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INLEIDING 

Amerongen staat bekend als de parel van de 

Utrechtse Heuvelrug. Ieder jaar met Open 

Monumentendag komen duizenden bezoekers 

naar het meesterlijke dorp om de monumentale 

rijkdom te bewonderen. Het thema van 2015 

‘Kunst en Ambacht’ geeft u als bezoeker of 

bewoner handvatten om het dorp eens wat 

gedetailleerder te bekijken. Wat leert het 

voegwerk van de ambachtsman in de muren van 

oude en nieuwere monumenten. Hoe fraai zijn de 

houten constructies van de tabaksschuren. Hoe 

ziet de recent gerestaureerde toren van de 

Andrieskerk eruit. Veel valt te zien en te 

ontdekken voor de oplettende kijker …

Met Kunst en Ambacht zal op Open  

Monumentendag 12 en 13 september 2015 

zowel de kunst als het ambacht in en rond het 

monument centraal staan. Daarom volop 

aandacht voor de architectuur maar ook voor de 

toegepaste kunsten die daarin te zien zijn en de 

inspiratiebron die monumenten zijn voor andere 

kunstvormen, zoals podiumkunsten, beeldende 

kunsten, letteren of muziek. 

Is het toeval of beleeft de kunstwereld een 

nieuwe trend, die van ambachtelijke technieken?  

‘De voorhoede experimenteert recent weer 

driftig met ambachtelijke technieken’, stelt 

Louise Schouwenberg, docent aan de Design

academie, in de Volkskrant. ‘Niet alleen zijn 

schilder en beeldhouwkunst weer terug, maar 

ook keramiek en borduren. Het begon eind jaren 

negentig in de vormgeving en nu verdwijnt in de 

kunst het taboe op ambacht en traditie.’

Neem de tijd en geniet van de vele uitingen van 

Kunst en Ambacht in Amerongen.

Wij danken iedereen  die aan de realisatie van het 

themaboekje Meesterlijk Amerongen heeft 

meegewerkt. Onmisbaar zijn alle bijdragen die 

het ons mogelijk maakten om het boekje gratis 

huis aan huis te verspreiden.

Wij wensen u veel leesplezier! 

Stichting 

Open Monumentendag 

Amerongen
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KUNSTENAAR OF AMBACHTSMAN

Zonlicht speelde in het dorp op de kasseien.
De toren hield het zware weer op afstand

dat zich vanaf de Rijn tegen de oever vlijde.
Jan Janszoon schoof de dekens aan de kant.

Op de ezel stond een spieraam klaar
om met linnen te bespannen.

De hoeken perfect haaks,
was het werk van timmermannen.

De schilder wilde eindelijk eens breeduit,
niet gebonden zijn aan maten

op zoek te gaan naar het monumentale,
het ambacht achter zich te laten.

’Kunst gaat erover jezelf te overstijgen, 
buiten de geijkte paden gaan’, dacht hij hardop
terwijl zijn vrouw niet anders deed dan zwijgen

en dacht: ‘dat wordt alweer een grote flop.’

Op hete kolen at hij zijn ontbijt
overtuigd de ommezwaai te maken.

Als gezant van een nieuwe tijd
zou hij de oude wel eens even kraken.
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Maar lengte en breedte hielden hem in het gareel.
Bij gedachte aan kunst groot als de kosmos

weigerde ten langen leste zijn penseel.
Hij was geen volbloed, maar een simpel ros.

Hij besloot om met beide benen op de grond te blijven
verankerd aan het ‘zijn’ te zijn, géén droomfabriek,

maar lekker met zijn vingers wrijvend in de verf
ambachtsman zijn, óók heel artistiek.

In de avond nam hij afscheid van zijn kwasten
en besloot de dag als altijd in de kroeg.

Nadat ze hem op vele borreltjes vergastten
begaf zijn lever het de ochtend vroeg.

Zijn vrouw schonk hem daarop aan de wetenschap
en zo ontstond met hulp

van zijn blootgelegde achterkwab
‘De anatomische les van dr. Tulp’.

O ironie om als voetnoot dood
voorbeeld te zijn geweest voor een artiest

die wél naar de planeten vlood
en de eeuwigheid aan zijn kwasten spietst.

Jan Janszoon ligt nu in zijn kist gestript
enkel door de dood gehuldigd.

Ook al was hij eerder ambachtsman dan kunstenaar;
we zijn hem dankbaarheid verschuldigd.

Albert Goudberg
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ARCHITECTUUR, DE MOEDER VAN ALLE KUNSTEN

Bij gebouwen waar representatie een 
belangrijke rol speelt, zijn de toege-
paste en vrije kunsten het rijkst  
vertegenwoordigd en krijgt het  
- decoratieve - ambachtswerk een 
bijna exclusieve status. Maar ook  
bij meer sobere gebouwen, waar de 
indeling en inrichting bijna uitsluitend 
utilitair is, is de link met ambacht 
aanwezig. Hierna worden de meest 
karakteristieke objecten van  
Amerongen beschreven.

Drostehuis
Het oudste nog bestaande overheidsgebouw 

bevindt zich aan de Drostestraat 27 en staat 

bekend als het Drostehuis. Het werd in 1675 

gebouwd als onderkomen voor de drossaard van 

Amerongen. De bewaking en handhaving van de 

goede zeden in het dorp waren een taak voor het 

‘gerecht’, het bestond uit de drossaard, de 

burgemeester(s) en de schepenen. Amerongen 

was een zogenaamde ‘hoge heerlijkheid’ met het 

recht om criminele zaken te behandelen. De ten 

oosten van het dorp opgerichte galg (de 

fundamenten zijn nog zichtbaar) symboliseerde 

dat Amerongen de hoge rechtsmacht bezat. 

Het Drostehuis is opgetrokken in classicistische 

stijl. Een bordes tussen bakstenen muurtjes met 

ambachtelijke ijzeren balustrades leidt naar de 

ingang in het midden van de gevel. In de periode 

16651700 wordt de ‘strakke stijl’ toegepast, de 

laatste fase van het Hollands classicisme. 

Strengheid en voornaamheid werden verkregen 

door een strak ritme van de gevelonderdelen. 

