moeder om te komen dineren. Bij de Van 

Renswoudes worden ze “mannifiek getrackteert 

[…] met tien schootele eete.” Twee jonge broers, 

kinderen nog, die samen in de kost gaan en te 

dineren worden gevraagd door een volwassen 

echtpaar, we kunnen ons er tegenwoordig weinig 

bij voorstellen.

Na twee jaar wisselen de jongens van school en 

verhuizen naar Den Haag. Ze zijn nu 11 en 12. In de 

hofstad maken de jongens kennis met echt 

elite-onderwijs. De kostschool wordt gerund door 

meneer en mevrouw Miron, de voertaal is Frans en 

Nederlands spreken is verboden. De brieven die de 

jongens naar huis sturen, soms samen en soms 

individueel, zijn nog steeds in het Nederlands 

geschreven, al beloven de jongens hun moeder 

regelmatig dat de volgende brief écht in het Frans 

zal zijn. In 1730 maken ze die belofte eindelijk 

waar. Als Godard Adriaan 13 is, meldt hij zijn 

moeder dat hij Ovidius van het Latijn naar het 

Frans moet vertalen. Iets wat tegenwoordig niet 

eens van een examen-leerling wordt verwacht. 

Desalniettemin schrijft Miron aan Henriette dat 

de jongens een achterstand hebben, zowel op het 

gebied van hun studie als hun manieren. Ook zijn 

de heren volgens hun docent nog te weinig 

bekend in de gegoede kringen, al wordt hun 

sociale leven langzaamaan drukker. Ze gaan zelfs 

op visite bij de latere stadhouder Willem IV, rond 

die tijd een twintiger, en spelen met zijn pages.

Henriette is bevriend met de moeder van Willem 

IV, Maria Louise van Hessen-Kassel, dus heel 

verwonderlijk is deze connectie niet. Naast 

‘schoolse’ vakken krijgen de jongens les in 

tekenen, dans, schermen en toneel. In de 

berichten van Miron blijkt dat de broers verschil-

lende talenten hebben. Godard Adriaan kan goed 

leren, maar krijgt tot zijn 15e schrijfles. Frederik 

Willem kan netter schrijven en wordt omschreven 

als zachtaardig en hoffelijk.

Ook Christina gaat naar een Franse kostschool in 

Den Haag, ze is nog maar 10 jaar oud als ze daar 

aan de school van mevrouw Le Febre begint. Ook 

zij krijgt taalles, in ieder geval Frans en Engels, en 

afgaand op haar brieven doet haar Frans niet 

onder voor dat van haar broers. Verder krijgt 

Christina godsdienstles, schrijfles en les in 

handwerken, dansen en etiquette. Net als haar 

broers gaat ze bij andere welgestelde gezinnen op 

visite, blijft ze op de hoogte van de lokale mode en 

woont ze bijvoorbeeld in Voorburg de installatie-

ceremonie van een minister bij. 

Alle drie de kinderen komen rond dezelfde leeftijd 

terug naar huis. Frederik Willem en Christina zijn 

15 en Godard Adriaan is 16. Voor Christina zit het 

onderwijs erop. Vijf jaar later, in 1739, trouwt ze 

Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken. Haar 

broers zullen na een pauze van ongeveer twee jaar 

hun studie voortzetten. 

Naar de universiteit
Henriette deelt formeel de voogdij over de 

kinderen met haar zwager, Reinhard van Reede. 

In de praktijk bemoeit Reinhard zich nauwelijks 

Reinhard van Reede (1678-1747) 
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met het onderwijs van de kinderen. Reinard, heer 

van Ginkel en Middachten, bekleedt verschillende 

militaire functies voordat hij in 1727 wordt 

aangesteld als gezant aan het hof van de koning 

van Pruisen. Hij trouwt nooit, bezoekt Henriette 

en de kinderen wanneer het kan en ondersteunt 

Henriette wanneer dit nodig is. 

In 1732, als de jongens hun tijd aan de Franse 

school hebben afgerond, raakt Reinhard meer 

betrokken bij hun onderwijs en toekomstplannen. 

De voertaal aan de universiteiten is nog altijd 

Latijn en dat betekent dat de jongens zich bij hun 

studiekeuze niet hoeven te beperken tot het 

aanbod in Nederland, zoals de universiteiten van 

Leiden, Utrecht of Harderwijk. Uiteindelijk gaan 

de broers pas in 1734 naar de universiteit en valt 

de keuze op Marburg. 

Volgens hun oom geeft een studie in het 

buitenland de broers een voorsprong op jonge 

mannen die de Zeven Provinciën nooit verlaten. 

Godard Adriaan en Frederik Willem worden 

vergezeld door een gouverneur, Martin Iber, en 

een valet genaamd Herman. Iber is bekend in 

Marburg en verantwoordelijk voor de praktische 

organisatie. 

Ook op de universiteit is er naast vakken als 

wiskunde en geschiedenis aandacht voor zaken 

als tekenen, dansen, schermen en paardrijden. 

Opnieuw gaan intellectuele, fysieke en sociale 

ontwikkeling hand in hand. De universitaire studie 

van de broers is kostbaar, er worden duizenden 

guldens naar Marburg verstuurd en van Godard 

Adriaan en Frederik Willem wordt dan ook hun 

volledige inzet verwacht. Henriette zit krap bij kas 

en haar zwager steunt haar met leningen en 

andere financiële constructies. 

