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Open Monumentendag 2018 staat in het teken van Europa. Lokale comités zoeken aansluiting bij dit brede 

thema. De gedachte achter het thema is het toegankelijk maken van het Europese culturele en natuurlijke 

erfgoed. Het sluit aan bij de eerste Open Monumentendagen zoals die in de jaren tachtig in Frankrijk en 

Nederland gehouden werden.

Voor de stichting Open Monumentendagen Amerongen (OMDA) was het zoeken van aansluiting geen groot 

probleem. Twee opvallende Amerongse onderwerpen met Europese impact zijn dit jaar centraal gesteld in 

dit themaboekje. 

Het eerste thema, dat aansluiting bij de Europese geschiedenis geeft, is de langs Amerongen meanderen-

de rivier de Rijn, meer precies de Nederrijn. Amerongen is vanaf de vroegste geschiedenis van het dorp 

aangesloten op deze eeuwenoude Europese verbindingsweg. Deze rivier vormt de Nederlandse tak van de 

Rijn die vanaf Angeren de voortzetting vormt van het Pannerdensch Kanaal. De Rijn is voor Amerongen de 

oudste verbinding met Europa, een communicatie- en transportader met een lange geschiedenis. In het 

eerste deel van dit themaboekje schrijft historicus Leo van Putten over de Rijn als eeuwenoude Europese 

verbindingsweg.  

Greet Beukenkamp schreef in het kader van het thema  een gedicht  “Een middagje Nederrijn”.

Geachte lezer,
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Het andere thema betreft het feit dat het in 2018 honderd jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog tot 

een einde kwam. De Duitse keizer kwam via het Limburgse Eijsden naar Nederland en zocht hier asiel. 

Ruim anderhalf jaar werd Amerongen het brandpunt van aandacht in de Europese geschiedenis. U leest er 

alles over in de bijdrage van Willem Brouwer in dit boekje.

Het separate programmaboekje laat u zien wat ons dorp te bieden heeft op en rond Open Monumentendag 

2018. De publicaties kwamen tot stand met steun van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rabobank Rijn 

en Heuvelrug, Stichting Mien van ’t Sant, Amon en vele lokale en regionale sponsoren.

Wij wensen u veel leesplezier en heten u welkom op 31 augustus bij de Generatielezing in Kasteel 

Amerongen, op 6 september in Allemanswaard bij de avond ‘Europees Erfgoed De Rijn’ in woord , beeld en 

muziek, op 8 september bij het gehele programma van Open Monumentendag in Amerongen en op 

9 september op landgoed Zuylestein bij een interessant symposium over tuinhistorie en de daarbij 

horende innovatie.

Stichting Open Monumentendag Amerongen: 
Jacqueline Ruijs-Bosman, Henny Jansen-van Leusden, 
Sanne Ruijs, Harm Tenback, René Cornelisse, 
Maarten van Heest en Theo Joosten
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Wandel eens van Amerongen

naar de oever van de Nederrijn

en zoek een plekje tegen de zomerdijk

waar geen andere mensen zijn.

Laat je hand door het hoge gras gaan;

het oogt misschien droog,

maar ‘s ochtends kan het nog vochtig zijn.

Nat of niet ga toch maar zitten

en geniet van wat je ziet:

van de wei met schapen aan de overzij

en dichterbij van twee eenden met zeven jongen

die elke rimpeling in de rivier

in de gaten houden

op zoek naar die ene vervloekte snoek.

Voel de zachte zucht van een briesje,

ruik de geur van paarden in de uiterwaarden.

Luister naar de vleugelslag van een vlucht ganzen

en naar het gedempte stampen van een schip

dat stroomopwaarts de bocht om komt.

De veerpont met een afgeladen dek

en klaar voor vertrek

zal even moeten wachten.

Als de rijnaak eindelijk voorbij vaart,

zwaai dan even naar de schipper.

Verdraaid als hij niet terugzwaait!

Met veel lawaai en opwoelend water

vaart het veer af naar de overkant.

Een 
middagje 
Nederrijn

door Greet Beukenkamp
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Wacht tot het water tot kalmte is gekomen

en tot het weer loom voorbij stroomt.

Sluit dan je ogen en laat je achterover zakken.

Wees je bewust van de vredigheid en de rust

en van de geluiden om je heen

die de stilte alleen maar versterken.

Voel je veilig.

Je wordt beschermd door kribben en dijken

en door barse basaltblokken die niet zullen wijken.

Ontspan je.

Een windvlaag wekt je.

Je weet meteen waar je bent.

Niets is veranderd.

De pont ligt nog altijd aan de overzij.

Ook de eenden met hun jongen komen weer voorbij;

het zijn er nog steeds zeven.

Het is of de tijd heeft stilgestaan,

alleen de laagstaande zon geeft aan dat het laat is.

Tijd om naar huis te gaan.

Richt je op en rek je uit.

Je zult je herboren voelen

en meer ontspannen dan ooit tevoren.

