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Geachte lezer,

Met veel genoegen bieden wij u hierbij dit 

inspirerende themaboekje aan.

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. Voor Open Monumen-

tendag 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, 

burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk 

op mensen en op hun onderlinge economische en 

culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewo-

ners, plattelandsbewoners en mensen met een 

rondtrekkend bestaan. Het verbindt ook 

uiteenlopende historische perioden met het 

heden. 

Dit themaboekje - “VERGEZICHTEN, dromen over 

Amerongen anno 2067” - kijkt vooral vooruit.  

We hebben een aantal mensen, die een band 

hebben met Amerongen gevraagd om een verhaal 

te schrijven over de toekomst in dit prachtige 

dorp.  

De in voorgaande jaren verschenen de boekjes 

“Amerongen op een kruispunt van wegen”, 

“Meesterlijk Amerongen” en “Amerongen, Icoon 

van een Hollands dorp aan de rivier” zijn te 

downloaden via onze website.

 

Het separate programmaboekje met losse 

plattegrond laten u zien wat ons dorp te bieden 

heeft op en rond Open Monumentendag 2017. 

De publicaties kwamen tot stand met steun van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rabobank Rijn en 

Heuvelrug, Stichting Mien van ’t Sant, Amon, Goed 

Zo en vele andere lokale en regionale sponsoren. 

Onmisbaar zijn al deze bijdragen, die het mogelijk 

maken om de boekjes gratis huis-aan-huis te 

verspreiden. 

We wensen u veel leesplezier en heten u welkom 

op 1 september bij de Generatielezing in het 

Kasteel (op inschrijving) en op 9 september bij 

Open Monumentendag in Amerongen.

Stichting Open Monumentendag Amerongen: 

Theo Joosten (vz), Jacqueline Ruijs-Bosman, 

Henny Jansen-van Leusden, Sanne Ruijs, 

Ide van Wijk en Peter Hilligehekken.

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. 
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Ik spreek de taal: de monumentaal

wat open is dicht ik dicht

om weer te openen in een gedicht

leg woorden in een schaal van breekbaarheid

erf en pacht

pracht en praal

kasteel, kerk

en stel paal en perk

De wereld schoof zich tussen toen en nu

naar de hooge heerlijckheid Amerongen

plaats van ontmoeting en verandering

veranderende verandering

als een herhaalde herhaling

Adem in, adem uit

ademt u zich denkbeeldig 2018 eens in ...

drones bezorgen onze pakketjes thuis

Allemanswaard floreert als postbus- en 

webwinkelcentrum

de litecoin genaamd ‘Heuvelrug’ is wettig 

betaalmiddel

de Overstraat heet in de volksmond ‘galerijstraat’

in een tabaksschuur wordt een drugslab 

ontmanteld

er is een heliport nabij de Buitenplaats 

ten behoeve van aanstaande bruidsparen

Adem weer rustig uit

veranderende verandering

als een herhaalde herhaling

De verte stelt bij elke zon een maan

neemt een voortdurende verrukking aan

De gele tooi van hooi

kleurt nu het groen

van malse lenteweiden

kraaien vliegen op

boeren rechten traag

hun ruggen stugge koppen

weten van de tijd van eten

De vertraagde vertraging in mijn bestaan

laat mijn hart luider doen slaan

Amerongen leeft !

in spieren, alle vezels en in harten

in monumenten als Rodestein en Eerste veertig 

gaarden

De Duitse keizer, graaf, gravin zijn niet meer

maar ook niet minder

Nieuwe adem sluipt

door varens en zoent bomen

verlicht het huidige Amerongen,

een aanzienlijck vleck,

waar het goed toeven is

recreëren, sporten, de natuur beleven,

wonen, werken, eten, drinken en cultuur 

opsnuiven

waar we bij de hemel onderdak vinden

Met het ademloze uit de verrukkingen van eens

dicht ik de monumenten weer open

dicht

open

open

OPEN
Door John Boer



76

De Amerongse dorpsomroeper - de klepperman 

- begon zijn aankondigingen veelal met de kreet 

‘boeren, burgers en buitenlui’. Dit werd vóór de tijd 

van dagbladen, radio en televisie door de 

stadsomroepers gebruikt om belangrijke 

mededelingen openbare bekendheid te geven. 

Het werd belangrijk gevonden dat iedere ‘laag’ van 

de bevolking op de hoogte werd gebracht; iedere 

‘laag’ of ‘klasse’ moest worden aangesproken.  

Amerongen kent een lange geschiedenis die terug 

is te voeren tot de eerste bewoners, die zich hier 

vanaf de nieuwe steentijd vestigden (± 2500 v.

Chr.). Die eerste bewoners waren landbouwers, 

boeren kunnen we zeggen. Over de vroegste 

namen van Amerongen bestaat veel onduidelijk-

heid, maar de oudste naam is waarschijnlijk 

‘Hemur Enge’. Die naam zou terug te voeren zijn 

op Heem-oer-eng, dus op de oer-eng, de 

oorspronkelijke akker die het heem was, of het 

thuis. Die boeren erfenis is in de laatste anderhal-

ve eeuw sterk ingekrompen. Geert Mak beschreef 

de teloorgang van de boeren samenleving 

prachtig in zijn boek: ‘hoe God verdween uit 

Jorwerd’. Het is de biografie van een dorp tijdens 

de stille revolutie tussen 1945 en 1995. Het 

verhaal van de boeren en het geld, van de kleine 

winkeliers en de oprukkende stad, van de 

kerktoren die instortte en de importbewoners die 

niet meer groeten. Jorwerd is uniek maar ook 

exemplarisch en veel van de ontwikkelingen kun 

je op Amerongen projecteren. De tabaksindustrie 

verdween, binnen de dorpskern verdwenen de 

boerenbedrijven, het kasteel verloor zijn graaf en 

importbewoners kwamen met de komst van de 

auto naar het dorp. Zo veranderde de wijze van 

samenleven en creëerde die ook weer nieuwe 

kansen. 

Ik ben benieuwd hoe de schrijvers van de 

volgende hoofdstukken de omgang met onze 

natuurlijke omgeving in de komende eeuw zien 

ontwikkelen. De boer had toegang, recht, op zowel 

land als de mogelijkheid om de opbrengst daarvan 

te gebruiken zoals het hem goeddunkt. Komt er 

een nieuwe boer, aansluitend bij een oude 

traditie?

Amerongen had tot ver in de 19e eeuw een 

herkenbare standenmaatschappij. Zelfs in de 

structuur van het dorp is dat visueel terug te 

vinden in de boerderijen, landhuizen en woningen 

BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI
Door Leo van Putten
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van de burgerij. Na de industriële revolutie in de 

19e eeuw werd het begrip bourgeoisie of burgerij 

gebruikt om de bovenklasse in het kapitalistisch 

systeem aan te duiden: rijke zakenlieden zoals 

grote fabriekseigenaren en bankdirecteuren. De 

kleine burgerij was een klasse tussen de bourgeoi-

sie en onderklasse in, zoals winkeliers, kantoorlie-

den, artsen en onderwijzers. Status werd ontleend 

aan hun financiële vermogen, anders dan de 

aristocraten die hun status in eerste plaats aan 

hun familieachtergrond ontlenen. In Amerongen 

nam de grafelijke familie van Aldenburg Bentinck 

een bijzondere plaats in tot aan de dood van graaf 

Bentinck in 1940, een vrijwel onaantastbare 

positie in status en aanzien. Rijke tabaksboeren, 

notarissen, de dorpsdokter, de dominee, de 

schoolmeester en de rentmeester/bankier 

Wijnbergen vormden de Amerongse burgerij.   

De buitenlui zijn geen burgers, maar passanten. In 

de oude betekenis waren het personen die het 

beroep buiten de stadswallen uitoefenden of 

buiten de stadswallen woonden. Zij hadden geen 

recht op land en de mogelijkheid om de opbrengst 

daarvan te gebruiken. Ze hadden niet de 

‘burgerlijke’ verplichtingen, noch de voorrechten 

van de burger. De buitenlui zijn in onze tijd vooral 

de passanten geworden, de toeristen. Zij vormen 

een belangrijke impuls voor de economische 

activiteiten van dit dorp. Eigenlijk vanaf de 18e 

eeuw ontwikkelde de belangstelling voor de 

natuur rondom ons dorp zich en begon de 

toeristische ontwikkeling van Amerongen. In het 

Drostehuis woonde en werkte de schrijfster Maria 

Post. Tijdens haar omzwervingen rond Ameron-

gen observeerde ze de natuur in verschillende 

jaargetijden en verwerkte dit in haar poëzie en 

proza. Ze was de wegbereider voor de vele 

toeristen, maar ook degene die haar lezers bewust 

maakte van het landschappelijk schoon. In zekere 

zin is de toeristische sector van het dorp, maar 

ook de Amerongse Vereniging voor Dorp & 

Natuur, aan haar schatplichtig.

Hoe zal de samenleving van boeren, burgers en 

buitenlui de komende eeuw vormgeven? Zal die 

definitie nog relevantie hebben of zullen nieuwe 

vormen van samenleven, samenwerken, samen 

delen, de grond bewerken, recreëren er heel 

anders uitzien …?

