






















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 XXVI van Culemborg, die het huis 4 jaar later overdeed aan Gijsbertvan Nyenrode. Omstreeks 1470 is het ook eenigen tijd in bezitgeweest van de familie van Swieten, deze verkocht het wederaan Gysbrecht van Hemert. Het wisselde nog al eens van eigenaar, todat het in 1557aan het machtige geslacht van Reede kwam en wel aan Go-dard (of Goert) van Reede van Saesfeldt. Door zijn huwelijkmet Geertrui van Nyenrode erfde hij ook Zuylestein, zoodat hijzich daar groote macht en invloed toegekend zag. Na zijn dood (hij stierf in 1585) ontstond er onder zijnnaastbestaanden hevige twist over de verdeeling zijner goe-deren, inzonder over Amerongen en Zuylestein Het bleefevenwel in de familie tot het einde der XIXe eeuw. Een droevig intermezzo bracht het jaar 1673, de tijd van deverwoestingen door de Franschen in ons land. Het was aanLodewijk XIV bekend dat de Heer van Amerongen, GodardAdriaarl van Reeden medegewerkt

had een aantal mogendhe-den tot bondgenooten te maken in den strijd egen den mach-tigen Zonnekoning. Dit vergaf de koning hem niet. En op aan-dringen van den Hertog van Luxembourg gelastte de koningGeneraal La Fosse naar Amerongen op te rukken en het huisin brand te steken. Dit geschiedde den 27sten Februari 1673.Het werd op een paar muren na geheel verwoest. Kort te vo-ren hadden Lodewijk en zijn adjudant de Hertog van Orleanser nog hun intrek in genomen. Zes jaar later deed Godard Adriaan het uit de asch herrijzenin den vorm, zooals wij het thans nog zien. H. Rietveld was de architect ervan. 800 zware eikenboomenwerden in het Spreewald bij Berlijn gekapt en naar Amerongenvervoerd, om het hout voor de betimmering te leveren. In 2 groepen werden nu de gasten verdeeld ter bezichtiging van het interieur. Graaf vann Aldenburg Bentinck en zijn beide zoons warenaanwezig om de vele bezoekers rond te leiden. Bij 't binnentreden in de Hall is 't vooreerst de

plafondschil-dering van Elias van Nijmegen, die de aandacht trekt, alsmedevele familieportreten, die hier de wanden versieren. Een dub-bele trap leidt naar de bovenverdiepingen; een galerij loopt over








