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

van oudheidkundige aard betrekking hebbend op of 
gevonden 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 èn gewoonten in de 
gemeente Woudenberg in het verleden en heden. 

Secretariaat; M.J. Hendrikse, Stationsweg 48, 
3931 ES Woudenberg 
Telefoon (03498) 1534 

Donatie minimaal f. 10,— per jaar 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris 
van de stichting. 
Postgironummer 2057783 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt zonder.voorafgaande toestem
ming van de uitgeefster tJ! 
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JAARLIJKS UITSTAPJE 

De stichting organiseert voor de 10e keer het zo lang
zamerhand traditioneel geworden jaarlijks uitstapje« 
Dit jaar staat het slot Loevestein op het programma 
en wel op woensdag 17 september a.s. 
Geen andere burcht in ons land is zo bekend als deze 
massieve middeleeuwse veste, die rond het jaar 1360 
werd gebouwd o Al in 1385 kwam Loevestein in het bezit 
van de graaf van Holland en later aan de Staten van 
Holland, die er in 161A een staatsgevangenis van maak
ten, De meest bekende gevangene was Hugo de Groot, 
die er in zijn boekenkist uit ontsnapte. Vrijwel 
iedereen kent dit verhaal uit de geschiedenisboeken. 

Slot Loevestein is geheel gerestaureerd. De werkzaam
heden duurden 25 jaar en op 9 april van dit jaar werd 
de restauratieperiode afgesloten. De vele gebouwen, 
waar vroeger slotpersoneel en soldaten onderdak vonden, 
hebben nu een eigen funktie gekregen. Een bescheiden 
museum, een souvenirshop en een leuk restaurantje zijn 
zaken, die een bezoek aan het slot veraangenamen. 

De bezoeker krijgt naast de rondleiding ook de gele
genheid een diaklankbeeld te zien en te beluisteren. 
En natuurlijk wandelt u even over de vestingwallen. 
Vanuit het slot heeft de bezoeker een prachtig uit
zicht op de Maas en de Waal, 

Het programma luidt als volgt; 

12.30 uur ; vertrek bij het Verenigingsgebouw aan de 
Schans. We rijden via Vianen en Zaltbom-
mel naar Zuilichem 

14.00 uur s koffie met gebak in het party-centrum 
"De Woerd" in Zuilichem 

14,45 uur ; vertrek naar slot Loevestein in de ge
meente Brakel. Vrije rondwandeling en 
bezichtiging diaklankbeeld 

15.30 uur ; rondleiding 1e groep deelnemers 
16.00 uur i afhankelijk van de deelname rondleiding 

2e groep deelnemers 
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17.15 uur î vertrek via Gorinchem - Leerdam - Nieuwegein -
Houten - Cothen - Doorn 

18.30 uur ; terug in Woudenberg. 

De kosten van deze excursie bedragen f. 17,50 per persoon, 
alles inbegrepen. 
U wordt verzocht het ingesloten aanmeldingsformulier uiter
lijk 10 september a.s. in te leveren bij de penningmeester 
van de stichting, de heer H. Wildschut, John F. Kennedy-
laan 13, alhier, tel. 1266, onder gelijktijdige betaling 
van de kosten door middel van overmaking naar postrekening 
2057783 of op het rekeningnummer 3724.34.401 bij de Rabo
bank ten name van de Stichting Oud Woudenberg, 

De excursie is voorbereid door een commissie bestaande 
uit de bestuursleden C.J, van Ekris, G.J. Jetten, W. van 
der Wiel en H. Wildschut. 
Het Bestuur hoopt op een grote deelname en dat het - even
als vorige jaren - een geslaagde excursie mag worden, 

C.J, van Ekris 
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OFFICIËLE OPENING OUDHEIDKAMER, WERK- EN OPSLAGRUIMTE 

Welkomstwoord door de voorzitter. 
!'Het is vandaag, 26 mei 1986, een historische dag voor 
de Stichting Oud Woudenberg en een lang gekoesterde 
wens is in vervulling gegaan I" 
Met deze aanhef verwelkomde de voorzitter van de 
stichting, de heer C.J. van Ekris, de genodigden 
ter gelegenheid van de officiële opening van de oud
heidkamer, werk- en opslagruimte op de zolder van het 
oude gedeelte van het gemeentehuis. Jarenlang is er 
gesproken over en gezocht naar een.eigen onderkomen, 
doch iets bruikbaars was moeilijk te vinden omdat er 
rekening moest worden gehouden met de beperkte finan
ciële middelen. 