In 1736 maken de broers plannen om via een 

rondreis langs Kassel, Straatsburg en Parijs naar 

huis te komen, maar wegens geldgebrek wordt de 

reis uitgesteld. Dan slaat het noodlot toe: Frederik 

Willem krijgt de kinderpokken. Hij moet 25 dagen 

in quarantaine en geneest. Maar dan wordt ook 

zijn broer ziek. Godard Adriaan heeft al vanaf 

jonge leeftijd last van zijn longen en het 

vermoeden is tegenwoordig dat hij aan astma 

leed. Binnen een week sterft hij. Voor de hele 

familie moet dit een grote schok zijn en voor 

Frederik Willem heeft het overlijden van zijn broer 

grote gevolgen. Niet alleen staat hij er nu alleen 

voor, ineens is hij en niet zijn broer, die zo goed kon 

leren, de erfgenaam van zijn vader. 

Reinhard gaat zich nog meer met de opvoeding en 

toekomst van zijn neef bemoeien. Iber en Frederik 

Willem reizen heen en weer tussen het prinselijk 

hof in Kassel en Reinhard in Berlijn. Ondanks de 

vele jaren intensieve studie lijkt het Frederik 

Willem als jongvolwassene niet te lukken een 

mooie positie te verwerven. Ook de huwelijks- 

onderhandelingen met de vrouw die hij op het oog 

heeft willen niet vlotten. 

In 1742 besluit Henriette te verhuizen naar haar 

woning in Utrecht en op een gouden schaal 

overhandigt ze de sleutel van kasteel Amerongen 

aan haar zoon. Later dat jaar wordt Frederik 

Willem 25 jaar en treedt hij toe tot de Utrechtse 

Ridderschap. Ook trouwt hij toch nog met de 

vrouw die hij voor ogen had: 

Louisa van Wassenaer van Duivenvoorde. Drie jaar 

later wordt hij lid van de Raad van State en in 1746 

krijgt hij een aanstelling in de Raad van de 

admiraliteit van Westfriesland en het Noorder-

kwartier. Zijn jarenlange opleiding werpt eindelijk 

zijn vruchten af.

Universiteit Marburg
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EEN LEERMONUMENT
Cees Oosterwijk 
Illustratie door Ilse Werdler

Dat niets verrees zonder geduld of zelfs wat schoolse strijd:
Dwars door rangen en standen vonden we saamhorigheid.

Te midden van die prachtige natuur
Staan ze daar, die grote drie met hun monumentale structuur

Als gidsen vanuit een rijk verleden
Wijzend naar een toekomst met kennis en plezier

Want ook een leven lang leren
Verdient zo nu en dan een speelkwartier.

Als er nog geen was,
Dan zouden we er één op moeten richten
Een monument van statuur
Oprijzend uit de natuur
Iets om van te leren
Om met liefde te beheren
Om te koesteren, niet om te vereren!

In ons dorp, draait alles al eeuwen om de grote drie
Alsof het schrijvers zijn, of cabaretiers
Maar hier betrof het onderwijzers, graven en dominees
Die zorgden niet alleen voor educatie
Maar ook dat alles bleef zoals het was
En niet eens zozeer vanwege discriminatie
Maar gewoon, zoals het groeien van het gras
Of het ophangen van je jas. 

Het was je lot, je sociale determinatie
Waardoor je werkte op het veld
Of stroopte in de uiterwaarden
Waardoor je misschien voedsel, maar geen kennis vergaarde
Dan moest je wonen op het kasteel of op catechisatie in de consistorie
Pas veel later werden zij, ook zonder geld
Of de juiste geloofspapieren
Gelijkwaardige scholieren
Dus blijven we bij al het moois in ons Amerongen
Er toch steeds weer van doordrongen

OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN  LEERMONUMENT
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LEREN IN AMERONGEN
Jacqueline Ruijs

Het kleuteronderwijs in Amerongen
In de anderhalve eeuw vóór ons werd op diverse 

plekken in het dorp kleuteronderwijs aangeboden. 

Al in 1877 bestond er aan de Gasthuissteeg nr. 16 

een bewaar-, brei- en naaischool, vernoemd naar 

de oprichtster gravin Elisabeth Mary Child Villiers, 

de zus van de heer van Amerongen, graaf van 

Athlone. 

Tot 1930 werd dit schooltje geleid door 

onbezoldigde vrijwillige leidsters. Door gebrek 

aan personeel is de kleuterschool toen opgehe-

ven. 

In 1948 is het kleuterschooltje weer heropend 

met één klas en één klas in huize Oranjestein door 

de diaconessen van het Zendingshuis. 

In 1956 werd de oprichting van de tweede 

christelijke kleuterschool, de Elisabeth- 

kleuterschool aan de Burg. jhr. H. vd Boschstraat 

nr. 65-67 in het voormalig postkantoor een feit. 

De kleuters werden bezig gehouden door 

juffrouw. Nanny en zr. Empetha, één van de 

zendingsdiaconessen in Amerongen.  

In 1984 fuseerde deze kleuterschool met de 

School met den Bijbel, nu de Wilhelminaschool.