De Hof
De Hof is vanouds het bestuurlijk centrum van 

Amerongen. Waarschijnlijk komt de plaats van de 

Hof overeen met die van de middeleeuwse 

vroonhof vanwaar de landgoederen, in bezit van 

de domproost van Utrecht, rondom Amerongen 



werden beheerd. Aan de Hof is de oude 

standensamenleving nog herkenbaar. Zowel het 

burgerlijk bestuur (gemeentehuis), de kerkelijke 

autoriteit (Andrieskerk) als de adel (Herenhuis 

Lievendaal) hadden hier hun verblijven. In het 

laatste huis was Jonkheer de Pesters de eerste 

bewoner. Ook woonde aan de Hof 4 de oud 

wethouder en invloedrijke tabakshandelaar  

G.P.J. Versteegh (18561941). Onder zijn 

wethouderschap werd Amerongen uitgebreid en 

werden de woningbouwvereniging, de gasfabriek 

en het waterleidingbedrijf opgericht. De Hof 

toont de oude geschiedenis van het dorp, kijk 

maar eens rond. De Andrieskerk als oudste 

gotische pronkstuk (12e eeuw), het in eclecti

sche stijl opgetrokken ‘Lievendaal’. Het sobere 

18eeeuwse Hofhuis en het uit de jaren 50 van 

de 20e eeuw stammende voormalige Raadhuis. 

Lievendaal/Oranjestein
Aan de Hof/Drostestraat staan twee fraaie 19e 

eeuwse herenhuizen. Beide zijn gebouwd in de 

voor de 19e eeuw kenmerkende eclectische stijl. 

Beide huizen zijn witgepleisterd en geven de Hof 

extra grandeur. De huizen zijn voorzien van 

pleisterwerk als versiering van het gebouw. 

Boven de ramen zijn versieringen in de vorm van 

‘wenkbrauwen’ geplaatst. Beide huizen hebben 

geblokte hoekpilasters beneden en gladde 

pilasters met decoraties op de bovenverdieping. 

Toen in 1989 Huize Oranjestein werd verkocht, 

werd in verband met het gezichtsbepalend 

karakter vastgelegd dat het huis een ‘fatsoenlijk’ 

karakter behield en dat er geen casino, drugs

centrum of bordeel in mocht komen. 

Dorpspomp
Op de Hof staat ook de fraaie in 1883 vervaardig

de dorpspomp. De watervoorziening behoorde 

natuurlijk tot de taken van de burgerlijke 

overheid. Een fraai stukje 19eeeuws ambachts

werk. De pomp werd vervaardigd in de ijzer

gieterij ‘de Prins van Oranje’ in Den Haag. Gietijzer 

was een nieuw materiaal dat voor het eerst in 

1750 toepassing vond in GrootBrittannië. De 

gieterij gaf een modellenboekje uit waarin alle 

mogelijke voorbeelden stonden. De versiering 

van de pomp vertoont aan de basis krullerige en 
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florale motieven. Aan de bovenkant zijn 

vrouwenkopjes verwerkt. Een klein ambachtelijk 

monument dat de moeite waard is om eens even 

bij stil te staan. De pomp is op z’n plaats blijven 

staan, ook al kreeg Amerongen al in 1930 

waterleiding, wat de pomp overbodig maakte. 

Raadhuis
Het in 1954 in gebruik genomen gemeentehuis 

van Amerongen heeft geen monumentale status 

en is bovendien z’n functie na de gemeentelijke 

herindeling op 1 januari 2006 verloren. Er is nog 

geen herbestemming voor het pand en het wordt 

tijdelijk bewoond. Het uit twee bouwlagen 

bestaande gemeentehuis werd gebouwd onder 

leiding van architect J.G.A. Heineman in de 

zogenaamde Delftseschoolstijl. Het staat op de 

plaats van het rond 1630 gebouwde rechthuis. 

Het is een gebouw met trapgevels, met aan de voorkant een bordestrap met balustrade. Het 

gemeentehuis is in de buurt van de oude 

bouwtraditie op de Hof gebleven met het bordes 

en bijbehorende bordestrap. Jaarlijks is het in 

gebruik op feestdagen als Koninginnedag of bij 

de intocht van Sinterklaas. 

Scholen
In 1867 werd aan de Gasthuisstraat een nieuwe 

school gebouwd naar de plannen van B. de Vries 

uit Wilnis. De school werd in 1883 vergroot en in 
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1897 van een verdieping voorzien. De school is in 

de typische 19eeeuwse eclectische stijl 

gebouwd. De hoofdvormen van het bakstenen 

gebouw worden aangegeven door witte geblokte 

Dorische pilasters en witte lijsten tussen de 

verdiepingen en langs de dakrand. Het is nog altijd 

in gebruik als christelijke lagere school. De 

uitbreiding was niet voldoende en in 1906 werd 

een tweede School met den Bijbel gestart aan de 

Jhr. H. van den Boschstraat 2. Er werd aan deze 

school een onderwijzerswoning aangebouwd. 

Alleen deze woning rest nog, de schoollokalen zijn 

afgebroken.

 

Begraafplaats
De begraafplaats aan de oostzijde van het oude 

dorp is zeker een bezoek waard. Het heeft niet 

voor niets in 1998 de monumentenstatus 

gekregen. Op de oudst bekende plattegrond van 

de begraafplaats is te zien dat deze in 1829 

nagenoeg vierkant van vorm was. De indeling 

bestond uit vier begraafvakken van gelijke 

grootte, omgeven door paden, met aan de 

oostzijde een rij grafkelders. Er staan zandstenen 

nummerpaaltjes, die voorheen zwart en wit 

geschilderd waren. Deze paaltjes hebben een 

bijzondere herkomst: het zijn montantstenen 

(basaltstenen) van de voormalige ramen uit de 

Andrieskerk, die in deze periode van nieuwe 

ramen werd voorzien. De begraafplaats is in 

oorsprong verdeeld in drie klassen, te weten huur

graven, eigen graven en zogenaamde ‘onvermo

genden’. Het merendeel bestaat uit zogenaamde 

‘eigen graven’, met eeuwigdurend recht. 

Er zijn veel familiegraven aanwezig, grafkelders 

en keldergraven, die bedekt zijn met eenvoudige 

liggende dekplaten van hardsteen, vaak alleen van 

de familienaam voorzien. Ook zul je bij deze 

graven veel stèles (tablet of pilaar) met alleen de 

familienaam aantreffen. De grafmonumenten uit 

de periode tussen circa 1880 en 1910 zijn in veel 

gevallen omgeven door smeedijzeren hek werken. 

De grafmonumenten op de zandgraven hebben 

doorgaans staande stenen aan het hoofdeinde. 