Bij de definitieve plannen voor de uitbreiding van 
het gemeentehuis deden zich er mogelijkheden voor om 
de wensen van de stichting te vervullen» De voorzit- • 
ter bedankte wethouder F. Mulder en gemeentesecreta
ris G.D. Marringa, die als leden van de bouwcommissie 
uitbreiding gemeentehuis, steeds de belangen van de 
stichting hebben behartigde Woorden van waardering 
waren er ook voor het gemeentebestuur voor de.verhuur 
van de ruimte en de beschikbaarstelling van finan
ciële middelen. 
Architect J, de Jong en het bestuurslid van de stich
ting G.J. Jetten werden bedankt voor respectievelijk 
het ontwerp met begroting en de uitvoering tegen een 
schappelijk bedrag. De electrawerkzaamheden werden 
verzorgd door H. Hazeleger« De schoonmaakploeg, be
staande uit de echtgenotes van de bestuursleden 
Th o van Straalen, K.C, van Lunteren en W. van der 
Wiel, kreeg bloemen aangeboden. 

Financiële toezeggingen kwamen er ook van het Anjer
fonds tot een bedrag van f. 4.000,— en van de 
Stichting Zomerpostzegels een vanavond nog nader 
bekend te maken bedrag. 

De Woudenbergse gemeenschap heeft de stichting een 
goede dienst bewezen en Oud Woudenberg wordt nu door 
de beschikbaarstelling van deze ruimte in staat 
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gesteld deze gemeenschap beter van dienst te zijn en dan 
wordt in de eerste plaats gedacht aan de ruim 400 donateurs, 
"Gaarne hadden we vanavond ook onze donateurs uitgenodigd 
- aldus de voorzitter - maar gelet op de ruimte is dat 
niet mogelijk. Het is de bedoeling om in het najaar enkele 
open dagen te houden voor onze donateurs= Daarnaast bestaan 
er plannen voor de openstelling van de oudheidkamer voor 
belangstellenden op een vaste avond in de maand'*. 

De voorzitter besloot zijn toespraak met dank te zeggen 
aan allen, die op enigerlei wijze hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van de oudheidkamer. Een woord van bijzon
dere dank was er voor de gemeentebode, de heer J. van der 
Spek, die op een fijne manier de overlast van aan- en af
voer van materiaal en het timmerwerk heeft verwerkt, 

Felicitaties van genodigden. 

Gelukwensen voor de realisering van de oudheidkamer werden 
uitgesproken doors 
de heer B, Kroese, directeur van de Rabobank, die memo
reerde dat de stichting voortdurend aan de weg timmert en 
er niet door is ontmoedigd dat er geen eigen onderkomen 
was. Na 30 jaar is dit probleem opgelost, De stichting 
dcet veel voor Woudenberg en de aktiviteiten komen bij 
de Rabobank sympathiek over. Als strikt locaal werkende 
bankinstelling, die uit de plaatselijke gemeenschap is 
voortgekomen, stelt de Rabobank zich in dienst van die 
gemeenschap, aldus de heer Kroese, Daarom is er ook direct 
positief gereageerd op het verzoek om financiële steun, 
waarvoor een vitrine en een 19e eeuwse olielamp zijn aange
kocht,, 
de heer,F, Roodschiid Koning, die een bijzondere plaats 
inneemt binnen de stichting» Hij heeft zich ontplooid tot 
een maquettebouwer en doet dit op een wijze waarvoor het 
stichtingsbestuur bijzonder veel waardering heeft. 
Inmiddels zijn er vier maquettes geschonken en op de ope
ningsavond bood hij de vijfde maquette aan met de woorden; 
"Het Gemeentehuis stelt geld en ruimte beschikbaar, doch 
mijn bijdrage is het leveren van een "huis" in de vorm 
van een maquette van Huize Geerestein anno 1640", 