.…“Ontvangen…  de Klepperman… veel plusuur”, 

klinkt het uit de grote groene bril die op de tafel 

ligt. Door het hele huis klinkt het bericht uit 

meerdere brillen. Ik haast me naar mijn bril en 

neem plaats in een van de comfortabele 

luchtstoelen. De bril projecteert een menukaart 

op mijn netvlies. Gemak: voorlezen. Uitdaging: 

zelf lezen. Interactief: audio-visueel. Zoals 

meestal kies ik voor de interactieve stand, want 

dan kan ik meteen reacties doorgeven aan de 

redactie van ‘de Klepperman’. Dit heeft wel enige 

oefening gekost. Het lukt niet altijd om je zo te 

concentreren dat je de gedachtes die bij je 

opkomen, meteen kunt overbrengen op de bril. 

Maar vandaag gaat het soepel. Ik reageer op het 

voorwoord van voorzitter Theo en geef nog wat 

extra ideeën mee. De hoofdredacteur compli-

menteer ik met het vele werk …

Zullen we over 50 jaar op deze wijze tijdschriften 

lezen? Ik weet het niet en met mijn 56 jaar is het 

niet waarschijnlijk dat ik 2066 ga meemaken. 

Maar het is wel leuk om daarover te fantaseren. 

Omdat ik voorzitter ben van de Vereniging van 

Dorp en Natuur Amerongen-Leersum vraag ik me 

ook af hoe het vrijwilligerswerk er dan uitziet. Zou 

dat er in 2066 als volgt uit kunnen zien?

Het bestuur van Dorp en Natuur komt dan nog 

steeds fysiek bij elkaar. Een teleconferentie zou 

weliswaar veel gemakkelijker zijn geweest, maar 

elkaar ontmoeten en na afloop van de vergadering 

nog een glaasje wijn drinken heeft zo zijn 

charmes. Op de zweeffiets ben ik overigens ook 

snel in de heemtuinschuur. Soms pak ik mijn Tesla, 

een oldtimer uit 2019, die nog geheel elektrisch 

rijdt. Maar het liefst huur ik een Delta-vliegpak. 

Deze zijn nu ongeveer vijfjaar op de markt en daar 

kun je geweldig mee de omgeving verkennen. Een 

ongekend gevoel van vrijheid overmeestert je. 

Helaas mag je niet hoger dan 20 meter vliegen en 

moet je boven de bestaande fluisterasfaltwegen 

blijven. 

Naar mijn landelijk werk pak ik tegenwoordig een 

van de vele waterstof Volvo Chauffeurs die in onze 

wijk staan. In deze zelfsturende auto - eigendom 

van de fabrikant - kan ik alvast al mijn ontvangen 

berichten lezen en afhandelen. Door invoering van 

het basisinkomen in 2029 is het onderscheid 

DORP EN NATUUR IN 2067
Door Rene Musters
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De gemeentebestuurders hadden met de nota 

‘Groen, dus Vitaal’ al in een vroeg stadium door dat 

duurzaamheid werkgelegenheid en welvaart zou 

creëren. Dit heeft ervoor gezorgd dat alle 

inwoners wonen in huizen die zelf hun energie en 

warmte opwekken. Veel bewoners helpen mee 

met de bouw van hun huis door zelf de 3D-prin-

ters te bedienen. Zo kunnen ze hun eigen stempel 

drukken op het uiterlijk van hun huis. Overigens 

heeft de Wet Streekeigen Architectuur uit 2026 

ervoor gezorgd dat de streekeigen bouwstijlen, 

die bijna verloren waren gegaan, weer gerespec-

teerd worden. 

Daar Amerongen en Leersum weer baden in de 

schone lucht, helder water en grote biodiversiteit, 

is de levensverwachting van haar inwoners nu 

gemiddeld honderd jaar. Ik kan gelukkig met mijn 

105 jaar nog genieten van de otters en bevers in 

de uiterwaarden. De visarend zag ik laatst zitten 

op zijn nest. De edelherten en wilde zwijnen 

bespeur ik in de bossen en af en toe worden ze 

achterna gezeten door een rondtrekkende roedel 

wolven. Vanavond tijdens mijn ommetje ben ik in 

mezelf gekeerd. Een das, het symbool van verzet 

van onze verenging tegen onbesuisde ingrepen in 

en rond onze dorpen, schiet voor me langs en 

brengt mij weer bij zinnen. Zoals altijd …!

tussen mijn werkzaamheden voor Dorp en Natuur 

(lokaal) en voor Mens en Natuur (landelijk) 

gelukkig geheel komen te vervallen. Nu werk ik 45 

uur per week voor de samenleving en dat vind ik 

wel zo prettig. 

Dorp en Natuur is door het basisinkomen een 

grote werkgever geworden, die in vele facetten 

van onze samenleving participeert. Vanaf de 

oprichting was ze al actief op het vlak van 

natuur- en landschapsbeheer en ruimtelijke 

ordening, maar daar zijn later, op initiatief van 

leden, vele activiteiten aan toegevoegd. De 

werkgroep Natuureducatie is bijvoorbeeld 

vervlochten met het basisonderwijs. Leren binnen 

en buiten de school lopen in elkaar over. De 

kinderen zitten allang niet meer de hele dag op 

een stoeltje in een klein klaslokaal. Achteraf werd 

dat toch als een vorm van kindermishandeling 

gezien. De kinderen trekken nu met de meesters 

en juffen de dorpen en velden in en leren rekenen 

en taal in levensechte situaties. 

De kleinschalige circulaire economie in Ameron-

gen en Leersum bleek enorm geschikt voor jonge 

innovatieve sociale ondernemingen, zogenaamde 

startups.  
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AMERONGEN AAN ZEE
Door Roeland Schweitzer

Er is niets veranderd! De 68-jarige Harry Drost 

kijkt rond op de Hof. Amerongen is nog net zo’n 

lieflijk dorpje als in 2017. Toen ruilde hij zijn 

geboortedorp in voor de stad, ook mooi. Maar 

toch: de Rijn, het kasteel, de Heuvelrug, de 

pittoreske huizen … Het grote niets eigenlijk en 

dat is mooi! Planoloog is hij geworden; goede 

keuze. In 2025 trad de Wet Ruimte voor de Zee in 

werking. Het is zijn levenswerk geworden. De 

laagste stukken Nederland zijn natuur geworden, 

want een zeedoorbraak, dat gaat ongetwijfeld 

gebeuren. De temperatuur op aarde stijgt nog 

steeds. Hele steden zijn al richting Arnhem/

Nijmegen verplaatst. Tussen Veenendaal, Ede, 

Rhenen en Wageningen is bovenop de overkapte 

A12 / A30 in dertig jaar de megastad Vrede 

gebouwd. Er wonen een half miljoen mensen. 

Opeens ziet Harry iets nieuws. De stegen tussen 

de oude huizen zijn terug. Er liggen roosters 

bovenop en er loopt water onderdoor. De vele 

zomerse hoosbuien hebben in Amerongen geleid 

tot tientallen slootjes van de berg naar de rivier, 

precies waar vroeger de stegen liepen. In 

Amerongen heeft de Rode Contour het trouwens 

gehouden. Leersum is wel volgebouwd, maar de 

Amerongse berg is natuurpark gebleven, wonder 

boven wonder. En een beetje dankzij Harry.

Ja, het is wel veel drukker geworden in Ameron-

gen, dat wel. De Overstraat bloeit weer met leuke 

ambachtelijke en unieke kunstwinkels. Beleid van 

de Amerongse Raad hoort bij ‘de Droom’. Ja, 

bestuurlijk is er veel veranderd. Amerongen valt 

onder de Provincie Oost, van Zeist tot aan de 

Duitse grens. Harry kijkt op; een drone met een 

paar mensen erin landt in de wei achter Oranje-

stein. Gasten voor het kasteel waarschijnlijk. Dat is 

nu een luxe vijfsterrenresort, waar ook al een 

Amerikaanse president heeft geslapen. Rustig 

dorp, veilig en goed te bewaken. Rustiger zelfs, 

dan toen hij wegging. De zelfrijdende elektrische 

auto’s geven rust. Geruisloos en vloeiend worden 

ze meteen het dorp uit gedirigeerd, zodra ze leeg 

zijn. Ja, dát is de grote verandering, geen 

geparkeerde auto’s meer in het dorp. Nu hij beter 

kijkt ziet hij wel overal zonnepanelen, vooral op 

achterkanten en zijkanten van huizen. Eigenlijk 

helemaal niet zo lelijk. De energiefreaks wilden 

zonnepanelen en de puristen wilden een autoloos 

Amerongen. Er ontstond een prachtige polderop-

lossing. Auto’s komen er alleen om te halen en te 
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brengen en het recht op energieneutraal wonen 

gaat boven de monumentale status. Je ziet die 

panelen amper en een dorp zonder geparkeerde 

auto’s is een feest voor iedereen. 

Harry is met de pont gekomen. Die aanblik van de 

Heuvelrug, dat was altijd ontroerend thuiskomen 

en dat is nog steeds zo. Wel ziet hij precies boven 

op de Heuvelrug een rij indrukwekkende 

windmolens. Slim, bovenop de Heuvelrug staat 

natuurlijk de meeste wind.