In 1956 was opnieuw uitbreiding van kleuter- 

onderwijs noodzakelijk. Dat resulteerde in het 

verenigingsgebouwtje ‘Lenteleven’ aan de 

Emmalaan. Dit noodgebouwtje van de kleuter-

school aan de Emmalaan werd in 1978 op 

spectaculaire wijze verplaatst naar de plaats van 

de basisschool aan de Prinses Beatrixlaan.

De kleuterscholen gingen uiteindelijk in 1980 

samen met de dependance van het Zendingshuis 

in het kader van de Mammoetwet verder als 

onderdeel van het christelijk onderwijs onder het 

bestuur van de Vereniging ‘een school met den 

Bijbel’.

De School met den Bijbel
Graaf Aldenburg Bentinck, die meer dan halve 

eeuw het bestuur van de School met den Bijbel 

had geleid als voorzitter, overleed in 1940. Ten 

tijde van de Tweede Wereldoorlog werden de 

de 1ste Elisabeth kleuterschool

De kleuterklas met zr. Empetha

Elisabeth Mary v. Reede, 1841
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scholen diverse malen gevorderd door het Militair 

Gezag en de bezetter. Bovendien was brandstof-

schaarste in die tijd een groot probleem. De 

klassen vonden diverse keren tijdelijk onderdak in 

elkaars locaties, dan wel in de voormalige 

sigarenfabriek van dhr. A. Bos, in Kerkheem, het 

verenigingslokaal van de Gereformeerde kerk en 

het paviljoen van Kasteel Amerongen. In 1944 

werd het onderwijs zelfs een heel jaar om die 

reden stopgezet. 

Na 1945 verbeterde het onderwijs geleidelijk en 

kwam er aandacht voor de fysieke ontwikkeling, 

schoolzwemmen (in het Rijnbad, aan het einde 

van de Veerweg) en tandheelkundige zorg. 

Het leerlingenaantal bleef maar groeien. In 1955 

werden op het Zandvoort 2 noodlokalen in 

gebruik genomen. Bestuurlijk was het die jaren 

bijzonder druk.

Naast de oprichting van de plaatselijke ULO bleek 

vanwege continue toename van het aantal 

leerlingen een tweede lagere school noodzakelijk. 

Deze werd geopend in 1967 aan de Beatrixlaan/

hoek Koenestraat.  

Na een grootscheepse verbouwing van de School 

met den Bijbel in 1969 werd de naam gewijzigd in 

De Wilhelminaschool. 

Nieuw was bovendien, dat vanaf die tijd de 

scholieren iedere woensdagmiddag vrij kregen.

In 1980 kwam de Wet op het Basisonderwijs tot 

stand, waarmee een fusie van de beide basis- 

scholen met het christelijk kleuteronderwijs in het 

dorp een feit was. De namen ‘Beatrixschool’ en 

‘Lenteleven’ werden veranderd in De Regenboog-

school. Vanaf nu werd onderwijs aangeboden in 8 

groepen. En eind jaren ’80 kwam de eerste 

personal computer op school! 

 

Verdere samenwerking in de regio kwam tot stand 

aan het eind van de 20ste eeuw middels de 

oprichting van een federatie van 16 scholen (met 

260 medewerkers en 3500 leerlingen). En vanaf 

2006 behoort overblijven rond het middaguur tot 

de standaard service.

‘Meester Gé en juf Nel Visser’ aan het woord 

klas met 40 leerlingen te staan. Geen 

gemakkelijke opgave. Gé maakte er een 

gewoonte van om aan het begin van het 

schooljaar alle namen van de kinderen uit 

zijn klas uit het hoofd te leren. 

Het echtpaar stond bekend als conse-

quent, doch rechtvaardig! Ook Nel raakte 

vergroeid met het Amerongse dorpsleven, 

waarin zij zich veel meer thuis voelde dan 

in de grote stad. Al moest zij in de 

beginjaren wel accepteren, dat men soms 

een werkende echtgenote in het onderwijs 

niet zo vanzelfsprekend vond. Tijdens hun 

loopbaan organiseerden zij met hun 

collega’s jaarlijks activiteiten als 

kinderspelen, de Sinterklaasintocht,  

de avondvierdaagse, Koninginnedag- 

optochten, etc. Dat hoorde gewoon bij je 

takenpakket als leerkracht. En Gé was ook 

nog eens 52 jaar als organist verbonden 

aan de kerk en dirigeerde diverse koren.

Wilhelminaschool

Het echtpaar Visser is geen onbekende in 

‘ons’ dorp. Evenals vader Visser. Hij werd 

bekend als de componist van het 

Amerongs Volkslied, geschreven ter 

gelegenheid van een gebeurtenis op het 

Kasteel in 1929. Zoon Visser herschreef de 

muziek voor Ons Genoegen. Hij verliet 

Amerongen na de kweekschool voor een 

plaatsing aan een school in Den Haag. Daar 

leerde hij Nel kennen. In feite haalde dit 

Haagse meisje hem over terug te keren 

naar Amerongen, waar zij uiteindelijk 

beiden tientallen jaren voor de klas hebben 

gestaan. In die tijd was dat niet zo 

gebruikelijk. Immers… een vrouw bleef 

thuis om voor de kinderen te zorgen. Gé 

begon zijn Amerongse carrière op De 

school met den Bijbel. Een jaar later stapte 

hij over naar het noodgebouw aan de 

Beatrixlaan, omdat de school aan de 

Gasthuisstraat uit zijn voegen groeide.  