Ga daarom eens een middagje naar de Nederrijn,

kijk uit over het eeuwig bewegende water

en ervaar het tijdloos zijn.
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OPEN MONUMENTENDAG 
AMERONGEN IN EUROPA
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‘In Europa’ is het vijfde nummer in de reeks van verschenen 

themaboekjes. De in voorgaande jaren verschenen boekjes 

‘Amerongen op een kruispunt van wegen’, ‘Meesterlijk 

Amerongen’, Amerongen, icoon van een Hollands dorp aan 

de rivier’ en ‘Vergezichten’ zijn te downloaden op onze 

website:  www.openmonumentendagamerongen.nl

De Rijn, 
eeuwenoude Europese 
verbindingsweg

door Leo van Putten
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Lai da Tuma, bron van de Rijn
Nog altijd is de Rijn een belangrijke verbindings-

weg in Europa. Veertig miljoen mensen wonen aan 

haar oevers, van Zwitserland tot aan de Noordzee. 

Dicht bij de Gotthard ligt de bron van de rivier, het 

Lai da Tuma. De rivier heeft haar loop regelmatig 

gewijzigd. Bij Amerongen kreeg de rivier haar voor 

ons zo vertrouwde stroomrichting, van oost naar 

west, gedurende de ijstijd. Voor de komst van het 

ijs stroomden Maas en Rijn noordwaarts. De onstuit-

bare gletsjers die 200.000 jaar geleden ons land be-

reikten, dwongen de rivier westwaarts te stromen. 

Miljarden zand- en kleideeltjes, vanuit de bergen 

meegevoerd, sloten zich aaneen tot een delta van 

kreken en slenken. Het heeft tot ongeveer 10.000 

jaar geleden geduurd, tijdens de overgang naar een 

warmere periode, voordat de Rijn zich een min of 

meer vaste bedding veroverde, omgeven door hoge 

oeverwallen. Verdere inperking van de rivieren zou 

veel later komen, vanaf de twaalfde eeuw. Men begon 

toen met het bedijken van de grote rivieren.

Een deel van onze mentaliteit en identiteit werd ge-

vormd door de omgang met het water. Als eenling 

maakte je geen kans tegen de natuurkracht; samen-

werken was vereist. We polderen wat af in ons land. 

Het eerste waterschap ontstond al in het jaar 1255.

Tijdens het zandzuigen bij het Spijk, oostelijk van 

het dorp, en bij onderzoek op de Nedereng zijn 

sporen gevonden van de eerste landbouwers in Ame-

rongen.  Het is aan te nemen dat de eerste landbou-

wer zijn weg heeft gevonden op de oeverwal en de 

zandgronden van de Heuvelrug, veilig voor de regel-

matig buiten zijn oevers tredende Rijn en toch ver-

zekerd van drinkwater. Vanaf die vroege bewonings

geschiedenis zou Amerongen zich langzaam 

ontwikkelen. 

Lai da Tuma
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De Limes, de Romeinen in Amerongen 
Europa’s voorganger was misschien wel het Romeinse Rijk. De invloed van dit eerste min of meer Europese 

eenheidsrijk kreeg haar grens bij Amerongen voor de deur. De limes, de grens van dat rijk, werd gevormd 

door de Rijn. Erg enthousiast over onze gebieden waren de Romeinen niet. De eerste beschrijving van de Rijn 

in ons land, opgeschreven door Gaius Julius Caesar halverwege de eerste eeuw, was geen loflied op de Lage 

Landen. Wat hij aantrof waren in zijn ogen woeste en barbaarse stammen in een onoverzichtelijk eilandenrijk.

 ‘Niet ver van de Oceaan splitst de Rijn zich in verschillende armen, waardoor veel enorme eilanden zijn 

ontstaan, die voor het grootste deel bewoond worden door woeste en barbaarse stammen. Sommige ervan, 

zo zegt men, leven van vis en vogeleieren. Via vele armen mondt de rivier dan uit in de Oceaan’. (Caesar in 

de ‘bello Gallico’).

Amerongen was een kleine neder-

zetting bij die lange grens. 

Romeinse forten waren in de buurt, 

maar niet in Amerongen zelf. Er werd 

met de Romeinen wel volop ge-

handeld en de Romeinse soldaten 

verbleven met regelmaat aan ‘onze’ 

kant van de Rijn. Na de Romeinse tijd 

kwam een onrustige overgangstijd 

waarin de handel die over de Rijn op 

gang kwam werd verstoord door 

Vikingaanvallen. Ook daarvan zijn 

bewijzen uit de Amerongse grond 

tevoorschijn gekomen in vorm van 

Vikingzwaarden, onder andere aan 

het westelijke einde van 

de Kersweg. 

De Limes



10

De kerstening ...  
Bonifatius passeert Amerongen 
Het dorpje groeide langzaam verder, het christendom kreeg 

vaste voet aan de grond en Utrecht werd het religieuze centrum 

van de Lage Landen. In het jaar 716 passeerde niemand minder 

dan de missionaris Bonifatius Amerongen. Hij werd met een 

vrachtvaarder vervoerd over de Rijn naar het door de Friezen 

bezette Dorestad, waarna hij verder reisde naar Duitsland. Hij 

moet  Amerongen dus hebben gepasseerd. Of hij het ook be-

zocht zullen we waarschijnlijk nooit weten. Bonifatius werd de 

architect van het christelijke West-Europa, hij had een groot 

aandeel in de grondvesting van de christelijke kerk en in de 

groei naar de culturele eenheid van West-Europa. De Rijn was 

dus niet alleen een handelsrivier, maar ook nieuwe ideeën ver-

spreidden zich langs haar oevers. 

