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De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december 
1955, stelt zich ten doelï 
1. Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van 

oudheidkundige aard betrekking hebbend op of gevon
den in de gemeente Woudenberg en omgeving. 

2. Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van 
de gemeente Woudenberg. 

3. Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de 
gemeente Woudenberg in het verleden en heden. 

Secretariaat? G. Moesbergen, Stationsweg 169, 
3931 EN Woudenberg 
Telefoon(0349B)-1464 

Donatie minimaal f, 7,50 per jaar 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van de 

stichting 

Postgiro nummer 2057783 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401 

Niets uit deze.uitgave mag, worden verveelvoudigd en/of 

openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van 

de uitgeefster 
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TEN GELEIDE 

Reeds geruime tijd leefde de wens bij de Stichting Oud 
Woudenberg om op een eenvoudige wijze wat informatie 
te verschaffen aan de bevolking van Woudenberg en in 
het bijzonder de donateurs van onze stichting. 
Informatie over de samenstelling van het bestuur, 
jaarverslagen, nieuwe aanwinsten en uitbreiding van 
de bibliotheek, maar zo mogelijk ook wat historie over 
ons dcrp en de streek. 

Het geheel kreeg gestalte nadat een werkgroep de 
mogelijkheden op een rijtje had gezet en een voorstel 
om te komen tot het uitgeven van een mededelingenblad 
en van bijdragen tot de geschiedenis van Woudenborg 
werd in de vergadering van het bestuur op 21 april 
jongstleden met open armen ontvangen. 
Het verheugt mij dan ook bijzonder u te kunnen meedelen 
dat de werkgroep bestaande uit de heren G.D. Marringa, 
Th. van Straalen en 3.3. Timmer al van start is gegaan 
en dat het eerste exemplaar van het mededelingenblad 
u wordt aangeboden. 
Het is zeker de moeite waard de mededelingenbladen 
na lezing te bewaren. De geïnteresseerde donateur 
beschikt dan na verloop van jaren over een waardevolle 
dokumentatie over Woudenberg. 

Wij hopen dat dit mededelingenblad zal bijdragen tot 
versteviging van de band tussen het bestuur en de 
donateurs, maar bovenal dat de informatie zal stimu
leren tot meerdere interesse voor de rijke geschiedenis 
van ons dorp. 
Mede namens alle lezers betuig ik mijn dank en waarde
ring voor het loffelijk streden van onzo werkgroep. 

.•Ar ' 
Uw voorzitter, 
C.3. van Ekris 



BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN WOUDENBERG 

Het ligt in ons voornomen om éénmaal per jaar een publicatie 
to laten verschijnen onder de naam 'Bijdragen tot de geschiede
nis van Woudenberg'. 
De eerste uitgave hiervan hopen we dit najaar aan u te kunnen 
presenteren. 
Deze publicaties zullen verschijnen in de vorm van een vulling 
voor een ringband, formaat 16,5 x 21,5 cm voorzien van pons-
gaten. U kunt voor het opbergen hiervan zonodig zelf een 
ringband (17 rings) aanschaffen. 
: omvang van deze jaarlijkse publicatie wordt afgestemd op 

^^ hoeveelheid copy en de beschikbare financiële middelen? 
wij denken aan 16 pagina's per jaar in offset-druk. 
Dit drukwerk is fraai doch vrij kostbaar en om do kosten 
hiervan zoveel mogelijk te bestrijden willen wij u verzoeken de 
donatie ingaande 1 januari 1983 met f. 2,50 te verhogen", zodat 
het minimum bedrag op f. 10,00 per jaar komt. 
Wij hopen dat u dit niet bezwaarlijk vindt. 