de heer A, van Gent, mede-oprichter en oud-voorzitter van 
de stichting, was verheugd dat zijn "kind" een "huis" had 
gekregen. Hij riep op tot verder speurwerk in de historie, 
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Tijdens zijn onderzoeken is hij namen tegengekomen, 
die ook nu nog in Woudenberg voorkomen, zoals 
Overeem, Geijtenbeek, Cruijf, Koudijs en Vermeulen, 
Het gebied rond de kerk werd eeuwen geleden 
"de Weem" genoemd en ten zuiden van de Voorstraat 
moet een weg gelegen hebben, die de naam "Heerweg" 
droeg, 

mevrouw Westerveld- Slager, die namens de Stichting 
Zomerpostzegels een schriftelijke toezegging gaf 
aan het plaatselijk comité met het verzoek aan de 
heer Marringa om het bedrag bekend te maken. 
Die voldeed uiteraard gaarne aan het verzoek en 
kon melding maken van een bijdrage tot een bedrag-
van maximaal f, 8.000, — , 

Voorzitter C„J, van Skris bedankte de sprekers voor 
de felicitaties en de aangeboden geschenken. 

Officiële opening door de burgemeester, 

De officiële opening vond plaats door burgmeester 
H. Harrewijn, In zijn openingswoord memoreerde de 
burgemeester als laatste spreker dat hij maar een 
heel bescheiden aandeel heeft geleverd in de besluit
vorming en wel door een handtekening onder een 
huurovereenkomst te plaatsen. 

Spreker maakte zsn complimenten met wat er door 
het stichtingsbestuur en de werkgroepen de laatste 
jaren is bereikt, met name de opvallende sterke 
groei van het aantal donateurs,.de uitgifte van 
mededelingenbladen en de Klapperman, 
De burgemeester wees op het breed draagvlak van de 
stichting, waarin alle bevolkingsgroepen als dona-
teur zijn vertegenwoordigd ongeacht kerkelijke of 
politieke achtergronden. Niet alleen de autochtone 
bevolking, doch ook de niet-autochtonen hebben 
belangstelling in de historie van hun woonplaats 
Woudenberg. 

Namens de gemeente bracht spreker de gelukwensen 
over aan de stichting voor dit nieuwe onderkomen 
met het uitspreken van de wens dat Oud Woudenberg 
een levend begrip zal zijn en blijven voor de 
hedendaagse en toekomstige gemeenschap van Woudenberg, 
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Met gongsxagen, waarmee in vroegere tijden de dorpsomroe
per het nieuws aankondigde en de oproep; »Hoort- zpp;t hpt 
voort - van hier tot aan de Poort" opende de burgemeester 
de oudheidkamer en gaf de sleutel aan de voorzitter van 
de sticntmg, De gong werd de burgemeester overhandigd 
door het echtpaar Uneken uit Woudenberg, dat speciaal voor 
deze gelegenheid in Woudenbergse klederdracht was gestoken. 

Na de ontsluiting van de toegangsdeur kregen de genodigden 
de gelegenheid ae ruimtes te bezichtigen. 6 

G.D= Marringa= 

OPEN HUIS OUDHEIDKAMER 

Wij stellen onze donateurs en andere belangstellenden in 
de gelegenheid onze ruimten op de zolder van het gemeente-
huis te bezichtigen en wel op de volgende vrijdagavonden, 
T^s 19 en 2c september en 3 oktober van 19,00 - 21 30 uur 
Ook is op die avonden de expositieruimte geopend, waarin 
u onder andere de vijf maquettes kunt bezichtigen die 
door onze medewerker de heer F.D.L. Roodschild Konins 
zijn gemaakt en door hem aan onze stichting zijn geschon-

U kunt ons bereiken via de hoofdingang (bordes) aan de 
Maarsbergsewego 

K„Co van Lunteren 

Tho van Straalen 
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NIEUWE AAMWINSTEN 

r Mevr. E„H. Leyenhorst- Helms schonk een kaart van 
de rijwielpaden van Gooi en Eemland, Utrecht met 
omstreken en West-Veluwe, uitgave 1925« 

-- Van de heer J„W, van der Spek, gemeentebode, mocht 
de stichting ter gelegenheid van de ingebruikname 
van de nieuwe oudheidkamer, werk- en opslagruimte 
een dia-serie ontvangen van de nieuwbouw en reno
vatie van het gemeentehuis in 1985. 