Het was destijds heel gewoon om voor een 
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De openbare school en de vrije school
De openbare school De Breeakker is uiteindelijk 

verhuisd naar nieuwbouw aan de Breelaan. De 

naam van een schoolhoofd – dhr. Dave Pezarro 

mag zeker niet worden vergeten! 

Hij was bijzonder betrokken bij het dorp 

Amerongen en het Kasteel in het bijzonder, samen 

met zijn echtgenote. Van zijn hand verschenen in 

het verleden een aantal publicaties over o.a. het 

Kasteel en het Tabaksteeltmuseum. 

In de loop van de jaren slonk het leerlingenaantal 

op de Breeakker en raakte het gebouw verouderd. 

Ondanks fusie-afspraken met de gemeente 

Veenendaal bleek het aanbod van openbaar 

onderwijs in Amerongen begin 2000 niet meer 

haalbaar en verdween het tenslotte helemaal uit 

het dorp. Maar daarmee eindigt niet een droom, 

idee of wens eigenlijk. 

Een aantal ouders in Amerongen wil opnieuw 

graag vrijeschoolonderwijs voor hun kinderen. Er 

werd een eerste gesprek gevoerd en sindsdien is 

er een soort stroom ontstaan. Een stroom die “als 

vanzelf” toewerkt naar een mooie gezonde 

openbare vrijeschool. 

De ouders hebben de samenwerking met 

Wereldkidz opgezocht, een openbare stichting 

waar 26 scholen bij horen. Na een periode van 

onderzoeken en werven is in augustus 2018 de 

openbare vrijeschool ‘Het Sterrenbos’ gestart. 

Eerst met twee kleine klasjes in een noodlokaal in 

de Allemanswaard en later in het schoolgebouw in 

de Allemanswaard. Ouders hebben hard 

meegewerkt om alles in orde te krijgen, 

schilderen, spullen verzamelen en inrichten. 

Gordijntjes zijn genaaid en poppenbedjes kregen 

een mooi plekje. 

In het tweede schooljaar zijn er weer veel kinderen 

bij gekomen. De kinderen van de hoogste klassen 

zijn binnen het gebouw verhuisd naar de 

bovenverdieping. Zo hebben de kleuters beneden 

meer ruimte om te spelen en de oudere kinderen 

boven meer ruimte om te leren. Het komende 

schooljaar hoopt men het schoolplein te kunnen 

verbouwen naar een mooi en uitdagend groen 

plein om op te spelen. 

In het komende schooljaar 2020/2021 start de 

vrije school met 60 leerlingen!

De Menora-mavo 
Begin jaren ’60 hadden de toenmalige bestuursle-

den van de School met de Bijbel – dominee Zwaan 

en Evert Brevé - een goede kijk op de behoefte 

aan middelbaar onderwijs voor de Amerongse 

jeugd. Mede dankzij hun initiatief werd de start 

van de Christelijke ULO in Amerongen een feit op 1 

augustus 1965 met aan het hoofd het toenmalig 

hoofd van de basisschool, directeur dhr. A.N. Maris. 

De school dankt zijn naam aan de 7-armige 
Dhr. Dave Pezarro

Vrije school ‘het Sterrebos’
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kandelaar; het logo werd ontworpen door een van 

de leerkrachten, dhr. G.P. Smaling.

De school startte met 2 leerkrachten en 43 

leerlingen in 2 bovenzalen van het Dorpshuis en 

groeide al snel als streekschool. Het aantal 

leerlingen verdubbelde in één jaar tijd. Dankzij een 

urgentieverklaring van de Gemeente Amerongen 

kon vrij snel een semipermanent houten 

schoolgebouw gerealiseerd worden aan de 

Tabakslaan nr. 9.

In het 25-jarige bestaan van de ULO hebben 

honderden kinderen uit Amerongen, Eck en Wiel, 

Maurik, Elst, Leersum en zelfs Wijk bij Duurstede 

hier hun felbegeerde diploma behaald. 

Begin jaren ’90 fuseerde de Menora-mavo met 

scholen uit Veenendaal met een sluiting van de 

locatie tot gevolg. Op het terrein lag een optie 

voor sociale woningbouw. De besluitvorming 

hieromtrent bracht veel onrust binnen het 

gemeentelijk apparaat. Bemiddeling vanuit de 

Provincie bleek noodzakelijk. Er werd een 

commissie Zwartboek en commissie Inspraak in 

het leven geroepen. Het brede onderzoek 

resulteerde er uiteindelijk in, dat na eind 1994 de 

raadsvergaderingen vanaf die tijd allemaal 

openbaar werden.

Amerongers leren van elkaar
Van oudsher werd In Amerongen het vak van 

tabaksteler onderwezen van vader op zoon.

In molen Maallust kan men zich ook nu nog steeds 

bekwamen in het vak van molenaar. Vakonderwijs 

is er niet meer in Amerongen. Maar in de tweede 

helft van de 20ste eeuw kwamen tal van lokale 

initiatieven tot stand ‘ter leringh ende vermaeck’. 