Er zijn tal van onderwerpen waarover in doze uitgave kan 
worden gepubliceerd. 
Zonder volledig te zijn doen we een greep? 
- akten van indemniteit 
- ambachten 
- ambachtsheren 
- archeologie 
- begraafregisters 
- boerderijen 
- brandweerwezen •--• •-.•.•--•; 
- burgerlijk bestuur met onder andere naamlijsten van dit 
Äbestuur, nachtwakers en lantaarnopstekers 
-^fabrieken on bedrijven '•'.,-
- flora en fauna 
- gemeentevlag en -wapen 
- genealogieën 
- huisnijverheid 
- kastalen 
- kerken, bijvoorbeeld de Hervormde kerk zoals de bouw

geschiedenis en de beschrijving van de inventaris van 
onder andere grafzerken, klokken, preekstoel en orgel 



- hot kerklied voor en na de reformatie 

- klederdrachten 
- de Koepel van Stoop 
- logementen en cafe's 
- markten 
- de Meent 
- molens 
- naamlijsten van priesters en andere Rooms-Katholieke 

geestelijken van voor de reformatie, predikanten., 
ouderlingen, diakenen, kerkmeesters, kerkvoogden, 
notabelen, kosters, organisten en voorzangers, 
bijvoorbeeld voorzien van een biografie dit vooral *m 
bij de predikanten ™ 

- de Pyramide van Austerlitz 
- oorlogen, bijvoorbeeld de Spaanse tijd, de Franse tijd, 

de Duitse tijd, deze laatste te onderverdelen in de 
mobilisatie, evacuatie, bezetting en bevrijding 

- scholen 
- strafzaken 
- het ontstaan van 'historische straatnamen 

- verdedigingswerken, bijvoorbeeld de Schans en de 
Grebbelinie. 

Maar nu zijn er nog schrijvers nodig. Een aantal heeft 
zich al beschikbaar gesteld. Indien iemand onder u 
ook een bijdrage uil loveren, neemt u dan kontakt op 
met de redaktie, dit om eventuele doublures te voor
komen» 

Th« van Straalen 

JAARVERSLAG 1981 

Na de succesvolle jubileumtentoonstelling van onze 
25-jarige stichting in december 1980, waaraan veel 
organisatiewerk ten grondslag heeft gelegen, heeft 
het bestuur zich in het verslagjaar aan de normale 
taken gewijd. 
Er werden vier vergaderingen gehouden. 
Daarnaast heeft het bestuur acte de presence 



gegeven bij de volgende gebeurtenissen? - •-
- 7 januari; nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur van 

Woudenberg 
- 5 maarts kennismaking met de nieuw-benoemde burgemeester 

3, de Pree 
- 7 Septembers vergadering van Oud-Scherpenzeel met een 

causerie van de heer G.A. Russer over de spoorlijn 
Amersfoort-Kesteren 

- 1 1 Septembers jubileumreceptie van de 150-jarige Vrijwillige 
Brandweer Woudenberg 

4 K Oktobers hearing gemeentelijke stuurgroep ter toelichting 
^^ip de subsidie-aanvraag 1982 
- 1 7 november? vergadering van Oud-Scherpenzeel met een 

lezing van de heer O.E. de Vries te Renswoude over de 
Grebbelinie met dia's. 

Donate u r_s ak t i_v i t s_i ten_ 

1, Op zaterdag 19 september werd met 120 deelnemers (er wa
ren meer aanmeldingen dan het toegestane aantal van 120) 
de excursie naar het Paleis en de Nieuwe Kerk in Amsterdam 
georganiseerd. Een geslaagde middagï 

2. Op woensdag 28 oktober hield de heer A.P. Smaal, Hoofd 
Voorlichting van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
te Zeist een lezing met films over een aantal mooie en 
opmerkelijke monumenten in verschillende plaatsen in ons 
vaderland. 
Op deze donateursavond waren ongeveer 65 personen aanwezig. 