• De heer R,E0 Entrop schonk een foto van Louis 
Henry Frederik Alewijn, bevestigd te Woudenberg 
op 30 juni 1885 als Hervormd predikant,, 

- Van de heer E.J. Wolleswinkel te !s-Gravenhage 
kreeg de stichting het boekje; Inventaris van 
het archief van het voormalig huis "Bruinenburg" 
te Woudenberg 1614 » 1966, 

• Gevonden op het terrein van de heer L.H. van de 
Lagemaat en door hem aan de stichting geschonken s 
Resten van twee voorraadpotten van rood aarde
werk met lood glazuur, inheems werk uit de 18e 
eeuw, 

- Het Waterschap "Heiligenbergerbeek'' schonk de 
stichting hun wapen, fraai uitgevoerd in glas 
en lood o 

- Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe oud
heidkamer, -werk- en opslagruimte werden de vol
gende schenkingen aan de stichting gedaan: 
•:' een antiek ameubelement, bestaande uit een tafel 
met zes armleuningstoelen met rieten zittingen, 
oorspronkelijk afkomstig van ''Huize Laanzicht", 
door de Melkunie te Woudenberg, 

'••• een fraaie vitrine met verlichting en een an
tieke staande bronzen olielamp, door de Rabo
bank te Woudenberg. 

ö een fraaie maquette van de Ridderhofstad 
;Geeresteini3, zoals de situatie was in 1640, 
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naar een tekening van Roghman, door de heer F', Rood-
ischild Koning te. Woudenberg. 

5 een beschermkap vanplexiglas voor de maquette van de 
Ridderhofstad "Geèréstein", door Inter Shop Center 
(Jo van Lambalgen B.V,), 

.-.Mevr, W„ WoiswinkeL™ van Lambalgen schonk een goudse pijp, 
afkomstig, van de^heer Rijk Dorresteijn, vroeger gemeente
secretaris van Woudenberg^ 

- Via Mevr.„R. Schmidt- Mantel te Woudenberg ontving de 
stichting tijdens een bezoek aan de oudheidkamer van de 
„Hed.Herv. Vrouwenvereniging «De Kaarsvlam" ter kopieëring 
een bandje (eigendom van de familie, van Óijen te Amers-

;' foort) van een ..gesprek met verzoekplaat van Mej. Jo 
Dorrestein, vroeger, gemeente-ontvangers "ter gelegenheid 
van haar 80ste verjaardag,, 

- Van de heer G.F, Tomey (Boekhandel van Lunteren) mocht 
de stichting ontvangen de ï:Werken van de Walburg Pers", 
door G.F.J. Schriks, bevattende vele historische werken, 
belangrijk voor de stichting« 

- Mevr. J, Donselaar-_Druyff verraste-de"stichting met 
twee plooimuisen;,. afkomstig en vervaardigd door haar 
moeder;• Mevm Cornelia Druyff- Van Kolfschoten (1884 -
1982), . .-.•._ , f •: 

- Duimhengsels afkomstig van de schaapskooi, gestaan heb
bende op het terrein van-./de familie van Dam op de Hey-
graeff en eéhkrömpasser^ afkomstig van de smederij van 

. wijlen de heer"Hendrik,, vari Ingen, werden geschonken 
door de heer B.'r... KI e in veld ink te Woudenberg,, 

- Van de |.D.U. :t'e Barneveld ontvangen 161. persfoto's, 
' maanden april/juni 1986, • 

Bijzonder hartelijk dank voor de groot aantal schenkingen; 
die we.ook deze keer weer kunnen vermelden. De stichting 
houdtzich van harte aanbevolen. 
Sr is nu een eigen onderkomen zodat de bezittingen op ver
zoek kunnen worden getoond aan belangstellenden. 

--::.. K.C. van Lunteren. 
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MUTATIES DONATEURSBESTAND 

De volgende nieuwe donateurs heten wij hartelijk 
welkom ; 

H. Koudijs, Alsemlaan 7S Waalre 
G. Geijtenbeek, Ekris 17, Woudenberg 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Witte Vrouwen
singel 9-11, Utrecht 
To Rombout, Wilgenlaan 28, Renswoude 
K. van Dijk. van Reedeweg 5, Renswoude, 

Hierbij stellen wij u tevens in kennis van het over
lijden van onze donatrice mevrouw J. Meerveld, ge
woond hebbende Stationsweg 165 te Woudenberg, 

Het aantal donateurs bedraagt thans 443. 

