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Voorwoord
De Stichting Open Monumentendag Amerongen wenst u veel leesplezier met dit derde 

themaboekje. De voorgaande jaren zijn in deze serie verschenen de boekjes “Amerongen op 

een kruispunt van wegen” en “Meesterlijk Amerongen”.  Het separate programmaboekje met 

kaart laat u zien wat ons dorp te bieden heeft op en rond Open Monumentendag 2016.

De publicatie kwam tot stand met steun van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rabobank 

Utrechtse Heuvelrug, Stichting Mien van ’t Sant, Amon, en vele andere lokale en regionale 

sponsoren. Onmisbaar zijn alle bijdragen, die het mogelijk maken om de boekjes gratis 

huis-aan-huis te verspreiden.

Wij danken iedereen, die aan de realisatie van deze boekjes heeft meegewerkt.

Stichting Open Monumentendag Amerongen:

Theo Joosten (vz), Jacqueline Ruijs-Bosman, Henny Jansen-van Leusden, Ide van Wijk, Peter 

Hilligehekken en Sanne Ruijs

“De Ontwikkeling van een Amerongse Identiteit “

 Bij de 4e generatielezing op 2 september 2016 gaat Arend Ardon met Carolien Lolkema en 

Jorg Arends op zoek naar een Amerongse identiteit en Herman Pleij stelt zich de vraag: 

“Bestaan er echte Amerongers?” Betekent de verkenning van een lokale identiteit niet eerder 

stilstand, isolement en doelbewuste blokkering van elke vernieuwing?”
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TJONGEJONGE,  
IK WOON IN AMERONGEN
Een dorp, mijn dorp, wat is een dorp, zo anders dan een stad
De stilte, de kerk, een hof, een school, tien oude huizen
De bakker bakt, de slager slacht
De rust, die rust, het dorp, zo stil en donker in de nacht
 
Gesprongen in de tijd, dit dorp, ahh oude kwaliteit,
Ahh, Hoge Heerlijkheid, ohh , mooi verleden, Amerongen 
heden een tandeloze buitenwijk, mak als een lam 
het dorp van graaf en macht ontdaan 
zoekt naar nieuw elan, een nieuw bestaan
 
Dit dorp is overal buiten, heeft een kasteel, er buiten
Een lange laan, twee diepe grachten
Grote tuinen achter de muur
En buiten, buiten, echt overal natuur
 
De dijk naar Wijk én terug naar het dorp, de Heuvelrug
Langs groene weiden en het water, het water 
De rivier die stroomt, de Rijn, de Rijn, de pont, 
Kijk, de Andriestoren

Dit dorp is grens en weidse lucht en vaste grond
Dit dorp is klein maar fijn, de rand van zand naar klei
De rand van de berg, van het land, van het bos
Hoge beukenbomen, de eenzame eik, reeën en de vos 

Dit dorp is rijk, de geur van gier, gegak van ganzen
Tjongejonge, mijn dorp, de mensen ken ik, 
Groet ik, ontmoet ik, want tjongejonge, 
Ik ben een dorpsjongen en woon in Amerongen.

 Amerongen, april 2016, Roeland Schweitzer.
schilderij “de heerlijckheid Amerongen”  van Arris Tijsseling.
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AMERONGEN, ICOON 
VAN EEN HOLLANDS 
DORP AAN DE RIVIER 

Iconen en symbolen vormen het thema van de 

jubilerende Open Monumentendagen 2016. 

Daarmee wordt verwezen naar beelden en tekens 

met een bijzondere betekenis. In monumenten zie 

je ze overal: binnen en buiten, in ornamenten, in 

reliëfs en in schilderingen. Denk aan het kruis op 

de Andrieskerk, het familiewapen van de 

Bentincks boven de kasteelpoort en de tulp op het 

dak van de tabaksschuren. De monumenten zelf 

kunnen ook iconische waarde hebben, in het 

landschap of in de gemeente, zoals kerktorens, 

molens, schaapskooien, raadhuizen en kastelen.