Meestal zijn hier meerdere personen van één 

familie begraven. 
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We zien dat, behalve de heren en vrouwen van 

het kasteel Amerongen en ridderhofstad 

Natewisch, in de grafkelders veelal de notabelen 

van het dorp begraven werden. Leden van de 

familie De Ridder waren rentmeester op het 

kasteel en ook zien we grafmonumenten van 

dominees en burgemeesters. Verder is heel 

bijzonder het grafmonumentje van het eerste 

kindje van de beroemde kunstschilder  

Jan Toorop, die in 1887 korte tijd in Amerongen 

woonde. Er is een brief uit 1913 waarin Toorop 

verzoekt om verlenging van de grafrechten voor 

dit kindergraf van Mary Annie Toorop. Helaas is 

van de top van de grafsteen een deel weggeno

men, mogelijk een beeldje, kruisje of vaasje. Ook 

zijn er scheuren ontstaan en is het monumentje 

hard aan restauratie toe. Het is voor deze tijd, 

waarin de kindersterfte zo groot was, vrij 

bijzonder dat er zoveel aandacht aan een 

kindergrafje werd besteed. 

Op de uit 1829 daterende en meerdere malen 

uitgebreide begraafplaats zijn meerdere stijlen 

uit de kunstgeschiedenis herkenbaar, door 

ambachtsmannen weergeven in de funeraire 

grafornamenten. Op het eerste gezicht ogen de 

grafmonumenten sober. Wanneer de grafmonu

menten nauwkeurig worden bekeken, kom je 

toch herkenbare symbolen tegen. Op een relatief 

groot aantal stenen uit met name de jaren dertig 

en veertig van de 20ste eeuw is een gestileerde 

palmtak te zien, met als betekenis dat eeuwig 

groen gelijkstaat aan eeuwig leven. Op het 

grafmonument Van Reede Ginkel is een vlinder 

afgebeeld, een bekend symbool voor verganke

lijkheid. De neoclassicistische vormgeving is 

kenmerkend voor de tijd en passend in de traditie 

om terug te grijpen op de oudheid. Ook de fakkel 

is een symbool dat uit de oudheid dateert, waarbij 

de omgekeerde fakkel de dood en de brandende 

fakkel (hernieuwd) leven symboliseert. Dit 

symbool is terug te vinden op de grafkelder van 

de familie Taets van Amerongen. Op een enkel 
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monument is een kruis geplaatst, waarbij 

vermoedelijk sprake is van een overledene van 

roomskatholieke huize. 

Andrieskerk
Als er één plaats is in Amerongen waar de 

geschiedenis je omringt, dan is het in de 

eeuwenoude Andrieskerk. Voor de bouw van de 

Kerk van het Heilig Kruis en Sint Andreas (nu 

kortweg Andrieskerk genoemd) was er een 

oudere kerk, de St. Pieter. Deze kerk zal rond het 

jaar 1000 zijn gesticht door aartsbisschop 

Heribert van Keulen of door de abdij van Deutz. In 

de 13e eeuw werd begonnen met de bouw van 

een eenbeukig Romaans kerkje met een absis en 

een sacristie op de plaats van de huidige 

Andrieskerk. De familie van Zuylen van Natewisch 

komen we in de eerste eeuwen van de geschie

denis van deze kerk als kerkrentmeesters tegen. 

De kerk had een reeks kapellen, waaronder de 

Natewischkapel. Aan de buitengevel van de 

Andrieskerk is nog een gevelsteen ingemetseld 

waarin staat vermeld dat Gerritszn. van Zuylen 

van Natewisch een kapel gewijd aan de heilige 

Catharina heeft laten bouwen. De vermelding dat 

deze kapel gesticht is in het jaar 1418, slaat 

overigens niet op de huidige kapel, maar op de 

kapel van voor de reformatie. De huidige kapel is 

van na de reformatie en werd gebruikt als 

graftombe voor de familie. Tijdens de restauratie 

van 1953 kwam deze grafkelder daadwerkelijk 

tevoorschijn. Volgens de aannemer waren de 

lijken van de familie nog in goede staat en waren 

ze met witte kousen aan begraven. De grafkelder 

is ten behoeve van een nieuw luchtkanaal 

ontruimd en de stoffelijke resten zijn bijgezet in 

een hoek van dezelfde kapel.

Het oudste deel van de kerk is gemaakt van 

tufsteen, hiervan zijn restanten te vinden aan de 

noordzijde. Aan de buitenzijde is dit goed te zien 

en samen met de muur van de sacristie staan we 

dan voor de laatste resten van de oude romaanse 

kerk. Later werd overgegaan op baksteen. In 

Nederland werd baksteen voor het eerst door de 

Romeinen op grote schaal toegepast. Na hun 

vertrek raakte deze techniek echter weer in 

onbruik. Vanaf de 12e eeuw werd het steenbak
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ken weer opgepakt. In de loop van de 15e eeuw 

werd de Andrieskerk verder uitgebouwd tot de 

gotische parel die die nog steeds is.

De Andriestoren
De toren van de kerk bepaald al eeuwen het 

gezicht van Amerongen. De vorm is afgeleid van 

de Utrechtse domtoren. De reden daarvoor zou 

liggen in de aanhoudende strijd tussen de 

bisschop als wereldlijk leider van het Sticht en de 

annexatiedrift van Geldersen en Hollanders. De 

bouw van de toren naar Utrechts model moest 

duidelijk maken dat Amerongen tot het Sticht 

behoorde. De toren van Amerongen is een wel 

heel fraai en rijk versierd exemplaar. In de toren  

muren zijn gildetekens te vinden, het merkteken 

van de ambachtslieden die de toren bouwden. 

Vergelijkbare merktekens zijn in andere 

‘Utrechtse’ torens gevonden. De bouwers vormden 

een reizend gezelschap van kerkenbouwers.

Kerkinterieur
De kerk is ook aan de binnenzijde van grote 

monumentale waarde en een bezoek meer dan 

waard. Aan de noordoostzijde achter de 

preekstoel bevinden zich 15eeeuwse fresco’s 
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met afbeeldingen van de heilige Christoffel en 

het leven van de martelaren Erasmus en Cunera. 

Het is de oudste vorm van beeldende kunst die in 

Amerongen te vinden is. Aan dezelfde wand 

bevindt zich een oude altaarsteen van rode 

zandsteen, waarschijnlijk afkomstig van de 

voorganger van de Andrieskerk, de St. Pieters

kerk. De vijf wijdingskruisen op de bovenzijde van 

het altaar symboliseren de wonden in het lichaam 

van Christus.