De groeiende kerkelijke administratie en bijbehorende ker-

ken en kloosters hadden voedselaanvoer nodig. Ameron-

gen ging in de levering daarvan een belangrijke rol spelen.  

Op de Hof lag de Vroonhof, een centrale schakel in de voed-

selketen naar de Domstad. Het silhouet van het dorp begon zich verder te vormen. In de 13e eeuw naderde 

de bouw van de Kerk van het Heilig Kruis en Sint Andreas zijn voltooiing. De laatste naam is gekoppeld aan 

de werkzaamheden op de rivier. St. Andreas was de patroonheilige van de visserij en de zeilers. Visserij was 

eeuwenlang een belangrijke bron van inkomsten geweest voor de woonplaatsen die aan de rivier lagen.  

Zalm, aal, brasem, karper en tal van andere vissoorten bevolkten de rivier en er werd beroepsmatig op gevist. 

Onderzoek van de Radboud Universiteit toonde aan dat zalm sinds het jaar 1250 steeds duurder werd, en 

dus schaarser. De eerste oorzaak lag bij de watermolens die langs de Rijn verschenen en de doorgang naar 

de paaigebieden blokkeerden. De industriële revolutie bracht vanaf de 19e eeuw zoveel vervuiling dat de 

zalmvisserij in de 20e eeuw geheel tot stilstand kwam.

Missionaris Bonifatius
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De Lek bedwongen
In de eeuw dat de Andrieskerk werd voltooid, werd 

ook begonnen een ‘huys te doen timmeren’ in  

de uiterwaarden, de eerste bouwactiviteiten van  

Kasteel Amerongen. De contouren van het dorp 

begonnen steeds duidelijker te worden. In de peri-

ode tussen 1000 en 1500 groeide de nederzetting 

Amerongen uit tot een dorp met veel economische 

activiteit in de directe omgeving. De groeiende be-

volking van Utrecht en de daarmee gepaard gaande 

vraag naar voedsel zorgde voor veel bedrijvigheid. 

Het was nog steeds een moerasachtig gebied dat 

veroverd moest worden en geschikt gemaakt voor 

de landbouw. De versterkte huizen als Wayenstein, 

Natewisch en Huys Amerongen lagen midden in een 

moerassig ontginningsgebied, waar beschermende 

dijken pas voorzichtig voor enige veiligheid gingen 

zorgen. Bij Wayenstein zou de oudste dijk hebben 

gelegen. 

Amerongen als nederzetting lag en ligt op een na-

tuurlijke hoogte. Bij de Kromme Hoek (ter hoogte 

van het huidige restaurant ‘de Rode Leeuw’) kwam 

het water van de Rijn aan de dorpsrand en lag de 

oeverwal van de rivier. In 1122 werd de Kromme Rijn 

bij Wijk bij Duurstede door een dam afgesloten. Na 

die afsluiting begonnen de werkzaamheden aan de 

Lekdijk. Na grote overstromingen in 1230 nam de 

Hollandse graaf Floris IV het initiatief om de Lekdijk 

te verbeteren en te verhogen. De graaf van Holland 

en de bisschop van Utrecht, die beiden belang 

hadden bij een goede beveiliging tegen het water, 

werkten samen aan de versteviging van de Lekdijk 

tussen Schoonhoven in het westen en Amerongen in 

het oosten. De dijk kreeg de taak de Rijn te beletten 

via Utrecht zijn water ongecontroleerd te lozen in 

Holland. De Lek (of Lake) zou ‘grens’ betekenen, de 

grens die gesteld werd aan de wilde rivier.

Amerongers speelden ongetwijfeld een rol in de 

bouw van deze dijk. Veel ervaring was er nog niet 

en van een georganiseerd ‘heemraadschap’ was nog 

geen sprake. Er waren nog geen resoluties van de 

vroedschap die bij nood de bewoners door klokslag 

opriepen naar de dijk te komen als er dreiging van 

hoog water heerste. Die georganiseerde dijkbewa-

king kwam er wel.

 In 1537 kwam een reglement van Karel V uit. De 

gezamenlijke polders, die beschermd werden door 

de Lekdijk, moesten de kosten van het onderhoud 

betalen; de grondeigenaars of hun pachters konden 

in geval van hoogwater of calamiteiten opgeroepen 

worden om op de dijk de wacht te houden of mee 

te helpen aan het dichtmaken van gaten in de dijk. 

Op verschillende plaatsen werden wachthuizen 

geplaatst, speciaal gebouwd voor de dijkwachters. 

Ook stonden er dijkmagazijnen. Dat waren gebou-

wen waarin materiaal opgeslagen werd om in geval 

van nood de dijk te kunnen bewaken of repareren. 
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Dichtbij de huidige stuw aan de Lekdijk staat nog 

zo’n wachthuis. 