Uit gesprekjes blijkt dat Amerongen een 

supertevreden bevolking kent, waarvan een groot 

deel een paar keer per week bijeenkomt in de 

Andrieskerk. Hij loopt er binnen en het is er 

ronduit druk. De mensen komen niet voor een 

klassieke kerkdienst, maar voor een eenvoudige 

en kerngezonde gemeenschappelijke maaltijd. In 

2050 werd de Wet Gezamenlijkheid ingevoerd. 

Deze wet geeft alle burgers het recht om vijf keer 

per week gratis te eten in de centrale kerken. 

Hiermee sloeg men vele vliegen in een klap. 

Biologisch en gezond eten voor iedereen, het in 

stand houden van al die leegstaande kerken, 

mobiliteit en eenzaamheidsbestrijding en het 

creëren van sociale cohesie dwars door alle lagen 

van de bevolking, plus veel lokale werkgelegen-

heid. Grappig … de kerk eindelijk als gemeen-

schapshuis. Zo heeft Jezus het bedoeld, grapt 

Harry. Een vrouw kijkt hem boos aan. Verrek, zij is 

een oude klasgenote, Joke. Altijd in Amerongen 

gebleven. Ze vertelt dat de nieuwe invulling van de 

kerk eerst veel weerstand gaf, maar toen ‘het 

nieuwe respect’ echt bleek, toen ontstond er 

ruimte voor nieuwe spirituele wegen. Ruimte voor 

de zee, nu ook in overdrachtelijke zin, de zee als 

bron van het leven, conform de tegenwoordig erg 

populaire waterfilosofie. Na het eten blijven er 

iedere avond veel mensen voor een studie 

Chinees of plantkunde, muziekles, zang, 

ritueelviering, culturele bijeenkomsten zoals 

dichtavonden, schilderlessen, yoga en andere 

bewustzijn verhogende activiteiten. Vroeger 

heette dat het cursusproject, dorpsgenoten die 

hun kennis delen; nu zijn het gezamenlijkheids-

sessies. De kunstenaars hebben hierdoor eindelijk 

een goede boterham, mits ze wel over het diploma 

Gezamenlijkheidbrenger beschikken. Harry knikt. 

Toch wel iets veranderd in vijftig jaar …

 

HERBERG AMERONGEN
Door Trea  van  Vliet

Het jaar 2067 … Alles is hetzelfde, 
maar toch is alles anders
Het kasteel en de toren van de Andrieskerk 

vormen nog steeds het silhouet van Amerongen, 

maar in de straten, de bossen, op de velden en in 

de kasteeltuinen gebeurt veel meer dan vroeger. 

Gebeuren andere dingen dan vroeger. 

Banen verdwenen en kwamen niet of slechts 

mondjesmaat terug. Werk werd een schaars goed, 

de ratrace verergerde. In die tijd waarin het land 

steeds opgefokter en steeds uitgeputter raakte, 

groeide de behoefte aan een plek om te rusten en 

te vernieuwen … de behoefte aan een herberg. 

Want een herberg biedt je rust en herstel van 

krachten op je reis. Je treft er medereizigers, deelt 

ervaringen, luistert, leert. Je geeft weg wat je zelf 

niet nodig blijkt te hebben en wat je rugzak 

verzwaart. Je krijgt wat de ander ziet dat je mist. 

Daarna kun je weer door met je reis, versterkt, 

verfrist en uitgerust. Verrijkt. 

We gingen twee dingen snappen
Eén: ook als er geen banen zijn, is er werk. Altijd! 

Brengen wat je te brengen hebt is wat telt, dan 

maar buiten de gebaande paden om. En twee: we 

zijn allemaal op doorreis in het leven. De een heeft 

een lichte reis, de ander maakt een zwaardere 

tocht, maar we zijn allemaal op weg naar een 

betere versie van onszelf en van elkaar. 

En we maakten van Amerongen een 
herberg, een herberg voor Nederland 
We hadden al een herberg, maar die functioneer-

de slechts parttime. Voor enkelingen. Die het 

konden betalen. En het eigenlijk helemaal niet 

nodig hadden. Dat was geen herberg meer, het 

was het gebouw zonder de functie. Die herberg 

pakte z’n taak op en opende als eerste zijn deuren, 

voor jongeren op drift. Ze kregen onderdak, 

gingen klussen, kookten voor elkaar en voor het 

bejaardenhuis. 

Daarna openden de kerk en het kasteel 
hun deuren
Iedereen die behoefte had aan rusten en 

vernieuwen, mocht komen: Schooluitvallers. 

Mensen met een scheve schaats. Mensen moe 

van de ratrace. Alleenstaande vaders en moeders. 
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Daders, slachtoffers. Verdrietige mensen, bange 

mensen, dwarse mensen. Politici, de buik vol van 

hun eigen woorden. Mensen klaar met hun eigen 

schone schijn.

Iedereen mocht komen, om bij te 
komen
Maar ze draaiden ook mee, vanaf de eerste dag! 

Want in een herberg word je niet gepamperd. Ze 

kregen iets of iemand om voor te zorgen: een stuk 

land, medemensen, een taak, dieren. Zorg voor 

eten, zorg voor het land, zorg voor elkaar. Als ze 

niet wisten hoe, werd hun dat geleerd. 

Ongebruikelijke combinaties werkten en leerden 

samen, en al die mensen keerden verkwikt terug 

in hun eigen stuk van Nederland. Waar ze anderen 

leerden dat het gaat over wat je brengt. En dat, als 

je brengt, je ook ontvangt. En zo transformeerde 

Amerongen tot een herberg voor Nederland en 

knappen sindsdien veel mensen hier op. Ze komen 

hier bijtanken, leren, geven en ontvangen. Waarna 

ze weer doorgaan op hun levensreis. Gesterkt en 

verrijkt, in herberg Amerongen.

Wie hier nog het meest van opgeknapt is, is 

Amerongen zelf, zeggen oude inwoners. Want 

heel Amerongen ging meedoen, aangestoken 

door al die energie die ontstond op de pleinen, 

velden en straten. Particulieren openden hun 

deuren. Boden zich aan, deelden gul hun 

levenservaring, warmte en comfort. 

Weg is de tijd dat Amerongen vooral een dorp was 

voor mensen die het goed hadden. Die goedheid is 

niet minder, maar wel minder wit en minder stijf. 

Er wordt met elkaar gewandeld, gepraat, gekookt, 

geleerd, gegeten, nagedacht, gezongen, gevierd, 

gedeeld, gehuild, overlegd.

Jong, oud, nieuw, wit, zwart, goed, fout … alles 

treft elkaar.

Het leeft, het leert en het swingt in herberg 

Amerongen!
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Bijna twee jaar geleden kocht ik samen met mijn 

vrouw, zus, zwager en vader het voormalige 

gemeentehuis van Amerongen. Het pand stond al 

zo’n tien jaar leeg, was slecht onderhouden en zo 

groot en onoverzichtelijk dat wij er steeds in 

verdwaalden. Voor een familie uit een eenvoudige 

Utrechtse arbeiderswijk voelt het nog steeds 

onwerkelijk dat wij zo’n prachtig monumentaal 

gebouw konden kopen. Veel mensen in onze 

omgeving waarschuwden ons dat het nooit zou 

lukken om van dit vervallen pand een gezellig 

familiehuis te maken. Onze wens om samen te 

gaan wonen was gelukkig groter dan de twijfel  

en angst.

Zonder een concreet plan, ontwerp of enige 

relevante ervaring zijn wij in januari 2016 gestart 

aan een verbouwing die volgens onze aannemer 

ongeveer negen maanden zou gaan duren. Tijdens 

het slopen en bouwen hebben wij zowel het pand 

als elkaar steeds beter leren kennen. Wij ontdek- 

ten een hele verdieping achter een oud systeem-

plafond en een kelder onder losse vloerdelen, 

maar ook leerden wij verborgen talenten in elkaar 

kennen. Mijn vrouw bleek als de beste te kunnen 

onderhandelen, terwijl mijn zwager van 

bamboeplaten prachtige keukens bouwde. 

Inmiddels zijn wij anderhalf jaar aan het bouwen 

en wonen wij alweer meer dan een jaar met zijn 

allen op onze eigen bouwplaats. Dat het allemaal 

veel langer duurt dan verwacht maakt ons niks uit, 

want het proces is minstens zo bevredigend als 

het resultaat dat steeds zichtbaarder wordt. Over 

ongeveer drie maanden (het kunnen er ook zes 

zijn) verwachten wij onze Poolse bouwvakkers uit 

te kunnen zwaaien. Op dat moment hebben zowel 

het voormalige gemeentehuis als ook wijzelf echt 

een nieuwe bestemming gekregen.

Wij hebben geprobeerd het huis zo te bouwen dat 

onze kinderen en kleinkinderen hier later ook met 

hun gezinnen kunnen wonen. Of dat ook 

daadwerkelijk gebeurt is natuurlijk niet te 

voorspellen, maar wellicht wonen zij hier over 

vijftig jaar nog steeds en vertellen zij op hun beurt 

ook aan hun kinderen en kleinkinderen dat dit 

prachtige huis ooit het gemeentehuis van 

Amerongen was. Dit lijkt misschien een 

onwaarschijnlijke gedachte, maar is dat ook 

werkelijk zo?