Zo kan men zich bij meerdere koren in Amerongen 

aansluiten om zich te bekwamen in de zangkunst, 

instrumentaal bij Ons Genoegen of bij SKIAM. En 

natuurlijk ook op het gebied van sport en spel zijn 

er veel mogelijkheden. Het Infocentrum van 

Utrechts Landschap en stichting Dorp & Natuur 

bieden regelmatig workshops aan middels 

begeleide wandeltochten in de natuur rondom 

Amerongen. En de leefgemeenschap Bethanië 

(voorheen Zendings-Diaconessenhuis Bethanië) 

organiseert verschillende cursussen voor mensen 

die zichzelf willen ontwikkelen, zoals taal- en 

typelessen. De cursussen zijn ook bedoeld voor 

migranten.

Sport en spel
Lokale sport- en spelinstructeurs mogen bij dit 

thema niet worden vergeten! Generaties lang al 

staan enthousiaste sportievelingen wekelijks 

paraat om hun leerlingen te onderwijzen in de 

regels van het spel, zowel binnen als buiten. 

Sportverenigingen als DVSA, HC de Haaskamp, 

korfbalvereniging Hemurenge, de SVA en ZV De 

Blauwe Schuur speelden en spelen nog steeds een 

belangrijke rol in de sportieve ontwikkeling van de 

Amerongers. Hockeyclub de Haaskamp werd bijna 

50 jaar geleden opgericht door Henk Linders 

(overleden in april 2020). Hij leidde jarenlang met 

veel succes deze club en bracht Amerongen zelfs 

in contact met buitenlandse clubs. DVSA werd al in 

1945 opgericht vanuit een aantal buurtelftallen. 

De club startte aan de Bergweg op een veld tegen-

over het Zendingshuis, nu Dorpsakker De Parel. 

Als kleedhok fungeerde een oude tramwagon.

De overige clubs zijn van recenter datum. Al deze 

clubs danken hun bestaan en successen aan de 

vele betrokken begeleiders en instructeurs;

dát staat als een huis…

Team leraren Menora-mavo
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MUZIEKLES, TEKENLES, TUINIERLES, IMKERLES, 
NAAILES EN WHISKYLES 
Roeland Schweitzer

Nee, er staat geen stoplicht in Amerongen, 

maar echt…. je kunt hier op duizend manieren 

iedere dag heel veel leren. Niet alleen in het 

reguliere onderwijs, maar ook daarbuiten 

hebben we in Amerongen talloze uitstekende 

deskundigen op velerlei gebied die hun kennis 

met liefde delen. Onze lokale schilder, 

schrijver en spreker Roeland Schweitzer 

vertelt: 

“Toen onze IJsbrand klein was, leerde hij op 

woensdagmiddag al een beetje timmeren van 

timmerman Wams. Hij timmert nog steeds de 

sterren van de hemel. Onze Bouke leerde 

bügel spelen bij de Koninklijke fanfare Ons 

Genoegen. Hij heeft hierin niet doorgezet, 

maar menig kind is amateur muzikant 

geworden dankzij de eerste muzikale stappen 

bij de fanfare. Er zijn ook gitaarleraren en 

andere muziekdocenten in Amerongen. Onze 

Bouke leerde judo. 

Anno nu kun je nog steeds naar voetbaltrai-

ning, hockeytraining en tennisles. Het gaat 

niet alleen om het spelletje, maar ook om 

teamvaardigheden en sociaal gedrag. Een 

beste opmaat naar de grote wereld. Onze 

Majlis leerde typen in Leersum en ging op 

balletles, ze leerde paardrijden. Katri gaf 

vroeger keramieklessen, daar is uiteindelijk 

het Klei Atelier Amerongen in de Overstraat 

uit voortgekomen. Je bent ook welkom bij 

Jessica Benjamins die een atelier werkplaats 

heeft langs de dijk.

 Amerongen had tot een paar jaar geleden een 

goed lopend ‘open atelier’ waar allerlei 

kunstenaars lesgaven. Hier is de Amerongse 

Zomerschool uit voortgekomen, vier dagen 

tekenen en schilderen, nu in Langbroek. Op het 

Kasteel loopt een imker rond, bij hem kun je zo 

in de leer. Als vrijwilliger kun je op het kasteel 

heel veel leren. Reijertje Kroeze gaf naailes in 

haar winkel in de Overstraat en vandaag 

zijn er vast ook nog goede naaidocenten in 

Amerongen. Bij Natuurlijk kun je 

workshops volgen waarin planten worden 

gebruikt. Ook de vereniging Dorp en 

Natuur geeft soms cursussen, net als de 

Heemkundige stichting en het Utrechts 

Landschap. 

Marie Brummelhuis en soms ook anderen 

geven schrijfcursussen via het cursus- 

project. Dat cursusproject heette vroeger 

‘Amerongen maakt Amerongen wijzer’. 

Mensen die ergens goed in waren deelden 

hun kennis en ervaring. Prachtig. Er zijn 

ieder jaar allerlei leuke cursussen, 

kunstgeschiedenis, fotograferen, 

presenteren en nuttige zaken als ‘koken 

voor mannen’ en ‘whisky proeven’.
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MONTESSORIONDERWIJS IN AMERONGEN
Willem Brouwer 

Op 27 augustus 1947 richtten de heren A.C. Kars 

(Dokter Kars voor de Amerongers en de heer A. 