Het toezicht op de dijk werd ook georganiseerd en 

kwam in handen van het dijkcollege, bestaande uit 

een dijkgraaf met elf hoogheemraden. De dijkgraaf 

en drie hoogheemraden werden benoemd door de 

bisschop en na het ontstaan van de Republiek door 

de Staten van Utrecht. De andere hoogheemraden 

werden benoemd door de Ridderschap (de Utrecht-

se adel), door het stadsbestuur van Utrecht en door 

de kerkelijke instellingen in Utrecht, na 1588 door 

hun rechtsopvolgers. Verschillende eigenaren van 

huis Amerongen bekleedden als lid van de Ridder-

schap de taak van heemraad, graaf Godard van 

Aldenburg Bentinck (1857-1940) als laatste. 

Das Rheingold
De Rijn werd door verschillende kunstenaars afge-

beeld, met taal verbeeld en in muziek verklankt. Ook 

van Amerongen is er een belangrijk werk bewaard 

gebleven. Het gaat om het schilderij ‘Rivierlandschap 

met veer, kerk en enkele huizen op de oever’ van de 

hand van de beroemde 17e-eeuwse landschaps- 

schilder Jan van Goyen. Van Goyen schilderde het 

werk in 1651, het is gesigneerd met monogram en 

gedateerd. Het landschap met rivier en Lekdijk zoals 

dat geschilderd is komt uitsluitend voor in 

Amerongen. 

Jan van Goyen behoorde tot de landschapschilders 

uit de 17e eeuw die op reis gingen om motieven te 

verzamelen die ze vervolgens in hun schilderijen 

konden toepassen. Voor de in Leiden geboren Van 

Goyen, gewend als hij was aan het vlakke Hollandse 

polderland, was het bosachtige geaccidenteerde 

landschap van de Utrechtse heuvelrug een mooie 
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uitdaging. Het is bekend dat Van Goyen in 1650 een 

reis maakte stroomopwaarts langs de Rijn. Hij pas-

seerde onder andere Wijk bij Duurstede, Amerongen, 

Rhenen, Arnhem en Nijmegen en had als einddoel 

Kleef. Van Goyen stond niet alleen. Talloze kunstenaars 

verbeeldden de rivier. De romantische schilder B.C. 

Koekoek was erg geïnspireerd door de Rijn en kocht 

een atelier (Belvedère) in Kleef met uitzicht op de 

Rijn. Het herbergt nu het ‘Haus Koekoek’, een muse-

um waar de Rijngezichten van deze schilder zijn te 

bewonderen. 

In 1869 beleefde Richard Wagners opera Das 

Rheingold haar première. Het begint met een lang 

aangehouden bastoon die als het ware het ontstaan 

van de wereld verbeeldt. Geleidelijk zwelt de muziek 

aan en wordt de vloed van de Rijn steeds hoorbaarder.

Amerongen had dan wel haar patroonheilige gekozen 

passend, bij het werk op de rivier, toch werd het nooit 

een echt vissersdorp. Een haventje kwam er niet en het 

economisch zwaartepunt verschoof naar de tabaks-

teelt op de zuidflanken van de Amerongse berg. Toen 

het vanaf de 19e eeuw door de komst van de stoom-

machine mogelijk werd stoomschepen uit te rusten 

die de Rijn ook gemakkelijk stroomopwaarts konden 

bevaren, veranderde er veel, maar niet in Amerongen. 

Onder Pruisische druk werd het grillige stroomgebied 

door kanalisatie en baggerwerkzaamheden rigoureus 

aangepakt en bevaarbaar gemaakt.

Normaliseren van de rivier
De infrastructuur die in de 19e eeuw werd aangelegd, 

de ‘normalisering’ van de rivierlopen, het gelijktrek-

ken van de tijd, de verharding van wegen, de komst 

van de trein en tram, het legde de basis voor massa-

communicatie en massatransport. De welvaart groei-

de, de volksgezondheid verbeterdeen de bevolking 

groeide snel. 

De grote rivieren stonden al op de agenda toen ze in de 

18e eeuw door een onbekende oorzaak begonnen te 

verzanden. In de beddingen ontstonden toen ondiep-

ten, zandplaten en echte eilanden. De capaciteit van 

de waterberging nam daardoor af, waardoor de dijken 

bij zeer hoog water vaak te laag en te zwak bleken. 

Dijkverhoging bleek echter een middel dat erger was 

dan de kwaal, want de verzanding kon ongestoord 

doorgaan. Op de Lek was de vaart bij lage waterstand 

zeer lastig en tijdrovend. Rond 1850 veranderde er 

iets in Nederland. De aanhoudende Pruisische druk 

op de regering om de vaar- en handelsroutes tussen 

Noordzee en Ruhrgebied te verbeteren zal een rol 

hebben gespeeld. Dit was echter niet het doorslag-

gevende motief. Dat was dat er een eind moest komen 

aan de lange rij nationale rampen en bijna-rampen 

die plaatsvonden telkens wanneer het hoge water 

tot of over de kruin van de dijken kwam. De omwen-

teling kreeg gestalte in een nota van de inspecteurs 

van Rijkswaterstaat Ferrand en Van der Kun. Wat zij 

zagen, was de stelselmatigheid in de grote rivieren. 
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Ze konden de hoofdzaak identificeren (de goede vorm 

van de stroombanen) en de verbetering van de be-

neden-rivieren (de afwatering naar zee). Ook bij de 

autoriteiten gingen de ogen open. 