VERGEZICHT VOOR EEN GEMEENTEHUIS
Door Michel Scheidt

Ik heb geen glazen bol en moet bekennen dat ik 

zelfs niet echt over een heldere toekomstvisie 

beschik. Ik probeer vooral mijn best te doen om 

vooruit te komen, de wereld een beetje beter te 

maken en te genieten van het leven zoals het is. 

Gebrek aan een vooruitziende blik is best lastig als 

je een artikel wilt schrijven over hoe de wereld er 

over vijftig jaar uitziet. Ik heb mij daarom 

enigszins verdiept in wat wetenschappers en 

visionairs hierover zeggen en schrijven. Ik zie hier-

in twee dominante denkrichtingen: ‘het komt 

allemaal goed’ of ‘het gaat helemaal mis’. Het kan 

dus alle kanten op. Voor mijn eigen gemoedsrust 

en jouw leesplezier verkies ik hier de variant dat 

we allemaal nog lang en gelukkig op deze aarde 

leven.

Stel je eens voor dat wij leven in het jaar 2067. In 

de afgelopen vijftig jaar is de wereld meer en 

sneller veranderd dan in de vijfhonderd jaren 

ervoor. Het ooit zo gevreesde gevaar van de 

opwarmende aarde is afgewend; er is geen 

schaarste meer aan grondstoffen en vrijwel alle 

ziektes worden voorkomen of genezen. Er wonen 

meer dan 14 miljard mensen op aarde die 



2120

gemiddeld ouder dan honderd jaar worden. Er is 

geen politieke of religieuze onderdrukking, 

waardoor oorlogen tot het verleden behoren. 

De wereld is verworden tot een vreedzame, 

statenloze democratie, waarover mensen zich 

met onvoorstelbaar hoge snelheden vrijelijk 

verplaatsen. 

In deze bijna virtuele wereld, waarin mensen 

volledige vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe 

en waar zij hun leven leiden, hebben zij hun 

leefomgeving meer dan ooit nodig om echt 

contact te maken met anderen. Deze omgeving 

delen zij daarom ook niet meer uitsluitend met 

hun gezin, maar met een bredere gemeenschap 

waarmee zij zich verbonden voelen. Deze kan 

bestaan uit familieleden, maar ook uit vrienden, 

collega’s of gelijkgestemden. Afhankelijk van hun 

behoeftes en mogelijkheden kiezen mensen 

meerdere gemeenschappen waar zij delen van 

hun tijd mee samenleven. 

Mensen blijven soms levenslang onderdeel van 

een gemeenschap, maar vaak is dit voor kortere 

tijd. Het kopen van een eigen leefomgeving is om 

deze reden niet langer gebruikelijk. Bedrijven 

anticiperen hierop door gemeenschapshuizen te 

huur aan te bieden die voorzien zijn van alle 

denkbare services en faciliteiten. Naast 

hypermoderne nieuwbouw worden ook veel 

monumentale panden in oude stads- en 

dorpskernen tot gemeenschapshuis omgebouwd. 

Het karakteristieke uiterlijk van deze gebouwen 

en de beperkte beschikbaarheid ervan zorgen 

ervoor dat deze zeer gewild zijn.

Omdat reizen tegenwoordig nog nauwelijks tijd 

kost, is het voor mensen mogelijk om gedurende 

een week en zelfs binnen een dag meerdere 

gemeenschapshuizen over de wereld te 

bezoeken. Het komt hierdoor voor dat mensen in 

de ochtend ontwaken in Parijs, een aantal uur 

werken in New York, daarna vrienden bezoeken in 

Kaapstad om vervolgens in het weekend terug te 

keren naar Amerongen, om daar in het voormalige 

gemeentehuis samen te zijn met hun familie. 

Vind je het lastig om je voor te stellen dat dit een 

realistisch scenario kan zijn?

Veel wetenschappers zeggen dat wij over 

honderd jaar op Mars wonen …

Het is moeilijk te dromen van een verre toekomst 

zonder houvast; het werkt inspirerend om ver 

terug te kijken in het verleden en daar weer 

inspiratie uit te halen voor de toekomst. 

Amerongen heeft een bijzondere voedings-

bodem, die verankerd ligt in de geografische 

ligging en de directe omgeving. Amerongen was 

al rijk aan veen, klei, grind en een voedzaam 

stroomgebied van kreken, stroompjes en hoger 

gelegen gorzen en biezen. De laatste ijstijd heeft 

hier een flinke schep bovenop gedaan. Door het 

voortgestuwde zand, het grind en de kiezels zorgt 

de zo ontstane heuvelrug voor een veilige en 

beschutte omgeving, waar de rijkdom in flora en 

fauna naast het rivierenlandschap ook op zand 

floreert. 

Het dorp zelf heeft zich ontwikkeld als een 

kruispunt der wegen. Amerongen ligt op een 

belangrijke route tussen Utrecht en Keulen  en is 

daarmee in verschillende historische episodes 

onderhevig aan religieuze, militaire en handel- 

gedreven krachten uit de verre omgeving. Naast 

het feit dat het dorp regelmatig onder de voet is 

gelopen door Romeinse, Keltische, Spaanse , 

Franse en Duitse legers, heeft Amerongen als 

passantenhaven ook een hele optimistische kant. 

Met stoomtram, veerpontjes, paard en wagen  en 

te voet kwamen mensen van heinde en ver 

verblijven in één van de acht logementen en 

tapperijen die het dorp tussen 1700 en 1900 rijk 

was.

Hoe kunnen we deze inspiratie 
gebruiken in een droom voor een 
weergaloze toekomst?

Een nieuw elan: kruispunt der wegen
Het kruispunt der wegen zou letterlijk een 

verbindende en centrale prettige plek moeten 

worden. De grote rotonde in het midden van het 

dorp -  de kruising tussen de Koenestraat en de 

Koningin Wilhelminaweg -verdient een 

stedenbouwkundig plan waar het dorp met 

bebouwing, buitenruimte en voorzieningen zich 

vol zelfvertrouwen etaleert aan de omgeving. Een 

plek voor mensen uit Amerongen- Noord, -West, 

-Oost en -Zuid om samen te komen en grotere 

evenementen te organiseren en te laten zien waar 

Amerongers goed in zijn. Een nieuw en evenwich-

tig dorpshart waar kennis, toerisme, economie, 

vrije tijd, zorg en educatie bij elkaar komen. 

AMERONGEN – KRUISPUNT DER WEGEN
Door Robbert Jan van der Veen
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schrijven, dichten, werken, congressen organise-

ren en met de handen kunnen werken, leren en 

filosoferen. 

Amerongse School
Amerongse architecten verenigen zich in de 

Amerongse school en komen regelmatig bijeen 

om deze nieuwe stroming handen en voeten te 

geven. Niet historiserend, niet modern, maar 

tijdloos Amerongs, geïnspireerd door de historie 

van het dorp en de natuur in de omgeving, wordt 

er een hoogkwalitatieve architectuurschool 

gecreëerd, die tevens het beeldkwaliteitsplan 

wordt waar nieuwe ontwikkelingen in het dorp 

zich aan moeten houden. Onder hoge kwali-

teitseisen is het mogelijk om buurtschappen te 

creëren buiten de dorpscontour. Maar dan moet 

het plan meehelpen de natuur te bestendigen en 

maatschappelijke activiteiten te borgen die 

onderdeel zijn van het parelsnoer en die mensen 

bedienen die tekortkomen in de maatschappij.

Circulair Amerongen
De verbinding tussen dorp en natuur kan meer zijn 

dan alleen recreatieve verbindingen en het 

activeren van culturele parels in het buitengebied. 

Er liggen kansen om de wisselwerking tussen dorp 

Monumentale transit-hubs
Mooie, iconische en historische gebouwen en 

oude paardenstallen aan de randen en in het hart 

van het dorp zouden weer van culturele betekenis 

kunnen worden voor bezoekers van buiten, maar 

ook voor Amerongen zelf. Een plek voor de buurt 

om samen te komen, te werken, elektrische 

deelauto’s uit te wisselen, spullen te delen, iets te 

organiseren en inspiratie te krijgen. Deze 

belangrijke plekken vormen ook de schakel met 

het buitengebied … pak een elektrische fiets, een 

paard of een boot en ontdek de omgeving voor 

nieuwe mentale ruimte, rust en ontspanning.

Verbinden van dorp en natuur
Rondom het dorp ligt een aantal recreatieve 

parels met historische, culturele en educatieve 

betekenis. De Eenzame Eik, Kasteel Amerongen, 

de landgoederen Zuylesteyn, Broekhuizen en 

Darthuizen. Er ligt een kans om deze parels 

aaneen te rijgen en vanuit de monumentale 

transit-hubs een route te maken en zo het 

parelsnoer te completeren. De parels dienen geen 

kijkobjecten te blijven, maar actief gebruikt te 

worden door scholen, bedrijven, zzp’ers en 

stichtingen. De parels rondom het dorp zijn de 

nieuwe landgoederen waar mensen kunnen 
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en natuur optimaal te benutten door bijvoorbeeld 

rondom water, afval, energie en voedsel een 

circulair systeem in te richten. Het afval van 

vandaag is door nieuwe scheidingstechnieken de 

voedselbron en het bouwmateriaal van morgen. 