Iets verder liggen twee 16eeeuwse zandstenen 

beelden van Goert van Reede en zijn vrouw 

Geertruid van Nijenrode. Goert van Reede, de 

eerste van Reede die kasteel Amerongen 

bewoonde, stierf op 19 april 1585. Zijn stoffelijk 

overschot werd als eerste van de Van Reedes 

overgebracht naar de nieuwe grafkelder in het 

koor van de Andrieskerk. Zijn vrouw Geertruid zou 

hem nog twintig jaar overleven alvorens ook zij 

werd bijgezet in het familiegraf. Boven het graf 

werden de door beeldhouwer Colijn de Nole 

gemaakte levensgrote beelden van het echtpaar 

geplaatst. Ze hebben nu een wat verborgen plaats 

achter de preekstoel gekregen.

Een eenvoudig stukje ambachtelijk handwerk 

vindt u ook op de grond onder de fresco’s. Daar 

bevindt zich de grafsteen van de heer Goldbach, 

drossaard van Amerongen uit de vroege 19e 

eeuw. Na 1827 werd het wettelijk verboden nog 

langer in de kerk te begraven. Vele grafzerken zijn 

verdwenen, de steen van de heer Goldbach heeft 

de tijd doorstaan. Ambachtelijk steenhouwers

werk dat ook in vele varianten nog is terug te 

vinden in het in meerdere opzichten ‘laatste’ 

openbare terrein, de begraafplaats.

Kasteel Amerongen
Het architectuurmonument bij uitstek van 

Amerongen is zonder twijfel het in strakke 

classicistische stijl herbouwde kasteel. Het biedt 

aan zowel de buiten als de binnenzijde een 

ontdekkingstocht door kunst, architectuur, 

ambachtelijk werk en veel meer. Wandel eens 

naar de zuidwestelijke zijde en kijk goed naar de 

gebruikte stenen.  

U zult het verschil zien met de rest van het 

gebouw. U ziet hier de ingepaste resten van het 

oude, uit de 13e eeuw stammende kasteel, dat 

tijdens de Franse overheersing in 1673 aan de 

vlammen werd prijsgegeven. 
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Hendrik en Diederic Borre
Op 20 juli 1286 verklaarde graaf Floris V van 

Holland dat hij leenmannen aanstelde die een 

huis mochten ‘timmeren’ in Amerongen. Twintig 

jaar eerder werden al twee broers, Diederic en 

Arnoud Borre als ‘buyrluyden’ in Amerongen 

genoemd. Het is de eerste keer dat de naam Borre 

in relatie tot Amerongen voorkomt in de bronnen. 

Waren zij verkenners van de graven van Holland? 

We weten het niet. Twintig jaar later ariveren 

opnieuw twee broers, deze keer Hendrik en 

Diederic geheten. Nu is er geen twijfel aan wie zij 

behoren. Op 20 juli 1286, het is dan ‘Sinte 

Margriethen daghe’ verklaart graaf Floris V van 

Holland dat deze twee ‘syn mannen’ geworden 

zijn voor het huis ‘dat zij (mogen) doen 

timmeren’ bij Amerongen. 

Van de Borres op Amerongen is helaas weinig 

bekend. Jammer, want het had ons een beter 

zicht kunnen geven op het middeleeuwse huis en 

de lotgevallen in de roerige 15e eeuw toen het 

dorp Amerongen meermalen in het brandpunt 

van oorlogen en verwoestingen kwam te liggen. 

Het huis werd door de Borres in bezit gehouden 

tot in het begin van de 15e eeuw. Daarna volgde 

een periode waarin het huis Amerongen in 

verschillende handen kwam, tot uiteindelijk in 

1575 Goert van Reede het huis kocht van Gijsbert 

van Hemert. Het bleef daarna drie eeuwen lang in 

handen van dit geslacht. In 1852 vererfde het 

huis op ‘Lady Elizabeth’ als laatste Van Reede, 

maar haar huwelijk met de Engelsman Child 

Villiers bleef kinderloos. Na meer dan 300 jaar 

was zij de laatste Van Reede die het kasteel 

bewoonde. Zij heeft haar bezit in 1879  nagelaten 

aan haar 22jarige neefje Godard John  

George Charles graaf van Aldenburg Bentinck 

(18571940), die er meer dan 60 jaar zou wonen 

en een stempel zou drukken op de geschiedenis 

van Huis en dorp. 

Bentinck maakte samen met zijn vrouw het Huis 

klaar voor de 20e eeuw. In 1884 huwde hij met 

Auguste Wilhelmine Louise Adrienne Gravin van 

Bylandt, die zijn levensgezellin werd. Vier zonen 

en een dochter kwamen in het gezin en zorgden 

voor speelse geluiden in het kasteel. Het werd 

een echt familiehuis. De nodige aanpassingen 

werden verricht om het Huis aan modern 

wooncomfort te helpen. De gravin had een 

aanzienlijke bruidsschat ingebracht waarmee  

het echtpaar kasteel Amerongen kon laten 

restaureren. Er kwam een grondige restauratie op 

gang, waarbij onder andere elektriciteit en 

telefoon werden aangelegd. De verbouwing werd 

begeleid door niet de minste architect: Bentinck 

gaf de bekende Roermondse architect Pierre 
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Cuypers opdracht veranderingen aan te brengen. 

Toch bleef Bentinck zeer kritisch op de restaura 

tie en wilde hij dat er veel respect was voor de 

oude bouwgeschiedenis van het Huis. Met name 

de grote eetzaal en de bovenhal werden grondig 

aangepakt. Ook de tuinen van het kasteel werden 

heringericht. De tuinarchitect Hugo Poortman, 

een leerling van de bekende Eduard André, gaf de 

tuinen nieuwe glans. Hij veranderde de voormali

ge moestuinen langs de Drostestraat in 

neorenaissance en barokke siertuinen. Ook is 

de van oudsher bijzondere band tussen kasteel en 

inwoners zichtbaar in twee door de Amerongse 

bevolking aan Graaf Bentinck gegeven cadeaus, 

een sierhek en een lantaarn. Recht tegenover het 

kasteel staat de smeedijzeren, met bladmotieven 

bewerkte lantaarn uit 1919. Even verderop aan 

het eind van de met statige eiken beplante 

Margaretha Turnorlaan staat het in 1929 ter  

gelegenheid van het 50jarige jubileum van graaf 

van Aldenburg Bentinck geplaatste en door de 

bewoners bekostigde smeedijzeren hek.