In 1806, Nederland was deel van het Franse keizerrijk, 

werd een wet van kracht die bepaalde dat de rivieren 

tot het staatsdomein behoorden. Voor de wet bestond 

de rivier uit de stroom, het zomerbed en het winterbed. 

De dijken hoorden er niet bij. Die waren al eeuwenlang 

eigendom van de waterschappen. De rivierverbetering 

die rond 1900 in grote trekken voltooid was, transfor-

meerde en normaliseerde het gebied binnen de 

‘bespoelde kant’ van de dijken, maar de dijken zelf 

maakten van deze operatie geen deel uit. 

In 1881 keurde het rijk bij koninklijk besluit de veror-

dening voor de zee- en rivierwaterkerende dijken in 

de provincie Utrecht goed. Eén van de dijken waar het 

hier om ging, was al meer dan honderd jaar de meest 

zorgwekkende waterkering van heel Nederland: 

de Lekdijk-bovendams, langs de rechteroever van de 

Lek tussen Amerongen en Vreeswijk. Deze dijk was 

de beruchte ‘zinkdijk’: door de slappe ondergrond kon 

hij opeens een eind verzakken. Als dat bij hoogwater 

gebeurde, kon dat catastrofaal zijn; het economisch 

kerngebied van Nederland, alle landerijen en steden 

binnen de omtreklijn Amerongen via Naarden naar 

Haarlem verder naar Hoek van Holland en Rotterdam en
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 vandaar terug naar Amerongen zouden overstromen. 

De dijk was eigendom van het hoogheemraadschap 

Lekdijk-bovendams, maar de problematiek raakte 

ook aanpalende hoogheemraadschappen. In 1880 

werd het werk met forse financiële steun van het 

hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd. Het is van-

uit het huidige perspectief nogal verrassend dat de 

preventie van een nationale ramp meer dan een eeuw 

van nogal particulier en lokaal getouwtrek afhing. 

De brug die niet kwam
Amerongen kreeg in diezelfde 19e eeuw, die bol 

stond van structurele veranderingen, bijna een in-

novatie doorgevoerd die het karakter van het dorp 

volledig had kunnen veranderen. Lang werd in de 

19e eeuw gediscussieerd in de beide Kamers der 

Staten Generaal of de Staat zelf initiatiefnemer voor 

de aanleg van spoorwegen moest worden of dat dit 

in de liberale traditie bij het particulier initiatief 

moest blijven. Het hoorde bij die veranderende 

19e-eeuwse samenleving om ook dit soort beslis-

singen te nemen. In 1860 trok de staat de spoorwe-

gen naar zich toe en kwam de spoorwegwet tot stand. 

In die eerste proeve van een wet was een spoorlijn 

voorzien van Maarsbergen langs Kasteel Amerongen 

naar Tiel.  De regering had in haar voorstel deze lijn 

als noord-zuidverbinding naar buiten gebracht. Er 

volgde forse discussie in de Kamer en met steun van 

waterstaatingenieurs en de bevelhebber van de 

strijdkrachten werd het voorstel omgebogen en er 

uiteindelijk gekozen voor een brug bij Culemborg en 

een lijn rechtstreeks vanuit Utrecht zuidwaarts. In 

plaats van centraal station Amerongen werd het 

station Culemborg. Amerongen bleef voor haar 

noord-zuid verbinding tevreden met de al meer dan 

200 jaar bestaande veerdienst tussen de Betuwe en 

Amerongen.

Ruimte voor de rivier
De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te ma-

ken met hoge waterstanden door grotere hoeveelhe-

den regen- en smeltwater. Ook in januari 2018 zagen 

we grote waterhoeveelheden passeren. De rivieren 

tussen de dijken hebben weinig ruimte waardoor de 

kans op overstromingen toeneemt. Met meer ruimte 

voor de rivier zorgt Nederland ervoor dat het water 

sneller en beter wordt verwerkt. Zo worden over-

stromingen voorkomen die grote gevolgen hebben 

voor mens, dier, infrastructuur en economie. Ame-

rongen speelt een rol in die waterhuishouding. Het 

uit de jaren 50 daterende Stuw- en sluizencomplex 

Amerongen is een waterstaatkundig kunstwerk in 

Nederland. Het bestaat uit een stuw en een schutsluis, 

later kwam er ook een vistrap bij. Het Stuwcomplex 

Amerongen maakt deel uit van het Stuwenensemble 

Hagestein-Amerongen-Driel. Ook is er bij Elst, ten 

westen van de Amerongse Bovenpolder, ingegrepen. 