De Stichting Open Monumentendag Amerongen 

(OMDA) sluit vanzelfsprekend aan bij dit 

inspirerende thema. Amerongen leent zich daar 

ook voor. Het dorp staat symbool voor een 

oer-Hollands dorp aan de rivier. Het weerspiegelt 

in z’n skyline, een wat anachronistische term,  

de waarden uit vervlogen tijden. Komend vanuit 

Wijk bij Duurstede via de Lekdijk doemt al snel het 

silhouet op van het dorp. 

Geheel onderaan deze pagina’s, rechts, omgeven 

door het groen van de bomen, het uit de 13e eeuw 

stammende Kasteel Amerongen.  Geheel links de 

molen en in het midden de Andrieskerk en de Hof 

met z’n statige huizen het Lievendael en Oranje- 

stein. Het weerspiegelt de standensamenleving 

die eeuwenlang de politieke en sociale structuur 

vormde. Een samenleving waarin de bevolking in 

verschillende groepen of standen was opgedeeld 

met elk hun eigen rechten en plichten. Al in de 

Middeleeuwen werd uitgegaan van een 

driestandenschema waarbij de geestelijkheid de 

eerste stand vormde, de adel de tweede en de 

boeren en burgers de derde stand.

schilderij van Jan van Goyen

skyline van Amerongen

door Leo van Putten
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Oerbeeld
Amerongen staat symbool voor het oerbeeld van 

een Hollandse rivierdorp. Een beeld dat ons door 

vele landschapsschilders vanaf de 17e eeuw is 

overgeleverd en tot ons collectieve geheugen is 

gaan behoren. Een fraai voorbeeld van zo’n 

verbeelding uit de 17e eeuw is het schilderij van 

Jan van Goyen (1596-1656) ‘Rivierenlandschap 

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

Het is duidelijk dat in dit rivierenlandschap 

Amerongen verbeeld wordt. Trots steekt de 

Andrieskerk boven het landschap uit. Van Goyen 

behoorde tot de landschapschilders die op reis 

gingen om motieven te verzamelen die ze 

vervolgens in hun schilderijen konden toepassen. 

Het is bekend dat Van Goyen in 1650 een reis 

maakte stroomopwaarts langs de Rijn.  

Hij passeerde onder andere Amerongen en 

maakte op basis van zijn schetsen dit schilderij.

Blijvende inspiratie
Het dorp bleef ook na Van Goyen voor tekenaars, 

schilders en dichters een onuitputtelijke bron van 

inspiratie. Tekenaars in de 18e eeuw als Paul van 

Liender en Jan de Beijer maakten fraaie beelden 

van het dorp. De  opkomst van schilderskolonies in 

de 19e eeuw, waarbij de schildersezels werden 

opgezet in de vrije natuur, zorgde voor een nieuwe 

golf van verbeelding van het Hollandse landschap, 

maar ook in de 20e eeuw laten bijvoorbeeld 

schilders van de Utrechtse school als Frank Dekkers 

en Jeroen Hermkens zich inspireren door dat 

landschap. Amerongen staat symbool voor de 

kracht van zo’n oer-Hollands rivierdorp. 

schilderij van Frank Dekkers
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ICONEN EN SYMBOLEN 
VAN DE STANDEN-
MAATSCHAPPIJ
In onze tijd, waar de tegenstelling tussen rijk en 

arm minder zichtbaar is en ook minder hiërar-

chisch lijkt opgebouwd, is ‘stand’ een typisch 

woord. De standensamenleving, die in de opbouw 

van Amerongen nog traceerbaar is, dateert zoals 

gezegd uit de Middeleeuwen. Iedereen was 

ingedeeld in een van de drie standen.

 

Geestelijkheid
De geestelijkheid was de eerste en hoogste stand. 

Deze had hierdoor veel voorrechten zoals het niet 

hoeven betalen van belasting. Vaak bestuurden 

hoge geestelijken het land. De pastorie aan de

Nederstraat 13 in Amerongen ademt nog de 

invloedrijke positie van de kerk in de 19e eeuw.

Het is een statig herenhuis gebouwd in 1841 ter 

vervanging van een eerdere vervallen pastorie. 

Het huis is nog altijd in gebruik als pastorie door 

de predikant van de protestantse Andrieskerk.