M„j\ Hendrikse, 
secretaris. 

DONATIE 1986 

In dit mededelingenblad treft u een acceptgiro aan 
waarmee de donatie voor het jaar 1986 kan worden 
betaald. Evenals vorige jaren is de minimum donatie 
op f. 10,—- gesteld. Een spoedige betaling wordt 
zeer op prijs gesteld. 

Wanneer u geen acceptgiro vindt bijgesloten dan heb
ben wij uw donatie voor dit jaar inmiddels ontvangen, 
waarvoor onze welgemeende dank. Met uw financiële 
bijdrage stelt u de Stichting Oud Woudenberg in 
staat ook nieuwe activiteiten verder te ontplooien. 

H. Wildschut, 
penningmeester. 
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JAARVERSLAG 1985 

Een jaar van vele aktiviteiten, die ook voor een groot gedeel-
te verband hielden met de inrichting tot oudheidkamer-werk
ruimte en opslagruimte van een gedeelte van de gemeente-
nuis-zolder. Deze werkzaamheden bereikten echter pas in 
1986 hun afsluiting o 

Geen wonder dat ook een groter aantal en soms ook langer 
durende bestuursvergaderingen nodig waren. Er werd zeven 
keer vergaderd en wel op 16.januari, 27 februari, 27 maart, 
13 meis 21 augustus, 21 oktober en 4 november„ 
Daarnaast waren er besprekingen van de Commissie "Oudheid
kamer", bestaande uit de heren C.J. van Ekris, G.J. Jetten, 
K.C, van Lunteren en F.B.L. Roodschild Koning' 

De werkgroep Publiciteit, bestaande uit de heren G.D. Mar-
ringa, Th, van Straalen en Joh,J. Timmer, werd aangevuld 
met mej. M. Blokhuis voor secretaris-werkzaamheden. 
Als resultaat van de grote aktiviteit kwamen in het ver
slagjaar navolgende publicaties uit s ̂ Mededelingen- num
mers 9 t/m 12, welke boekjes verschenen in de maanden 
januari, juli, september en november. Verder werd het der
de nummer van :sDe Klapperman» samengesteld, met als titel 
"Gerechts- en Gemeentehuizen in Woudenberg". Dit inte
ressante boekwerkje werd gefinancierd door Aannemersbe
drijf Morren en verscheen 31 mei bij de officiële in-ge-
bruikname van de nieuwbouw van ons mooie gemeentehuis. 

Een zevental van de ANWB ontvangen monumentenborden kon 
na toestemming van de respectievelijke eigenaren op de 
gebouwen of hekwerken van een zestal monumenten worden 
aangebracht; de Ridderhofstad Geerestein, het koetshuis 
van Groenewoude, de Schans, landgoed Lambalgen (2 ex.) en 
de kerk-met»toren. Dit laatste bord werd door burgemeester 
J. de Pree in mei officieel aan het kerkhek bevestigd. 
Een belangrijke aanwinst voor de stichting waren de vier 
door de heer Roodschild Koning gemaakte maquettes al. 
twee tabaksschuren, het voormalige kasteel Groenewoude 
en de kerk-met toren, zoals die er in de vorige eeuw 
uitzag. In de toepasselijke omgeving in het Groenewoudse 
koetshuis werden de maquettes door de maker, de heer 
F, Roodschild Koning, aangeboden aan de Stichting Oud 
Woudenberg. 
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Deze schitterende^handwerk-produkten vormden een 
prachtige vulling van de expositieruimte in het 
nieuwe gemeentehuis. 