Vuil water vanuit het dorp kan collectief gezuiverd 

worden in een halofyten-landschap (wat niet 

meer betekent dan een drassig rietlandschap) 

waar tevens hoge ecologische waarde gecreëerd 

kan worden. Door het gebruik van kassen en de 

laatste technieken in de voedselsector kunnen de 

rijkdommen aan grondstoffen, zand, veen en klei 

gebruikt worden voor intensieve voedselproduc-

tie en biologische veeteelt. Daarnaast is het 

mogelijk om met de nieuwste technieken warmte, 

koude en elektriciteit uit de ondergrond en het 

water te winnen en Amerongen onafhankelijk te 

maken van de buitenwereld.

Amerongen is de wereld
Dromen gaan van klein naar groot.  Na het 

verwezenlijken van de circulaire ambities kunnen 

we zeggen dat Amerongen de wereld is gewor-

den. Met een passerpunt in de Andrieskerk en een 

straal van vijf kilometer om dorp en natuur heen, 

groeit het besef van de inwoners dat alles dat 

gelukkig maakt is te vinden in de directe 

omgeving! Talentontwikkeling, natuur, recreatie, 

woon- en werkcarrière, zelfredzame buurtschap-

pen, zorg, cultuur, kunst, zelfvoorziening in water, 

energie en voedsel, een heuse eigen architectuur-

stijl en een dorpshart waar iedereen elkaar kan 

ontmoeten en het gevoel krijgt gezamenlijk 

onderdeel te zijn van een groter geheel. 

Amerongen is de wereld! In principe ligt die 

droom voor het oprapen …

 

Amerongen- Kruispunt der Wegen 
Een grenzeloze droom, want de rest van de wereld bestaat niet meer en is ook nergens meer voor nodig.
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Het is mei 2067. Op de Koenestraat zoeven een 

aantal auto’s voorbij. Je hoort ze niet of nauwe-

lijks, sommige worden nog door de bestuurder 

bestuurd, maar in een aantal heeft het automati-

sche besturingssysteem ook deze functie 

overgenomen.

Op de hoek van de Holleweg en Koenestraat staat 

de Tabaksschuur uit de vorige eeuw waarin het 

Kringloopcentrum is gevestigd.

De toenmalige bouwers hebben nooit kunnen 

bedenken dat deze schuur zo duurzaam zou zijn. 

De zonnecollectoren in de lichtmasten van de 

straat en op het terrein zorgen voor de verlichting 

en voldoende stroom voor het functioneren van 

deze schuur. De aardwarmte wordt voor de 

verwarming gebruikt en op de naastgelegen 

dorpstuin ‘de Parel’ zorgen waterpompen voor het 

oppompen van water voor akker en kringloop-

centrum.

Ja, de laatste zestig jaar is er veel veranderd in 

Amerongen. Door de bewustwording van 

hergebruik en duurzaamheid is het ophalen van 

afval in de gemeente bijna verdwenen.

Het is een gewoonte geworden dat alles wat niet 

meer in gebruik is naar het Kringloopcentrum gaat 

voor een tweede of derde leven. Bij het inleveren 

worden de goederen elektronisch gescand en 

wordt een locatie toegewezen. De bezorger krijgt 

een aantal waardepunten op zijn betaalpas gezet 

die bij aankoop automatisch worden verrekend. 

De ingenomen goederen staan direct op de 

sociale media (wat ‘vroeger’ de  app was) van de 

kringloop.

Bewoners die iets zoeken of gereserveerd 

hebben, krijgen direct een melding.

Natuurlijk zijn er goederen die door hun lange 

leven niet meer geschikt zijn voor hergebruik. Het 

automatische sorteercentrum bepaalt wat voor 

de shredder bestemd is. De houten onderstellen 

van banken, tafels, stoelen en kasten worden 

vermalen tot houtbiks. Dat zijn kleine propjes hout 

die gebruikt worden in de gesloten haard-

systemen (de open haard is inmiddels verboden 

vanwege luchtvervuiling).

DE DROOM WERD WERKELIJKHEID
Door Kees Smit
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Een kleine biogascentrale verwerkt veel gemalen 

restafval (wat niet te gebruiken is voor het maken 

van papier, etc.) en zorgt voor warmte in 

omliggende woningen.

Natuurlijk zijn er huishoudelijke apparaten die met 

een beetje zorg weer gerepareerd kunnen 

worden. Het repaircafé van voorgaande jaren is 

uitgebouwd naar een fijne plek om met elkaar ook 

de duurzaamheid hiervan te optimaliseren.

De fabrikanten zijn afgestapt van het onnodig 

vervangen, en stellen alle mogelijke kennis ter 

beschikking om de duurzaamheid te bevorderen.

In alle ruimten rond de Kringloop en de Parel zijn 

duurzame banken geplaatst waar de smartphone 

en tablet kunnen worden opgeladen.

Een hypermodern snellaadstation voor het 

opladen van auto en fiets staat aan de overkant 

van de weg,

In de Parel is het een drukte van belang. De 

inwoners van Amerongen zorgen samen, door de 

seizoenen heen, dat er groenten geteeld wordt. 

De  fruitbomen zorgen voor appels en peren. De 

voedselbank is overbodig geworden. We werken 

met elkaar en zorgen voor elkaar!  

Het grote theehuis, achter op de Parel, is dagelijks 

geopend voor de eenzamen in het dorp. Ook op 

zondagen is er volop ruimte voor elkaar. De grote 

nevenruimte waar schilders, beeldhouwers en 

muzikanten aan het werk zijn en hun werk 

tentoonstellen, is een van de drukst bezochte 

plekken.

Op mooie dagen is de omgeving van Amerongen 

een eldorado voor wandelaars en fietsers. Onder 

begeleiding van vrijwilligers zijn er dagelijks 

vanuit het theehuis wandel- en fietsroutes te 

volgen.    

Boeren, burgers en buitenlui zoals uit de vorige 

eeuw kennen we allang niet meer.

Samenleven, samen werken en samen delen is nu 

net zo ingeburgerd en gewoon als in de vorige 

eeuw de verschillen tussen boeren, burgers en 

buitenlui.

 ‘Boeren, burgers en buitenlui’ riep men honderd 

jaar geleden als ze de inwoners een nieuwtje 

wilden meedelen. Maar in 2067 zijn er geen 

boeren meer in Amerongen. Dankzij het dappere 

besluit uit 2044 om zich af te splitsen van de 

kunstmatig bedachte fusiegemeente Heuvelrug 

(“groot is goed”)  ontstond de mogelijkheid om 

zich te ontwikkelen tot het mooiste woondorp in 

de zich uitdijende randstad. De burgers van 

Amerongen behoren volgens de maandelijkse 

WSR (World Satisfaction Registration) sinds drie 

jaar tot de Prime100, en er komen elk jaar meer 

buitenlui naar Amerongen om een dagje deze 

ontspannen sfeer op te snuiven. 

Het klassikale onderwijs is sinds de introductie 

van de wet BPS (Brein Potentie Scan) in 2046 

grotendeels verdwenen. Bij het bereiken van het 

vierde levensjaar wordt een hersenscan gemaakt 

waarmee wordt vastgesteld welke ontwikkelings-

mogelijkheden een kind heeft. Er wordt een 

individueel leertraject aangeboden om de 

maximale hersencapaciteit de komende vijf jaar 

te benutten. Dit traject herhaalt zich nog driemaal 

totdat de leeftijd van 26 jaar is bereikt. Rond dat 

moment begint het afsterven van hersencellen en 

is het niet meer efficiënt om naar hersenontwik-

keling te zoeken. 

Het individuele leertraject wordt rechtstreeks in 

het brein overgebracht per zogenaamde leerhelm, 

maar vanaf eind vijftiger jaren laten welgestelde 

ouders een relayeerchip bij hun kinderen 

implanteren zodat ze rechtstreeks informatie 

kunnen delen zonder leerhelm op te zetten. 

Het implanteren van kennisoverdracht blijkt veel 

effectiever dan klassikaal onderwijs; alleen voor 

handvaardigheden die niet door robots worden 

verricht is de klassikale leervorm nog in gebruik.

Het dorp Amerongen is door de aanleg van het 

supersone Hyperloop transportsysteem 

verbonden met de rest van de wereld. Het ooit 

omstreden project is sinds 2060 operationeel. 

Binnen enkele uren reizen de Amerongers door dit 

ingenieuze buizensysteem naar onder andere de 

“DEZE TEKST KAN DIRECT GELADEN WORDEN 
VIA LEERHELMCODE 17CPA …”
Door Paul Machielsen
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Chinese muur, of naar de nieuwe Golden Gate 

bridge in San Francisco.  Het ‘World Courses & 

Facilities Centre Amerongen (WCFCA),  ontstaan 

uit het oude Cursusproject Amerongen, maakt 

dankbaar gebruik van de Hyperloop.