Een opvallend icoon van zorg en aandacht binnen 

en voor de Amerongse gemeenschap is het in 

1935 gestichte moederhuis van de zendings- 

diaconessen, nu te vinden aan de Jan van 

Zutphenweg 4. De herkomst van het dia- 

conessenwerk in Amerongen ligt in het laat-19e- 

eeuwse Oost-Pruisen. In de jaren twintig van de 

vorige eeuw maakte ook Nederland kennis met dit 

specifieke diaconessenwerk. 

Zuster Johanna Bock van het moederhuis in 

Günzenhausen trekt in 1923 de grens over om te 

evangeliseren onder tienduizenden Duitse 

dienstmeisjes die voor de Tweede Wereldoorlog 

in ons land werkten. In de loop van de jaren slaat 

het werk van zuster Johanna ook steeds meer aan 

bij jonge Nederlandse vrouwen. Vanaf 1945 

breidde het werk van de diaconessen zich  

sterk uit, onder meer door een voorziening voor 

tbc-patiënten, het stichten van buitenposten en 

de start van kinder- en jongerenkampen. 

de pastorie aan de Nederstraat 13 
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Vanaf 1945 werden de zusters door de bevolking 

van Amerongen met enige argwaan bekeken. Een 

gevolg van de Duitse achtergrond van de 

diaconessen, wat zo vlak na de Tweede Wereld-

oorlog landelijk opspeelde. 

Een paar jaar later komt er meer aansluiting bij de 

inwoners van het dorp. Ondanks de terugloop van 

het aantal diaconessen werden nieuwe projecten 

gestart, zoals een zustergemeenschap in Rwanda, 

een opvangcentrum voor pastorale en psycho- 

sociale hulp in Amsterdam, en een hospice in 

Amerongen. 

Adel
De tweede stand werd gevormd door de adel, 

eveneens met eigen rechten. Het Kasteel 

Amerongen aan de Drostestraat 10-20 was een 

zogenaamde hooge heerlijkheid. De kasteeleige-

naren bezaten zelfs het recht om de doodstraf uit 

te spreken. De oostelijk van het dorp gelegen - en 

door de Heemkundige stichting Amerongen 

gerestaureerde - resten van de galg herinneren 

daar nog aan. Het kasteel behoorde ook tot de 

Utrechtse ridderhofsteden. Op dit door de familie 

Borre van Amerongen gebouwde middeleeuwse 

kasteel hebben, nadat de Borre’s uitgestorven 

waren, nog enkele andere adellijke families 

gewoond. 

In 1577 werd de hooge heerlijkheid Amerongen 

door Goert Reede van Saesfeld gekocht. Deze 

Godard, die in 1544 getrouwd was met Geertruyd 

van Nijenrode, de rijke erfdochter van Zuylen-

stein, werd de stamvader van het invloedrijke 

geslacht Van Reede. Vanaf het einde van de 19e 

eeuw werd graaf Godard van Aldenburg Bentinck 

uiteindelijk de laatste kasteelheer passend in de 

optiek van de standensamenleving.

Derde stand
De OMDA heeft ervoor gekozen dit jubileumjaar 

het accent niet op de vertegenwoordigers van de 

eerste twee standen maar op die van de derde te 

plaatsen. We kunnen die stand ruwweg verdelen 

in boeren, burgers en minderbedeelden. Het 

merendeel van de Amerongse boeren verbouwde 

tabak en ontliep elkaar wat welstand betreft 

weinig. Uiteraard een aantal daargelaten. 

Op de daken van tabaksschuren zien we vaak de 

tulp als symbool van hoop (en goede oogst). 

Wandelend door het fraaie dorp komt u nog tal 

van herinneringen aan de derde stand die in 

Amerongen woonde en werkte tegen. 

tulpsymbool op tabaksschuur 
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Amerongen had een grote reputatie als tabaks- 

producent. Niet voor niets is het Tabaksteelt- 

museum in het dorp gevestigd. De eerste 

vermelding van tabaksteelt rond Amerongen 

stamt uit 1645. In dat jaar kocht de kasteelheer 

een stuk land, te gebruiken als ‘toebax-camp’. Het 

werk van de tabaksboeren was zwaar en intensief. 

Vrijwel de gehele bevolking van het dorp was hier 

bij ingeschakeld. Kinderarbeid was, met name in 

de oogsttijd, vanzelfsprekend. 

