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Open Monumentendag wordt jaarlijks georganiseerd door OMD Amerongen en het landelijk
bureau Open Monumentendag in samenwerking
met de Vrienden Loterij. Met dit evenement
willen wij gezamenlijk de aandacht voor de
monumenten vergroten door dit bijzondere
Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te
maken en te behouden voor een breed publiek.
Het landelijke thema van Open Monumentendag
2022 sluit aan bij het Europese thema Arts and
Entertainment en heeft als titel: Duurzaamheid:
“Duurzaam duurt het langst”
Historische gebouwen en landschappen zijn
herkenbare bakens in een veranderende
omgeving. Ze laten zien waar we vandaan komen,
wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken.
Erfgoed én mensen blijven het verhaal vertellen
van een straat, dorp, een stad.
In dit themaboekje vertellen mensen en
gebouwen het verhaal van de eeuwenoude
Overstraat in Amerongen. De straat doorstaat alle
veranderingen op ruimtelijk, functioneel en
sociaal terrein. Voor deze straat geldt in optima

forma: “Duurzaam duurt het langst”. Het is niet
meer, zoals het was, maar er is steeds weer een
nieuwe toekomst.
Leo van Putten beschrijft de historie en Cees
Oosterwijk schetst een toekomstperspectief.
Samen voerden ze inspirerende gesprekken met
nieuwe en oudere bewoners in de Overstraat. Veel
bewoners openden bijzonder gastvrij hun deuren
voor een interview en een inkijkje in het gerenoveerde pand. Annet Werkhoven verdiepte zich in
de geschiedenis van een aantal monumenten.
Herman de Roode mist zijn “oude dorp”, maar ziet
dat nieuw leven ontspruit.
We wensen u veel leesplezier bij deze 9e uitgave
van de reeks themaboekjes over Amerongen.
Met veel genoegen bieden wij u hierbij dit
inspirerende themaboekje aan.
Stichting Open Monumentendag Amerongen:
Theo Joosten (vz), Jacqueline Ruijs,
Harm Tenback, René Cornelisse,
Maarten van Heest, Ron van Rossum.
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MIJN OUDE DORP

Mijn ‘Oude Dorp’ sterft langzaam.
Zwaar pompend pulseert nog het hart
van de zevenhonderd-zes-en-dertig jaar ‘Oude Dame’.
Monumentale implantaten doen moeite
de vergankelijkheid uit zicht te houden.
Zij kreunt onder pijn van hechtingen
die de schijn moeten ophouden
van glorie en werkelijke waarden.
Kostbaar jong bloed probeert een volgend leven te transplanteren.
Een volgend nieuw leven, dat de vroegere ‘noaberschap’
nooit zal inhalen.

De ‘Oude Dame’ verhaalt over hoe het was
wie er leefden
liefhadden
streden en streelden.

Mijn Amerongen sterft.
Nieuw leven ontspruit ...
Maar ...
Als in de lente,
de zon en de warme wind
van over de uiterwaarden
de trotse Heuvelrug beklimmen,
lijken haar stramme leden huiverig
tot leven te komen.
En met de bijen gonzen de verhalen.
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Dan fluisteren wakker geworden monumenten
Voor wie het wil horen.
Mijn Amerongen leeft!
Het is een FEEST.

Herman O. de Roode
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KLAAR…OVER!
Dorpsstraat op zoek naar een nieuwe
toekomst
De Overstraat vormt in zekere zin een spiegel van
de Amerongse tijd. Het is van oudsher de
doorgaande weg waar paarden galoppeerden op
hun reis over de Via Regia (de Koningsweg),
waarvan de Overstraat deel uitmaakte. Al sinds de
tiende eeuw is deze route als handelsweg bekend.
De zandige, hooggelegen gronden op de zuidflank
van de Utrechtse Heuvelrug vormden een ideale
verbindingsstrook tussen de stad Utrecht in het
westen en Keulen in het oosten. Deze functie
maakte dat de Overstraat van oudsher de
hoofdstraat was van Amerongen. Het is in de
bebouwing terug te zien. De direct aan straat
gelegen vrijwel onafgebroken bebouwing geeft
het een bijna stedelijk karakter. Het zal de
schrijver van de Nederlandse reis- en zakatlas Jan
Christiaan Sepp er in 1773, naast andere
kenmerken, toe hebben gebracht Amerongen
‘een aenzienlijck vleck’ te noemen. Een vlek was in
de 18e eeuw de benaming voor een dorp met wat
stadse trekken.
De ligging van Amerongen tussen Utrecht en
Arnhem maakte het dorp ook tot een belangrijke
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pleisterplaats. Er verrezen dan ook verschillende
logementen en tapperijen. De oudste is waarschijnlijk het aan de Kromme hoek gelegen ‘De
Roode Leeuw’, van wie al in het laatste kwart van
de zeventiende eeuw melding werd gemaakt.
Ook aan de Overstraat verschenen herbergen.
De Posthoorn aan de Overstraat 21-23a was
gedurende anderhalve eeuw een logement. Het
werd tot 1883 geleid door de familie van Ree. Aan
de gevel hangt nog altijd het fraaie uithangbord
met een posthoorn. In de tweede helft van de 18e
eeuw was de reputatie van De Posthoorn onder
vuur komen te liggen. Op 11 januari 1790 werd
logementhouder Tijmen van Ree bij het gerecht
op het matje geroepen, waar hij te horen kreeg “op

Gezicht op de Overstraat.
Tekening van G. Lamberts (1776-1850)
Collectie Heemkundige Stichting ‘Amerongen’.

Gezicht in de Overstraat te Amerongen uit het oosten, met links de voormalige drukkerij van Frank Frederik Kuiper.
Collectie het Utrechts Archief. Inv.nr. 6968
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sondag geene Drinkgelagen te setten”. In 1883
ging De Posthoorn over in de handen van koetsier
Pieter van Minnen. Hij pikte een graantje mee van
het toenemende toerisme dat de komst van de
tramlijn in 1883 met zich meebracht; bij de
tramhalte aan de Achterweg liet hij een handwijzer naar De Posthoorn plaatsen.

Logement de Posthoorn, Overstraat Amerongen
Foto Fons van der Meer (2012)

Dat opkomende toerisme was mede te danken
aan de komst in 1773 van schrijfster en dichter
Elisabeth Maria Post die vanuit Emminkhuizen,
een buurtschap bij Renswoude, naar Amerongen
kwam. Zij zette de (romantische) toon in het beeld
van Amerongen. In 1788 verscheen haar
romandebuut ‘Het land, in brieven’, een (deels
autobiografische) roman over een vriendschap
tussen twee vrouwen die spraken over natuur,
godsdienst en vriendschap. Het leven op het
platteland, waar Amerongen haar inspiratie voor
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was, wordt in dit boek verheerlijkt. Het kasteel
Amerongen, waar de heer van de Vrije Heerlijkheid woonde, leek in haar ogen een ‘paleis’ en de
directe omgeving was ‘vol van vermaakelyke
landsdouwen, plantagien en lustplaatzen’.
Honderd jaar later passeerde een andere
invloedrijke schrijver het dorp, de predikant
Jacobus Craandijk (1834-1914). Craandijk was
zich bewust van de veranderingen die plaatsvonden; de spoorwegen maakten het platteland
toegankelijker. Hij schreef daar over maar sloot
verder aan bij de romantische beschrijving van
Maria Post.
De Overstraat bewoog met de veranderingen
mee. In de vroege twintigste eeuw begon de
automobiel aan een opmars. De overgang van
paardentractie naar auto’s zette snel door.
Amerongs invloedrijke kasteelheer Godard van
Aldenburg Bentinck verving zijn oude equipage
door de auto. De koetsiers en palfreniers
verdwenen van de loonlijst, de chauffeur deed zijn
intrede. Gerrit Esveld werd de chauffeur van Amerongen en mende de nieuwe gemotoriseerde stal.
Het werd noodzakelijk de Overstraat aan de
nieuwe tijd aan te passen. De straat werd in 1926,
1929 en 1955 in verband met het autoverkeer
verbreed, De iets gebogen loop van de Overstraat