De relayeerchip maakt het mogelijk rechtstreeks 

informatie te delen met andere geïmplanteerde 

chips en vervangt daarmee de verbale communi-

catie. De mens is naast een kennisbron echter ook 

een sociaal wezen met een behoefte aan direct 

contact met andere mensen. Gesprekken over 

koetjes en kalfjes, het met vrienden de wereld-

problemen oplossen in het meet, greet & drink 

center of het aanknopen van een gesprek met een 

onbekende in de speed coach, worden echter 

minder en minder. 

Ondanks de ontspannen en plezierige leefbaar-

heid in ons dorp worden er steeds vaker signalen 

waargenomen van mensen die een gevoel van 

welbevinden en zingeving missen. Het ontbreken 

van direct contact en de afname van de verbale 

communicatie versterken dit gemis. 

Het WCFCA speelt in hierop door het organiseren 

van cursussen, evenementen en fysieke 

belevingen. Het idee van de homo ludens (Latijn 

voor ‘spelende mens’), een mensbeeld waarin de 

mens eerst en vooral een spelend wezen is, staat 

bij het WCFCA centraal.  

Aanmelden voor een cursus van WCFCA staat voor 

iedereen open. Voor enkele cursussen is fysieke/

psychische goedkeuring vereist. Vervolgens 

wordt voorafgaand aan de cursus de benodigde 

informatie geïmplanteerd.  Aangekomen op de 

plek waar de cursus begint, voert de course 

member het geïmplanteerde programma uit.

 

Dit jaar is de themacursus ‘A walk on the Great 

Wall’ razend populair. Bij de extreem fysieke 

cursussen is de ‘Expedition Sahara’ favoriet. Deze 

voettocht in de Zuidelijke Sahara van Marokko 

staat bekend als de ‘WCFCA Thoughest Walk on 

Earth’. In 6 etappes van 20 km, bij een temperatuur 

van 35°C, loop je door het losse zand. De start is in 

Ouarzazate, de ‘toegangspoort tot de Sahara’.

De course member is na het volbrengen van een 

course verplicht deel te nemen aan een reünie en 

zijn ervaringen mondeling te delen. Voor veel 

cursisten is deze mondelinge terugkoppeling het 

emotionele hoogtepunt van de cursus. Tijdens de 

reünie van de themacursus ‘Een gecomprimeerd 

jaar bij de Eskimo’s’ werd duidelijk hoe intensief 

deze cursus wordt beleefd. Alle deelnemers 

werden door Herman van Amerongen uitgeno-

digd voor de huwelijksceremonie met zijn 

kersverse Inuit-bruid in de gemeenschapsiglo van 

Baffin Island in Nunavit. 

WCFCA biedt ook nog steeds handvaardigheids-

cursussen aan. Naast ontwerpen van software 

voor het printen van chocoladebonbons blijkt ook 

het handmatig vormgeven van bonbons, door 

gebruik te maken van antieke voorgevormde 

malletjes, een groot succes. Een bijzondere cursus 

voor dit jaar is mandalatekenen, waarbij de 

deelnemers handmatig met een ouderwetse stift 

lijnpatronen op een papier kunnen tekenen. Het 

betreft de laatste vellen papier die nog restten na 

de sloop van papiergroothandel Reipap.

Kortom: WCFCA biedt u ook in 2067 weer een zeer 

gevarieerd cursusprogramma aan. Meld u aan via 

kanaal 58Y …
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Twee enthousiaste Amerongse pubers …  Merlijn, 

inmiddels in de tweede klas van het voortgezet 

onderwijs in Veenendaal en Timo, in klas twee van 

het Revius College in Doorn. Vrienden vanaf groep 

vier op de Amerongse Wilhelminaschool en 

beiden ook te vinden op de Amerongse sportvel-

den. 

Hoe zien zij de toekomst van Amerongen over 

pakweg 50 jaar? Ik interviewde ze gescheiden van 

elkaar en zag vooral opvallende overeenkomsten 

in hun toekomstbeeld. 

Uitbreiding noordwaarts
Het is voor het comité Open Monumentendag 

opwekkend dat Merlijn op de eerste vraag die hij 

kreeg ‘waaraan denk je bij Amerongen over vijftig 

jaar’ zegt: ‘Er wordt meer waarde gehecht aan 

oude historische huizen, mensen vinden dat 

belangrijk omdat het mooi is in het dorp.’ Om daar 

in één adem aan toe te voegen: ‘Maar er komt 

daarnaast ook veel nieuwbouw.’ En daarin vindt hij 

Timo aan zijn zijde; ook Timo ziet een groeiend 

Amerongen. Beiden zijn ervan overtuigd dat die 

groei vooral naar het noorden zal zijn en ten koste 

zal gaan van bestaande bossen. Ook zal naar het 

oosten tot aan de rotonde bij de sportvelden 

worden gebouwd. Niet naar de rivier, want die 

moet ruimte houden om uit z’n oevers te kunnen 

treden. Wat het effect van die uitbreiding is op 

milieu en natuur, daar zien de heren een rol voor de 

overheid weggelegd. Wetten moeten de natuur 

beschermen tegen al te woeste boskap, maar ook 

de technologische ontwikkeling zal een handje 

helpen de zorgen over het milieu weg te nemen. 

Bussen en auto’s zullen veel minder schadelijk zijn 

voor het milieu en elektrisch rijden is dan normaal, 

evenals het rijden zonder bestuurder.  

De roep van de grote stad
Op de vraag of ze over vijftig jaar nog in Ameron-

gen wonen, lopen de meningen uiteen. Wel zijn 

beiden duidelijk dat ze Amerongen eerst zullen 

verlaten om te studeren. Merlijn wil naar Londen 

en Timo laat het afhangen van zijn vervolgstudie. 

Maar dat ze het stadsleven in willen duiken met al 

OMA ALS HOLOGRAM AAN TAFEL EN BOSSEN DIE 
VERDWIJNEN …
Amerongen over vijftig jaar in de ogen van Timo (13)  
en Merlijn (14), door Leo van Putten



3534 OPEN MONUMENTENDAG AMERONGEN  VERGEZICHTEN

haar voorzieningen en vertier,  dát is duidelijk. 

Toch denken ze ook dat door de groeiende 

bevolking van Amerongen het voorzieningenni-

veau ook hier zal verbeteren. Timo ziet het 

centrum van Amerongen zich uitbreiden rond 

Allemanswaard. Daar zul je niet meer alleen je 

boodschappen doen, maar zal ook een fors 

ophaalpunt komen voor online gemaakte 

bestellingen. Dat zal de verkeersdrukte terug-

brengen en de buren hoeven niet lastig te worden 

gevallen met andermans pakketjes. Ook horeca 

zal daar toenemen en misschien wordt er een 

kleine bioscoop gevestigd. Er worden zelfs 

studentenwoningen gebouwd. De automatisch 

rijdende busverbindingen brengen je immers snel 

naar Wageningen of de Utrechtse Uithof!

Vrije tijd
Merlijn ziet ook de mogelijkheden toenemen voor 

de besteding van vrije tijd als gevolg van de 

groeiende bevolking. Er komt in zijn vaste 

overtuiging weer een zwembad, maar ook zal veel 

meer virtueel gesport gaan worden. Scholen 

zullen verdwijnen; je kunt straks overal waar je wilt 

virtueel de lessen bijwonen. Misschien met af en 

toe een practicum op een vaste locatie. 

Zorg, virtueel, kleinschalig en persoon-
lijk.
Beiden hebben een opvallend positieve kijk op het 

ouder worden en de zorgvraag die wellicht zal 

ontstaan. Een gemiddelde leeftijd van honderd 

jaar is zeker mogelijk. Dat betekent wel langer 

werken natuurlijk, maar ook een groeiend aantal 

niet-werkenden. De zorg wordt kleinschaliger en 

veel wordt door vrijwilligers verzorgd. Mensen 

hoeven helemaal niet eenzaam te worden. Timo 

ziet dagcentra ontstaan waar ouderen samen 

kunnen zijn, actief kunnen blijven en samen eten. 

Merlijn voorziet een basisinkomen voor iedereen 

waardoor je ook makkelijker vrijwilliger kúnt zijn. 

Ook zullen elektronische oplossingen het ouder 

worden vergemakkelijken. Merlijn ziet zichzelf al 

in een gemakkelijke stoel in gesprek met z’n oma 

in Vleuten als hologram naast hem.

Welk beeld ik als interviewer aan het slot van beide 

gesprekken vooral overhield, is de herinnering aan 

twee vrolijke, opgeruimde pubers met een 

positieve en energieke kijk op de toekomst van 

Amerongen!

We kunnen ons gelukkig prijzen dat Amerongen 

anno 2017 nog zoveel cultureel erfgoed herbergt. 

Wie denkt niet onmiddellijk aan de karakteristieke 

dorpskern waarboven zich de slanke toren van de 

Andrieskerk verheft en die neerziet op het 

vermaarde Kasteel Amerongen? Wat een rijkdom 

heeft ons dorp met maar liefst 144 rijks- en 182 

gemeentelijke monumenten! Wie zou daar niet 

jaloers van worden? 

Maar zal al dit fraais de tand des tijds doorstaan? 