Molen Maallust 
Van 1938 tot 2007 ontsierde een onttakelde 

molenstomp het dorpsgezicht van Amerongen. In 

2006 ging het eigendom van de molen over naar 

de stichting ‘De Utrechtse Molens’. Een jaar later 

werd de molenromp 17 meter verplaatst naar de 

hoek van de Molenstraat/Burgemeester  

Jhr. H. van den Boschstraat, de belt werd tot 4,5m 

opgehoogd. Eerst werd een nieuwe betonnen 

fundering gestort en werd het onderste deel van 

de molen in beton gegoten. Vervolgens werd de 

molen door het bedrijf Mammoet centimeter 

voor centimeter omhooggeduwd en op een 

wagen getild. Op de plaats van bestemming 

werden beide betonlagen op elkaar gelijmd. Op 

18 september 2009 was het werk aan de molen 

voltooid, binnenwerk en kap geplaatst en de 

roeden gestoken. Maallust past in een overgangs

periode waarin stoom en later elektriciteit voor 

ingrijpende veranderingen zorgden en tegelijker

tijd nieuwe kansen boden. 
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Boterfabriek 
Aan de Drostestraat werd in 1898 op initiatief 

van graaf Bentinck een stoomzuivelfabriek 

gebouwd, in het dorp vooral bekend geworden  

als de roomboterfabriek. Het is een breed pand 

met daarboven een industriële schoorsteen. De 

boeren brachten de melk met de kruiwagen, 

paard en wagen of hondenkar direct na het 

melken naar de fabriek. Inmiddels zijn in het pand 

een woonhuis en kantoor gevestigd. U kunt het 

aan de Drostestraat nog zien, de industriële 

schoorsteen is verdwenen. 

Tabaksschuren
Amerongen heeft een grote reputatie als 

tabaksproducent. Niet voor niets is het tabaks

museum in het dorp gevestigd en er zijn 

proefveldjes waarop tabak wordt verbouwd. Er is 

ook nog steeds een aantal tabaksschuren te 

bewonderen. Aan de oostzijde van het dorp is een 

informatiecentrum gevestigd in een tabaks

schuur met een proefveld ernaast.

De eerste vermelding van tabaksteelt rond 

Amerongen stamt uit 1645. In dat jaar kocht de 

kasteelheer van Amerongen een stuk land, te 

gebruiken als ‘toebaxcamp’. Er kwam wel een 

steeds grotere vraag naar mest. Mest was een 

absolute noodzaak voor de tabaksteelt. De druk 

op de resterende stukjes bos rond Amerongen 

werd steeds groter. Steeds meer heide was nodig 

voor de grote schaapskudden. Duivenpoep was 

nog beter, maar schaarser voorhanden. De 

kasteelheer liet aan de buitenzijde van de stallen 

waarschijnlijk de grootste duiventil bouwen 

binnen Nederland om de mest te kunnen 

opvangen en gebruiken. Nog altijd siert deze de 

oostzijde van het koetshuis.  

De tabaksteelt maakte van Amerongen een 

welvarend dorp. Maar ook een dorp waar de 

welvaart niet gelijk was verdeeld. Het werk van de 

tabaksboeren was zwaar en intensief. De 

tabaksschuren waren staaltjes van ambachtelijk 

vernuft, toegesneden op de voorwaarden 

verbonden aan het productieproces. Een 

belangrijke fase in het productieproces van de 

tabak is het drogen, dat gelijkmatig moet 

gebeuren. Het droogproces heeft in vergaande 

mate de verschijningsvorm van de tabaksschuren 

bepaald. In de gevels bevonden zich ventilatie

luiken die bij droog weer konden worden 



17

geopend. Al naar gelang de windrichting werden 

de luiken in de kopgevels of juist in de langs

gevels opengezet, met een droge luchtstroom als 

gevolg. Om de vochtige lucht uit de schuur te 

kunnen laten ontsnappen, kon men dakpannen 

van binnenuit oplichten door er stijlen onder te 

steken. Zo was er zowel een horizontale als 

verticale luchtstroom in de schuur.

De gevels van de tabaksschuren in het buitenge

bied zijn opgetrokken uit houten planken. Deze 

zijn horizontaal bevestigd, waarbij elke plank 

gedeeltelijk over de plank daaronder steekt.  

Deze bevestiging van planken wordt ‘potdeksel

werk’ genoemd. De planken zijn oorspronkelijk 

zwart van kleur doordat ze met teer zijn 

ingesmeerd. De top van de kopgevels wordt 

veelal bekroond met een makelaar, al dan niet 

voorzien van een huisteken (een zogeheten 

stiepelteken). Bij enkele tabaksschuren, gelegen 

in de bebouwde kom van Amerongen, zijn de 

kopgevels uitgevoerd in baksteen, vaak voorzien 

van vlechtingen. Het metselwerk is steeds 

voorzien van muurankers. De schuur aan de Burg. 

Jhr. Van den Boschstraat 19 en de schuren aan de 

Majoorsweg hebben zelfs alleen maar bakstenen 

gevels. De bakstenen gevels zijn mogelijk een 

vervanging van eerdere houten gevels. Baksteen 

is als materiaal immers duurder dan hout maar 

het gaat ook veel langer mee. Veel ambachtelijk 

werk is op deze Open Monumentendag met 

name aan deze bedrijfsgebouwen te zien.

Zuylestein
Op de grens met Amerongen bevindt zich het 

landgoed Zuylestein. Van het oorspronkelijke 

middeleeuwse kasteel resteren nog slechts 

onderdelen. Het kasteel werd aan het eind van de 

Tweede Wereldoorlog abusievelijk door de 

geallieerden gebombardeerd. Een ruïne restte. 

Tussen 1981 en 1983 werd op korte afstand van 

waar het oude kasteel stond een nieuw huis 

gebouwd. Aan de Rijksstraatweg is nog de in 

opdracht van Elisabeth Mary van Reede 

gebouwde 19eeeuwse portierswoning met 

bijbehorend hekwerk te bezichtigen. Ook zijn de 

oude omringende tuinmuren met smeedijzeren 

hekwerken en een deel van de aan de westzijde 

gelegen fraaie voorburcht (poortgebouw met 

zijhuizen) te zien.
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KUNST EN AMBACHT IN AMERONGEN 

De vroegste kunstuitingen                   
Amerongen heeft in zijn architectuur een rijke 

geschiedenis. Kunstenaars uit diverse perioden 

van de geschiedenis hebben het fraaie dorp in 

prenten, tekeningen en schilderijen vastgelegd. 

Jan van Goyen (15961656) schilderde zijn 

Rivierlandschap met veer, kerk en enkele  

huizen op de oever. Het is een van de fraaiste 

schilderijen waar het dorp op zichtbaar is. Maar 

ook tekenaars als Jan de Beijer (17031780), 

Paul van Lienden (17311797) en Anton Pieck 

(18951987) brachten het dorp met hun 

tekeningen tot leven.