Vooren (Werknemer bij Dagnelie en Cox) namens 

de opgerichte Stichting van voorbereidend en 

lager onderwijs op Montessori grondslag een 

verzoek aan het gemeentebestuur om ruimte 

beschikbaar te stellen voor 20 kinderen in de 

leeftijd van 3 tot 7 jaar. De verwachting was dat dit 

aantal zou toenemen. Men had daarvoor de 

rechterkamer van het vroegere Hotel Lievendael 

(nu architectenbureau Bronsvoort Blaak) en de 

aansluitende suite op het oog. En daar moest de 

start van deze onderwijsvorm plaatsvinden. Het 

ministerie van O.K.W. verleent subsidie, maar een 

aanvraag bij het gemeentebestuur werd niet 

zomaar ingewilligd. De gemeenteraad was 

verdeeld en vond een dergelijke school naast de 

bestaande scholen (openbaar en christelijk) niet 

nodig. De inspectie van het onderwijs was wel 

positief gestemd over deze ontwikkeling. In het 

archief in Wijk bij Duurstede zijn een tweetal 

brieven van B&W te vinden, gericht aan de 

Inspectie over het verstrekken van deze subsidie. 

Een positieve variant en een negatieve variant. 

Alleen de negatief gestemde brief werd 

verzonden. Kortom een gemeenteraad die 

verdeeld is en eigenlijk geen heil ziet in deze 

onderwijsvorm en dat is per definitie een 

moeizaam begin voor deze school. Toch groeide 

het aantal leerlingen in 1947 van 20 naar 40 in 

1949*. De slechte accommodatie hielp vervolgens 

niet mee om het onderwijs adequaat uit te voeren. 

Men verhuisde naar het Zandvoort en betrok het 

gebouw van de heer A. Bos, de vroegere 

tabaksfabriek (nr. 13). 

De groei kwam tot stilstand: een leerlingenlijst uit 

1951 vermeldt nog maar 25 leerlingen. De hoge 

ouderbijdrage werkte ook al niet mee om het 

voortbestaan van deze onderwijsvorm op 

montessoribasis te continueren. Uiteindelijk 

bleek het montessorionderwijs niet langer 

levensvatbaar in Amerongen. Als oud-leerling, 

geboren en getogen in Amerongen, kijk ik wel 

terug op een fantastische lagere schooltijd met 

veel vrijheid, waarbij het eigen initiatief volop 

werd gestimuleerd. Landelijk is het montessori-

onderwijs tegenwoordig een volwaardige 

onderwijsvorm die op vele plaatsen wordt 

aangeboden. 

*  Nader onderzoek in de gemeentelijke archieven 
 was vanwege het Covid-19 virus niet mogelijk. Hotel ‘het Lievendael’
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STICHTING KUNST IN AMERONGEN  
MUZIEKONDERWIJS EN ANDERE KUNSTEN
Jan Kalkoven

In 1984 werd het ‘Muziekonderwijs Amerongen’ 

opgericht na sluiting van de Regionale Muziek-

school Zuid-Oost Utrecht in Doorn. Er waren 

voldoende leerlingen om te starten met blokfluit, 

piano en dwarsfluit. Gert-Jan Jansen gaf de 

dwarsfluit- en pianolessen. Voor blokfluit hadden 

we achtereenvolgens Aartje van Vliet, Fransien 

Jepma, Caroline van der Grift, Petra Snel en 

Ineke ten Hoeve. In 1993 kwam Coen Zeeman 

gitaarlessen geven. De lessen vonden toen plaats 

in de muziekruimte aan de Utrechtsestraatweg. 

Activiteiten waren de jaarlijkse uitvoeringen door 

de leerlingen en het optreden van popbandjes. 

In 2001 werd de Stichting Kunst in Amerongen 

(SKiAm) opgericht met cursussen voor beeldende 

kunst: tekenen, schilderen en keramiek. Al snel 

volgde een initiatief voor Algemene Muzikale 

Vorming (AMV) voor kleuters en een jeugdorkest. 

In 2009 werden SkiAm en Muziekonderwijs 

samengevoegd. In 2010 ging Carline Gieszen 

vioolles geven. Een nieuw initiatief was de 

zanggroep ‘Amezongen’ en een toneel-musical-

uitvoering in de kasteeltuin ter gelegenheid van 

het eerste lustrum van SKiAm.

De belangstelling voor SKiAm-cursussen werd 

minder, maar het muziekonderwijs bleef op peil 

met jaarlijks 35 tot 40 leerlingen. In de afgelopen 

35 jaar hebben ongeveer 600 kinderen en een 

tiental volwassenen een muziekinstrument leren 

bespelen. Daarnaast werd het Filmhuis

 Amerongen opgericht. Dit is inmiddels een 

Amerongs-Leersumse activiteit, die tegenwoor-

dig plaats vindt in De Binder en de Allemanswaard. 