Erfgoed bestaat uit een breed spectrum van alles 

wat wij waard vinden om te bewaren, niet alleen 

materieel maar ook immaterieel, zoals rituelen en 

gebruiken. Hoe zou Amerongen er over vijftig jaar 

uitzien? Zouden volgende generaties onze liefde 

en zorg voor het ons toevertrouwde erfgoed 

delen? Wat zou ik dat graag zien! Een liefde en 

zorg die zich niet alleen uitstrekt tot monumenten 

maar ook tot immaterieel erfgoed. Welke 

gebouwen of voorwerpen van onze tijd zouden ze 

in 2067 bestempelen als erfgoed? Zou Allemans-

waard, De Ark of de Jumbo op de monumenten-

lijst staan? Zou ik in het toekomstige Historische 

Museum Amerongen oog in oog staan met het 

informatiebord van AMON, dat zich tegenwoordig 

bij de Tabaksteelt-rotonde bevindt? Zouden in 

het museum ook onderdelen staan van het 

interieur van de legendarische bakkerij Overeem? 

Zouden tradities uit onze tijd gekoesterd worden? 

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Grietmarkt met 

zijn Grietmaal en de Engelen die zich sinds enkele 

jaren met noeste vlijt wijden aan het herstel en de 

conservering van het textiel van Kasteel 

Amerongen. Wat zou het me goed doen te zien 

dat ons respect voor het verleden en onze zorg om 

wat ons overgeleverd is te bewaren en over te 

dragen aan volgende generaties – een houding die 

bepaald niet van alle tijden is! – om door die 

generaties begrepen en gekoesterd te worden. 

In mijn droom richt ik mij op Kasteel Amerongen. 

Dit historische ensemble heeft vrijwel alle 

erfgoedaspecten in zich. Het behoort in 2017 tot 

de honderd belangrijkste monumenten van 

Nederland. Het zou vreemd zijn als dit niet het 

geval is in 2067. In mijn toekomstdroom heeft 

Kasteel Amerongen dan ook zijn historische 

ensemble behouden. Hier is meer dan vierhon-

derd jaar met zoveel liefde aan gewerkt en met 

CULTUREEL ERFGOED
Door Lodewijk Gerretsen
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zoveel zorg bewaard gebleven. 

Tussen 2017 en 2067 gaat de veroudering wel 

door, dit proces is niet stoppen. Het huidige 

onderzoek naar de veroudering van materialen 

zoals hout, metaal en textiel geeft wel veel 

vertrouwen. Op Kasteel Amerongen wordt op dit 

moment onderzoek gedaan naar de invloed van 

luchtvochtigheid en temperatuur op houten 

meubelen. Het doel is een duurzaam klimaat voor 

de collectie. Een uiterst kwetsbare zeventien-

de-eeuwse houten kast wordt met de nieuwste 

technieken onderzocht. Het vele materiaal- 

technische onderzoek levert al heel wat gegevens 

op voor de te ontwikkelen methodes om de 

levensduur van erfgoed te verlengen. Is deze 

kennis in 2017 al indrukwekkend, hoeveel meer 

zal dat over vijftig jaar zijn? 

Al dromende zie ik ook iets anders, iets dat grenst 

aan sciencefiction. Als ik nu door Kasteel 

Amerongen loop, dan schittert de familie door 

hun afwezigheid. De bewoners en de tand des 

tijds hebben hun sporen nagelaten. En juist die 

sporen van veroudering en gebruik fascineren. Zij 

maken het verleden zichtbaar en tastbaar. 

Amerongen ademt de geest des tijds. Maar stel nu 

dat ik de familie werkelijk binnen zie komen, dat 

het geen fantasie is, maar virtual reality? Een 

virtualrealitybril maakt het namelijk mogelijk om 

een andere wereld te beleven dan de huidige. Een 

techniek die nu al overtuigt en waarschijnlijk in 

2067 overdonderend zal zijn. Uiteraard adembe-

nemend: heden en verleden tegelijkertijd. Maar 

zou dit alles een meerwaarde hebben voor Kasteel 

Amerongen? Ik vraag het me af. Liever droom ik 

dan ook over ons vermogen zelf te verbeelden wat 

er niet meer is. Mijn droom is dat we al kijkende 

doordrongen raken van het verleden dat ons 

erfgoed representeert. Een schat van ervaringen, 

van generaties her. De Polynesische mythologie 

heeft daar een bijzonder woord voor: Mana. Het 

wil zeggen dat voorwerpen in de loop der tijd 

drager worden van kennis en wijsheid uit 

vervlogen eeuwen. Ze hebben dus heel wat te 

vertellen. Wie de moeite neemt en het geduld 

opbrengt écht te kijken en te luisteren, krijgt dan 

verrassend veel te horen. Meer dan virtual reality 

ooit zal kunnen. Je bent dan immers geen 

toeschouwer meer, maar participant.
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De hemel is blauw met grote wolken die in hoge 

luchtlagen voorbijsnellen. Ik kijk vanachter mijn 

laptop uit over een oude boomgaard op mijn 

Franse vakantieadres. De appelbomen bloeien. De 

kersenbloesem en de perenbloesem zijn bevroren 

door een late nachtvorst. De wijnboeren in Chablis 

hebben vannacht weer vuurpotten op de 

hellingen gezet. Een adembenemend schouwspel 

wat de onzekerheid van de voedselproducent in 

relatie tot de natuur op feeërieke wijze illustreert.

2067
De behoefte aan gezond en lokaal voedsel is 

doorgezet. We moesten wel. Vroeger kwamen de 

bonen uit Kenya, het water uit Italië en het vlees 

uit Nieuw-Zeeland of Argentinië. Aardbeien 

kwamen uit Israël of Spanje. Parmaham werd 

gemaakt van Nederlandse varkens, geslacht in 

Italië, die dan als Parmaham weer terugkwamen. 

Wat een verspilling van energie. Je kunt je het nu 

niet meer voorstellen.

Tegenwoordig is het onbetaalbaar geworden om 

voedsel of dieren zo ver te laten reizen. Rond 2010 

begon de consument te vragen om lokaal en 

traceerbaar voedsel. Dit na een aantal schandalen 

rond onveilige producten en dierenleed.

De stadslandbouw biedt in de steden voor 

kinderen een eerste kennismaking met de 

natuurlijke productie van ons voedsel, met name 

van groente, eieren, melk en in een enkel geval 

vlees. (Denk bijvoorbeeld aan een varken dat zijn 

kostje bij elkaar scharrelt op een composthoop.)

Deze projecten bieden een mooi evenwicht aan 

de voedselfabrieken op de industrieterreinen. In 

deze fabrieken wordt op zeer energiezuinige 

wijze, met ledverlichting ,gestapeld geteeld. 

Volledig gecontroleerd, zonder ziektes; tempera-

tuur en bemesting zijn optimaal geregeld. Een 

wijze van voedselproductie, onafhankelijk van 

locatie en weergoden. De kassen zijn vrijwel uit 

het landschap verdwenen. Een teeltvorm uit het 

verleden die te veel kostbare landbouwgrond 

bestreek en te veel energie gebruikte. 

Het voedsel wordt nu lokaal geproduceerd en 

gedistribueerd. De SRV-winkel op de hoek is weer 

terug, met nog meer dan vroeger een sociale 

functie voor het grote aantal senioren en singles. 

HET ETENDE DORP IN 2067
Door Jemima de Brauwere

Als je de SRV-drone over ziet komen, weet je dat 

je de post kan ophalen en dat er weer verse 

voorraad is. Heerlijk, geen vrachtverkeer meer in 

de straat!

In Amerongen daarentegen gaat het anders. Alle 

landgoederen op de heuvelrug werken inmiddels 

samen met de pachters van hun landerijen in één 

grote voedselcoöperatie. 

Uitgebreid bodemonderzoek heeft bepaald welke 

vee-rassen en gewassen waar het beste 

geproduceerd kunnen worden. De ruim veertig 

landgoederen doen weer waar ze altijd goed in 

zijn geweest: duurzaam voedsel produceren, en 

nu voor de hele gemeenschap. De Utrechtse 

Heuvelrug kenmerkt zich door een combinatie 

van boomgaarden, akkers, weilanden en bossen. 

Dit bleek een onschatbare bron voor slowfood. De 

moestuinen en boomgaarden zijn weer in ere 

hersteld; dit reveil begon op landgoed Zuylestein. 

Kasteel Amerongen, Huis Doorn en Broekhuizen 

sloten zich hier al snel bij aan. Hier worden diverse 

en bijzondere groenten op biologische wijze 

geteeld. Het zijn deze tuinen waar de oude en 

vergeten technieken op wetenschappelijke wijze 

samen met universiteiten worden getest. Met 

drones in combinatie met het GIS-Betulasysteem 

wordt per m2 een bemestingsplan gemaakt. 

Het vele handwerk leverde bovendien al snel 

arbeidsplaatsen op. Dit bleek betaalbaar te 

worden omdat aan groenten van de ‘koude grond’ 

op overgrootvaders wijze geteeld, een hogere 

waarde wordt toegekend.