De voormalige kraanmachinistenschool en de steen-



16

fabriek zijn afgebroken en de grond is afgegraven 

zodat meer ruimte ontstond voor de rivier. Bij hoge 

waterstanden kan hierdoor meer rivierwater van de 

Elster Buitenwaarden naar de Amerongse Boven-

polder stromen.

Rijndochters?
Amerongen ligt nog altijd aan deze belangrijke 

Europese rivier. Het dorp is er economisch niet afhan-

kelijk van, maar het is landschapsbepalend en maakt 

deel uit van het fraaie cultuur-historische landschap 

rond Amerongen. Een toeristische trekpleister tussen 

heuvelrug en Rijn, dat typische al door Jan van Goyen 

gevangen landschap. In 1854 componeerde Richard 

Wagner de opera Das Rheingold over het Rijngoud, 

de mythische schat van de Rijn, die wordt bewaakt 

door de Rijndochters. Voor Nederland was de rivier 

een economisch gouden pijler geworden; de stad 

Rotterdam bouwde er haar Rijngoud op en vulde ’s 

lands schatkist. Inmiddels lijkt het belang van de rivier 

af te nemen en de handelsstroom op haar retour. De 

economische betekenis lijkt af te nemen nu handels-

stromen verschuiven en grondstoffen als olie en gas 

verdwijnen langzaam uit beeld. Krijgt de Rijn een 

nieuwe rol? Wie zijn de 21e-eeuwse Rijndochters 

die een nieuwe koers gaan bepalen?

De Rijndochters
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Bronnen:
De voornaamste gegevens voor het schrijven van dit 
overzicht zijn ontleend aan: 

‘Amerongen, geschiedenis en architectuur’ door E&E 
Kurpershoek. Uitgever: Kerkebosch b.v. Zeist

‘Amerongen, een aenzienlijck vleck’ van L.P. van Put-
ten. Uitgever: van Gruting Utrecht.

‘de Rijn, biografie van een rivier’, van M. Hendriksma. 
Uitgever: de Geus Amsterdam 2017

Enkele websites:  
www.romeinselimes.nl
www.ruimtevoorderivier.nl 
www.utrechtslandschap.nl
www.rijkswaterstaat.nl-renovatie-stuwensemble
www.veerdiensteckenwiel.nl  
www.levenindeliemers.nl

Daarnaast is gebruikgemaakt van het persoonlijke 
archief van de auteur.
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Colofon

Greet Beukenkamp, inwoner van 
Amerongen, heeft na de HBS-B haar 
onderwijsakte gehaald en heeft 
daarna psychologie gestudeerd aan de 
UVA. Ze ging werken op een 
basisschool en schreef daar 
toneelstukken voor groep acht. Toen 
die werden uitgegeven is ze ‘echt’ 
gaan schrijven. Inmiddels ligt haar 25e 
boek in de winkel: Mijn Onvergetelijke 
Ontvoerder.

Leo van Putten, inwoner van 
Amerongen, is docent geschiedenis 
aan het Anna van Rijn College in 
Nieuwegein. Hij publiceerde onder 
andere over de gouverneurs-generaal 
van Nederland-Indië en Ceylon, een 
kroniek van het dorp Ooltgensplaat en 
de familie Van Putten en ‘Amerongen, 
een aenzienlijck vleck’. 

Willem Brouwer, inwoner van 
Amerongen, is na zijn onderwijs- 
carrière, waarin hij diverse staf- 
functies bekleedde,  betrokken 
geraakt bij Kasteel Amerongen. Eerst 
als rondleider en later als coördinator 
Publieksbereik en Educatie. Hij is 
daarnaast verantwoordelijk voor de 
opleiding en begeleiding van de 
huidige rondleidersgroep die uit bijna 
60 personen bestaat.
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Open Monumentendag Amerongen
“HELP, DE KEIZER KOMT!”
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Op de voorpagina van de Telegraaf verscheen  op maandag 11 

november 1918  de tekst “vijandelijkheden geëindigd. Heden 

om 11 uur  treedt de wapenstilstand in”. 

Duitsland moest  in Compiègne, een plaats ten noordoosten van 

Parijs, de 18 strikte voorwaarden die de Franse maarschalk 

Ferdinand Foch had opgesteld, onvoorwaardelijk accepteren. 

Op datzelfde moment was keizer Wilhelm II in zijn keizer-

lijke trein, met zijn omvangrijke gevolg, op weg naar Kasteel 

Amerongen. Het einde van de Eerste Wereldoorlog was een feit. 

Het Duitse leger was verslagen door de geallieerden. De monar-

chie van de Hohenzollern werd terzijde geschoven, de Duitse 

republiek op basis van een parlementaire democratie onder 

leiding van de rijkspresident werd een feit.