De tabaksteelt maakte van Amerongen een 

welvarend dorp, maar de welvaart was niet 

gelijkelijk verdeeld. De aanzienlijke boeren en 

producenten wisten een vooraanstaande positie 

in het dorp te verwerven en hoorden tot het 

welgestelde deel van de derde stand. Dit vertaalde 

zich in de bouw van verschillende nog altijd 

aanwezige historische panden die de geschiede-

nis van de tabaksperiode nog altijd zichtbaar 

maken. 

De plantersfamilie Versteegh was legendarisch in 

het dorp. Zij bezaten grote landerijen en droog- 

schuren die zij verpachtten aan tabaksboeren.  

Cornelis Versteegh was rond 1840 eigenaar van 

de ‘Schoutenstee’ aan de Burgemeester Jhr. H. 

van den Boschstraat 37-37a, een eenvoudige 

dwarshuisboerderij. In 1861 werd het huis 

eigendom van een volgende tabaksplanters-

 

familie, die van Pieter Schouten Klaaszn. 

Hendrik Versteegh bouwde in 1857 de Koepel aan 

de Bergweg 6, ook wel ‘de Hazenberg’ genoemd. 

Het bijzondere gebouw met zijn veelhoekige 

bouwvorm aan de zuidzijde, met een op zuilen 

rustende veranda, zorgt voor een prachtig uitzicht 

naar de uiterwaarden. Het huis is nu in het bezit 

van jhr. Sigurd von Ilsemann die het uitzicht recent 

nog terugbracht door de zichtlijnen naar het 

zuiden weer open te maken en overtollig hout te 

kappen. 

Het fraaie huis aan de Hof 4, het zogenaamde 

‘Hofhuis’, kwam in handen van G.P.J. Versteegh.  

Hij bleef zich tot zijn dood in 1941 inspannen voor 

skelet tabaksschuur

het behoud van de tabakscultuur in Amerongen. 

Vanaf 1887 was hij wethouder van Amerongen. 

Onder zijn wethouderschap kreeg het uitbrei-

dingsplan van Amerongen vaste vorm en verrees 

onder meer de gasfabriek, maar werd ook de 

woningbouwvereniging opgericht.  Na zijn dood 

bleef zijn ongehuwde dochter Johanna het huis 

bewonen. Zij liet een droogschuur van haar 

tabaksland aan de Drift naar haar achtertuin 

overbrengen om deze als paardenstal te 

gebruiken. Na haar dood in 1976 werden de 

tabaksschuur en de grond aan de gemeente 

verkocht. De gemeente verhuurt de schuur aan de 

Heemkundige Stichting Amerongen, die er het 

Tabaksteeltmuseum in heeft gevestigd. 

Burgemeester Jhr. H. van den  
Boschstraat, symbool van welvarend 
tabaksdorp
Een symbool van de welvarende periode die de 

tabaksteelt het dorp bracht, is de Burgemeester 

Jhr. H. van den Boschstraat. Hier bevindt zich een 

aaneenschakeling van door tabaksboeren- en 

handelaren gebouwde woningen, een wandeling 

waard. De tabaksplanter Hendrik van de Berg 

bouwde in 1861 De Zonhoeve aan de Van den 

Boschstraat 39, tabaksplanter Gerrit Blankestein 

werd in 1832 eigenaar van de Van den Bosch-

straat 43, tabaksplanter Dirk van Brummelen 

bouwde de Van den Boschstraat 72, tabaksplanter 

Hendrik van Barneveld bouwde in 1832 de Van 

den Boschsstraat 74, tabaksplanter Herman 

Schouten bouwde de Van den Boschstraat 92 en 

tot slot de tabaksplanter J. van Barneveld de Van 

den Boschstraat 105.gezicht op Amerongen; J.D. Steuerwald. 1869
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Het voorbeeld van de Burgemeester Jhr. H. van 

den Boschstraat illustreert duidelijk de invloed van 

de tabaksindustrie op het dorp en de wijze waarop 

dit nog altijd het monumentale aanzien van Amer-

ongen bepaalt. 

De middenstand
Invloedrijke families in Amerongen hadden vaak 

een verbinding met de tabaksteelt, ook al waren 

ze niet allemaal tabaksboeren. Zo behoorde de 

familie van Os tot de grootgrondbezitters van het 

dorp. Zij bezaten tabaksvelden maar werkten er 

niet noodzakelijkerwijs ook zelf. Gijsbert Bos 

verbouwde rond 1883 de dwarshuisboerderij aan 

de Overstraat 3-5 tot sigarenfabriekje en wist 

daar zijn inkomen mee te verwerven. Bos was een 

bekende in het dorp mede door zijn opvallende rol 

als voorzanger in de Andrieskerk. 

Een opvallend symbool voor de welvaart in het 

dorp is misschien wel het huis ‘Ons genoegen’ aan 

de Burg. Jhr. H. van den Boschstraat 15. Het huis 

werd in opdracht van Speyer Jasper Vermeulen 

gebouwd in neorenaissance-stijl.  

De eerstvolgende eigenaar was rentmeester  

G.J. Wijnbergen. Het huis fungeerde als een 

private bank. Wijnbergen hoorde tot de promi-

nenten van het dorp en werd onder andere erelid 

van ‘Ons genoegen’, de plaatselijke fanfare. De 

beurskracht van Wallstreet in 1929 kreeg 

uiteindelijk ook vat op de private bank van 

Wijnbergen. Hij maakte een einde aan zijn leven 

door verhanging in het huis. Een slachtoffer van 

‘the great depression’?

Tot de diffuse groep die we de derde stand 

noemen hoorde ook de onderwijzer. Een 

opvallende representant van het onderwijs was 

dhr. Dave Pezarro. Een in het dorp gewortelde 

docent die vele functies in het dorp bekleedde. 

Pezarro schreef over de geschiedenis van het 

Ons genoegen

dorp, was bestuurslid van de heemkundige 

stichting en fungeerde als de eerste conservator 

van Kasteel Amerongen. Een spil in het dorpsweb. 

Pezarro woonde aan de Utrechtsestraatweg 37 in 

een langhuisboerderij uit 1891. Het pand was in 

de lengte verdeeld door een houten schot en werd 

door twee families bewoond. Het achterste deel 

van het pand was het gedeelte waar de varken-

skotten stonden. Hier bevond zich ook de pomp 

met twee kranen, maar met slechts één zwengel. 

In de afscheiding tussen de woningen was een 

opening aangebracht waar de buren een arm door 

konden steken om de pomp te bedienen. 

Ook de huisartsen behoorden tot de ‘kernnota- 

belen’ van het dorp en maakten deel uit van de 

burgerij. Een bekende figuur was huisarts Kars die 

in ‘Zonhoeve’ woonde en werkte, evenals de 

huidige dorpsarts Schiebroek. Hij beweegt zich als 

een echte plattelandsdokter op de fiets en met 

klassieke dokterstas door het dorp.

Binnen het begrip derde stand, vaak ook 

aangeduid met ‘burgerij’, zitten grote verschillen 

in welstand. Veel zelfstandigen rekenen we ook 

tot de burgerij:  kruideniers, bakkers en andere 

neringdoenden. Maar ook gezinnen die hun 

bestaan moesten aanvullen als stroper of een klein 

inkomen hadden als dienstbode bij de rijkere 

bovenlaag. 

woning Pezarro aan de Utrechtsestraatweg 37
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De Amerongse waterputten 
Goed drinkwater was voor iedereen van belang.  

Daarom zijn er reeds van de vroegste tijden af in 

het dorp enkele waterputten geweest waaruit de 

dorpsgenoten hun drink- en waswater konden 

putten. De oudste waterput is waarschijnlijk die op 

de Hof. Voor elke waterput in het dorp werden 

twee putmeesters aangewezen die aansprakelijk 

waren voor goed onderhoud. Het onderhoudsgeld 

moest worden opgebracht door de dorpsbewo-

ners in de vorm van een jaarlijks putgeld. De 

belangstelling van de burgerij nam echter af met 

het toenemen van het aantal privépompen, zodat 

in 1854 de gemeenteraad overwoog om de 

waterputten over te nemen. In 1882 nam het 

gemeentebestuur de buurtpomp op het 

marktplein van de beheerders en schatplichtigen 

over, waarna in 1883 op die plek de nog 

bestaande gietijzeren pomp werd geplaatst. 

In het dorp was natuurlijk ook de productie van het 

dagelijks brood en andere eerste levensbehoeften 

geregeld. Het dorp had tot ver in de 20e eeuw een 

aanzienlijke hoeveelheid middenstanders: 

bakkers, slagers, melkboer, kolenboer, schoenma-

ker en drogist. Rond 1940 lag het aantal 

neringdoenden  - volgens de amateurhistoricus 

Henk van Lienden -  op 17 kruideniers, 8 bakkers, 

7 slagers, 6 melkboeren, 6 kolenboeren,  

3 groenteboeren, 6 schoenmakers, 3 tabaks- 

handelaren, 3 kappers en 2 drogisten. Nu zijn er 

nog maar een handvol over, waaronder twee 

bakkers, een slager, een schoenmaker en een 

supermarkt. In de vooroorlogse tijd werd vrijwel 

alles aan huis bezorgd. Kruidenier en slager 

kwamen enige malen per week vragen wat er te 

bestellen was en leverden dat een paar uur later 

keurig af. De bakker kwam iedere dag. Het meeste 

werd op de transportfiets rondgebracht. Op deze 

fiets was een rek gemonteerd waarop een grote 

gevlochten mand was bevestigd. In strenge 

winters met veel sneeuw werd een slee gebruikt 

waarop de mand met broden werd gezet. Ook op 

de Lekdijk werden de levensmiddelen per fiets 

bezorgd. 

waterplaats te Amerongen
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In de derde stand bevonden zich ook veel armen 

of minder goed bedeelden. Veel waren op de 

diaconie aangewezen voor ondersteuning. 

Deze groep had alleen het dagelijkse brood, en 

dan nog karig. De kleding die men droeg was  

tekenend voor hun stand en bestond veelal uit 

opgelapte kleding en gestopte kousen plus 

klepperende klompen. De standen waren zelfs op 

het kerkhof Rijksstraatweg 25 zichtbaar met een 

speciaal armenkerkhof. Naast de armen volgde 

een deel voor de burgers en voor de beter 

gesitueerden waren er grafkelders. Ook in de 

Andrieskerk Hof 16 waren de standen door- 

gevoerd, de kerkbanken werden in verschillende 

prijsklassen verhuurd.  

Onder het orgel waren de duurste plaatsen, achter 

op het koor waren gratis plaatsen voor de armen. 

Op het kasteel was ook sprake van een strakke 

hiërarchie. De huisknechten die in de onmiddel- 

lijke nabijheid van de graaf hun taak verrichtten, 

stonden wat positie betreft het hoogst, en dan 

volgde een soort hiërarchische ladder waarop de 

status van de diverse personeelsleden kon worden 

afgelezen. Na de huisknechten volgde dan de 

kamenier, de kok (die een eigen positie bekleed-

de), kamermeisjes, linnenmeisjes en werkmeisjes. 

Een typerende anekdote (opgetekend in een 

ongepubliceerde maar boeiende dorpsgeschie-

denis door Henk van Lienden (1915-1987) 

speelde zich af tijdens de uitvoering van de 

plaatselijke toneelvereniging. 

transportfiets

indeling van de Andrieskerk 19e eeuw

Hier waren de dochters van zowel de huisknecht 

als de in ‘hoger’ aanzien staande koetsier 

aanwezig. Er werd gedeclameerd en in het gedicht 

kwam het woord ‘holsblokjes’ (klompen) voor. Op 

de vraag van een van de dochters van de 

huisknecht aan haar buurvrouw wat dat waren (ze 

wist het natuurlijk heel goed), antwoordde deze 

dat het klompen waren. “O”, merkte ze toen nuffig 

op, “die jouw vader in de stal draagt.”

Om het karige inkomen aan te vullen, waren er de 

nodige stropers actief rondom het dorp. Stropen, 

het op ongeoorloofde wijze vangen van wild zoals 

konijnen, hazen en reeën, was een wijdverbreid 

gebruik.  

Met strik, geweer, lichtbak of vallen trok de 

stroper eropuit. Stropen is zo oud als de wereld, 

een overblijfsel uit de oertijd, maar niettemin bij 

wet verboden. 