Niemand kan ontkennen dat er een smaakverschil 

is tussen de indoor-etageteelt en de grondgebon-

den tuinbouw. De invloed van grondsoort, 

variëteit van het zaaigoed en klimaat spelen een 

belangrijke rol. De akkers worden gebruikt voor 

het telen van granen, bonen en het beweiden van 

koeien en schapen. Varkens verwerken het afval 

van de moestuinen. Koeien voorzien ons van melk 

en vlees. Vlees eten we nog maar een enkele keer, 

op hoogtijdagen. Een enkeling blijkt nog zeer 

gehecht aan een echt stukje vlees. Het vlees is 

door de internationale no-more-meat-tax vrijwel 

onbetaalbaar geworden. De vegetarische slager is 

nu de norm voor wie de textuur van vlees niet wil 

missen. 

Sinds 2010 hebben de bossen op de landgoederen 

een nieuwe functie gekregen.
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De uniforme naaldhoutbossen zijn inmiddels 

omgezet in voedselbossen met meerdere soorten 

bomen en struiken. De overige loofbossen zijn 

verjongd en ingeplant met bes- en nootdragende 

struiken en bomen.

De in ere herstelde boomgaarden leveren diverse 

soorten appels en peren die van augustus tot en 

met november geoogst kunnen worden. De 

imkers met hun bijen - nodig voor de bestuiving 

van het fruit -  produceren al vele jaren de lokale 

honing. 

De landgoederen op de vochtiger gronden 

hebben ook in delen van hun bossen natuur- 

paddenstoelenkwekerijen op kunnen zetten. Dit 

blijkt een groot succes.

De cursus bewaartechnieken is nog steeds elk jaar 

overtekend. Men kuilt weer in, men weckt, droogt, 

en fermenteert er weer lustig op los. Het mooie is 

dat we hiervoor ook weer tijd hebben. Immers,  

robots doen alle tijdrovende klussen die wij zelf 

niet meer willen doen.

Het oogsten van de voedselproductie van de 

landgoederen genereert ook veel sociale cohesie. 

De landgoederen hebben een grote maatschap-

pelijke relevantie gekregen, meer dan alleen het 

voorzien in historische, recreatieve en natuulijke 

waarden.

Gelijktijdig opende een aantal nieuwe restaurants 

in Amerongen en Leersum. Mede dankzij hen 

staat de Heuvelrug nu als voedselproducent 

culinair op de kaart. 

De landgoederen hebben gezamenlijk in 

Amerongen een bedrijf opgezet om met een deel 

van de opbrengst meerwaarde te creëren. Hier 

worden bijvoorbeeld houten banken, tafels, confi-

tures, kazen, yoghurts en schoonheidsproducten 

op basis van schapenmelk gemaakt.

Het ingewikkeldste van de opgave was de 

distributie van de producten. In 2025 is het gelukt 

met de lokale winkeliers en supermarkten af te 

spreken dat hun zelfrijdende e-koelvrachtwagens 

de aangeboden producten dagelijks ophalen bij 

de landgoederen.

Alhoewel een deel van de supermarktproducten 

toch ook nog uit de fabrieken komt, groeit de 

vraag naar lokaal voedsel nog steeds op de 

Utrechtse Heuvelrug.

De landgoederencoöperatie Heuvelrug is een 

groot succes, alleen blijft ze ondanks alles toch 

nog afhankelijk van het weer. Net zoals de 

wijnboeren in Chablis in 2017 …
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DE AUTEURS

Leo van Putten 
historicus
Het dorp en haar geschiedenis stal direct ons hart, 

nadat we Amerongen veertien jaar geleden 

kwamen bewonen.  Voor een historicus is 

Amerongen natuurlijk een droomdorp en 

inmiddels heb ik als auteur van het boekje 

‘Amerongen, een aenzienlijck vleck’, de dorpsge-

schiedenis aardig leren kennen. Ik ben benieuwd 

hoe de mede auteurs van dit boekje de toekomst 

zien! 

John Boer
dichter
Debuteerde in 1983 met de bundel ‘Ozon’, in 1985 

gevolgd door ‘Wolk en waarachtig’. John Boer 

werd bekend als een van de eerste Nederlandse 

poetry performers en trad op met o.a. de band 

Flairck en met Spinvis/Arjan Witte. Ook schreef hij 

teksten voor Blöf en Handsome Poets. Vorig jaar 

bracht hij persoonlijk een ode uit aan atlete Dafne 

Schippers met zijn gedicht ‘Supersonische Dafne’. 

Dit jaar was Jules Deelder zijn toehoorder met als 

ode ‘De zwarte CX’.  

Trea van Vliet
schrijfster en columniste
Schrijft columns voor o.a. dagblad de Trouw en De 

Kaap en publiceerde boeken over de meldkamer, 

over oud-burgemeester Ivo Opstelten, over de 

atheïstische dominee Klaas Hendrikse. Ook stelt 

zij boeken samen voor speciale familieaangele-

genheden. Ze verhuisde vorig jaar van Rotterdam 

naar Amerongen en bekijkt dit prachtige dorp nog 

met verbazing.  www.treavanvliet.nl

Michiel Scheidt, 
oprichter en eigenaar van ‘Improvers’  een 
salesmarketingorganisatie 

‘Toen ik in 1999 mijn tweede studie in 3 jaar 

stopte vonden mijn ouders dat ik  een baan moest 

gaan zoeken. Na een zoektocht van 2 jaar 

ontdekte ik dat werken in een verkooporganisatie 

het best bij mij past. 5 jaar geleden heb ik het 

veilige werknemersbestaan ingeruild voor 

ondernemerschap. Het gaat heel goed met mijn 

bedrijf Improvers, waardoor het voor mij en mijn 

familie mogelijk was om het voormalige 

gemeentehuis van Amerongen te kopen en te 

verbouwen tot een familiehuis’.  
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Roeland Schweitzer   
kunstenaar, schrijver en trainer
Sinds hij er in 1979 neerstreek geniet hij van deze 

bijzondere plek, nog zo open met de bossen en de 

uiterwaarden en de Andrieskerk in het midden 

ervan. Steeds meer ook het besef van bewoners 

uit de ijzertijd, de grafheuvels, de eng, later de 

Romeinen, de limes, en nog later de Franken. Een 

fantastische plek omdat er ruimte is, centraal in 

Nederland en heerlijk stil, behalve in het weekend.

Paul Machielsen 
Cursusproject Amerongen
voorzitter 
Geboren 26 juli 1959 in Deventer en sinds 1985 

woonachtig in Amerongen. Actief sinds 2004 

voor het Cursusproject.

Het verhaal is geschreven door Harry Ruijs en 

Johan Bijl, beiden ook betrokken bij het Cursus-

project Amerongen. 

Het Cursusproject verzorgt al meer dan 40 jaar 

cursussen, lezingen en workshops in Amerongen. 

Kees Smit
coördinator Kringloopcentrum GoedZo  
Met mijn vrouw Marriet woon ik nu 9 jaar in het 

mooie Amerongen.

In 2011 kreeg het kringloopcentrum GoedZo de 

gelegenheid om uitsluitend met vrijwilligers te 

werken. De eerste droom werd gerealiseerd; de 

winst van het kringloopcentrum wordt in ons dorp 

aan verschillende goede doelen gedoneerd.

René Munsters 
voorzitter Dorp & Natuur 
Sinds mijn Brabantse jeugd voel ik mij zeer 

betrokken bij de natuur. Beroepshalve ben ik dan 

ook in het natuurbeheer en later in de natuuredu-

catie terechtgekomen. Deze landelijke functies 

brachten mij in 1991 naar Amerongen. In 2008 

werd ik voorzitter van de Vereniging voor Dorp en 

Natuur Amerongen-Leersum.
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Merlijn & Timo
leerlingen voortgezet onderwijs 
Twee enthousiaste veertienjarige Amerongse 

jongens, Merlijn inmiddels in de tweede klas van 

het voortgezet onderwijs in Veenendaal en Timo 

in klas twee van het Revius in Doorn. Vrienden 

vanaf groep vier op de Amerongse Wilhelmina-

school en beiden ook te vinden op de Amerongse 

sportvelden. 

 

 

 

 

Robbert Jan van der Veen
stedenbouwkundige en oprichter Plein06 
was woonachtig in Amerongen van vanaf zijn 

10de tot 18e levensjaar. Na zijn studie steden-

bouwkunde aan de TU Delft woont hij sinds 2006 

in Rotterdam, waar hij Plein06, een ontwerp- 

bureau voor stedenbouw en landschap heeft 

opgericht.  Plein06 werkt aan de sociale en 

fysieke complementaire voeding tussen stad en 

land en probeert steden en dorpen te ontwerpen 

vanuit de menselijke behoeften en verlangens.  

Als individu en als collectief. ‘We werken aan de 

gelukkige stad, maar ook aan het gelukkige dorp 

en zijn omgeving’.

Lodewijk Gerretsen 
conservator
Lodewijk Gerretsen heeft kunstgeschiedenis 

gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen 

met hedendaagse kunst als afstudeerrichting. 

Vanaf 2008 is hij werkzaam als conservator en 

beheerder bij stichting Kasteel Amerongen.

 

 

Jemima de Brauwere
eigenaar /beheer landgoed Zuylestein
Architect /directeur AAArchitecten Den Haag

Voorzitter Stichting exploitatie Landgoederen 

Waayestein en Zuylestein.

Voorzitter Stichting Beheer Historische 

Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug

Bestuurslid Stichting Kasteel Amerongen

Lid Duurzaamheidsraad Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug.
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