ere aktiviteiten 

aandacht werd geschonken aan een betere registratie van 
de bezittingen, waarvoor het plan werd opgevat om ons 
elders te oriënteren 

naar aanleiding van een verzoek van het gemeentebestuur' 
van Woudenberg werd een begin gemaakt met het uitbrengen 
van advios inzake de inventarisatie van rieten daken? het 
streven van de stichting is er op gericht door het verlenen 
van subsidie zoveel mogelijk rieten daken in het landschap 
te behouden 



totaal 40 personen en instellingen werden bedankt 
voor hun medewerking aan de tentoonstelling ter 
gelegenheid van de 25-jarige stichting 

er werd door bestuur met echtgenotes een excursie 
gemaakt naar de tentoonstelling van werken van 
Rien Poortvliet in het Slot Zeist in gezelschap 
van de tentoonstellingsmedewerkers G. Draaijer en 
M. Soesbergen 

oude pasfoto's, die bij de gemeente voor vernietiging 
in aanmerking komen, kunnen onder bepaalde voor
waarden aan de stichting worden overgedragen, 
welke dankbaar zijn geaccepteerdj in het verslagjaar 
werd begonnen met het grote karwei, namelijk het 
sorteren 

aandacht zal worden geschonken aan de panden die 
al zijn verdwenen of zullen worden afgebroken 
(foto en historische gegevens) 

in het verslagjaar werd opnieuw aandacht besteed 
aan een eigen werk- en opbergruimte. 
Het aanbod van knop of huur van een pand in de 
Schoolstraat gaat de mogelijkheden van de stichting 
te boven. Het bestuur heeft hoop dat binnen niet al 
te lange tijd er zich een goedo mogelijkheid voordoet 

de film van Fidelio over ons dorp, gemaakt omstreeks 
1950, is beschadigd en in reparatie! getracht zal 
worden deze film nog eens op een donateursavond 
te vertonen wanneer de reparatie is voltooid 

nu de melktank op de boerderijen z!n intrede heeft 
gedaan, werei hst besluit genomen tot het verwerven 
van een liefst heel oude melkbus 

gedachten worden geopperd om in het voorjaar van 
1983 de nieuwe aanwinsten van de stichting te 
exposeren in de door de direktie van het Architec
tenbureau Inbo op Huize Ge'erestein daarvoor beschik
baar te stellen ruimte 



- bestuurslid C. Wolswinkel heeft de lijst van op dia's en 
foto's te vereeuwigen boerderijen gereed en zal bij een aantal 
daarvan een beschrijving maken 

- het aantal donateurs is inmiddels gestegen tot 258. 

Bestuur 

Het bestuur was alsvolgt samengesteld; 

1. C O . van Ekris, voorzitter 
2. G. Moesbergen, secretaris 
4fc 3. Moosbergen, penningmeester 
4. G.O. Oetten, bestuurslid 
5. K.Co van Lunteren, bestuurslid 
6. G.D. Marringa, bestuurslid 
7. Th. van Straalen, bestuurslid 
8. kl. van der Wiel, bestuurslid 
9. C. Wolswinkel, bestuurslid 

In 1981 was geen der bestuursleden aftredend. 
Ook om andere redenen vond er geen bestuurswisseling plaats. 

G. f'loesbergen 

LEKTUUR 

De stichting heeft.nog een aantal exemplaren voorradig van 
de volgende boekwerkjes. 
a. Geschiedenis van de tabaksteelt, geschreven door de heer 

G.D. Marringa, per stuk f. 1,00 
b. Uit Woudenberg's Verleden, geschreven door de heer 
^ A. van Gent, per stuk f. 2,50. 

Deze boekwerkjes zijn uitgegeven ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de Stichting Oud Woudenberg in 1980 en 
nog verkrijgbaar bij de V.V.V.-informatiepost in de Rabobank 
en bij Boekhandel Frans Mulder (voorheen Van Lunteren) te 
Woudenberg. 

G.D. Marringa 
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SCHENKINGEN EN AANKOPEN 1981 

Aangekochte_ boekwerken. 