‘Het Boeckhuys’
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is min of meer onveranderd gebleven en blijft deel
uitmaken van het beschermde historisch
dorpsgezicht. Het merendeel van de bebouwing
dateert uit de achttiende of negentiende eeuw en
telt één of twee bouwlagen. In de negentiende
eeuw krijgt de Overstraat ook een winkelfunctie.
Drogisterij ‘de Gaper’ werd er gevestigd,
Timmerman Arnoldus van Os vestigde zich als
timmerman aan de Overstraat 1, dichtbij de Hof.
In 1884 vestigde Jan van der Hart zich met zijn
bakkerij op nr. 16. Het huis staat tot op de dag van
vandaag als ‘Het Hartenhuis’ bekend. Ook vestigde boekhandelaar en drukker Frank Frederik
Kuiper zich in de Overstraat op nr. 20-22. Het huis
kwam bekend te staan als ‘het Boeckhuys’.
Naast het vestigen van de typisch kleinschalige
negentiende eeuwse winkelnering, vestigden
zich ook dorpsnotabelen aan de Overstraat.
Welgestelde tabaksboeren- en handelaren als de
familie van Os, maar ook de steenfabrikant
Klinkenberg vestigden zich aan de Overstraat.
Fraai is het op nr. 27 gelegen huis ‘de Lindenhof’.
De oudste vermelding van dit statige huis stamt
uit 1826. Over ‘de Lindenhof’ leest u verder in dit
boekje meer.
In de tweede helft van de 20e en vroege 21e eeuw
veranderde Amerongen en in haar kielzog ook het
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karakter van de Overstraat. In de roerige jaren ’60
van de twintigste eeuw kwamen er ontwikkelingen die ook het dorp Amerongen in een ander
tijdperk brachten. De bevolkingsomvang nam
gestaag toe. Waar de stoomtram uit de jaren ’20
nog geen substantiële groei van het dorp
opleverde, zorgde het bereikbaar worden van een
voor brede lagen van de bevolking toegankelijk
autootje voor meer mobiliteit. Het aanvankelijk
stabiele aantal dorpsbewoners - in 1940
ongeveer 3600 inwoners - groeide fors vanaf de
zestiger jaren en is inmiddels gestabiliseerd rond
de 5500 inwoners. De in 1934 aangelegde
Koningin Wilhelminalaan (N225) was een
invloedrijke topografische ingreep. Het werd de
nieuwe doorgaande route door Amerongen.
Er ontstond min of meer een nieuw dorp aan de

noordzijde van deze scheidslijn van asfalt. Het
oude dorp kende in de vijftiger en zestiger jaren
een zeker verval. De nu veelal statige boerderijen,
tabaksschuren en middenstandswoningen in het
oude dorp verkeerden in veel gevallen in een
matige staat van onderhoud. Door de komst van
supermarkten en toegenomen mobiliteit verloor
de Overstraat langzaam maar zeker haar
economische functie; steeds meer winkels
transformeerden tot woonhuizen.
De naoorlogse periode vormde in Nederland een
tijd van gestaag toenemende welvaart. Er groeide
een nieuwe middenklasse, zowel door de
toegenomen werkgelegenheid als door de
toenemende vraag naar zowel producten als
diensten. In dit rijtje ontbreekt agrarische groei;
die nam af. Het aantal forenzen en hun aandeel in
de beroepsbevolking nam sterk toe. Terwijl in
1950 nog slechts 5% van de beroepsbevolking in
een andere dan de woongemeente werkte, was
dit in de tweede helft van de jaren ’90 voor meer
dan de helft van de beroepsbevolking het geval.
En de geboren en getogen Ameronger? Die werd
geconfronteerd met afnemende werkgelegen
heid in de agrarische sector, de verdwenen
verbouw van tabak en een industrieterrein met

beperkte mogelijkheden. Veel Amerongers
vonden werk buiten het dorp. Er werd gewerkt in
de sigarenfabrieken, metaalfabrieken en
wolspinnerijen in Veenendaal maar ook in de Gero
en Sola bestekfabrieken in Zeist. Veel jonge
Amerongers vertrokken na hun schoolopleiding te
hebben voltooid naar elders. De Ameronger die in
het dorp bleef had het niet makkelijk, maar zag
kansen in de komst van de nieuwe forenzende
middenklasse. Deze konden vaak prijzen betalen
voor de historische panden die het voor de
autochtone bewoners aantrekkelijk maakten hun
huizen te verkopen. Nogal wat Amerongers
verkochten hun woning voor goede prijzen en
verhuisden zelf naar de nieuw gebouwde wijken in
Amerongen boven de koningin Wilhelminaweg.
Ook de Overstraat veranderde van karakter en de
een na de andere middenstander sloot zijn
deuren.
En nu? Welke trend is ingezet en wat zal in de
toekomst het bepalende beeld van de Overstraat
gaan vormen? Cees Oosterwijk, planoloog en
inwoner van het oude dorp, ziet de volgende
ontwikkeling.
Leo van Putten

De Lindenhof
Foto Stichting Open Monumentendag Amerongen
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MIJN OVERSTRAAT IN 2040 ...
‘Het is een mooie warme dag, juni 2040.
Zoals altijd op zulke dagen ben ik erg blij dat ik in Amerongen woon en
zomaar vanuit huis kan wandelen in het prachtige oude centrum van
ons dorp, de uiterwaarden in kan, naar de oever van de Nederrijn, of
door de tuin van het kasteel en als ik wat meer tijd heb, om de
Amerongse berg te bedwingen. Op mijn 90e moet ik daar de tijd voor
nemen, maar met het prachtige meeloop mechanisme in mijn
schoenzolen, lukt dat veel beter dan twintig jaar geleden.
Ja, we worden flink ouder. De burgemeester gaat echt niet meer langs
bij 100-jarigen, want dan komt zij aan niks anders meer toe.
Enfin, ik woon nog altijd zelfstandig en dat wandelingetje hou ik erin,
zolang het kan.
Ik las onlangs de geschiedenis van de Overstraat door Leo van Putten
weer eens. Het leuke van de geschiedenis is dat die best lang mee gaat.
Er komt maar langzaam nieuwe geschiedenis bij. Daarom herken je
nog altijd de belangrijkste monumenten, en de historische lijnen in het
straatbeeld.
Natuurlijk is het mooi dat de auto’s uit het straatbeeld zijn verdwenen.
Dat hadden ze veel eerder moeten doen, maar dat viel om de drommel
niet mee want waar moesten we er mee naar toe? Gelukkig was de
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stank en het lawaai al weg. Iedereen heeft een
elektrische- of waterstofauto. Vliegende auto’s
zijn er ook, maar die zie je nog niet in Amerongen.
Ha ha.
Kijk, ik weet nog dat er een aantal winkeltjes in de
straat waren en dat gaf wel een andere sfeer.
Je ontmoette er je plaatsgenoten; een praatje
maken is er vandaag niet meer bij. Wat heet, ik
vraag me wel eens af of kinderen nog wel kunnen
praten. Met die brillen op hun hoofd zien ze niet
eens waar ze zijn, want ze kijken een streaming
film terwijl ze door onze straat lopen ...
Maar enfin, daar gaat het nu niet over. Ik moet
oppassen geen ouwe zeurpiet te worden.
Want, behalve het autovrij maken is er natuurlijk
nog veel meer gebeurd. Zo kreeg de straat een
prachtige nieuwe inrichting. Strak, met oude
materialen, waardoor de gevels en de gebogen
zichtlijn meer en betere aandacht kregen.
Door het verdwijnen van de auto’s konden al die
net te kleine parkeerhaventjes en de vele zwarte
paaltjes die daarbij hoorden, ook meteen het veld
ruimen.
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De laatste winkels die verdwenen kregen vaak
heel mooie opknapbeurten bij de verbouwing tot
woonhuis, waarbij de oorspronkelijke kwaliteiten
dikwijls weer in beeld kwamen. Amerongen, met
de Overstraat en het nieuw ingerichte plein voor
het kasteel als klaterend middelpunt, werd een
geliefd historisch woondorp waar mensen elkaar
nog kenden en die kwaliteit werd (naast de rustige
woonsfeer) als belangrijkste reden voor vestiging
in de straat genoemd.
De nieuwe appartementen op de kop van de
Overstraat/RIjnstraat luidden wel het einde van
het middenstandstijdperk in de straat in. Ook
Kleton (zo’n beetje de laatste der Mohikanen)
vertrok uiteindelijk. Wel heel mooi om te zien dat
daar een woon- en werkplek voor jongeren werd
gerealiseerd, waardoor de levendigheid er ook
bleef en terugkwam, vooral omdat die jongeren
een werk/woonplek kregen met een rentmeestercontract voor vrijwillige buurtzorg (sociale en
mantelzorg activiteiten). Zo was er een kookgelegenheid voor grotere groepen en een
recreatieruimte voor ontmoetingsavonden van
bewoners in de straat.