Van het dia-bezit van de stichting werden op ver
zoek series vertoond door;de Nederlandse Vereniging 
van Huisvrouwen op, 17 april. Op 2 mei werd- de•'.. 
serie eveneens gedraaid voor'de bejaarden van de 
Buurtvereniging Het Spoor. 
Het. verdwijnende Woudenbergse dialect werd op 
10 juni door een medewerker van het P.J. Meertens-

: Instituut te Amsterdam op bandjes vastgelegd. 
Ons.bestuur heeft daar graag medewerking aan ver
leend.-
.-Als proef werd .op 26 september een gezamenlijke 
dia-avond gehouden door de historische verenigingen 
van Scherpenzeel, R.enswoude en Woudenberg, waarbij 
eerstgenoemde vereniging atls gastvrouw optrad. 
De heer Gerrit de Graaf vertoonde beelden van 
"Landgoederen in de Gelderse ValleiÏS. Onze stichting 
was vertegenwoordigd bij het afscheid op 19 juni'-^ 
värr burgemeester J. de Pree en eveneens bij de in
stallatie op 3 juli van onze nieuwe burgervader, 
de heer H. Harrewijn. 

Traditiegetrouw werd ook weer een excursie gehouden 
en wel op 21 september naar de beroemde.glas-in-lood 
ramen van de, grote kerk te Gouda. Er waren 88 deel
nemers en de rit was ook nu weer gepland en verkend 
door vde vaste excursie-commissie, bestaande uit dé 
heren C.J. van Ekris, èvJ. Jetten, J. Moesbergen 
en W. van der Wiel. Het was weer een zeer geslaagde 
middag. 
1985 was' het jaar, waarin herdacht werd, dat we 
40 jaar geleden bevrijd werden. Ook Oüd-Woudenberg 
meende aan dit feit aandacht te moeten besteden op.,, 
de jaarlijkse donateursavond", die 19-november in 
Hotel Schimmel werd gehouden. De heer Kies Cramer ;! 
uit Scherpenzeel, die een"boek geschreven heeft ., 
over de mobilisatie en meidagen van 1940s was uit
genodigd om over die'periode een causerie.met dia
vertoning te komen houden. Hij wist een en ander 
voortreffelijk te brengenden naast beelden ook  
geluiden uit die bewogen tijd te reproduceren, 
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wat vooral op de ouderen van de ruim 200 aanwezigen diepe 
indruk maakte. .-; ; 

Evenals vorige jaren werden door middel van publicatie-uitwis
selingen en soms ook via wederzijdse bezoeken prettige contac
ten onderhouden met navolgende zuster-verenigingen s Oud-
Utrechts v.d. Poll-stichting Zeist, Fléhite Amersfoort, 
Qud-Scherpenzeel, Oud-Renswoude en Oud-Lunteren„ Dit rijtje 
werd uitgebreid met navolgende verenigingen s Historische 
Kring Leusden en Historische Kring -Tussen Rijn en Lek" 
te Schalkwijk, 
In de Stichtse Culturele Raad worden wij vertegenwoordigd 
door ons bestuurslid de heer Th, van Straalen, Aan deze 
Raad is ook advies gevraagd over de inrichting en opberging 
van de bezittingen van de stichting. 

Een zwaar verlies leed ons bestuur door het onverwachte 
overlijden op 8 oktober van de heer Jan Moesbergen, die 14 
jaar bestuurslid was, waarvan de laatste tien jaar onze 
zeer accurate en ijverige penningmeester, Zijn broer, Gijs 
Moesbergen, sinds juni 1976 secretaris der stichting, trad 
per 31 december 1985 af en in de beide vacatures werden 
de heren H, Wildschut en M,J, Hendrikse benoemd tot res
pectievelijk penningmeester en secretaris. 
De overige bestuursleden zijn de heren C,J, van Ekris, 
K.Co van Lunteren, Th, van Straalen, Joh,J, Timmer, W, van 
der Wiel, G,J. Jetten en C, Wolswinkel, 

Het donateurs-aantal nam in 1985 nog weer toe, en wel van 
377 naar 431 adressen, j 

Mogen we dit overzicht besluiten met dank aan het gemeen
tebestuur en de donateurs voor ontvangen steun en mede
werking en verder aan allen,: dié zorgden dat onze stich
ting meer aanwinsten kon boeken. 