1900, een nieuwe eeuw                                               
Welke positie nam Amerongen in rond het einde 

van de 19e en de eerste decennia van de 20e 

eeuw? Misschien wel een van de meest creatieve 

perioden in de Europese kunstgeschiedenis. 

Langs de Veluwezoom en rond Laren en Bergen 

verrezen, in navolging van het Franse Barbizon, 

kunstenaarsdorpen. De ligging van Amerongen, 

aan de voet van de Amerongse berg en grenzend 

aan de uiterwaarden, maakte het een unieke 

uitvalsbasis voor de beeldende kunsten.  

De in NederlandsIndië geboren Jan Toorop 

(18581928) kwam rond 1887 naar Amerongen. 

Hij werd vooral bekend als een symbolist en 

‘artnouveauschilder’. Toorop was ernstig ziek en 

zelfs tijdelijk blind en kwam vooral naar 

Amerongen om te herstellen. Er zijn geen 

tekeningen of schilderijen rechtstreeks aan zijn 

Amerongse periode toe te schrijven. 

Graaf Bentinck haalde een beroemde tijdgenoot 

van Toorop naar Amerongen, P.J.H. (Pierre) 

Cuypers (18271921). Cuypers groeide uit tot de 

eerste Nederlandse architect met internationaal 

aanzien. Zijn manier van werken leverde 

gezichtsbepalende werken als het Rijksmuseum 

en het Centraal Station in Amsterdam op.  
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Cuypers was de eerste Nederlandse architect die 

zich verdiepte in de constructieeigenschappen 

van de gotiek en die het ook aandurfde deze 

principes in de praktijk te brengen. Bentinck 

nodigde Cuypers uit om in het kasteel de grote 

eetzaal en de bovengalerij met zijn houten gewelf 

te decoreren. Cuypers ontwierp een fraaie 

balustrade rondom de trapopening. De boven

galerij is een imponerende ruimte. De hal gaat 

door twee verdiepingen heen en wordt afgedekt 

door een hoog houten gewelf gedecoreerd met 

de voor Cuypers zo kenmerkende beschildering. 

De naam van Cuypers dook ook op in relatie tot  

de Andrieskerk. Hij zou zijn ingezet om enige 

toevoegingen aan de Andrieskerk te realiseren. 

Nader onderzoek heeft inmiddels aangetoond 

dat de neogotische toevoegingen aan deze kerk 

niet door Cuypers zijn ontworpen maar door de 

uit Ellecom afkomstige architectaannemer  

Jan BrinkEvers. Deze is vrijwel zeker geadviseerd 

door zijn zoon, de bekende architect Hendrik 

Jorden Evers. Hendrik Jorden ontwierp onder 

andere het stadhuis van Rotterdam. 

In 1921 komt Gustaaf van Niftrik (oudoom van 

Nicolaas van Os) in het Drostehuis wonen. Hij 

schilderde vooral landschappen, maar hij staat 

ook bekend als beeldhouwer en tekenaar. Na zijn 

studie aan de Rijksacademie in Amsterdam 

verbleef hij regelmatig in Frankrijk, wat ook in zijn 

werk naar voren komt. In het Centraal Museum 

hangt ook werk van hem.

De komst van Toorop, Cuypers en BrinkEvers 

naar Amerongen betekende geen opwaardering 

van het dorp tot kunstenaarsdorp. Het werd geen 

kunste naarskolonie zoals Bergen, Oosterbeek of 

Laren. Het had natuurlijk best gekund, de natuur 

leende zich ervoor, maar het culturele klimaat 

niet. Amerongen was vooral een tabaksdorp en 

had niet de variëteit die de andere kunstenaars

kolonies wel hadden. Ook de invloed op het 

culturele klimaat vanuit het kasteel was (te) 

beperkt.

2000, een nieuwe generatie  
kunstenaars en ambachtslieden 
Hoewel Amerongen niet tot de kunstenaars 

kolonies uit de vroege 20e eeuw kan worden 

gerekend, kwamen de creatieve beroepen niet 

tot stilstand. Inmiddels is Amerongen een 21e 

eeuws dorp met veel oog voor kunst en ambacht. 

Vele professionele en amateurkunstenaars 

wonen en werken in het dorp. Het dorp kent schil

ders, beeldhouwers, uitvoerende musici en 

kunstenaars op het snijvlak van kunst en ambacht.

Het dorp maakte na de Tweede Wereldoorlog een 

snelle groei door. Het inwoneraantal verdubbelde. 

In het dorp werken inmiddels al jaren een aantal 

gevestigde kunstenaars van de nieuwe generatie 

op beroepsmatige basis.
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MARIOLENE FIKKERS-VAN RIJCKEVORSEL

Dertig jaar geleden is Mariolene Fikkers 

geboeid geraakt door batikken op 

natuurzijden stoffen. Na veel experi-

menteren heeft ze zich de techniek 

eigen gemaakt. Door gebruik te maken 

van was en laag over laag te schilderen, 

ontstaat er diepte. Het kleurgebruik 

creëert een krachtige sfeer en ruimtelij-

ke objecten ontstaan wanneer zij twee 

of drie doeken met elkaar combineert.

www.fikkers.com
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Artisans oefenen een ambacht uit en 

kunnen door ervaring en bekwaam-

heid de expressieve niveaus van een 

kunstenaar bereiken. Gijs van de Pol 

kun je een artisan noemen. Gijs 

werkt, vanuit zijn grote kennis van 

de historie van Amerongen, met een 

groot vakmanschap en met gevoel 

voor schoonheid aan gebouwen, 

interieur en meubels. De inrichting 

van De Wij Vorm in de Overstraat is 

daar een prachtig voorbeeld van.

GIJS VAN DE POL
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LÉON VAN DER LINDEN

Als natuurschilder en autodidact legt 

Léon van der Linden ‘wildlife’ vast in 

acryl- en olieverf. Zijn stijl is 

realistisch maar hij schildert geen 

foto’s na. Niet alleen met passie, 

maar ook met een zoektocht naar 

een vorm van realisme waarbij 

wetenschappelijke correctheid de 

leidraad is.

www.artboutique.nl/

kunstschilders/leon-van-der-linden



23

NIENKE VAN DE POL

Nienke van de Pol werkt op het snijvlak van kunst en ambacht. Zij studeerde af 

als Product Designer aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem. Als 

ontwerper richt zij zich op wat er in en rond de keuken gebeurt, zoekend naar 

de balans tussen functionaliteit en esthetiek. In haar concept store De Wij Vorm 

 zijn haar producten en die van andere jonge ontwerpers te vinden. 