De historische kring kreeg de opdracht om de
oude bewinkeling een plek in ons collectief
geheugen te geven. Dat werd een mooie
prijsvraag en uiteindelijk kwamen er verzonken
winkelnamen onder een glazen tegel, die
oplichten wanneer je er - voor de betreffende
gevel - opstapt. En op de Open Monumentendagen kon je op de gevel ook een hologram van de
ambachtelijke activiteiten achter die gevel uit een
verleden weer zien. Zo komt er weer muziek uit de
platenzaak Draaipunt (nummer 47), zien we
kleermaker v.d. Boogert bezig op nummer 42,
kringelen heerlijke geuren uit de bakkerij en
koekjesfabriek op 36 en zo nog een paar ...

Want wat ik heb geleerd in mijn lange leven overigens zijn de meeste stenen in de Overstraat
veel ouder dan ik – dat wij veel meer ons best
moeten gaan doen om samen te komen en elkaar
niet uit het oog te verliezen. Het was vooral de tijd
rond 2020 dat deze gedachte landde in de straat
en er weer een samenleving in de straat groeide.
Nou, ik zet m’n schoenen weer aan om nog even
via de uiterwaarden en langs het kasteel op huis
aan te gaan. Want de veelzijdige natuur en de
historische pracht zijn toch het erfgoed dat
Amerongen zo bijzonder maakt.
Een fijne dag nog, samen!

Als klap op de vuurpijl rondden we ooit De
Overstraat af met een heel aardig pleintje ter
hoogte van de twee appartementengebouwen
(vroeger lunch café, fietsenwinkel en witgoed) en
voormalig woninginrichter Breeschoten
(Utrechtsestraatweg) dat als ontmoetingsplek
voor jong en oud kan dienen. Binnen dus bij
Kleton, buiten een hangplek voor jong en oud op
het pleintje. Nieuwe ontmoetingen en oude
herinneringen. Weet je een betere combinatie?

Cees Oosterwijk
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BEWONERS
ZELF AAN
HET WOORD
IN 2022 ...
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‘Hoe raak je verliefd op een straat?’
In beginsel is het simpel; je ziet er een weerspiegeling in van je eigen verlangens en dromen. Het
klopt niet alleen, hij doet je hart harder kloppen.
Daarna - net zoals bij verliefdheid tussen mensen leer je gaandeweg om van de blinde verliefdheid
over te gaan naar écht houden van. Je leert elkaar
écht kennen, en als het goed is gaan ook juist de
onvolkomenheden behoren tot datgene wat je lief is.
Voordat de vele wandelaars en wielrenners
Amerongen hebben weten te bereiken óf juist
nadat ze weer vertrokken zijn, hangt een
magische sfeer tussen de oude gebouwen - in het
bijzonder wandelend vanaf het Kasteelplein door
de Overstraat richting de Andrieskerk. Het doet
ons iedere keer denken aan de iets weggestopte
rustige pleinen rondom de Dom in Utrecht.
Wellicht niet geheel toevallig, want we lazen later
dat de kerktoren naar voorbeeld van de Domtoren
is ontworpen.
Al wandelend besef je dat iedere steen, iedere
hoek, ieder onlogische oriëntatie van een façade
op de straat, bevat talloze stukjes van verhalen
over hoe het leven en het dorp er vroeger uitzag.
Hoe wél en niet is meegegaan met de tijd en hoe
de gebouwen - soms tegen wil en dank in 18

meebewogen hebben met wat er van ze gevraagd
werden door hun verschillende gebruikers door de
eeuwen heen.
Zulke bouwsporen vormen samen een taal; en met
wat oefening en enthousiasme kan je die taal
leren. Oudere dorpelingen die vaak generaties
lang hier wonen kunnen helpen met de finesses
van die taal - ook al is geheugen soms verraderlijk
en verlangt men regelmatig terug naar een tijd dat
nooit écht geweest is. Je kunt leren om steden (en
dorpen, en straten) te lezen! En om nu in die
metafoor te blijven is het vaak handig om veel te
lezen als je zelf een ambitie koester om iets te
schrijven.
Met hulp van o.a. Ineke de Visser (bureau Goed
in Erfgoed) en een aantal decennia-lange
dorpsbewoners, hebben wij het verhaal van de
Overstraat zo nauwkeurig mogelijk geprobeerd te
achterhalen. Op basis van archief- en kaartstudies,
oude administraties van eigenaren en huurders,
maar - veel leuker - ook op basis van kleine
bouwsporen in de straat en - uiteraard en vooral in onze eigen pand.

een voorzetwand van 1979; oude stalramen die
dichtgemetseld zijn, en nu zitten op volstrekt
onlogische plekken omdat de gebouwen om hun
heen ingrijpend veranderd zijn; dichtgemetselde
schoorstenen; een zij-tuin dat niet zo heel lang
geleden een steegje was; hergebruikte gebinten
die veel ouder zijn dan de constructie die ze de
laatste 120 jaar hebben gedragen; binnenluiken
met zitjes en lambriseringen die moesten
uitstralen dat hier iemand met geld woont; sporen
van oude etalages van de winkeltjes van weleer.

Dit zijn allemaal onderdelen van de lange
geschiedenis van een pand en van de straat waar
dat pand aan staat. Een lange geschiedenis,
waarvan wij hopen met onze renovatie en
verduurzaming een bescheiden hoofdstuk aan
te mogen toevoegen.
We zijn gaan houden van de Overstraat!
Met dank aan Mieke Verschoor Boisen
en Martin Boisen

Mieke Verschoor Boisen, Martin
Boisen en hun tweeling Erik en Einar
verhuisden in 2020 van de Utrechtse
binnenstad naar de Overstraat 7. Na
anderhalf jaar hadden ze de plannen
en vergunningen rond en kon de
verduurzaming en renovatie van het
pand in mei 2022 écht beginnen.
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Overstraat 7

Zoals: oude behangresten van de 19e eeuw achter
19

Wie kent ze nog ... De Amerongse snijbonen?
Dit pand dateert vermoedelijk uit de 18de eeuw.
In 1832 behoorde het toe aan Jan Willem Draaijer,
die een smederij had.
Jan van der Hart en zijn vrouw Antje van der Klift
kochten het huis voor f 3525,00 en begonnen er in
1884 een bakkerij. Oude Amerongers herinneren
zich nu nog hun specialiteit de ‘Amerongse
snijboon’.
Het achterhuis werd uitgebouwd; de oude
muurankers zitten er nog en de pomp die
aanvankelijk buiten stond is toen naar binnen
verplaatst.
In 1954 nam kleindochter Antje van der Hart
samen met haar echtgenoot Frederik Hendrik
Hoenson de brood- en banketbakkerij over.
Zij kregen 3 kinderen: Freek, Andre en Margreet.
De diverse taarten van bakker Freek Hoenson
werden alom geroemd. Met Kerst werd er gekookt
voor Amerongse families en het Amerongse
Gemeentehuis was een regelmatige en goede
klant vanwege diverse festiviteiten aldaar.
De kinderen Hoenson werden dan ook regelmatig
ingezet bij het werk in de bakkerij.
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Overstraat 16 - Het Hartenhuis
Achttiende-eeuws pand met L-vormige plattegrond; bestaand uit twee delen.
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In het midden van de vorige eeuw fungeerde de
winkel ook nog als snackbar en trok als zodanig

jongeren aan. Er waren ook twee automaten die ’s
nachts werd gevuld voor de politieagenten.
De bakker maakte de kroketten en frikandellen
toen nog zelf! En via een luikje werd zelf
gefabriceerd ijs verkocht.
Op 1 oktober 1977 sloot de bakkerij definitief de
deur. Maar nog steeds draagt het pand de naam
van Jan van der Hart. Het pand bleef nog lang
- tot 2018 - in bezit van de familie Hoenson.
In de tijd van de Rote Armee Fraktion en de
Molukse kwestie was een deel van het Hartenhuis
in gebruik van de politie die vandaaruit het huis
Hoogerwerf van Hans Wiegel bewaakte.
In 2019 werd het huis verkocht. Het Rijksmonument is inmiddels ingrijpend verbouwd. Alleen de
buitengevels, de pomp, een trapje binnen en twee
bomen in de tuin bleven behouden.
Nu fungeert het pand opnieuw als trekpleister!
Voortaan staat het huis te boek als ‘Galerie het
Hartenhuis’. Geen plek meer om krentenkoekjes
of Amerongse snijbonen te proeven, maar wel
weer een plek voor een smaakvolle kunstbeleving!
Met dank aan Freek, Andre en Margreet Hoenson
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‘Walburg’. Een bijzondere naam ...
Aan Overstraat 2 staat, aan de linkerkant van het
hekwerk dat naar het Margaretha Turnorplein van
Kasteel Amerongen leidt, een oude villa met de
naam ‘Walburg’. Een bijzondere naam ...
Bij de naam ‘Walburg’ kun je je afvragen wat het
betekent en waarom het huis zo genoemd is.
Om maar met de eerste vraag te beginnen: een
walburg is een ringwal, een versterkte nederzetting omringd door een of meer houten of aarden
wallen of geulen. Maar ... Het kan ook een naam
zijn: Walburga bijvoorbeeld, was een heilige en
dochter van Koning Richard van Wessex. Dan zijn
er ook nog diverse plaatsen in het buitenland
(Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten van
Amerika) met de naam Walburg. Tot slot, een
verwijzing die in de buurt komt van de Amerongse
Huis Walburg: Er was vroeger een Huis Walburg in
Zwijndrecht. Het was het huis van de rentmeester,

ervoor had “Buyteplaats Van de Wal” er gestaan.
Dat Walburg een huis is of was van een voornaam
iemand lijkt daarmee wel een aannemelijke
verklaring. Wat het huis Walburg met de ringwal te
maken heeft in Amerongen is gissen. Feit is dat
Walburg jarenlang een eersteklas verbinding had
met Kasteel Amerongen. Voor 1845 en na 1901
behoorde Walburg tot de goederen van het
Kasteel. Meestal woonden de opperstalmeesters
van het Kasteel in het mooie huis, maar ook de
zoon van graaf Bentinck die ambassadeur in Sofia
en Stockholm was, bewoonde het huis.
Walburg is nu al weer jaren het huis van de familie
Vink. Diederik Vink: “Het is mijn ouderlijk huis.
Mijn vader is nog niet zo lang geleden overleden.
Mijn zus en ik zijn wel van plan om het huis aan te
houden.”

Met dank aan Diederik Vink

2

Overstraat 2, Walburg
Achttiende-eeuwse dwarshuisboerderij
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‘Amerongen is geen buitenwijk van New York’
Beeldend kunstenaars Roeland en Katri
Schweitzer wonen vanaf 1980 met hun galerie
“Modder en Aard” in de voormalige sigarenwinkel.
Er volgde een langdurige en intensieve restauratie
van het vervallen en door boktor geplaagde huis.
Zij wisten diverse tentoonstellingen en activiteiten in Amerongen van de grond te krijgen met de
Overstraat als een cultureel brandpunt. De galerie
bestond van 1980-1985. In 1985 werd de scope
verbreed met ‘ Schworks’, woord en beeld
producent van communicatiewerkstukken.
Roeland werd actief als schrijver, trainer en (klank)
coach in Veenendaal, met een atelier in de
voormalige Ritmeesterfabriek.

3

Overstraat 3-5

Vroeg negentiende-eeuwse dwarshuisboerderij; gemeentelijk monument
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Amerongen was in de tachtiger jaren nog niet het
liberale Amerongen van nu, maar een redelijk conservatief plattelandsdorp. Een galerie was
tamelijk exotisch en financieel niet makkelijk te
exploiteren. Openingen werden wel druk bezocht.
Toen de galerie haar deuren opende voor een
tentoonstelling op zondag, volgde direct een
klacht vanuit een kerkganger en stond de politie
op de stoep om de zondagsluiting te waarborgen.
Amerongen bleek zoals Roeland dat typeerde
‘geen buitenwijk van New York’.

Ze wisten zich een plek in Amerongen ‘te
veroveren’. De mensen waren aardig en ook de
buitententoonstellingen en activiteiten werden
druk bezocht. In 1985 werd door Katri en anderen
de Stichting Amerongse Oogst opgericht met in
1986 een grote tentoonstelling met 30 kunstenaars op talloze plekken in- en om het dorp. Men
zag dat Amerongen een prachtige achtergrond
kon vormen voor hedendaagse ruimtelijke kunst.
Veel activiteiten volgden: Poëzie aan de Paal,
Gluren bij de buren, openstelling van hun huis op
open monumentendag etc.
Beide zijn erg te spreken over het elan in de
hedendaagse Overstraat, de sociale borrel
fungeert als brandpunt. Initiatieven zijn
er nog te over en
worden waar mogelijk
gedeeld met de
omgeving.
Met dank aan Roeland
en Katri Schweitzer
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‘Alle energie was gericht op de restauratie’
Herman de Roode bewoont sinds 1985 ‘De
Posthoorn’. Een karakteristiek voormalig
‘Logement en Stalhouderij’ waarvan het bouwjaar
rond 1760 ligt. De Posthoorn bevond zich in zeer
slechte staat en alle energie werd gericht op de
restauratie van het monumentale pand. Bij
binnenkomst had Herman al fotoboeken
klaarliggen waarin met foto’s het grootse
restauratiewerk zichtbaar werd. Tijdens een
boeiende rondleiding kregen we te zien hoe fraai
dit Amerongse monument nog altijd is. Het pand
heeft in de loop van zijn geschiedenis verschillende functies gehad. Johan en Leendert de Man
runden er hun bekende kapperszaak, een
kinderdagverblijf had er plaats en Rudi von
Ilsemann exploiteerde er zijn Technische Handelsonderneming
(Thorvia).
Herman spreekt met
zichtbaar plezier over
de tijd dat hij in
Amerongen woont.
De eerste jaren was
de Overstraat zeer
levendig, met een
breed scala aan
26

winkelpanden. Het waren de ontmoetingsplaatsen waar je dagelijks je dorps- en straatgenoten
sprak. Dat is inmiddels geschiedenis.
Ook refereerde Herman aan de toegankelijkheid
van het oude gemeentebestuur dat nog was
gevestigd op De Hof. Als je langs het gemeentehuis liep kon er zomaar op het raam worden getikt
door de burgemeester of een van de ambtenaren
met de vraag om even langs te komen. Vaak
kwamen zo snel activiteiten van de grond. De
nabijheid van bestuur was sterk.
Herman, met een professionele achtergrond in de
theaterwereld, heeft ook in het dorp aan tal van
openbare activiteiten deelgenomen. Zijn creatie
van Margaretha Turnor is bij zeer veel Amerongers
bekend. Niet minder bekend is zijn indrukwekkende vertolking tijdens dodenherdenking op 4 mei
in de Andrieskerk van Camperts gedicht ‘De
achttien doden’, De dichter Campert schreef ‘De
achttien doden’ over achttien verzetsstrijders die
in hun cel op hun executie wachtten.

19
Met dank aan Herman de Roode

Overstraat 19 - De Posthoorn
voormalig karakteristiek logement en stalhouderij
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Van een schuur tot een monumentaal pand
Dat dit pand de naam ‘t Boeckhuys heeft
gekregen is niet zo vreemd. Frank Frederik Kuiper
had al sinds 1878 een boekhandel en drukkerij in
Amerongen, aanvankelijk in het pand naast
Oranjestein (aan de Hof). Sinds 1893 huisde het
bedrijf in het markante hoekhuis aan de
Overstraat. In 1978 werd daarom het 100-jarig
bestaan van de boekhandel gevierd met een
klavecimbel concert op Kasteel Amerongen.
Kuiper was inmiddels opgevolgd door andere
boekhandelaren. In september 1981 kwam voor
het eerst de naam ’’t Boeckhuys’ op de gevel. Een
paar jaar later zat de - naar Driebergen verhuisde
- boekhandelaar Baas in het pand.

en daarna met de - op Italiaanse leest geschoeide winkel voor boeken, eten en reizen ‘Il Sogno’. De
ondernemers die daarna het pand betrokken
hadden minder met boeken: een bloemenzaak
waar je ook ijs kon kopen en nu in 2022, Truus de
Smit met haar makelaardij Luckerhof. Geen
connectie met boeken ... hoewel?
Marian, van makelaardij Luckerhof: “We zitten hier
nog niet zo lang, maar wat we erg fijn vinden is, dat
dit pand groter en mooi licht is vergeleken met het
pand waar we uit komen. Ook kunnen we nu
eindelijk bij elkaar op één verdieping zitten. En ja,
die kastenwand links … dat zou toch zomaar een
overblijfsel van de boekhandel kunnen zijn die
hier ooit gezeten heeft.”?

Dat dit huis ooit een monument zou worden was
niet te voorzien. Tot 1888 was het namelijk nog
een gewone schuur. Rentmeester Hendrik Gerritz
de Ridder liet de schuur verbouwen tot woonhuis.
In die tijd is waarschijnlijk het voorhuis ook tot
stand gekomen. Anno 2022 is het een markant wit
huis met winkel/bedrijfsgedeelte.
Nadat boekhandel Baas was vertrokken heeft het
pand nog wel een tijdlang een connectie gehad
met boeken. Eerst met de cadeauwinkel Annebé
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Overstraat 20-22 - ‘t Boeckhuys’

Bronnen: E. en E. Kurpershoek: Amerongen . Geschiedenis en architectuur (Zeist, 1996);
Met dank aan Marian, medewerkster Makelaardij Luckerhof.
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Een huis vol verhalen;
een huis met karakter
Op de hoek van de Imminkstraat en de Overstraat,
vinden we op nummer 25 het statige huis Hoogerwerf. Het is een van de gezichtsbepalende woningen
in het oude dorp.
Het huis in zijn huidige vorm dateert uit de periode
1800-1820. Het voorhuis is waarschijnlijk ouder en
zeventiende-eeuws. Om dat precies vast te stellen is
meer onderzoek nodig.

25

Overstraat 25 - Hoogerwerf
Vroeg negentiende-eeuws herenhuis; empirestijl
30

Ds. Koolhaas bewoonde Hoogerwerf in 1829, als
alternatief voor de pastorie die in slechte staat was.
Koopman Elie verkocht het huis in 1835 aan notaris/
burgemeester Immink. Als notaris Immink (na 1842
mocht hij geen burgemeester meer zijn) in 1866
sterft, blijft zijn weduwe in Hoogerwerf. De jongste
zoon, R.C. Immink, volgt zijn vader op als notaris en
bewoont het huis tot 1887. Dan gaat het huis uit de
familie, maar blijft het notariswoning: J.W. van
Wieringen is dan de bewoner en dat blijft zo tot in de
20e eeuw. In 1905 volgt namelijk notaris O.Temminck
hem op. De twee dochters van Temminck bewoonden
het huis tot hun dood. Ze zagen wel hun voortuin en
achtertuin (inclusief garage) kleiner worden, ten
behoeve van de verbreding van de Voorstraat en
Imminkstraat en de bouw van een kerk. Het perceel
31

van Hoogerwerf dat acht are besloeg, werd zo met
een kwart verkleind.
Een van de volgende bewoners van Hoogerwerf
was de familie van politicus Hans Wiegel. Toen
Wiegel in 1980 naar Friesland vertrok werd
Hoogerwerf verkocht aan de familie Bruins Slot.
Marijke Bruins Slot – de Jong: “We hebben bijna 39
jaar met veel plezier in het huis gewoond. Onze
vier kinderen zijn er opgegroeid. Voor de
kleinkinderen was het een fijn huis door de vele
trappetjes, gangetjes en verstopplekjes. Nu wij
wat ouder zijn, vonden we het huis niet meer zo
geschikt voor ons. Daarom hebben we het
monumentale pand verkocht aan de familie Tijs.
We koesteren warme herinneringen aan het huis.”
De nieuwe eigenaren Paul en Marjan Tijs zijn al
even enthousiast. Zij komen beiden uit Wijk bij
Duurstede en zochten in de regio een karaktervol
huis, graag ook met een flinke tuin.
Huis Hoogerwerf met zijn rijke historie was
precies wat ze wilden. De historisch bewuste
nieuwe eigenaren pakten de renovatie met veel
oog voor de details aan.. De jugendstil plafonddecoratie in de eetkamer werd met zorg bewaard.
Marjan: “Dit is echt een ‘ontdek - huis. Toen we
muren wilden verven kwam achter de lagen
behang, oud papierbehang – waarschijnlijk
32

19e -eeuws – tevoorschijn! Ook kwamen de
kleuren, die we voor de keuken hadden gekozen,
overeen met de kleuren die we achter de
schrootjesmuur vonden. Volgens de schatting van
de ‘Monumentenwacht’ bestaat het huis uit drie
delen; het oudste is waarschijnlijk van vóór 1780,
het middelste van circa 1780 en de sluitsteen in
de muur zegt dat er een deel uit 1826 is. De zolder
is favoriet met de oude balken en de ruimte.
Ja, we hebben een prachtig huis gekocht. We zijn
er heel blij mee!”
Het huis ademt zijn geschiedenis en is tegelijkertijd een sfeervol woonhuis geworden met de
noodzakelijke 21e eeuw inpassingen.
Marjan en Paul spraken ook met waardering over
de buurtborrel en het openstaan van de
Overstraters voor sociale contacten. Beiden
voelen zich snel thuis in Amerongen en in dit
fraaie huis. Het drukke autoverkeer is wel een punt
van aandacht wat ook in meerdere gesprekken
met bewoners uit de Overstraat terug kwam
(overigens ook uit de aanpalende Imminkstraat).

Met dank aan Marijke Bruins Slot-de Jong en
Marjan Tijs-van Tongeren.

‘Tenminste een Mancave en Boudoir’
Marij Wijffels en Dick Appelman bewoonden
samen 36 jaar lang een woonboot in hartje
Amsterdam. Een verhuizing werd voor hen een
nieuwe stap. Na verschillende plekken te hebben
bekeken vielen beide voor de Overstraat in
Amerongen, een huis met een tuin en zonder
uitzicht op het water. Eigenlijk vonden ze het huis
‘spuuglelijk’, maar tegelijkertijd zagen ze de
potentie die het huis had. Er was voldoende ruimte
om voor Dick een ‘mancave’ in te richten en voor
Marij ‘een boudoir’. Een weekend in de B&B ‘het
Gasthuys’ van Astrid verliep bijzonder aangenaam
en er ontstond een klik met de vriendelijke
bewoners van het dorp.
In November 2018 arriveerden ze in Amerongen
en voelden zich er vanaf dag één thuis.
Amerongen had in elk geval ook enige voorzieningen wat hielp bij de overwegingen. Het huis vroeg
om een grootscheepse renovatie die, beiden met
een creatieve instelling, voortvarend te lijf werd
gegaan. Het werd ook ‘leeftijdsbestendig’
gemaakt. Met veel enthousiasme werd over de
renovatie verteld, waarbij niet over een nacht ijs
werd gegaan. Materialen werden bekeken,
proefstukken gemaakt. Uiteindelijk leverde het
een huis wat past als een warme jas.