M,J, Hendrikse; 
secretaris. 
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HUIZE GEERESTEIN 

Bij de samenstelling van de tentoonstelling "Oud 
Woudenberg" in het gemeentehuis van Woudenberg 
werd veel aandacht besteed aan verdwenen kastelen 
in en om Woudenberg, Over het nu nog bestaande 
kasteel Geerestein werd echter niets vermeld. 
Aan deze leemte heb ik nu iets gedaan. 
Met behulp van tekeningen, etsen, gravures en 
landkaarten heb ik een reconstructie in maquette-
vorm gemaakt van het kasteel Geerestein zoals dat 
eruit moet hebben gezien in 1640. Bij het zoeken 
naar gegevens en tekeningen kwam ook een stuk his
torie naar voren, De hierna volgende beschrijving 
tracht, in zeer korte vorm, een beeld te schetsen 
van de veranderingen die het huis Geerestein in de 
loop der eeuwen onderging met hier en daar enige 
belangrijke historische gegevens. 

Het huis Geerestein 

Het enige adellijke huis dat Woudenberg nog rijk 
is heet Geerestein, Het huis ligt ongeveer 1 km 
ten noorden van het dorp aan de westzijde van de 
Geeresteinselaan, vroeger de oprijlaan van dit huis, 
Het is mogelijk dat aan het begin van deze oprij
laan een toegangshek gestaan heeft, hetgeen mis
schien de naam i:De Poort,! ter plaatse verklaart. 
Zekerheid hierover bestaat echter niet. Vaak werd 
zo'n groot hek s,poort!' genoemd. 

Het huis Geerestein was een Stichts leen en zou 
reeds voor 1400 bekend zijn geweest. 
Een erfdochter Gisberta van Geerestein deed het 
Goed overgaan in het geslacht van Zuylen van Nyvelt. 
In het oudste charter (oorkonde) uit het Geere-
steins archief d.d. 10 november 1417 belooft bis
schop Frederik van Blakenheim aan Jacob van Zuylen 
van Nyvelt, om na zijn dood, zijn zoon Steven te 
zullen belenen met twee hoeven lands, de Borghóeve 
waarop het huis Geerestein staat en de Collenaars-
hove (Tollenaarshove?). Het huis stond er dus toen 
al. 
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We zullen de lezers niet vermoeien met de namen te noemen 
van alle latere bezitters van het huis, maar helangrijk 
is dat in 1478 Steven van Zuylen het goed overdroeg aan 
zijn broer Gerrit o Deze beide broers behoorden tot de 
Hoekse partij en waren dus tegenstanders van dé Bisschop, 
In 1482 belegerdë"'-bisschop David van Bourgondië Gëerestein, 
dat hij door verraad kon innemen. Beide broers Gerrit 
en Steven van Zuylen werden gevangen gezet in Wijk bij 
Duurstede, Volgens sommige schriftelijke bronnen zou het 
huis Gëerestein toen verbrand zijn. Zekerheid hierover 
bestaat echter niet. Wel weten we dat na de dood van 
Gerrit van Zuylen zijn zoon Jacob in 1533 v/eer met Gëe
restein beleend werd. Tekeningen van het huis in die 
tijd zijn tot op heden niet gevonden. 

De eerste betrouwbare tekening van Gëerestein is gemaakt 
door Roeland Roghman. Hij leefde van 1620 tot 1686 en 
tekende vele kastelen, waaronder ook Gëerestein omstreeks 
1646-47. 

De oudste voorgevel ,_ 

Deze voorgevel bestaat uit drie delen. 
Een vrij breed vooruitspringend middengedeelte met een 
flauw glooiend dak en aan beide zijden daarvan twee 
smalle klokgevels. 
In het middengedeelte vinden we de toegangsdeur met daar
omheen 5 grote ramen en twee kelderramen... Inde beide 
klokgevels bevinden zich;6 ramen en een kelderraam =.:-.; 
Deze ramen zijn echter veel kleiner dan die van het mid
dengedeelte en de daken zijn,lager. 
Op latere tekeningen uit 1745 vinden we boven de ingang 
een balkon. 