Daar zijn sinds 2014 ook de muzieklessen, nog 

altijd gegeven door Coen (gitaar), Gert-Jan (piano/

keyboard), Carline (viool) en Fransien (blokfluit 

thuis). Als uitvloeisel van de SKiAm-cursussen 

heeft Jessica Benjamins het atelier ‘Ieders Kunst’ 

geopend voor keramiek, schilderen, tekenen en 

andere beeldende kunsten.

Blokfluitles van juf Fransien
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HET CURSUSPROJECT AMERONGEN
Jolanda Boersma 

Het Cursusproject maakt al sinds 1973 deel uit van 

Amerongen en de Amerongers. Opgericht in een 

tijd dat de overheid een manier zocht om de 

bewoners in nieuwbouwwijken te stimuleren 

elkaar te ontmoeten. Het verbinden van onze 

dorpsgenoten door samen een cursus te volgen, 

kennis op te doen en elkaar te ontmoeten, is nog 

altijd het kader waarbinnen het Cursusproject 

opereert. 

Het begon met een inschrijfavond in september 

waar docenten en geïnteresseerden elkaar 

konden spreken en waar je je ook direct moest 

inschrijven want anders was je te laat. Nu kun je je 

inschrijven wanneer het je uitkomt op onze 

website en wordt je op de hoogte gehouden van 

de nieuwste cursussen via onze digitale 

nieuwsbrief en via onze kalender die 2x per jaar in 

de brievenbus ligt. 

Het thema ‘Leermonument’ past goed bij het 

Cursusproject. De cursussen, workshops en 

lezingen vinden altijd plaats in de mooie 

gebouwen en monumenten die ons dorp heeft. 

Locaties die in Amerongen een podium bieden 

voor lokale activiteiten, zoals bijvoorbeeld 

De Tram, Buitenlust, de Napoleonschuur - ook al 

toen het nog bibliotheek was - en de Tabaks-

schuur van het Utrechts Landschap. Maar 

verbinding zoeken we ook met nieuwe locaties 

zoals de Proloog en Allemanswaard; dit zijn 

weliswaar geen monumenten, maar wel 

belangrijke plaatsen in ons dorp. 

Leermonumenten zijn niet alleen gebouwen; ook 

docenten tellen in dit rijtje mee. Velen zijn al lange 

tijd bij ons, zoals Wim Gieszen, onze kok van Koken 

met Wim die vorig jaar afscheid van ons heeft 

genomen na ruim 25 jaar trouwe dienst. Of het 

Amerongse koor VoiceMail, ooit ontstaan uit een 

workshop van het Cursusproject, gegeven door 

dirigente Elien van der Meer. Zij geeft na al die 

jaren nog steeds leiding aan dat koor. En onze 

cursusbegeleiders die op vrijwillige basis het 

Cursusproject hebben mogelijk gemaakt zijn 

natuurlijk ook leermonumenten!.

In de afgelopen 15 jaar hebben we ongeveer 850 

cursussen, lezingen en workshops georganiseerd, 

goed voor ruim 7100 deelnemers. Mooie 

aantallen waar we blij mee zijn. En nog steeds zijn 

Amerongers en buurtgenoten uit de plaatsen om 

ons heen geïnteresseerd in onze cursussen. 

Misschien is het Cursusproject Amerongen zelf 

ook wel een leermonument.  Techniform



4342 OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN  LEERMONUMENT

• Putten L.P. van en Buiten A.V.A.P., Anna van Rijn 

van Jutphaes, Kroniek van een Ieven in het 

zestiende eeuwse dorp Jutphaes,  

(Rotterdam z.j.)

• Putten L.P. van, Amerongen, een ‘aenzienlijck 

vleck’, (Utrecht 2013)

• Vaart, M.J. van der, Het onderwijs van de 

kinderen van Henriette van Nassau-Zuylestein 

tussen 1719 en 1739, Bachelorscriptie Taal- en 

Cultuurstudies Universiteit Utrecht, (Utrecht 

2008)

• Booy, E.P. de, De Weldaet der Scholen: Het 

plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht 

van 1580 tot het begin der 19e eeuw 

(Bloemendaal 1977).

• Mulder, A.W.J., Het kasteel Amerongen en zijn 

bewoners (Maastricht, 1949) 

• Jubileumuitgave ‘25 jaar Menora-mavo’

• 100 jaar Vereniging ‘Een School met den Bijbel 

te Amerongen’ en Honderd jaar Wilhelmina-

school Amerongen 1908 - 2008 

Colofon

Redactie:

www.openmonumentendagamerongen.nl 

www.facebook.com/OpenMonumentendag 

Amerongen

Foto’s: 

Kasteel Amerongen, Cursusproject Amerongen, 

SKIAM, Wikipedia, OMD landelijk, Heemkundige 

Stichting, persoonlijke archieven

Vormgeving en realisatie: 

Novad Creatieve Merkversterkers

www.novad.nl

Dankwoord
Onze dank gaat uit naar de hieronder genoemde 

personen voor hun bijdragen voor dit  

themaboekje.

