
Dierbaar  
familiezilver

Het ‘Aldenburg-servies’ was in  
de eerste helft van de 20ste eeuw 
dierbaar familiebezit van de 
bewoners van Kasteel Amerongen. 
Ondanks de wens van graaf van 
Aldenburg Bentinck dat het servies 
in het kasteel zou blijven, werd het 
door nazaten in 1964 verdeeld en 
gedeeltelijk verkocht. Stichting 
Kasteel Amerongen streeft ernaar 
het familiezilver weer terug te 
brengen. 

NIEUWE AANWINST

Twee schotels uit het zogenaamde 
Aldenburg-servies
Caspar Diderick Maasman
1732. Zilver, 45,5 x 32 cm
Bijdrage: € 7.680 uit het Fonds van 
de Utrecht & Gooi Cirkel
KASTEEL AMERONGEN

Aangekocht in 2020 met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Fonds van 

de Utrecht & Gooi Cirkel) en de Stichting 

Vriendenkring Kasteel Amerongen.



Kasteel Amerongen heeft in 2020 op een veiling in München twee 
bijzondere 18de-eeuwse zilveren schotels verworven. Deze schotels 
hebben een interessante geschiedenis. Het servies waarvan ze ooit 
deel uitmaakten, was een geschenk van graaf Anton II von Aldenburg 
ter gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter Charlotte Sophie 
met graaf Willem Bentinck in 1733. Willem Bentinck bezat een groot 
huis op het Lange Voorhout in Den Haag, maar ook de buitenplaats 
Zorgvliet (nu het Catshuis).

Het was een omvangrijk servies, vervaardigd door de Haagse  
zilversmeden Caspar Diderick Maasman en François van Stapele. 
Met zijn strakke vormgeving, waarin symmetrische, geprofileerde 
randen de enige decoratie vormen, is het kenmerkend voor de Franse 
invloed op de stijl van het Nederlandse zilver uit die periode. De 
stukken zijn voorzien van een fraai uitgevoerd familiewapen von 
Aldenburg, met daaronder de versierselen van de Deense Orde van 
de Olifant. Anton II von Aldenburg werd in 1708 ridder in deze orde.

De familienaam Aldenburg Bentinck is voortgekomen uit de 
verbintenis tussen Charlotte Sophie en Willem. Het huwelijk heeft 
enige bekendheid gekregen door de boeken Mevrouw Bentinck of 
Onverenig baarheid van karakter: een ware geschiedenis (1978) en De 
groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck (1981) van Hella Haasse. 
Zoals de titels al suggereren, was het geen goed huwelijk; het mondde 
uit in een scheiding. Het servies bleef in het bezit van Willem 
Bentinck en werd na zijn dood verdeeld onder de familieleden. 

HISTORISCHE INBOEDEL

In 1915 werden 31 stukken van dit servies, waaronder de twee 
schotels, te koop aangeboden. Dit serviesdeel werd aangekocht door 
graaf Godard van Aldenburg Bentinck. Hij was in 1879 in het bezit 
gekomen van Kasteel Amerongen en streefde ernaar het historische 
interieur te complementeren met objecten die zowel gerelateerd 
waren aan het kasteel als aan de betrokken families. Delen van het 
huwelijksservies van Charlotte Sophie von Aldenburg en Willem 
Bentinck waren voor hem begrijpelijkerwijs familiestukken par  
excellence. Om dit deel van het servies van zijn voorouders bij grote 
diners te kunnen gebruiken, heeft hij er in 1916 en 1917 aanvullingen 
in dezelfde stijl bij laten maken. Zo kwam er toen een hybride ge-
heel van oud en nieuw zilver tot stand dat de herinnering aan het 
oorspronkelijke servies levend hield. 

In 1977 zijn kasteel en inboedel overgedragen aan de Stichting 
Kasteel Amerongen. Het zilveren servies behoorde toen niet meer 
tot de inboedel. Toch is het gelukt om de afgelopen jaren weer delen 
ervan in bezit te krijgen. Zo werden in 1995 twee schotels en twee 
borden aangekocht en twintig jaar later kwam het kasteel via een 
vererving in het bezit van twee borden. Amerongen heeft nu – inclu-
sief een bord uit 1916 – acht stukken van het Aldenburg-servies.  
De recente aankoop van de twee schotels is weer een belangrijke stap 
in het herstel van de inboedel van het kasteel uit de tijd van graaf 
Godard van Aldenburg Bentinck en een verrijking van de collectie. 

 
Lodewijk Gerretsen

Conservator Kasteel Amerongen
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           De zilveren  
schotels zijn tot  
28 november samen 
met andere aanwinsten 
te zien in de tentoon-
stelling Pronkstukken & 
Prullaria: welkom terug 
bij Kasteel Amerongen. 
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Presentatie van antiquair 
Nystad op de antiekbeurs 
in Delft met delen van het 
Aldenburg-servies, waaronder 
de twee nu verworven  
schotels (1966).

De recent aangekochte 
schotels, met een bord en 
twee grotere schotels die in 
1995 zijn verworven. Boven 
een detail dat het wapen  
van Anton II von Aldenburg  
(1681-1738) met onder het 
schild de versierselen van  
de Orde van de Olifant laat 
zien.