In Amerongen waren verschillende personen die 

zich aan deze ‘sport’ te buiten gingen. Een 

bekende Amerongse stropersfamilie hield zich als 

vrijbuiters met het stropen bezig. Het verhaal gaat 

dat een van de freules uit de omgeving bij deze 

familie kwam vragen om een overschot aan 

konijnen te komen vangen. Het antwoord was 

‘doe het zelf’! Het zou de romantiek van het 

stropen hebben weggehaald. 

huispersoneel van de graaf
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De veerpont 
Het pontveer tussen Amerongen en Eck en Wiel is 

een meer dan  200 jaar oude verbinding tussen 

Amerongen en de ten zuiden van de Nederrijn 

liggende gebieden. 

Ook het personeel van het pontveer hoort tot  

de neringdoenden binnen de derde stand.  

De veerpont speelt een belangrijke rol in de 

verbinding van Amerongen liggend op een 

kruispunt van wegen. 

Het huidige veer noemt men een ‘kabelgierpont’. 

In vroegere eeuwen, toen er nog geen stuwen in 

de Nederrijn waren opgesteld, gierde men van de 

ene oever naar de andere op kracht van de stroom 

in de rivier. 

oude veerpont tussen Amerongen en Eck en Wiel

ICONEN & 
SYMBOLEN

Doordat er stuwen in de rivier zijn geplaatst bij 

Driel, Amerongen en Hagestein, is de stroming 

gereguleerd. 

Dankzij de stuwen wordt de rivier nu kunstmatig 

op niveau gehouden bij Amerongen. Als er veel 

water in de rivier komt, besluit Rijkswaterstaat om 

de stuwen geheel of gedeeltelijk open te trekken.
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De waardman 
Een bijzonder (verdwenen) beroep had de 

‘waardman’. Aan de Rijnsteeg 1 (de veerweg naar 

de pontverbinding met Eck en Wiel) ligt op een 

terp een kleine in 1855 gebouwde langhuisboer- 

derij. Hier woonde en werkte de waardman. Hij 

hield toezicht op het vee in de uiterwaarden. Alle 

kleine keuterboeren uit de omgeving konden daar 

hun vee laten ‘inscharen’, dat is het samenvoegen 

van groepjes vee van de kleine boeren uit de om- 

geving. Grond en woning waren bezittingen van de 

kasteelheer.  

Een steeds weerkerende zorg was het hoge water. 

Na of soms tijdens de winter begon de rivier te 

wassen. Regelmatig stonden de uiterwaarden 

blank. 

De eerste dag bleven hoge stukken nog droog, 

waar hazen en andere dieren naartoe vluchtten die 

niet tijdig het veilige bos hadden kunnen bereiken. 

Soms werden deze dieren uit hun benarde positie 

bevrijd door jachtopzieners en werklieden van het 

kasteel. Het waardmanshuis bleef alleen bewoond 

als het water niet te hoog kwam. Zelfs al stond het 

huis op een terp, soms kwam het water toch tot in 

het huis en moesten de bewoners het ontruimen. 

Maar meestal bleven ze en voeren naar het dorp 

om inkopen te doen. In 1855, toen het hoog water 

was en alles bevroren - zelfs de Rijn lag dicht -, 

sloeg het noodlot toe. 

Met de invallende dooi kwam het ijs los en bij 

steenoven De Roodvoet, vlak bij Wijk bij 

Duurstede waar de rivier een lus maakte, liep het 

kruiende ijs vast en veroorzaakte een ijsdam. Het 

water steeg zienderogen, ook op de ondergelopen 

en bevroren uiterwaarden. Op 5 maart begon de 

ijsschol te drijven en schoof tegen de terp waarop 

het waardmanshuis stond. Door de enorme kracht 

van het ijs was het huis in korte tijd in een 

puinhoop veranderd. Het huis werd weer 

opgebouwd, maar nog jaren daarna werden 

zogenaamde ijsberen opgesteld aan de oostzijde 

van het huis om het kruiende ijs te keren. 

woning van de waardman aan de Rijnsteeg
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De schaapskudden
Amerongers verdienden tot aan de Eerste 

Wereldoorlog ook een boterham aan de 

schaapskudden. Ook kort na deze oorlog werden 

nog wat schaapskudden in Amerongen gehouden. 