•  Leo van Putten, historicus en voorheen docent 

geschiedenis aan het Anna van Rijn College te 

Nieuwegein

•  Merel van der Vaart, historicus; verbonden aan 

de Universiteit van Amsterdam en conservator 

stadsgeschiedenis stedelijk museum Schiedam

•  Jolanda Boersma, voorzitter bestuur 

cursusproject Amerongen

•  Gé en Nel Visser, beiden voormalige leerkracht, 

verbonden aan de Wilhelminaschool, 

respectievelijk De Regenboog

•  Willem Brouwer, Ameronger pur sang en vele 

jaren betrokken bij Kasteel Amerongen; o.a. 

historisch onderzoek en coördinatie suppoos-

ten en rondleiders

•  Roeland Schweitzer, dichter, schrijver, coach en 

mede-oprichter Schworks, Woord & Beeld.

•  Cees Oosterwijk, tekst & muziek,  

‘Dichterbijkunst’ 

• Ilse Werdler, illustrator & kunstenaar

•  Jan Kalkhoven, Secretaris SKiAM en  

coördinator muziekonderwijs

•  Suzanne Keijzer, schoolleider Wereldkidz 

Sterrenbos, Vrije School Amerongen

Sponsoren
Deze publicaties kwamen tot stand met steun van 

de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rabobank 

Rijn en Heuvelrug, Stichting Mien van ’t Sant, LVG 

Advocaten, INBO, Abbing Zeist.

Door al deze onmisbare bijdragen kan de Stichting 

Open Monumentendag Amerongen dit thema-

boekje huis aan huis verspreiden.

Bronnen
De voornaamste gegevens voor het schrijven van 

dit gehele themanummer zijn ontleend aan:

• Verschillende archiefstukken in Het Utrechts 

Archief (HUA)

• Amerongse Courant in archief Regionaal 

Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

• Kurpershoek, E&E., Amerongen, geschiedenis 

en architectuur, (Zeist 1996)

• Boekholt P. Th. F.M. en de Booy E.P.,  

Geschiedenis van de school in Nederland, 

(Assen/Maastricht,1987)

• Kooy, P., ‘Stad en platteland’, in: van Holthoon 

F.L. (red.), De Nederlandse samenleving sinds 

1815. (Assen-Maastricht,1985)

• Mulder, A.W.J., Het kasteel Amerongen en zijn 

bewoners (Maastricht, 1949) 

• Planque, P. A. de, Valcooch’s Regel der Duytsche 

Schoolmeesters, (Groningen 1926)
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OVERZICHT GENERATIELEZINGEN

1e Generatielezing 2013, Macht&Pracht

“Erfgoed in de Etalage” door Prof. Johan de Haan 

Leo van Putten over zijn boek “Amerongen, een 

aenzienlijck vleck” en met zang van de Amerongse 

mezzo-sopraan Eva Kroon 

 

2e Generatielezing 2014, Op Reis

“Nederlanders op Grand Tour” door Paul Schnabel 

Robbert-Jan van der Veen over zijn “gedroomde 

toekomst van Amerongen” en met Yingshan Hu 

op de Erard Vleugel.

 

3e Generatielezing 2015, Kunst en Ambacht

“Voorwaarts in de Achteruit, Oefening baart 

Kunst, al 200.000 jaar” door Cornel Bierens. 

Nienke van de Pol (1989) over “Design en 

Ambacht” en Martin Oei (1996) op de Erard 

vleugel.

 

4e Generatielezing 2016,Iconen en Symbolen

“Wat is de noodzaak van lokale identiteiten” door 

Prof. Herman Pleij

Arend Ardon in gesprek met Caroline Lolkema en 

Jorg Arends over de Amerongse Identiteit en met 

zang van Mezzo-sopraan Eva Kroon en pianiste 

Carolien Drewes.

 

5e Generatielezing 2017, Boeren, Burgers en 

Buitenlui

“De Chic van het Landleven” door Ileen Montijn. 

Arend Ardon in gesprek met Trea van Vliet, 

Jemima de Brauwere en Rene Munsters over 

Vergezichten voor Amerongen en met muziek 

door Marta Fitzsimmons Carnero, Lorena 

Fernandez en Hannie Ritmeijer.

 

6e Generatielezing 2018, In Europa

“Er bestaat wel degelijk een Europese cultuur en de 

Nederlandse cultuur is daar een deel van” door 

Maarten van Rossum.

Arend Ardon in gesprek met Mirjam Blott over het 

Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed en met 

accordioniste Sofie de Klerk.

 

7e Generatielezing 2019,  

Plekken van Plezier

”Generaties, plaatsen van herinnering, de Canon, 

kerken en plezier” door Prof. dr. van Oostrom 

Arend Ardon in gesprek met Eva Kroon over “Het 

podium is overal, in een concertzaal en tussen de 

mensen” en met Camiel Boomsma op de vleugel.

 

8e Generatielezing 2021 

3 september 2021 

Samenrongen

OMD 2012 

Roeland Schweitzer

Macht en Pracht

OMD 2013

Walda P. Van Wolde

Jan Alleman Op Reis

OMD 2014

Walda P. Van Wolde

Kunstenaar of Ambachtsman

OMD 2015

Albert Goudberg

Tjonge jonge ik woon in Amerongen

OMD 2016

Roeland Schweitzer

Open

OMD 2017

John Boer

Een Middagje Nederrijn

OMD 2018

Greet Beukenkamp

Met de Muziek Mee

OMD 2019

Roeland Schweitzer

Leermonument

OMD 2020

Cees Oosterwijk

OVERZICHT GEDICHTEN  
OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN




