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Voorwoord

D

it project sluit aan bij een aantal vensters uit het boek ‘Over Heerweg
en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse

Heuvelrug.’ Dit boek, met bijbehorend werkboek, hebben alle scholen van
de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2008 in meervoud ontvangen.
U heeft er voor gekozen om met uw leerlingen kennis te maken met het
project rond de vensters 4: ‘Kastelen, buitens en de invloed van de bewoners op hun omgeving’ en 7: ‘Landbouw, veeteelt en industrie.’

Het Canonproject is aanvankelijk tot stand
gekomen in een samenwerkingsverband
van Kunst Centraal, Landschap Erfgoed
Utrecht en Annet Werkhoven van De
Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’. In 2013
heeft het project een doorstart gemaakt.
Annet Werkhoven heeft samen met Maja
van Eijndthoven (cultuurcoach en verbonden aan de bibliotheken van Z-O-U-T) de
ontwikkeling, organisatie en uitvoering van
het project voor hun rekening genomen.
De vormgeving van het materiaal ligt in
handen van Bert Koning, van De Hoop&
Koning.

Doelgroep

Dit project is voor groep (6) 7 en 8 van
het primair onderwijs. Leerlingen uit de
groepen (6) 7 en 8 hebben vele technieken
en vaardigheden opgedaan in hun schoolloopbaan. Nieuw is dat zij op deze leeftijd
kunnen denken, kijken en luisteren vanuit
verschillende perspectieven.

Doelstelling

De leerlingen maken kennis met erfgoed
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, kunnen zich inleven in een andere tijd, en zijn

in staat opgedane kennis toe te passen
door middel van werkopdrachten. Daarnaast weten ze de resultaten vorm te
geven en te presenteren.
De kerndoelen 54, 55 en 56 van het primair onderwijs worden d.m.v. dit project
behaald:
54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek
en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en
om er mee te communiceren.
55: De leerlingen leren om eigen werk en dat
van anderen te reflecteren.
56: De leerlingen verwerven enige kennis
over en krijgen waardering voor aspecten
van cultureel erfgoed.

Inhoud

Om de leerlingen voor te bereiden op het
bezoek aan de locatie krijgen ze uitleg
over het onderwerp en maken opdrachten. Door in de voorbereidende les aandacht aan het thema te besteden, gaan
de leerlingen voorbereid naar de locatie.
Ze zijn al verwonderd en geprikkeld en
zullen ter plekke meer begrijpen en opnemen van wat ze zien. Na afloop volgt
een creatieve verwerking, waardoor het
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project een mooi rond geheel vormt.
Ieder project bestaat uit drie lessen. Les 1
wordt in de klas gegeven, les 2 betreft
een bezoek op locatie, les 3 wordt weer

in de klas gegeven. De lessen in deze
handleiding zijn beschreven aan de hand
van een vaste structuur: inleiding-kernafsluiting.

Lessenoverzicht
Les
Les 1

Voorbereiding in de klas door de
leerkracht

Les 2

Bezoek op locatie o.l.v. gastdocenten, o.a. Annet Werkhoven

Les 3

Verwerking in de klas door de
leerkracht

Korte inhoud van de les

Nodig

Naar aanleiding van een ansichtkaart start de les met voorbereidende informatie over kastelen,
buitens en de invloed van de bewoners op hun omgeving en over
landbouw, veeteelt en industrie
op de Utrechtse Heuvelrug

Ansichtkaart, bijlagen, ppt.

U brengt een bezoek aan Kasteel Passende kleding en vervoer
Amerongen en aan de (moes) tuin
van het Kasteel
De leerlingen lezen de vacatures
Vacatures, handleiding sollicitatiebrief
voor het Kasteel en krijgen voor- schrijven, papier, pen, kleurpotloden
beelden van sollicitatiebrieven: ze
schrijven een sollicitatiebrief voor
een baantje op het Kasteel

Organisatie

Bij dit project is de lokale culturele
omgeving van uw gemeente betrokken.
De leerlingen brengen een bezoek aan
Kasteel Amerongen en de (moes) tuin
van het Kasteel. Maja van Eijndthoven
en Annet Werkhoven zorgen voor
afspraken met de locatie en maken de
roosters voor het bezoek.

Kwaliteit

We vragen u nadrukkelijk na afloop van
het project uw bevindingen met ons te
delen via een evaluatieformulier, dat u
kunt downloaden van de website:
www.dewerkhoven.nl Uw reactie/
beoordeling is voor ons stimulerend en
richtinggevend bij de kwaliteitsverbetering van onze diensten.

De visie, zoals verwoord op de achterkant van het boek ‘Over Heerweg en
Schapendriften. Geschiedeniscanon van
de gemeente Utrechtse Heuvelrug’, is de
grondslag van dit project. Namelijk dat
de lokale geschiedenis een positieve bijdrage levert aan het gevoel van binding
met de omgeving, de eigen buurt, het
dorp of de stad. Daarnaast is het voor
schoolgaande jeugd van groot belang
om kennis te nemen van het historische
en culturele erfgoed van de eigen omgeving. Het bevordert het historisch besef
en de belangstelling voor de schatten
van de eigen omgeving. Hieraan werkt
dit project op een educatief, interactieve
en bijzondere (in de vorm van dramaacts) manier mee.
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Inleiding
Wat is een canon?

H

et woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer, en in die zin is
het hier bedoeld: het richtsnoer van kennis over onze cultuur en

geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners
willen meegeven. Het woord werd geïntroduceerd door de landelijke
canon www.entoen.nu, bestaand uit vijftig ‘vensters’, die samen de
hoogtepunten tonen van de geschiedenis en cultuur van Nederland.

Het doel ervan is dat iedereen een gezamenlijk beeld heeft van wat Nederland
heeft gevormd en gemaakt tot het land
dat het nu is.
Naar aanleiding van de landelijke canon
zijn er overal regionale en lokale canons
gemaakt. Door deze lokale canon komt
de geschiedenis voor leerlingen dichterbij en wordt ze tastbaar. Maar ook leerkrachten kunnen op deze wijze de eigen
omgeving actief bij de les betrekken.
Met dit canonproject leren de leerlingen
over een thema uit hun eigen omgeving,
en ze gaan vervolgens kijken op locatie
om te ervaren hoe het vroeger was en
nu nog is.

Tabaksteelt, Stichtse Lustwarande en
het venster over (Lodewijk XIV in Zeist)
het Rampjaar 1672 en zijn gevolgen.

Aansluiting bij methodes
AK: Landbouw en ontwikkeling platteland.
GS: De tijd van regenten en vorsten
(1600-1700); De tijd van pruiken en
revoluties (1700-1800) en De tijd van
burgers en stoommachines (18001900).

Aansluiting bij de canon en
tijdvakken
De onderwerpen in deze lessen sluiten
(gedeeltelijk) aan bij de landelijke
canonvensters over de Grachtengordel,
Michiel de Ruijter en Buitenhuizen 17e
en 18e eeuw). Daarnaast sluit het aan
bij de regionale canon Utrecht Zuidoost:
vensters over de 17e -19e eeuw:
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Les1: Voorbereiding in de klas
Activiteit: 	Klassengesprek aan de hand van powerpointpresentatie (ppt) en individuele
opdrachten.
Vak:
Geschiedenis.
Doel: 	Leerlingen weten wat de invloed van de grootgrondeigenaren (in dit geval
de familie Van Reede op Kasteel Amerongen) was op de arbeidsverhoudingen en de ontwikkeling van met name het dorp Amerongen.
Duur:
Maximaal 60 minuten.
Lespakket:
- Docentenhandleiding
	- Ansichtkaart
- Ppt + bijlage met notities en werkblad.
Voorbereiding: 	- Lezen p. 42 t/m 45 en 70, 80 en 81 van het boek van Annet Werkhoven:
Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug, Vensters 4 en 7.
- Stuur de Ansichtkaart aan de klas (bijlage 1)
- De ppt met notities ( bijlage 2) kunt u downloaden van de website:
www.dewerkhoven.nl
- Leerlingenwerkblad kopiëren (bijlage 3)
Aansluiting Canons:
- Nationale Canon: Vensters over de Grachtengordel, Michiel de Ruijter en
Buitenhuizen 17e en 18e eeuw);
- Regionale Canon Utrecht Zuidoost: Vensters over de 17e -19e eeuw:
Tabaksteelt, Stichtse Lustwarande en het venster over (Lodewijk XIV in
Zeist) het Rampjaar 1672 en zijn gevolgen.
Aansluiting methode: 	GS: De tijd van regenten en vorsten (1600-1700);
De tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) en
De tijd van burgers en stoommachines (1800-1900).
Meer informatie: 	Onder andere op de website van Kasteel Amerongen en literatuur over het
Kasteel.

Inleiding
Ansichtkaart (5 min.)

De klas heeft een kaart ontvangen. U
laat de kaart aan de klas zien en laat
een leerling aan de anderen vertellen
wat op de voorkant staat (Kasteel
Amerongen). U of een leerling leest voor
wat op de achterkant van de kaart staat
(bijlage 1).
U gaat graag in op de uitnodiging en
zegt zoiets als: ‘Wat een mooie kans
om zo’n bijzonder kasteel te bezoeken.

Laten we ons dan maar eens voorbereiden op dit bezoek’. (Dit ter introductie op
de rest van de les) ‘Wie is Margaretha
Turnor eigenlijk en waarom zou ze ons
uitnodigen? Daarvoor moeten we vast
terug in de geschiedenis’.

Voorkennis leerlingen (5 min.)
U bespreekt met de leerlingen wat ze
weten van Kasteel Amerongen en of ze
daar al eens eerder zijn geweest. Wie
is Margaretha Turnor en weten jullie
iets van haar familie te vertellen? En
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wat zouden de mensen in Amerongen
vinden van de mensen in het kasteel.
Zouden ze blij zijn met zulke voorname
buren, of zouden ze er ook last van hebben?

van de Stichting. Het pontveer draagt
nog steeds een bedrag af aan het
Kasteel. Verder is er van de ‘heerlijke
rechten’ bijna niets meer over).

Opdrachten (10 min.)

Kern (10 min.)

U start de powerpointpresentatie over De
invloed van de bewoners van Kasteel
Amerongen op het dorp Amerongen
(10 min.) en vertelt daarbij. In bijlage 2
van deze handleiding vindt u de powerpointpagina’s met notities waarin u kunt
lezen over de invloed van de kasteelbewoners op het dorp Amerongen. Hierdoor
heeft u per dia informatie voor uw les.

Opgedane kennis leerlingen
(10 min.)

U bespreekt met de leerlingen wat zij nu
weten over de invloed van de kasteelbewoners over het dorp Amerongen.
- Kennen de leerlingen enkele bezittingen van de Kasteelbewoners van
Amerongen (De Roode Leeuw, bossen
en heide, tabaksgronden, de armenhuisjes, de Andrieskerk, het pontveer).
- Wat betekende de tabaksteelt voor de
bewoners van Amerongen? (Doordat
Van Reede op grote schaal tabak liet
verbouwen zorgde dat voor enige welvaart in het dorp).
- Waaruit blijkt dat Margaretha Turnor
zich het lot van arme Amerongers
aantrok? En wat zorgde nog meer voor
haar verbondenheid met de Amerongers? (ze liet Armenhuisjes bouwen en
in haar testament liet zij ook geld aan
hen na, ze had veel lokaal personeel
dat haar hielp in de huishouding en in
de tuin).
- Hoe is het nu gesteld met de bezittingen/heerlijke rechten van Kasteel
Amerongen? (Het Kasteel is na de jaren
‘70 van de 20e eeuw in handen van een
Stichting. Het koetshuis, poortgebouw
en oranjerie worden verhuurd. De tuin
wordt bijgehouden door vrijwilligers

U laat de leerlingen Het leerlingenwerkblad (bijlage 3) maken.

Afsluiting (10 min.)

U bespreekt de antwoorden van het
werkblad en u inventariseert met de
leerlingen wat zij de Gravin en haar
personeel kunnen vragen over het
Kasteel en over de invloed die de bewoners hadden op de Amerongers. Als ze
zouden willen of moeten werken (voor
of) op het Kasteel waar zou dan hun
voorkeur naar uitgaan? Binnen, als
keukenmeid, kindermeisje of kamermeisje, of buiten in de moestuin als
tuinmanknecht? Het is de bedoeling dat
de groep voordat ze naar het Kasteel
komen al in twee kleinere groepen zijn
verdeeld. Een groep dat gaat helpen in
en rond de keuken (koksmaat, keukenmeisje) en een groep dat in de bediening
gaat helpen (butler, dienstbode), (of bij
mooi weer in de tuin gaat helpen). In de
volgende les brengt u met de leerlingen
een bezoek aan het Kasteel Amerongen.

Tips
Kasteel Amerongen
www.kasteelamerongen.nl
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Les 2: Bezoek op locatie
Bij Margaretha Turnor en haar personeel
Korte inhoud van de les

De leerlingen bezoeken Kasteel Amerongen in Amerongen.

Doel: 	De leerlingen krijgen informatie over het wonen en werken op Kasteel
Amerongen.
Tijd:
60 minuten
Nodig:
Bij de weersomstandigheden passende kleding
Voorbereiding: 	Regel zelf vervoer voor de leerlingen naar Kasteel Amerongen. Misschien is het
leuk om een fototoestel mee te nemen.
Locatie:	Kasteel Amerongen en tuin (zie bijlage 5).
Verloop van
de activiteit:	De leerlingen met begeleiders worden welkom geheten voor de bovenbrug door
Margaretha Turnor. In het Kasteel, in de hal vertelt Margaretha over haar
drukke werkzaamheden. Dienstbodes (waaronder mevrouw Visbach) van de
Gravin komen erbij en nemen de leerlingen mee naar een aantal vertrekken o.a.
de keuken. De leerlingen komen als geroepen! Ze kunnen wel een handje helpen
vandaag!

Inleiding

Margaretha Turnor neemt de leerlingen
mee naar binnen en vertelt wat er te
doen is vandaag.

Kern

De leerlingen gaan in twee groepen uiteen met de dienstbodes.

Afsluiting

De leerlingen laten aan elkaar zien wat
ze gedaan hebben en vertellen erover.
De gravin sluit het bezoek af met een
verzoek aan de leerlingen.
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Les 3: Verwerking in de klas
Korte inhoud van de les

De leerlingen schrijven naar aanleiding van hun bezoek aan het Kasteel en de moestuin
een digitale sollicitatiebrief aan de Gravin en mevrouw Visbach.

Doel: 	De leerlingen verwoorden op hun eigen manier wat ze interessant aan Kasteel
Amerongen hebben gevonden en waarom ze er wel zouden willen werken.
Tijd:
60 minuten
Nodig: 	- digibord/computers
- evt. papier en kleurpotloden en/of tijdschriften met plaatjes en lijm.
Voorbereiding:	Neem bijlage 4a en 4b door en inventariseer redenen waarom het leuk zou zijn
op Kasteel Amerongen te werken.
Locatie:
Eigen klaslokaal of computerlokaal.

Inleiding

Herinner de leerlingen aan de vraag van
de huishoudsters en de Gravin. Pak de
vacature erbij (bijlage 4a) en laat een
leerling voorlezen (of lees zelf voor).
Toon de vacature op het digibord.
Waar moet een goede huisknecht,
dienstbode of tuinman allemaal aan voldoen? Zet de gevraagde competenties
op een rijtje met de leerlingen.

Kern

Afsluiting

De brieven worden digitaal gestuurd
naar: info@dewerkhoven.nl met de
titel: sollicitatiebrief voor de Gravin. Alle
brieven krijgen antwoordt. Wie zou er
aangenomen worden en waarom?
(Het is de bedoeling dat de beste brief
door een jury van Kasteelmedewerkers
uitgekozen wordt. De leerling die gewonnen heeft mag met ouders naar het
Kasteel voor een gratis rondleiding.)

De leerlingen schrijven een sollicitatiebrief en houden rekening met de
gevraagde competenties. Ze laten in de
brief duidelijk hun voorkeur blijken voor
het een of ander. Ze houden er rekening
mee dat de brief aan een Gravin gericht
is! Bij de brief maken ze een ‘selfie’ met
zichzelf in bijvoorbeeld een dienstmeisjes/tuinjongens pak. Dit kan door middel van photoshop of inscannen van een
tekening of plakwerk onder een individuele klassenfoto bijvoorbeeld.
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Bijlage 1: Ansichtkaart
Bij les 1

De ansichtkaart van Kasteel Amerongen

Groeten

van Margaretha Turnor
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Bijlage 2:	Beknopt overzicht
powerpointpresentatie
bij les 1

Al vanaf 1286 is de plek waar nu het Kasteel staat bewoond. Eerst stond er het huis van de familie Borre. Zij
bewoonden het huis tot in de 15e eeuw. In 1420 en 1427
werd Amerongen verwoest en weer opgebouwd. Het huis
behoorde daarna aan verschillende families toe.
In 1557 kwam het in handen van Goert van Reede. Inmiddels was kasteel Amerongen uitgegroeid tot een versterkte
vesting. In 1558 kreeg Goert van Reede ridderhofstad Zuylesteijn in leen, dat grensde aan Amerongen. Daarmee kon
van Reede lid worden van de Utrechtse ridderschap. Amerongen werd in 1597 een Ridderhofstad en was tegen die tijd
een hoge heerlijkheid geworden. Dat betekende dat er ook
recht gesproken mocht worden.
De familie van Reede heeft kasteel Amerongen maar
liefst drie eeuwen in haar bezit gehad. Zij werd een van
de belangrijkste families in Utrecht. Godard Adriaan van
Reede en zijn vrouw Margaretha Turnor waren (een van)
de belangrijkste bewoners van het kasteel in de 17e eeuw.
De laatste bewoners van het kasteel waren graaf Godard
John Charles van Aldenburgh Bentinck en zijn familie (in de
vrouwelijke lijn familie van de Van Reede’s). Op het plaatje is
de meest rechtse vrouw Margaretha Turnor. De meest hoge
man, naast het rechter beeld, is de laatste graaf). In 1976
verkocht de familie het kasteel aan een Stichting.

Toen de familie van Reede in Amerongen kwam wonen zijn
de bezittingen van het Kasteel alleen maar uitgebreid. In
de achttiende eeuw bezaten zij de meeste bossen en heidevelden in Amerongen. Zij lieten, net als andere grootgrondbezitters op de Heuvelrug, bossen aanleggen. Enerzijds om
er geld mee te verdienen (zogenaamde productiebossen)
maar ook om er te wandelen en te jagen.
Ook waren er verschillende huizen in bezit van de Van
Reede’s, onder andere herberg Den Roode Leeuw en de
‘armenhuisjes’ of later ‘Napoleonhuisjes’ aan de Nederstraat. Verder hadden de bewoners van het Kasteel het
‘collatierecht’: zij mochten de dominee in de kerk aan stellen en zij kregen ook geld van de veerpont: het veer was
ook van hen.
Vanaf de 17e eeuw werden op veel landerijen van Van
Reede tabaksvelden aangelegd. Dit werd gestimuleerd
door de kasteelheer zelf.
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Door de tabaksteelt nam de welvaart in het dorp en op
het Kasteel toe. Amerongen bleek een goede plek voor
tabaksteelt en al snel waren er overal tabaksvelden en
tabaksschuren. De tabak was voor rijke mensen, maar ook
de tabaksboeren en hun gezinnen in Amerongen gebruikten het. In minder dan geen tijd liepen de bewoners van
Amerongen met zwarte tanden rond. Het was namelijk
pruimtabak en dat moet je in je mond doen om de smaak
er uit te kauwen.
Hele families werden ingezet om mee te doen aan de teelt.
Tabak is een seizoengewas: vanaf mei tot eind september
was men druk in de weer. Eind september/oktober werd
de gedroogde tabak verhandeld. Op de Hof midden in
Amerongen was een grote tabakswaag (Grote weegschaal
waar de tabak werd gewogen) en vandaaruit werd de
tabak ingepakt en verhandeld.
De Kasteelheer van Amerongen was de grootste aandeelhouder in de tabak telerij. Hij had de meeste grond. Met
recht een ‘grootgrondbezitter’.
In de winter moesten de tabakstelers andere dingen doen.
Veel waren boer, arbeider op het Kasteel of timmerman of
iets dergelijks.

Toen Margaretha Turnor en haar man Adriaan Godard
van Reede op Kasteel Amerongen woonden gebeurde er
iets verschrikkelijks. In 1673 staken de Franse troepen van
Lodewijk IVX namelijk het kasteel in brand. Ze haalden het
eerst leeg (tot op heden worden er op veilingen nog
antieke stukken van het oude kasteel aangetroffen!),
stopten het vol met stro en zo brandde het hele kasteel
af. Margaretha was op dat moment gevlucht naar haar
andere huis in Amsterdam. Godard was in het buitenland.
Ze wilden niet aan de eisen van Lodewijk voldoen en als
straf werd het kasteel afgebrand.
Margaretha ging niet bij de pakken neer zitten. Ze begon
al in 1674 met plannen voor de opbouw van een nieuw
kasteel. In 1680 kwam dat nieuwe kasteel gereed. Margaretha had toezicht op de bouw en ging hierin zover dat zij
zelf ook wel eens op het dak klom.
Een van de bijzonderheden van kasteel Amerongen werd
de dubbele stenen toegangsbrug. De benedenbrug geeft
toegang tot het onderhuis en de bovenbrug tot de grote
hal. Op het plaatje verschillende tekeningen van het
kasteel voor de brand, in verschillende periodes. Margaretha Turnor en het ontwerp van Kasteel Amerongen na
de brand.

Op de plaatjes zie je tabakstelers aan het werk, tabaksschuren in de winter en het gemeentehuis op de Hof in
Amerongen. Op de Hof was vroeger de tabakswaag. De
openbare waterpomp staat er nu nog.
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Margaretha stond niet bekend als bijzonder aardig of lief,
maar ze had toch een goede naam bij de bevolking door
haar betrokkenheid bij Amerongen en het wel en wee
van de bevolking daar. Ze liet bijvoorbeeld ‘armenhuisjes’
bouwen aan de Nederstraat. Na haar dood zorgde ze er
voor dat deze mensen niet zonder geld zaten: ze deelden
mee in haar erfenis.
De ‘armenhuisjes’ zijn nu beter bekend onder de naam
‘Napoleonhuisjes’, in de tijd van Napoleon (begin 19e
eeuw) zaten er soldaten van Napoleon in de huisjes.
Op de foto’s de armenhuisjes en een deel van een brief
van Margaretha Turnor met haar handtekening.

Door de eeuwen heen is er in en rond het Kasteel heel
hard gewerkt door met name mensen uit het dorp
Amerongen zelf. 50 personeelsleden was in de tijd van
Margaretha helemaal niet raar. De tuin moest bijgehouden
worden bijvoorbeeld: daarvoor was er een hoofdtuinman,
een tuinmansknecht en waren veel ‘losse’ tuinmannen aan
het werk. Mevrouw Visbach was in de tijd van Margaretha
het hoofd van de huishouding, onder haar leiding had je
een aantal keukenmeiden, een aantal koks, de bediening,
kamermeisjes, kindermeisjes enz. enz. Voor de stallen
waren ook veel mensen, vaak mannen, nodig. Zo was het
kasteel een goede werkgever voor de mensen uit Amerongen: zowel op en rond het kasteel als op de tabaksvelden.
Het Kasteel was de grootste en meest belangrijke werkgever. De kasteelheer had daardoor ook ongelooflijk veel te
zeggen in Amerongen (en omstreken!).
Op de foto’s: personeel van het Kasteel, gefotografeerd
tijdens de bruiloftsfeesten van Elisabeth van Aldenburgh
Bentinck en Vleugeladjudant Sigurd von Ilsemann. De tuin
eind 19e –begin 20e eeuw en een groepsfoto uit de jaren
’30 20e eeuw: van links naar rechts: tuinman Kees van
Veenendaal, Gijs van Beek de houtzager, tuinman Hannes
van Straten en Arie Rebergen het hoofd van de tuinafdeling en als laatste Jan van Zoomeren de voerman. Allemaal in dienst van de Graaf. Op het paard zit de kleinzoon
van de Graaf, Rudi von Ilsemann.
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Op het schilderij mevrouw Doorslagh, ook een hoofd van
de huishouding. Dat er van haar een portret is gemaakt
is heel bijzonder. Blijkbaar was zij heel belangrijk en of
geliefd.
Verder foto’s van het personeel op het kasteel ten tijde van
Graaf Aldenburgh Bentinck. Rechtsboven de koetsiers en
onderaan onder andere het ‘huispersoneel’.

Vanaf de 17e eeuw nam de welvaart in en rond Amerongen toe. Dat was te zien aan het kasteel, het interieur en
de mensen die er woonden, maar ook aan de mensen die
er werkten. De kloof tussen arm en rijk was enorm. Was
je arm, dan had je ook werkelijk niets. Er was niet als nu
een uitkering of zoiets. Rijke mensen daarentegen werden
steeds rijker en machtiger.
Op de linkerprent is kasteel Amerongen te zien met wandelende rijke bewoners, maar ook met een landloper op de
voorgrond…daarnaast een foto van eind 19e eeuw waarop
een eenvoudige maaltijd te zien is die door de familie Van
Aldenburgh Bentinck werd genuttigd. Op de rechterfoto
een prachtig beeld van de ‘galerijzaal’ boven in het kasteel. Het plafond, de muren en de ornamenten laten zien
dat er veel geld werd besteed aan mooie spullen…
Ook de pachters (huurders) van de grond van de kasteelheer en de andere grootgrondbezitters hadden het niet
slecht. Minder werd het met de boeren en arbeiders die op
het land moesten werken. Maar toch, vergeleken met de
andere dorpen op de Utrechtse Heuvelrug leefden de bewoners van Amerongen (in 1805 ongeveer 1000, vergeleken
met Driebergen 700(!)) in betrekkelijke welvaart. Totdat…
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Toen de laatste Graaf stierf in 1940 was er van de rijkdom
van eerder niet zoveel meer over. De buitenplaatsen en
kastelen op de Utrechtse Heuvelrug hadden vanaf de jaren
‘30 van de 20 e eeuw steeds minder geld om de enorme
panden te onderhouden. De beurskrach in New York in
1929 was de oorzaak van grote verliezen voor de adellijke
elite en rijke ondernemers. Daarnaast wilde het personeel
niet meer voor een appel en een ei werken. Het werd
steeds moeilijker en veel families verkochten land en goed
om niet helemaal aan de grond te zitten. Veel buitenhuizen
en kastelen verwaarloosden, werden in de oorlog bezet
door Duitsers en uitgewoond en vervolgens, na de oorlog
verkocht aan Stichtingen en andere vaak Christelijke
instellingen. Kasteel Amerongen is vanaf 1976 in handen
gekomen van een Stichting, maar ervoor was het huis al
ernstig verwaarloosd.

Nu, in onze tijd zien mensen steeds meer de waarde van
de buitenhuizen, kastelen en vroegere arbeid die op de
Utrechtse Heuvelrug te vinden was. Tabaksschuren worden
bewaard, opgeknapt en ook wel bewoonbaar gemaakt. In
een voormalige tabaksschuur is nu het Tabaksteeltmuseum.
De Stichting Vrienden van Kasteel Amerongen met heel
veel vrijwilligers zorgt ervoor dat het kasteel en de tuinen
eromheen goed bewaard blijven. Een tien jaar durende restauratie van het kasteel is net achter de rug. Waar vroeger
de rijtuigen van de Graaf stonden wordt nu gegeten en
naar concerten geluisterd. Er kan zelfs getrouwd worden
op het Kasteel en in de orangerie.
Op die manier proberen we nu, in deze tijd, een stukje van
vroeger levend te houden en te bewaren voor jullie…. Wat
vinden jullie daarvan? Doen jullie mee en vinden jullie het
ook belangrijk om de geschiedenis zo te bewaren?

Met de tabaksteelt was het aan het eind van de 19e eeuw
eigenlijk al grotendeels afgelopen. De betere buitenlandse
tabak nekte de concurrentiepositie van de Amerongse
pruimtabak. Veel Amerongse tabaksboeren verarmden. Tot
in de 20e eeuw is er wel tabak verbouwd, maar niet meer
op de grote schaal als eerder.
In de jaren ‘60 van de 20e eeuw was het helemaal afgelopen met de teelt op grotere schaal: er zat een schimmel in
de tabak die er niet snel uit te telen was. De tabaksteelt
verdween en de schuren stonden er vanaf die tijd werkloos,
verwaarloosd en leeg bij.
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Bijlage 3: Leerlingenwerkblad
bij les 1

1.	De bewoners van Kasteel Amerongen hadden veel bezittingen in en rond
het dorp Amerongen. Welke bezittingen zijn te zien op de plaatjes
hierboven?
1 .................................................................................................................................
2 .................................................................................................................................
3 .................................................................................................................................
4 .................................................................................................................................

2.	Wat betekende de tabaksteelt voor de bewoners van Amerongen en
voor de bewoners van het Kasteel?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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3.	Vooral Margaretha Turnor heeft veel betekend voor de (arme) bewoners
van Amerongen.
a. Wat deed zij dan?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

b. Is er nu nog iets van te zien in Amerongen?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

4.

Hoe komt het dat je nu ook nog naar het Kasteel Amerongen kunt?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Margaretha Turnor
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Antwoorden werkblad
1. 

Welke bezittingen zijn te zien op de plaatjes hierboven?
a.
‘Herberg’ De Roode Leeuw.
b.
Amerongse bossen.
c.
Tabaksvelden.
d.	Armenhuisjes aan de Nederstraat (ook wel Napoleonhuisjes genoemd
omdat er later soldaten van Napoleon in hebben gebivakkeerd.)

2.	Voor de bewoners van Amerongen betekende de tabaksteelt een zekere welvaart. Voor de bewoners van het kasteel weelde.
3.

Margaretha Turnor deed veel voor de (arme) bewoners in Amerongen:
a. 	Zij liet huisjes bouwen voor de armen (aan de Nederstraat) en zij liet de
arme mensen ook geld na. Dat liet ze vastleggen in haar testament.
b.
Ja, in de Nederstraat staan de huisjes nog.

4.	In de jaren ’70 van de vorige eeuw heeft een Stichting het Kasteel in beheer
gekregen. Heel veel vrijwilligers zorgen ervoor dat het kasteel open kan blijven
en dat de spullen die er in staan mooi blijven. Er is ook een aantal jaren geleden
een enorme restauratie geweest van het Kasteel.

Canon van de Utrechtse Heuvelrug

20

Canon van de Utrechtse Heuvelrug

21

Bijlage 4b: T
 ips voor het schrijven
van de sollicitatiebrief
Wat mag je beslist niet vergeten als je de sollicitatiebrief wilt
gaan schrijven?
1.	Lees de functie (dat is het werk dat je gaat doen, bijvoorbeeld kamermeisje) een
aantal keer goed door en schrijf de functie-eisen op. Deze functie-eisen gebruik
je in de sollicitatiebrief.
2. 	Gebruik korte zinnen. Lange zinnen zijn vaak lastig om te lezen. Met korte
zinnen (10-12 woorden) geef je kort maar krachtig aan wat je wilt zeggen.
3.

Adresseer aan de juiste contactpersoon (in dit geval de Gravin).

4. 	Maatwerk, dat wil zeggen, zorg dat je een originele brief schrijft en maak de brief
persoonlijk. Niet alsof je dezelfde brief naar ieder bedrijf of persoon stuurt.
5. 	Beschrijf alleen de ervaringen die te maken hebben met de functie waarop je
solliciteert. Bijvoorbeeld: als je solliciteert op de functie van tuinknecht dan zijn
ervaringen als postbode en vakkenvuller niet zo belangrijk. Eerdere ervaringen
als tuinknecht of bloemenverzorger zijn dan wel (relevant) belangrijk en die zou
je dan ook beslist moeten bespreken in je sollicitatiebrief.
6. 	Geef duidelijk aan waarom jij de juiste kandidaat (persoon) voor de baan bent.
Uit de sollicitatiebrief moet duidelijk blijken waarom jij de juiste persoon voor de
functie bent. Geef dus aan waarom ze juist jou moeten uitnodigen voor een
sollicitatiegesprek.
7. 	Waarom wil jij de functie graag? Wees enthousiast en laat duidelijk merken dat
jij de functie wilt hebben!
8.	Leg een link naar het Kasteel. Maak duidelijk waarom jij juist bij dit Kasteel
solliciteert. Waarom wil jij zo graag bij dit Kasteel werken en waarom vind jij dit
Kasteel zo interessant.
9.

Let op taal- en spelfouten. Lees je brief goed na!
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Bijlage 5:	Informatie over de
docent en de locatie
Uitvoerend docent
Annet Werkhoven-Scherpel is historica en geschiedenisdocent. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring in het
basis-speciaal-en voortgezet onderwijs. Zij maakt
projecten voor alle leeftijdsgroepen en voert ze ook
(mede) uit. Dit doet ze vanuit het in 2007 opgerichte bedrijf De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’.
Annet’s grote passie is de lokale geschiedenis, de
eigen omgeving. Die geschiedenis zou bij iedereen,
jong en oud, bekend moeten zijn. Ze stelt zich
graag tot doel dit te bereiken.
Zie voor overige activiteiten:
www.dewerkhoven.nl
info@dewerkhoven.nl
Locatie: Arnhemsebovenweg 243
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Locatie
Kasteel Amerongen
Drostestraat 20, 3958 BK Amerongen
0343-563766
www.kasteel-amerongen.nl
info@kasteel-amerongen.nl
Kasteel Amerongen is een uniek historisch
complex van kasteel, interieur en tuin van grote culturele en landschappelijke waarde. De Stichting Kasteel
Amerongen is verantwoordelijk voor de instandhouding
en openstelling van het unieke 17e-eeuwse erfgoed
Kasteel Amerongen. De Stichting rekent onder andere
tot haar opdracht om het ensemble voor een zo breed
mogelijk publiek open te stellen. Heel veel vrijwilligers zijn
verbonden aan de Stichting om dit doel te bereiken. Voor
het Canonproject zijn leden van de educatiewerkgroep,
nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de
belevingsles op locatie.
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