  De collectie is uniek, handgemaakt, met aandacht  

  voor vakmanschap. www.dewijvorm.nl
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Beeldend kunstenaar Arris Tijsseling is ook een lang gevestigde 

naam. De werken van Arris behoren tot de hedendaagse kunst. 

Zijn werken zijn zowel abstract als licht figuratief. Arris heeft 

van kinds af aan zijn indrukken omgezet in tekeningen en 

schilderijen. Het zijn vooral de indrukken van zijn reizen die 

thematisch in zijn werk terugkomen. 

www.arris.nl

ARRIS TIJSSELING
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HESTER HELEEN SNIJDERS

Hester Heleen Snijders is sinds 1993 

via New York City, Fotogram & 

Stichting Statief het fotografievak 

ingestapt. Hester heeft een brede 

kijk op haar beelden. Zij fotografeert 

in opdracht, is veelgevraagd om haar 

rake portretten , maar heeft ook zo 

haar eigen kijk op de wereld. Dat 

blijkt uit haar kunstzinnige vrije werk 

en de samenwerking met illustrators 

en ruimtelijk vormgevers. 

www.hesterheleenfotografie.nl



MEESTERLIJK  AMERONGEN

26

EVA KROON

Mezzosopraan Eva Kroon soleert in opera, oratorium en lied;  

in de concertzaal met orkest, tijdens de intieme sfeer van een 

huiskamerconcert met piano, of als een a-cappella-intermezzo 

bij een diner. Haar klassieke zangstem is een ambachtelijke 

kunstuiting die zowel kenner als leek ontroert en verrast! 

www.evakroon.nl
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NICOLAAS VAN OS

Keramist en beeldend kunstenaar 

Nicolaas van Os heeft zijn atelier 

in het oude dorp. Van Os maakt 

prachtige keramieksculpturen, 

vaak met surrealistische trekken. 

Zijn inspiratie haalt hij uit de 

literatuur, muziek en historie, 

 zijn beelden lijken op fabeldieren. 
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RAY KLAASSEN

Landelijke bekendheid kreeg Ray Klaassen na 

zijn deelname aan de eerste editie van  

The Voice of Holland. Een top-10-notering 

was het gevolg met ‘Ik ben terug’. Op dit 

moment werkt Ray onder eigen label aan zijn 

album ‘Dichter bij jezelf’, schrijft hij voor 

andere bekende artiesten en geeft hij zang- 

coaching aan talent op de Heuvelrug.

www.rayklaassen.nl
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ANNETTE BOONZAAIJER

Voor edelsmid en vormgever Annette 

Boonzaaijer komt inspiratie uit het gevoel 

van vrijheid en de natuur. Het werk is dan 

ook zeer divers; elk sieraad heeft een eigen 

karakter doordat het ambachtelijk 

vervaardigd wordt. De eenvoud met hier 

en daar een accent geeft de ontwerpen 

een prachtige en sterke uitstraling.

www.skulp.nl
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PETER VOCKING

Aandacht, detail en kwaliteit  

zijn de kern van het werk van  

Peter Vocking. Als meubelmaker 

en ontwerper werkt hij graag aan 

unieke projecten met allure.  

Zoals een bowlingbaan die is 

omgetoverd tot leestafel!  

Dat is kwaliteit met een actuele 

uitstraling; vakmanschap.

www.petervocking.nl



31

In Amerongen zijn nog veel meer 
kunstenaars en ambachtslieden aan 
het werk, misschien wel te veel om op 
te noemen. Zonder compleet te willen 
en kunnen zijn, hieronder een inkijkje 
in de diversiteit die het dorp herbergt.

Als eigenaar van Atelier P&P biedt Marijke Frank 

verschillende mogelijkheden de kunst van het 

porselein beschilderen te beoefenen. Dat kan zijn 

middels Teambuilding, een kinderfeestje of een 

workshop. Ook kunt u er terecht voor een 

creatieve opdracht variërend van een eierdop tot 

een compleet servies.  

www.atelierpenp.nl

Katri en Roeland Schweitzer werken samen in 

Schworks, woord en beeld. Katri is beeldhouwer 

en gebruikt ook textiel en papier. Roeland is 

schilder, schrijft boeken en geeft trainingen 

Presenteren en Stemexpressie. Ze willen werk 

maken, waarvan ze hopen dat het inspireert, 

troost en blij en gelukkig maakt.  

www.schworks.nl

Begonnen als architect kwam Marja Hofmeijer  

in aanraking met de weefkunst en raakte 

gefascineerd door de vele mogelijkheden van dit 

oeroude ambacht. Nu is ze begeleider van een 

weverij voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Ze geeft cursussen en is voortdurend 

op zoek naar nieuwe vormen, materialen en 

kleuren voor haar eigen werk.  

www.marjahofmeijer.nl

Nadat Liesbeth Maas 43 jaar voor de klas had 

gestaan, is zij zich gaan toeleggen op vrij 

schilderen. Oude technieken en werken met 

olieverf in lagen die gebuikt werden in kastelen 

en kerken hebben haar speciale interesse. Haar 

schilderijen hebben vrolijke kleuren met een 

transparant karakter en lijken van kleur te 

veranderen bij een andere lichtinval of kijkhoek.  

www.liesbethmaas.com

DichterbijKunst is een collectief van Cees  

Oosterwijk en Frederique Bijl. Zij maken werk dat 

een crossover is van literatuur, film, animatie, 

muziek, beeldende kunst en poëzie.  

Als culturele ondernemers zoeken zij steeds 

verbinding met mensen, bedrijven, ruimte en 

plaatsen. Gewoon DichterbijKunst! Cees werkt 

momenteel aan zijn derde roman ‘De Spijtzwam’. 

www.dichterbijkunst.eu
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Harry van Emden is een zelf benoemd ‘stroper 

met de camera’. Hij is opgegroeid in de natuur op 

de Utrechtse Heuvelrug, dus daar fotografeert hij 

regelmatig de indrukwekkend omgeving. Ter 

afwisseling geniet hij van het fotograferen op 

Terschelling, zijn tweede thuis. 

www.deeldenatuur.nl

Als landschapsarchitect moet Jan Kalff plekken, 

kleuren, sferen, landschappen, grondsoorten en 

wensen van opdrachtgevers analyseren. Een hulp 

daarbij is fotografie, zijn liefhebberij. De foto’s 

zijn regelmatig te zien in zijn raam aan de 

Nederstraat. Met plaatselijke ontwerpers  

(Skulp en De Wij Vorm) wordt samengewerkt in 

gecombineerde uitingen van ontwerp, ambacht 

en fotografie.

Keramiste Jessica Benjamins werkt al sinds 1998 

met klei. In het atelier Iederskunst maakt ze haar 

beeldende kunstwerken. Als edusmartcoach 

stimuleert zij kinderen tot betere prestaties en 

het vermogen tot zelfreflectie door middel van 

kunst. Zij wil in haar atelier aan de Lekdijk een 

creatieve ontmoetingsplek creëren waar 

kinderen en volwassenen bezig kunnen zijn met 

o.a. boetseren, schilderen, houtbewerking, 

tekenen en speksteen.

www.ieders-kunst.nl 

De fascinatie van Jemima de Brauwere voor het 

fotograferen van bewegende landschappen is 

ontstaan op haar reizen naar Frankrijk, ’s nachts, 

overdag en tijdens overgangen van schemerin

gen en ochtendgloren. De wisselende landschap

pen, glooiingen, langzaam en snel voorbij 

glijdende coulissen, gefotografeerd vanuit de 

rijdende auto, leveren intrigerende beelden op. 

www.jemima-en-route.nl

Wat voor Ineke van der Splinter begon als ‘bezig 

zijn met een kwast’ is naar eigen zeggen nu een 

eerste levensbehoefte. Met haar reizen, het 

nieuws en dagelijkse zaken ter inspiratie werkt zij 

met acryl en andere materialen. Daarmee maakt 

ze haar vaak kleurrijke composities tot een 

herkenbare en aanwezige stukken. 

www.ineke-ines-vandersplinter.exto.nl

Laetitia Broersma is aangesloten bij de 

Schilderploeg, een klein kunstgezelschap uit 

Amersfoort met een grote liefde voor beeldende 

kunst. Haar persoonlijke voorkeur voor natuur, 

rust en stilte komen in haar werk naar voren, 

waarbij het uitzicht geeft op haar eigen horizon. 

Haar werk kenmerkt zich door veel kleurrijke 

lagen verf die door elkaar heen stralen. 

www.laetitia.exto.nl
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Beeldend kunstenaar en dichter Albert Goudberg 

vindt voor zijn schilderijen, tekeningen en grafiek 

inspiratie in de natuur, maar thema’s als erotiek, 

dromen en verlangen komen ook in zijn werk aan 

bod. Zijn werk varieert van abstraherend tot 

abstract. Een aantal van zijn gedichten werden in 

2011 gepubliceerd in de bundel ‘Zo!’ 

www.goudberg.exto.nl 

Via diverse fotografiecursussen heeft autodidact 

Jan de Jong zich ontwikkeld. Jan gebruikt een 

Canon digitale spiegelreflex camera met 24105 

mm objectief. Met name zijn reisfotografie spitst 

zich toe op mensen, de karakteristieke types. Hij 

exposeert regelmatig en in 2012 zijn er nog  

3 foto’s van zijn hand opgenomen in het fotoboek 

‘Holland met eigen ogen’. 

www.artwanted.com/jeanjean

In het werk van Jeanne Smits (1922) komen 

mysterie en dromerigheid samen. Hoewel zij de 

klassieke technieken niet echt gebruikt, weet  

zij in haar schilderijen elke keer opnieuw op  

een unieke en volstrekt eigen manier een 

mysterieuze sfeer te creëren die uitblinkt door 

eenvoud. Jeanne heeft haar eigen stijl ontwik

keld. En dat is bijzonder, want het is iets waar 

zelfs professionele kunstenaars vaak lang naar 

moeten zoeken.  

Van kinds af aan heeft Arjan Kievit getekend en 

geschilderd. Zijn stijl is als abstractexpressionis

tisch te omschrijven, met een geheel eigen 

uitstraling en originaliteit. Doorwrocht werk  

met intens kleurgebruik: zijn ambachtelijke 

handtekening.

www.arjankievit.nl

In de inleiding noemden we Amerongen een 

monumentale parel. Het is echter ook een dorp 

dat niet alleen in het verleden leeft, maar ook oog 

heeft voor de toekomst. Nieuwe generaties 

kunstenaars en ambachtslieden bewaren het 

monumentale en scheppen het nieuwe, sommige 

gevestigd, andere in opbouw ...

Amerongen, een 21ste-eeuwse 
kunstenaarskolonie in wording?

Een mooie traditie is de sedert 2013 bestaande 

‘Generatielezing’, gekoppeld aan de Open 

Monumentendagen, waarin altijd drie genera-

ties hun zicht op de wereld of op Amerongen 

laten horen en zien in woord of met muziek.  

Generatielezing van dit jaar vindt plaats op  

4 september 2015 in kasteel Amerongen.
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COLOFON

Redactie:
Stichting Open Monumentendag Amerongen 

Tekst : 
Leo van Putten 

Gedicht ‘Kunstenaar of Ambachtsman’:  

Albert Goudberg

Vormgeving: 
Novad Amerongen 

Drukwerk: 
Drukwerkdeal  

Foto’s Froukje van der Zanden:
Details Amerongen , Nienke van de Pol,  

Gijs van de Pol, Eva Kroon, Ray Klaassen,  

Arris Tijsseling en Annette Boonzaaijer 

Foto’s Hester Heleen Snijders: 
Details Amerongen, Léon van der Linden, 

Nicolaas van Os, Eva Kroon, Mariolene  

Fikkersvan Rijckevorsel, Peter Vocking en  

Hester Heleen Snijders 
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Bronnen: 
De voornaamste gegevens over de monumenten 

zijn ontleend aan: ‘AMERONGEN Geschiedenis en 

Architectuur’, door E. & E. Kurpershoek, uitgever 

Kerckebosch b.v. Zeist. 

Historische achtergrond bij Amerongen is te 

vinden in: ‘Amerongen, een aenzienlijck vleck’, 

van L.P. van Putten (uitgave 2013), uitgever  

Van Gruting Westervoort. 

Deze publicatie is tot stand gekomen met steun 

van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rabobank 

Utrechtse Heuvelrug, Stichting Mien van ’t Sant, 

Amon en vele lokale en regionale sponsoren.

De Stichting Open Monumentendag Amerongen 

werkt samen met kasteel Amerongen, landgoed 

Zuylestein, Andrieskerk, Tabaksteeltmuseum, 

Molen Maallust, Utrechts Landschap, Vereniging 

Dorp en Natuur, Grietmarkt, Allemanswaard en 

Amerongen Inspireert. Deze samenwerking heeft 

tot doel Amerongen met een herkenbare 

uitstraling te positioneren. 

www.openmonumentendagamerongen.nl 
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