Het sociale aspect aan wonen is beide niet
vreemd. Amsterdam mag dan een grote stad zijn,
eigenlijk bestaat het uit een reeks kleine dorpen.
De Nieuwmarkt had vergelijkbare dorpse trekken
als Amerongen. Ook dit aspect werd voortvarend
aangepakt. Op de eerste dag in Amerongen
werden de makelaar, aannemer en de buren
uitgenodigd voor een kennismakingsborrel.
Samen met overbuurvrouw Saskia groeide het uit
tot de inmiddels bekende ‘papiercontainer borrel’.
Als het aan Marij ligt komt er nog wel een vervolg
bijvoorbeeld in de organisatie van een ‘walking
dinner’. Wie weet wordt dat ook nog wel een
toevoeging aan de sociale activiteiten van deze
levendige straat.

Met dank aan
Marij Wijffels en
Dick Appelman
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‘Na sluitingstijd, gewoon achterom’
Gijs en Petra van de Pol wonen hier sinds 1982.
Het huis dateert van rond 1912 en was waarschijnlijk een oude dorpsboerderij, dat al snel in
twee huizen werd gesplitst.
Gijs nam met zijn onderhoudsbedrijf heel wat
renovaties van huizen voor zijn rekening.
Hij maakt vanuit zijn belangstelling voor de
historie van het dorp ook deel uit van de
Heemkundige Stichting Amerongen.

47

Overstraat 45 en 47
45) Bouwjaar begin 1900-1910
47) Voormalige dorpsboerderij
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Petra startte in de jaren ’80 haar muziekwinkel in
het voorhuis. Omwille van een verantwoorde
inkoop stencilde Petra een enquête waarin ze huis
aan huis de muzieksmaak ging peilen. Het huis
werd een centrum waar niet alleen platen en later
Cd’s werden gekocht, maar ook verhalen werden
gedeeld. Klanten kwamen ook gewoon achterom;
zelfs buiten winkeltijden. De winkeliers werkten
samen in de winkeliersvereniging AMON, maar
ook als Overstraat winkeliers. De straat werd ‘de
P.C. Hooftstraat’ van Amerongen. Petra zorgde
samen met Rudi von Ilsemann van de technische
handelsonderneming Thorvia voor geluidsboxen
zodat met St. Nicolaas en Kerst hits door de straat
schalden.

Het winkeldeel heeft sedert 2012 een nieuwe
invulling met ‘de Wijvorm’ van dochter Nienke.
Studio Nienke van de Pol verkoopt hier eigen
producten en die van andere ontwerpers.
Nienke is ook landelijk zeer actief met het in de
markt zetten van haar producten via de sociale
media; zoals haar moeder destijds deed met het
stencil apparaat!
Het drietal vindt dat informatiebordjes en een
QR-code iets zouden kunnen bijdragen aan het
verder ontsluiten van het dorp met zijn beschermde dorpsgezicht. Amerongen is met 142 Rijks- en
82 gemeentelijke monumenten de wandeling
meer dan waard!
Met dank aan Gijs, Petra
en Nienke van de Pol
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‘Lindenhof, een oude plek’
Aan de Overstraat 27, een beetje achteraf, staat
het prachtige huis Lindenhof.
Tot 1840 stond er een ander huis, wat dichter aan
de weg. Dat huis komt voor in een melding in
1825 vanwege een weg voor gezamenlijk gebruik
met huis Hoogerwerf. In 1840 verkocht
tabaksplanter Gijsbert van de Weert het huis aan
Nicolaas Donkersloot. Deze geneesheer en vroed
meester liet het pand afbreken en een nieuw
herenhuis bouwen: ‘den Lindenhof’, dat verder van
de weg af gelegen was.
De Lindenhof was lang ambtswoning voor de
burgemeesters T. P. Mackaij, H. Spruijt en jhr. W. M.
van Weede. In de jaren 1920 werd ‘den Lindenhof’
bewoond door de familie Taets van Amerongen,
en daarna, in de jaren 1930 door de familie H.
Klinkenberg. Deze laatste moest (aldus De Kaap
van 18 juli 1936) een groot stuk van zijn voortuin
aan de gemeente verkopen ten behoeve van het
verkeer.
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Overstraat 27, Lindenhof
Negentiende-eeuws herenhuis
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In de oorlogsjaren woonden weduwe mevrouw
Rolandus Hagedoorn en haar kinderen in de
Lindenhof. Het huis werd op een gegeven
moment opgeëist door de bezetter om in te
kwartieren. Zij wilden de kachel hebben, maar

mevrouw Rolandus Hagedoorn bleef erbij dat de
kachel met de familie meeging naar het koetshuis
en zo gebeurde het.
In 1967 was oud-burgemeester van Vlissingen
B.J. Kolff met zijn gezin in de Lindenhof komen
wonen. De kinderen speelden naar hartenlust op
de grote zolder waar ze hun kamertjes hadden.
In 1969 werd het mooie huis een monument.
De huidige bewoonster Maartje Hartkamp: “Wij
kochten het huis van de familie Kolff in 1985.
Mijn man - Bert - had een enorme passie voor
fotografie en fotoboeken. In 1983 heeft hij zijn
internationaal bekende fotocollectie verkocht aan
het Rijk. Toen alle foto’s en boeken het huis uit
waren, kwam er ruimte om naar Amerongen te
verhuizen. Bert was meteen verliefd op het huis
en ik op de tuin. Er moest een en ander gerenoveerd worden, maar het is sindsdien weer
prachtig. Ik geniet van de tuin. Ieder seizoen groeit
en bloeit er iets nieuws. Er is een kruidentuin,
bloementuin, boomgaard, vijver en overal zijn
zitjes. Bert is in 1999 overleden, maar ik geniet
toch nog erg van deze plek. Ik ben ook van plan hier
nog lang te wonen.”
Met dank aan Maartje Hartkamp
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‘De laatste koeien
verdwenen in de jaren ’60 ’
Dit huis is ook een pand met een rijke geschiedenis.
Jan Willem van de Veen laat een overzicht van de
verschillende bedrijven zien die hier sinds 1900
gevestigd waren. Een scala van neringdoenden vanaf
een vishandel, de kunsthandel van Erna van Os en nu
de kunststudio van Jan Willem zelf.
Jan Willem heeft lang in de Overstraat op meerdere
adressen gewoond. Hij is dan ook erg betrokken bij de
straat. We troffen hem deze morgen al eerder aan bij
Saskia en Jurek op nr. 36, waar hij meewerkt aan de
voorbereidingen voor de opvang van de Oekraïense
vluchtelingen.
En vanuit zijn huis nam hij ons mee naar de overburen
Theus en Adri van Boord aan de Overstraat 39, waar
het gesprek zich
voortzette.

32

Overstraat 32
Diverse winkelfuncties
38

39

‘Amerongen werd stadser’

39

Overstraat 39
zeventiende-eeuwse dwarshuisboerderij
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Theus en Adri van Boord wonen al 54 jaar (!) in de
Overstraat. Zij zijn daarom in de hele buurt bij
iedereen bekend. Hun voormalige tabakswoonhuis is een rijksmonument. Het is naar alle
waarschijnlijkheid een zeventiende-eeuwse
dwarshuisboerderij. De boerderijfunctie verviel in
het begin van de jaren ’60. De laatste koeien
verdwenen toen uit de ‘deel’*. Deze is vrijwel
onveranderd gebleven. Ook de ‘hank’ voor het
drogen van de aan spijlen geregen tabaksbladeren
is nog herkenbaar. Adri en Theus ervaren het
verdwijnen van de vele winkels eveneens als een
achteruitgang voor de samenhang van de straat.
Het waren zulke vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen met al je straat- en dorpsgenoten.
Dat was, maar keert niet weer. Het kantelpunt
vinden ze moeilijk aan te geven. Er kwam steeds
meer import en ‘oude’ Amerongers vertrokken uit
het oude dorp. Het beeld werd ‘stadser’; iedereen
was druk met zichzelf. Beide ouders werkten,
kinderen waren op school of in kinderdagverblijven. In het weekend was men druk als ouder. Jan
Willem zag een duidelijke scheiding ontstaan
tussen oude en nieuwe Amerongers.
Gelukkig lijkt zich een kentering voor te doen.
De inmiddels vele malen genoemde buurtborrel
voorziet in een nieuwe samenhang. Theus en Adri

zijn regelmatig van de partij. Daarnaast is met
name Adri als betrokken dorpsgenoot ook zeer
actief in het vrijwilligerswerk in het dorp bij de
Oranjevereniging en bij de Zonnebloem.
Jan Willem memoreerde nog een anekdotisch
voorval wat iets van de samenhang in de straat
illustreert. Er stond geheel onverwacht een lijkwagen van de firma van Tellegen voor de deur van
Adri en Theus. Het zorgde al snel voor rep en roer
in de straat. Enkele bewoners mobiliseerden
elkaar om waar nodig hulp te gaan bieden.
Het bleek (gelukkig) loos alarm, de begrafenisondernemer hoorde tot de vriendenkring van het
echtpaar en zat rustig aan de koffie ...
Met dank aan Jan-Willem
van de Veen, Teun en Adri
van Boord
*E
 en deel is de werkruimte in
de stal of schuur van een
boerderij. Via de
deeldeuren konden de
wagens naar binnen
worden gereden om gelost
of geladen te worden. Ook
de koeien stonden hier.
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‘Op de dag dat de papiercontainer buiten staat’
Saskia Rosmalen en Jurek Cislo wonen sinds april
2019 in deze voormalige bakkerswoning Een
rijksmonumentaal huis waarvan wel drie eerdere
versies in het huidige huis zitten verwerkt. Het
was aan zeer groot onderhoud toe, de verbouwing
nam tot 2020 alle tijd in beslag. De restauratie
vond plaats naast hun drukke werkzaamheden in
het eigen bedrijf; het bedrijf ‘Onbeperkt aan de
slag’, dat mensen met een beperking op weg helpt
binnen de arbeidsmarkt.

stond, van nieuwe dakpannen voorzien.
Tijdens ons interview heerste er een zeer
bedrijvige drukte. Saskia ontving ons met alle
gastvrijheid. In de stal werd door veel mensen
hard gewerkt om zeven Oekraïense vluchtelingen
op te kunnen vangen. Tijdelijk trekken ze als
gasten in het hoofdhuis in, om daarna een eigen
plek te krijgen in de verbouwde stallen.
Door verschillende buren worden helpende
handen aangeboden.

Saskia en Jurek waren bewust op zoek naar een te
restaureren monumentaal huis, alle energie werd
gericht op een historische verantwoorde
restauratie. Voor de herbouw werd een nog
beschikbare oude
bouwtekening
gebruikt.
Draagmuren waren
verdwenen, veel
moest hersteld. Ook
de bijbehorende stal
verkeerde in slechte
staat. In eerste
instantie werd het
dak, dat op instorten

Beiden zagen Amerongen als de plaats om een
nieuwe start te maken. Nieuwe omgeving, nieuwe
mensen. Ze namen mede het initiatief tot een
buurtborrel te komen. ‘Op de dag dat de papiercontainer buiten staat’, het is inmiddels een begrip
in de Overstraat en de borrel wordt door 30 tot 50
mensen bezocht. Een zeer geslaagde vorm van
buurtbinding. De sociale cohesie is in deze straat
er flink door versterkt. Buren helpen bij verbouwingen, geven adviezen en kijken zonder te grote
sociale dwang te ervaren ook naar elkaar om.
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Saskia en Jurek voelen zich zeer thuis in Amerongen. De Overstraat is voor hen de ‘place to be’.
Met dank aan Saskia Rosmalen en Jurek Cislo
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Overstraat 36
Rijksmonument
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‘Monumentaal, maar dynamisch’
In de naar schatting twee eeuwen dat het huis aan
de Overstraat 42 is bewoond drukten de vele
bewoners hun eigen stempel op het huis, passend
bij de tijdgeest. Zoals Lex het mooi noemt:
‘Monumentaal, maar dynamisch’.
De oudste bewoner was de tabaksplanter Jan van
Barneveld die het vanaf 1832 bewoonde. Daarna
volgden verschillende bewoners en bestemmingen. Arris Tijsseling en Lex Möhlman
renoveerden tussen 1994 en 2000 het huis
ingrijpend en maakten het tot een fraaie woning,
passend bij het huidige tijdsgewricht. Veel
onderzochten ze en de historie van het huis, al
generaties in de familie, werd met respect voor al
die eerdere bewoners verbouwd tot een mooi
woonhuis/annex atelier voor Arris. Verschillende
details uit eerdere perioden van bewoning zijn
nog terug te vinden. Ook dit huis heeft vele
bestemmingen gekend. Een timmerman oefende
er zijn bedrijf uit, maar ook de kleermakerij van
Arris grootvader, een belastingkantoor en
misschien zelfs een Franse kostschool.

veranderde de samenstelling. Veelal hoger
opgeleiden en financieel draagkrachtig brachten
een eigen dynamiek mee. Een verschuiving van
middenstandstraat naar ‘gegoede burgerij’. Er
wonen nog altijd ‘oud Amerongers’ in de
Overstraat en ook deze participeren veelal in de
nieuwe sfeer en samenhang. Lex denkt dat de
grote transitie nu achter de rug is en stabiliseert.
Beiden hebben een nieuwe samenhang zien
ontstaan en vinden het erg prettig. Er is nieuwe
energie, buren kennen elkaar en ‘zien’ elkaar op
verschillende manieren, waaronder de maandelijkse borrel. Een groot deel van de bewoners doet
mee, slechts een deel houdt zich wat meer
afzijdig.
Woonbestemmingen
veranderen ook.
Ouders trekken op
verschillende
adressen weer bij de
kinderen in of
bewonen een ‘annex’.
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Overstraat 42
Dwarshuisboerderij met pannen schilddak. Rijksmonument.
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Arris en Lex maakten nog een deel van de transitie
van winkelstraat naar woonstraat mee. De
instroom vanuit de Randstad en Utrecht

Met dank aan Arris
Tijsseling en Lex
Möhlmann
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Twee golven van verandering ...
De bouwmarkt en houthandel van Arco en Ellen
Kleton is een begrip in Amerongen. In 1968
vestigde de uit Amsterdam afkomstige familie
zich in de Overstraat. Arco groeide er op. Hij had
affiniteit met de winkel van zijn ouders en rolde
daar min of meer automatisch in. Nu runt hij het
bedrijf.
Ook Arco nam twee golven van veranderingen
waar. De eerste in de jaren ’60. Vooral de ‘oud
Amerongers’ verkasten toen uit het oude dorp
naar de nieuwe wijken aan de noordzijde.
Instroom volgde vanuit de Randstad, vooral uit
Rotterdam, maar ook uit Utrecht en andere
steden. Er bleef nog een zeker winkelaanbod,
hoewel het al wel terugliep.
De tweede golf trekt
de laatste jaren over
de straat. Deze keer
vooral met
Amsterdammers.
Nu ziet Arco het
winkelbestand
plaatsmaken voor
woningen. Er wordt
veel gerenoveerd.
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Winkels zijn er nog nauwelijks. De afzetmarkt
werd te klein en internet drukt fysieke winkels
verder terug. Hij zag hoe bijvoorbeeld de
boekwinkel in de Overstraat zeer enthousiast
begon, maar het uiteindelijk niet wist te redden.
Winkeliers die er nog waren hadden vaak een
tweede baan elders en hielden het zo nog even
vol. De keuze van Leersum voor een winkelcentrum, maakte dat de concurrentie te sterk werd.
Een opvallend pand van Kleton is de rond 1905 in
opdracht van S. Posthuma IJzn. gebouwde
Houtschuur (Overstraat 56), een Rijksmonument.
De uit drie lagen bestaande schuur werd
ontworpen door G.F. Mastenbroek. Arco vertelde
dat nog in de jaren ’80 de gemeente het pand
wilde laten slopen. Nu is het een van de beeldbepalende gebouwen van de straat.
Hij ziet hoe de Overstraat definitief transformeert
van een winkel- naar woonstraat. Ook de nieuwe
groeiende sociale samenhang valt hem op, maar
zelf is hij geen deelnemer aan de straatborrels.
Arco is, als nog altijd bestaande buurtwinkelier,
immers al sterk betrokken bij de straat en zoekt na
zijn werktijd niet extra contacten op.
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Overstraat 54 en 56
54) Hallehuisschuur, gemeentelijk monument; 1883
56) Houtopslagloods, Rijksmonument

Met dank aan Arco en Ellen Kleton
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‘Amerongen heeft iets heel levendigs’
Margreet Neefjes en Jeroen Eggink wonen in de
voormalige ‘slagerij Van Dijk’. Beiden woonden
lange tijd in Amsterdam en kozen voor een nieuwe
start in het landelijke Amerongen, een huis met
een tuin in een sfeervol dorp. Het voelt voor beide
als een warm bad. ‘Amerongen heeft iets heel
levendigs’ stelde Margreet, aansluiting krijgen is
makkelijk.
Margreet had bij het interview een introductie
klaar met een beeldverslag van de verbouwing
van het huis, voorafgegaan door historisch
fotomateriaal. Het is opvallend hoe goed de
bewoners op de hoogte zijn van de geschiedenis
van hun huis en de restauratie ervan, die met veel
liefde (en financiële middelen) werd/wordt
uitgevoerd. Het pand is maar liefst 25 meter diep.
Een van de redenen om hier te willen wonen was
de wens voor een grote tuin. Er wordt nog altijd
gewerkt, een flink deel is inmiddels van isolatie
voorzien, wensen voor verdere stappen zijn er nog
genoeg, zoals openslaande deuren naar de tuin
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Overstraat 55
Dwarshuis met haaks geplaatst achterhuis; vroeg negentiende eeuw.
Winkelpui. Gemeentelijk monument.
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deelname is breed, van jong tot oud. Legendarisch
zijn de gevulde eieren van een van de oudste
bewoonsters (Sjaan Viegen). In meerdere
gesprekken werd dit aangehaald.
In de korte tijd dat in Amerongen wordt gewoond
zijn in de Overstraat nog drie winkels gesloten
(Lokaal 21, bloemenwinkel en de schoenenwinkel). In Amsterdam was er het gemak van
delicatessenwinkeltjes en veel voorzieningen in
de buurt, dat kan uiteraard in een dorp veel
minder. Maar het vertrek van vrijwel alle winkels is
wel jammer. Er staat een prettig wonen tegenover
in een straat met goede sociale binding en een erg
goede sfeer.

Met dank aan
Margreet Neefjes
en Jeroen Eggink

Margreet en Jeroen nemen graag deel aan de
Overstraat borrel ‘als de papierbak buiten staat’,
een begrip in de straat. Het blijkt een mooie
manier om je buurtbewoners te leren kennen en
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Colofon

Afbeeldingen:

Concept, interviews en teksten:

• Heemkundige stichting Amerongen
• Cees Oosterwijk
• P.12: Oogh + Willers Architectuur

Cees Oosterwijk
Landschapsarchitect en planoloog. Is inmiddels
auteur/componist en oprichter/vennoot van
DichterbijKunst, een collectief van creatieve
vormgevers in Amerongen. Hij woont sinds 2006
in Amerongen.
Annet Werkhoven
Geschiedenisdocent, auteur van diverse boeken
over de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug,
maar bovenal verhalenverteller. Annet: “Het is
mijn doel zoveel mogelijk inwoners van onze
gemeente te vertellen over de geschiedenis van
hun omgeving en dat doe ik in woord, in beeld en
verkleed als historisch persoon.”
Herman O. de Roode
Woont sinds 1985 in de “Posthoorn” in
Amerongen. Hij was docent creatieve vakken,
dramatherapeut en acteur-regisseur.
Als voordrachtskunstenaar is hij nog regelmatig
te zien als de personificatie van Margaretha
Turnor, maar bovenal vindt Herman zich een
gewoon mens.
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Leo van Putten
Woont sinds 2003 in Amerongen. Leo is historicus en publiceerde verschillende historische
boeken. Natuurlijk over de geschiedenis van ons
dorp in: ‘Amerongen, een aenzienlijck vleck’.
Maar ook de dorpsgeschiedenis van Jutphaas
en Ooltgensplaat werd door hem beschreven.
Leo werkt momenteel aan de Universiteit van
Amsterdam aan een dissertatie over Godard van
Aldenburg Bentinck.
Met dank aan alle geïnterviewden en
Peter Hilligehekken en Jan Hoogendoorn
(Heemkundige Stichting Amerongen).

Gebruikte literatuur
• Eric en Ernest Kurpershoek, Amerongen
• L.P. van Putten, Amerongen, een ‘aenzienlijck
vleck’. Geschiedenis van kasteel en dorp in 40
vensters, Utrecht 2013
• Annet Werkhoven, artikel courant De Kaap,
2022.

Vormgeving en realisatie:
Novad Creatieve Merkversterkers, Amerongen

Ilse, Ingeborg pedicure Amerongen, Galerie het
Hartenhuis, Café en Slijterij De Tram, De Wijvorm,
Rembrandt Fysiotherapeuten, Nuyt groep, Solo
Grillroom – Pizzeria, Plus Leersum, Chinees
restaurant Bamboo City, Landgoed Zuijlestein,
bloemenwinkel ’t Blommeke, Autobedrijf Reede,
café-restaurant Buitenlust, bloemhandel Kees
de Nobel, drogisterij De Koenhoek, Restaurant
Den Rooden Leeuw, apotheek Het Bosje Elst &
Amerongen, TMF Fiscaal Advies, Martin Boisen.

Dit boekje kwam tot stand met steun van:
Mien van ’t Sant Fonds, Gemeente UH, Heuvelrugfonds, Rabobank Steuntje in de rug, OMD
Nederland - geoormerkt werven, Technivorm,
Bronsvoort Blaak Architecten, INBO bv, Kleton,
Luckerhof Makelaars bv, cafetaria De Brabander,
Skulp, Onbeperkt aan de slag, LVG advocaten,
administratiekantoor Gerrie Gregoor, Praktijk
voor Manuele therapie, Bentinck - Buitenplaats,
Boomkroon, Dirk Bos, van Dorland Hovenier,
Studio 32, Diederik Vink, Dalhuijsen, DB Wonen,
Expert Leersum, Hoovos Brandbeveiliging,
Schimmel, Klaassen-Daalmans Regiomakelaars,
Slagerij Van Ginkel, Abbing Zeist, Olivery, Jumbo
Supermarkten, Annemiek’s haarmode, Galerie
Arris, Optiversum Leersum, Honden trimsalon

Eerder verschenen themaboekjes:
(zie ook boekje LeerMonumenten)
• ‘Amerongen op een Kruispunt van Wegen’
• ‘Meesterlijk Amerongen’
• ‘Amerongen, Icoon van een Hollands dorp aan
de Rivier’
• ‘Vergezichten, Dromen over Amerongen,
anno 2067’
• ‘In Europa’
• ‘Plekken van Plezier’
• ‘Leermonumenten’
• ‘Andrieskerk, jouw en mijn Monument’
Stichting Open Monumentendag Amerongen 2022
openmonumentendagamerongen.nl

51