- Groot Museumboek, D. Elffers en M. Schuyt 
(Amsterdam 1980) 

- Grebbelinie 1940 en Do Slag om de Residentie 1940, 
E.H. Brongers (6e druk, Baarn 1977) 

- Historie en natuur van Claarn-Maarsbergen, D.P. Brie-
dé" en D.W.C» Lems (Maarn-Plaarsbergen 1981) 

- In een lieflijk landschap, E.D, Demoed (Zaltbommel 
1974) 

- Amersfoort-Kesteren ' n veel besproken spoorlijn, à 
G.A. Russer (Barneueid 1981) " 

-150 jaar Brandweer, A.F. van Leur (Woudenberg 1981) 
(gratis ontvangen) 

Overige aanschaffingen 

- fotocopiee'nserie uit het bezit van de familie 
Blokhuis 

- fotocopieënsorie uit oude papieren van de familie 
Notaris Lagerweij 

- 3 wandkaarten geschonken door de Rabobank betref
fende het grondgebruik in de jaren 1717, 1906 en 1931 

- 4 oude kaarten gekocht van oud-burgemeester 
H.H. Zwart van Utrecht/l/eluwe/Betuwe 

- de heer A.T. van de l/liert to .Woudenberg- schonk . • 
oen baksteen met het jaartal 1638 van de boerderij 
aan de Brinkkanterweg die voor de sloop onder meer 
word bewoond door do familie Ligtering 

Fotoc oJ.lecti e i 

De fotocollectie werd in 1981 uitgebreid met 
- 5 luchtfoto's (3x Quatre Bras en 2x De Poort uit 1959 

verkeerstechnische opnamen), geschonken door de heer 
D.W. van Woerkom 

- foto van de boerderij die tot mei 1940 ten noord
oosten van de Pothbrug stond, geschonken door de 
heer C. de Kruif : 

- foto pand D. van Dijk/s. van Ee en van dokter Cramer, 
overgenomen van foto's van de familie Van Ee 

11 



- foto van de familie E. van Kolfschoten bij de boerderij 
De Wetering 

- 3 foto's en dia's overgenomen uit het bezit van de heer 
G. van Leersum 

- schoolfoto met de meesters Van Laar en Vlastuin, overgenomen 
van foto van de familie T. ftoesbergen 

- foto 40-jarig jubileum Roomboterfabriek (1937) 
- schoolfcto in de Schoolstraat met meester Van Laar, overge

nomen van foto van de heer H. van Oosterom 
- enkele foto's van de ambtsaanvaarding van burgemeester 

O.A. Hosang in 1947, geschonken door de heer Ooh. ter 
Ä'iaaten 
^^oto met herauten (1905?), geschonken door de heer 

A. Kleinveld, Slappedel 
- foto met tabaksschuur aan de Dorpsstraat (Kostverloren), 

geschonken door Fotohandel Van der Breggen 
- foto konijnententoonstelling Scherpenzeel, geschonken door 

Donkvrouwe De Beaufort 
- 955 foto's van 1974-1978, geschonken door de B.D.LU 

(Barneveldse Courant en De Woudenberger) 
- enkele honderden foto's van 1979-februari 1981, eveneens 

geschonken door de B.D.U. te Barneveld 
- enkele foto's van Fidelio, Oranjecomité" enz., geschonken 

door de erven 0. Renes 
- foto van de familie Gerrit van Maanen, overgenomen van 

foto van mevrouw De Oong-Schimmel 
- 2 foto's van de woningen op Lichtenberg ( + 1953), geschon

ken door de heer A. van Gent 
- foto schoolkinderen met juffreuw Knoppers, overgenomen van 

foto van de heer G. van Lambalgen 
Afoto evacuatie 1940 - gedenkraam PUddenmeer, aangekocht van 

de heer G.A. Russer 
- dia's werden gemaakt van de laatste melkbussenrit, de Lan-

daasweg in oude toestand, Hotel Schimmel, panden aan de 
Parklaan en een serie zwart-wit foto's (20 stuks) van 
diverse gebouwen enz» in de gemeente. 

Allen die de stichting een schenking hebben gedaan of gelegen
heid hebben gegeven tot het reproduceren van foto's dan wel 
de stichting tegen een redelijke prijs oudheidkundige voorwerpen 
en dergelijke hebban aangeboden, willen wij hiervoor onze harte
lijke dank betuigen. 
Gaarne aanbevolen! G. Pluesbergen 1 9 



FIETSROUTES 

Tijdons de opening van de jubileumtentoonstelling in 
1980 heeft de voorzitter aangekondigd dat de stichting 
plannen heeft enkele fietsroutes te maken langs monu
menten, boerderijen en natuurschoon, namelijk een Vallei
fietstocht en een Heuvelrug-fietstocht. 
Door allerlei oorzaken zijn deze fietsroutes in 1981 
niet klaargekomen. s 

De Vallei-fietstocht is nu gereed en wordt tegen een 
prijs van f. 190C beschikbaar gesteld. De routebeschrij
ving is verkrijgbaar bij Boekhandel Frans Mulder 
(voorheen Van Lunteren) en bij de y.V.V.-post in de 
Rabobank te Woudenberg. Over de meest markante objec
ten die worden gepasseerd, wordt een historische 
beschrijving gegeven. 

De Heuvelrug-fietstocht kan nog niet worden afgerond 
omdat de nieuwe fietspaden nabij de Leusderheide nog 
niet gereed zijn. Uiteraard willen wij graag dat deze 
fietsroute up to date is on daarom zal de verschijning 
van deze routebeschrijving nog een jaartje op zich 
laten wachten. 

G.D. Marringa 

KOMENDE AXIJVITTTTEM 

1. Op woensdagmiddag 22 september aanstaande hopen we 
onze jaarlijkse excursie te houden en wel naar hot 
oude stadje Elburg op de Veluwe. 
Er zijn mogelijkheden volop, waarbij gedacht wordt v 

aan de Vischpoort, het Gemeentemuseum, de Grote of 
St Nicoloaskerk met toren, kortom er valt gemakke
lijk een middag daar te vullen. 
Er is ook nog een rondwandeling te organiseren met 
eon gids van de V.V.V. 
Deze keer is do excursie niet op een zaterdag omdat 
op deze dag er in Elburg enkele gebouwen zijn 
gesloten. 
Noteert u de datum alvast in uu agenda. U krijgt 
nog nadere informatie thuis gezonden. 

13 



2. In oktober/november aanstaande - de juiste datum is nog 
niet bekend - zal ing. D.W. van Maren te Scherpenzeel, 
voorzitter van Oud-Scherpenzeel, een lezing houden over 
Dan van Schaffelaar die 500 jaar geleden van de toren in 
Barneveld sprong. 
Onder het motto '500 jaar Dan van Schaffelaar 1482-1982' 
viert Barneveld een jaar lang feest. 
Het belooft een interessante avond te worden. 
U hoort nader van ons. 

G.D. Marringa 

ATIE 1982 

Voor de donateurs die hun donatie voor het jaar 1982 nog 
niet hebben betaald is een acceptgirokaart hierbij gevoegd. 
De kaart is al voorzien van uu naam en adros, het bedrag 
dient nog te worden ingevuld evenals uw giro- of bankrekening
nummer. 
De minimum donatie bedraagt f, 7,50j uiteraard bent u vrij om 
meer te betalen. 
Uit betalingen is gebleken dat veel donateurs het werk van 
de stichting waarderen en als blijk daarvan een hoger bedrag 
hebben overgemaakt. Dit wordt zeer gewaardeerd. 
Om zoveel mogelijk zaken van historische waarde te kunnen 
aanschaffen is uw financiële steun onontbeerlijk. 
Spoedige betaling van uu donatie wordt zeer op prijs gesteld. 
Bij voorbaat dank. 

3. Soesbergen 

FOLDER STICHTSE HISTORISCHE REEKS 

l^deze mededelingen vindt u een folder van de Stichting 
Stichtse Historische Reeks, in welke stichting de onze 
participeert. 
In deze folder kunt u lezen wat deze stichting zich ten dool 
heeft gesteld, welke uitgaven ze heeft gedaan in de Stichtse 
Historische Reeks en een aanmeldingskaart om donateur te 
worden voor het jaarlijks minimale bedrag van f. 25,00. 
We hopen dat velen zich hiervoor zullen aanmelden. 

Th. van Straslen 
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