Deze graasden op de heide. Als we nu de bossen 

intrekken, zien we nog wel wat heide hier en daar 

langs de wegen. De echt uitgestrekte heide- 

velden, die in het najaar een schitterend paars 

tapijt tentoonstelden, behoren tot het verleden. In 

Amerongen waren twee schaapskooien: het 

‘Delse hok’ en bij de Kopselaan. Deze laatste kooi 

stond net over de grens op Leersums  

grondgebied. Beide schaapskooien stonden aan 

de bosrand en vandaar trok men met de kudde 

naar de heide. Helaas zijn beide kooien verdwe-

nen. Kasteel Amerongen had een eigen 

schaapskudde met Bruus Beekhof als herder; hij 

trok er regelmatig op uit zodat de schapen al 

lopend hun kost ophaalden. Ook de boeren die op 

de Eng en Waayenstein woonden, fokten 

schapen. De weg die van de Eng naar het bos 

loopt, heet nog steeds Schapendrift.  

Ook op het landgoed Zuylestein stonden drie 

kooien waarvan er nog één in goede staat 

verkeert. 

schaapskooi bij Zuylestein
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Burgerlijk bestuur
Voor het laatste symbool keren we terug naar  

de Hof , waar het voormalige gemeentehuis zich 

bevond. Symbool van burgerlijk bestuur en 

zelfstandigheid. Op 31 december 2005 ging 

Amerongen op in de gemeente Utrechtse 

heuvelrug. Tot die tijd had het dorp zichzelf 

bestuurd en, liggend op een kruispunt van wegen, 

vele stormen zelfstandig doorstaan. De historicus 

Thole Beishuizen memoreerde in zijn studie van 

Amerongen dat in de 18e eeuw met de geboorte 

van Willem van Barneveld, die later huwde met 

Elisabeth van Os, het aantal echte Amerongse 

geslachten op zes kwam, ‘streng te onderschei- 

den van de import’. Een vorm van nationalisme op 

dorpsniveau. Het waren ook telgen uit die families  

die, naast anderen,  een belangrijke publieke rol 

speelden in het dorpsleven. Toen wij in 2013 in 

Amerongen kwamen wonen, waren we verrast dat 

we als nieuwkomers bij de middenstand te horen 

kregen “o ja, jullie wonen in het huis van Van 

Barneveld”.  Inmiddels was het gewoon ons huis, 

maar deze wethouder kende iedereen en wist 

iedereen te vinden. Het was een nabij bestuur, 

waarbij de deur letterlijk open stond voor vragen. 

Amerongen is nog altijd een krachtig dorp met 

een iconisch, oer-Hollands dorpsgezicht en met 

stoffelijke en onstoffelijke symbolen die ons 

helpen de herinnering aan het ontstaan en de 

groei van het dorp door de eeuwen heen te 

volgen. 

in het midden: het voormalige gemeentehuis aan de Hof

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 Putten. Uitgever: Van Gruting Utrecht.

Daarnaast is gebruikgemaakt van het persoonlijke 

archief van de auteur en van twee ongepubli-

ceerde historische studies naar Amerongen van 

H.W. van Lienden (1915-1987) en van Thole 

Bieshuizen. Beide studies zijn aanwezig in  

het archief van de Heemkundige Stichting 

Amerongen. 

Ook is dankbaar gebruikgemaakt van het kundige 

meelezen van het concept door Arie van 

Barneveld en Gijs van de Pol van de Heemkundige 

Stichting Amerongen, Jacqueline Ruijs en Theo 

Joosten van OMDA.

De Stichting Open Monumentendag Amerongen 

werkt samen met Kasteel Amerongen, Landgoed 

Zuylestein, Andrieskerk, Tabaksteeltmuseum, 

molen Maallust, Utrechts Landschap, Vereniging 

Dorp en Natuur, Grietmarkt, Allemanswaard en 

Amerongen Inspireert. 

Deze samenwerking heeft tot doel Amerongen 

met een herkenbare uitstraling te positioneren.

www.openmonumentendagamerongen.nl

www.facebook.com/OpenMonumentendagAmerongen
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