Vluchten kon nog net ...
Keizer Wilhelm II kon niet meer terug naar zijn eigen land. Zijn 

veiligheid werd niet meer gegarandeerd. Daarom vluchtte hij in 

de nacht van 9 november vanuit zijn toenmalige verblijfplaats 

Spa in België richting de Nederlandse grens. Op de vroege och-

tend van 10 november passeerde hij met zijn gevolg de grens bij 

Eijsden. Inmiddels was er op hoog diplomatiek niveau overleg 

geweest en had de Nederlandse regering toestemming gegeven 

om ons land binnen te komen. Toch heeft hij nog vele uren moe-

ten wachten voordat hij kon doorreizen met zijn keizerlijke trein 

en zijn omvangrijke gevolg. De keizer die gewend was dat alles 

op tijd voor hem geregeld was, moest hier voor het eerst ervaren 

dat hij afhankelijk was van anderen. 

“  Help,  
de keizer 
komt!”
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Langzamerhand kreeg men in de gaten wat zich af-

speelde op het kasteel. Zou de keizer van Duitsland 

echt naar Amerongen zijn gekomen? Amerongen 

werd overspoeld door journalisten en het werd 

duidelijk dat iedereen een glimp van de keizer wil-

de opvangen. 

Op maandagmiddag 11 november reed graaf 

Bentinck  met zijn auto naar het station in Maarn om 

de voorname gast op te halen. Inmiddels stonden er 

vele nieuwsgierigen langs de kant van de weg en bij 

het hek van de oprijlaan. Maar op het moment dat 

de poort openging en graaf Bentinck en de keizer 

werden doorgelaten, werden er twee rijksveld-

wachters voor het hek geposteerd en was Kasteel 

Amerongen een gesloten bolwerk. Niemand  mocht 

het terrein betreden zonder toestemming. 

Even later volgden er nog enkele auto’s waarin onder 

andere een van de vleugeladjudanten van de keizer, 

Sigurd von Ilsemann, zat. Hij zou later nog een on-

derscheidende rol spelen.

De keizer, die graaf Bentinck nooit eerder had ont-

moet, werd op het bordes ontvangen door zijn  

dochter Elisabeth. Zij trad op als gastvrouw omdat 

haar moeder reeds in 1916 was overleden. Na zijn 

verontschuldigingen voor de overlast die hij ver-

oorzaakte en de mededeling dat hij de oorlog niet 

had gewild, ging hij naar binnen en vroeg om een 

‘cup of tea’. 

Vanaf dat moment kwam er een einde aan de vlucht 

van de keizer. Maar kwam gelijk de vraag: hoe nu 

verder? De Nederlandse regering, die had ingestemd 

met de komst van de keizer, stond onder politieke 

druk om de keizer uit te leveren aan de geallieerden. 

Een onzekere periode brak aan.

Gesloten poort van het kasteel De auto van de keizer
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Abdicatie
 Op 28 november 1918 werd de officiële abdicatie een 

feit. Het kostte de keizer heel veel moeite om zijn hand-

tekening te zetten onder een document waarin hij al 

zijn bevoegdheden overdroeg aan de nieuw gevorm-

de Duitse regering. Het einde van het Duitse keizerrijk 

was nu definitief. Overigens is het bureau waaraan dit 

gebeurde nog steeds aanwezig en maakt het onderdeel 

uit van de collectie van Kasteel Amerongen, evenals 

het bed waarin de keizer heeft geslapen. 

Op dezelfde dag voegde zijn vrouw Augusta Victoria 

zich bij haar echtgenoot. Hoewel Wilhelm II de Neder-

landse grens passeerde als privépersoon, bleef hij 

geloven in een terugkeer naar Duitsland als keizer.  

Uitlevering ?
Een spannende tijd brak aan. In Duitsland  bleef het 

politiek onrustig. De geallieerden wilden nog steeds 

dat de keizer werd uitgeleverd.  Inmiddels had de 

Nederlandse regering geëist dat het keizerlijk gevolg 

werd teruggebracht tot drie personen. Ook mocht de 

keizer zich slechts beperkt en alleen met toestemming 

van de Nederlandse overheid buiten het kasteel be-

geven. Omdat er allerlei brieven binnenkwamen waar-

in het leven van de keizer werd bedreigd, werd zelfs 

een vluchtplan opgesteld. Tijdens die winterse perio-

de kwam de keizer ook niet meer buiten. Wandelen in 

de tuin kon gevaar opleveren. 
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Help, de keizer komt !
Op zondag 10 november kreeg graaf Bentinck een 

telefonisch verzoek van de toenmalige Commis-

saris der Koningin graaf F.A.C. van Lynden van 

Sandenburg namens de 

Nederlandse regering om keizer Wilhelm II voor 

enkele dagen onderdak te bieden. Na een 

herhaald verzoek stemde de graaf in, mede door 

toedoen van zijn zoon Carlos die hem duidelijk 

maakte dat de Bentincks uit Middachten de keizer 

ontvingen in zijn hoogtijdagen. “Nu hij op de vlucht 

is, kunnen wij hem niet weigeren.” Bovendien was 

de graaf een 

Johannieter ridder en was de keizer het hoofd van 

de Johannieterorde. Noblesse oblige ...

Hij wist toen echter nog niet dat dit verblijf niet 

enkele dagen, maar anderhalf jaar zou duren! 
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Welkom op Kasteel Amerongen
Vanaf dat moment werd in het kasteel alles in 

gereedheid gebracht om de keizer met zijn gevolg 

(ongeveer 50 personen) te kunnen ontvangen. De 

ontvangst van de keizer zorgde op allerlei manieren 

voor veel hectiek. Er was gebrek aan personeel en 

goederen om een dergelijk gezelschap te kunnen 

ontvangen. Maar de Nederlandse regering had alle 

hulp toegezegd. Extra keukenpersoneel werd 

gerekruteerd. 

Om het hele ‘Huys’ te verwarmen in november was 

veel brandstof nodig. Inmiddels waren de hotels 

Oranjestein en Lievendael gereserveerd en werden 

particuliere pensions ingeschakeld om de plotselinge 

toestroom van zoveel gasten te herbergen. In het dorp 

vroeg men zich af wat er gaande was. 

Personeel van Kasteel Amerongen
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Een zogenaamde oorontsteking noopte hem om 

binnen te blijven. Wellicht zou dit ook enig medelijden 

opwekken en de publieke opinie gunstig stemmen 

was de gedachte. 

Naarmate de tijd verstreek en er door de Nederland-

se regering geen gehoor werd gegeven aan de uit-

leveringsverzoeken van de geallieerden, werd het tijd 

om na te denken hoe nu verder. Graaf Bentinck was 

al die tijd een bescheiden gastheer die zich dienend 

opstelde. Inmiddels brak de lente aan en werd de 

dagindeling volgens een strak schema  uitgevoerd. 

Elke ochtend kwamen de bewoners en het personeel 

bij elkaar om op de Galerij deel te nemen aan een 

korte godsdienstoefening. Elisabeth, de dochter van 

graaf Bentinck, speelde daarbij op het orgel. Wande-

len in de tuin en het omhakken en zagen van bomen 

in het Amerongse bos waren inmiddels een vast on-

derdeel van de keizerlijke activiteiten.

Het dagelijks diner vond plaats in de eetzaal en begon 

stipt om 20.00 uur. Na afloop verhuisden de heren 

naar de bibliotheek waar de inmiddels ex-keizer 

urenlange monologen hield. Zijn adjudanten werden 

geacht dit staand aan te horen omdat het protocol  

dit vereiste. Graaf Bentinck ging daarna nog in zijn 

werkkamer zijn eigen werkzaamheden uitvoeren.

Langzamerhand ontstond er een vriendschappe-

lijke verhouding tussen Wilhem II en zijn gastheer. 

Ook de keizerin onderhield een goede relatie met 

Elisabeth, de enige dochter van de graaf. De gezond-

heid van keizerin Augusta Victoria werd steeds 

slechter. Zij had hartklachten en bleef steeds vaker 

op haar kamer. Toen op 28 juni 1919 de Vrede van 

Versailles werd gesloten, vervloog de hoop om nog 

een keer terug te keren als monarch. 

Inmiddels waren er wel plannen om een permanent 

verblijf in Nederland te zoeken. Huis Doorn werd aan-

gekocht en na een ingrijpende verbouwing is men 

daar op 15 mei 1920 gaan wonen. Na een verblijf 

van ruim twintig jaar is keizer Wilhelm II op aldaar op 

4 juni 1941 overleden. 

Ondertussen was er nog steeds veel belangstelling 

voor het doen en laten van de keizer. Dat blijkt uit het 

bijzondere verhaal dat het toenmalige weekblad 

‘Het leven’ publiceerde. De journalist wilde graag de 

keizer fotograferen en bedacht een list. 

Elisabeth te paard (geschonken door de keizerin) 
met haar 3 kinderen.
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Met een hooiwagen reed hij naar de Drostestraat.

De wagen was zó hoog geladen, dat hij, gezeten op 

het hooi, over de muur in de tuin van Kasteel 

Amerongen zou kunnen kijken. De hooiwagen kreeg 

zogenaamd pech en kon niet meer verder rijden. De 

journalist zat onder het hooi verstopt. Op het mo-

ment dat de keizer zijn dagelijkse wandeling maakte 

in de tuin, kon de journalist op het hooi, als een echte 

paparazzo, zijn plaatje schieten. 

Voor Kasteel Amerongen heeft het verblijf van de 

keizer ook nog een heugelijk feit opgeleverd. De  

vleugeladjudant Sigurd von Ilsemann vond de liefde 

van zijn leven door te trouwen met de enige dochter 

van graaf Bentinck. In oktober 1920 werd dit huwe-

lijk gesloten. In heel Amerongen stonden versierde 

bogen om daarmee hun betrokkenheid te tonen. 

Verder schonk keizer Wilhelm II aan de Amerongse  

gemeenschap een Johannieter hospitaal als dank 

voor zijn verblijf. Het hospitaal bevond zich destijds 

schuin tegenover de oude begraafplaats. 

De komst van de keizer was en is nog steeds een 

bijzondere gebeurtenis in het destijds neutrale 

Nederland. En op Kasteel Amerongen, waar een 

lange periode de toegangspoort gesloten bleef, 

gingen de deuren weer open. Een bijzonder moment 

in de wereldgeschiedenis werd afgesloten. 

Johanniter Hospitaal

Glurende pers, bovenop een hooiwagen
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