D3 plattegrond 

Uit een do'.umentatierapport van Hr. G. Berends van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg ontlenen we het vol
gendes 
"'Het gebouw heeft een rechthoekige plattegrond met een 
vooruitspringende middenpartij aan de voorzijde en twee 
uitgebouwde privaten aan de zijkanten. 
De plattegrond is opgebouwd uit een achtervleugel, die 
door een dwarsmuur verdeeld wondt in een grote zaal 
rechts en een kleine zaal links en twee smalle zijvleugels 
waartussen de vooruitspringende middenhal. 
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Het middengedeelte dat enigszins andere keldergewel-
ven heeft en een jongere kap, raag misschien gezien 
worden als een volgebouwde binnenplaats» De zwaarte 
van de muren, het baksteen formaat, de keldergewel-
ven en kappen van achter™ en zijvleugels bestempelen 
het gebouw als 16e eeuws, Misschien is het gebouwd 
op het fundament van een ouder kasteel, gezien de 
gevonden, baksteen (afm, 27? - 28 x 13J x 5g - 6 cm.) 
in de kelders". 
Einde citaat. 

De voorgevel in de 18e eeuw 

We weten nu hoe de voorgevel eruit zag omstreeks 
1640, doch volgens een gravure van Hendrik Spil-
man gemaakt naar een tekening van Jan de Beijer, 
zag deze gevel er in de 18e eeuw geheel anders uit» 
Op de voorgevel zien we een luisterrijke Rococokuif 
versierd met veel ornamenten en op de top het borst
beeld van Diana (de godin van de jacht), daaronder 
een wapenschild (wiens wapen het,is, is niet te zien) 
en aan beide zijden van de kuif twee siervazen, 

In 1812 werden de gerechten van Woudenberg en Geere-
stein, die steeds in nauw verband tot elkaar hadden 
gestaan en toen reeds sedert 1794 in één hand waren, 
voorgoed samengesmolten. 
De kinderen van de toenmalige eigenaar van Geerestein 
Rudolf Christiaan Graaf van Rechteren verkochten, 
na de dood van hun vader, de nieuw gevormde heer
lijkheid in 1834 aan Jhr, H,D, Hooft, 

De voorgevel in de 19e eeuw 

De nieuwe eigenaar begon al gauw met de sloop van 
de Rococo gevel, deze moest wijken voor een houten 
attiek op een brede kroonlijst, die boven de mid
denpartij gemaskeerd wordt door een houten drie
hoekig fronton, waar in hout het wapen van Geere
stein in kleuren. 
De muren werden wit gepleisterd en de Franse ruiten 
werden vervangen door schuifvensters. 
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De grachten 

Oorspronkelijk was het huis Geerestein omgeven door vrij 
brede grachten, die de voorburcht (of voorhof) van het 
huis scheidde. Ook de voorburcht was geheel door water 
omgeven echter met smallere grachten. 
Deze grachten werden vroeger gevoed door een beek die 
vanaf de Lunterse beek zuidwaarts door de velden liep. 
Gedeeltelijk is deze beek nog te volgen, ze mondt uit 
in twee kleine plassen aan de oostzijde van de Geere» 
steinselaan tegenover Geerestein. 
In 1600 werd het lange kanaal gegraven dat naar het 
westen lopende aansluit op de Grift. De meeste grachten 
zijn nu gedempt, het 1 km lange kanaal is gebleven. 
In 1980 kocht het Architekten en Adviseurs-bureau 
I.N.B.O. het huis Geerestein. 
We mogen wel stellen dat het bezit van zo'n oud kas
teel geen eenvoudige zaak is. 
Gelukkig heeft de. huidige eigenaar begrip voor de 
historische waarde van het gebouw en doet men alles om 
het geheel in goede staat te houden. 
Zo is het voortbestaan van het laatste kasteel, dat 
Woudenberg nog rijk is, voor geruime tijd verzekerd. 

F. Roodschild Koning 

Voorgevel Huize Geerestein 1B34 
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KLEDERDRACHTEN 

Nu de Stichting Oud Woudenberg oven een eigen ou-
heidkamer, werk- en opslagruimte beschikt op de 
zolderverdieping van het gemeentehuis wil het 
bestuur graag in het bezit komen van klederdrachten 
en alles wat daarbij behoort zoals deze in Wouden
berg en omgeving werden gedragen. 
Welkom zijn o.a. knip» of cornetmutsen, pïooimutsen, 
rotsmutsen, hul-, oortjes- of .z.g. Utrechtse mutsen, 
omslagdoeken,, tasjes etc» etc. 

Sinds de opening van de oudheidkamer beschikt de 
stichting over een fraaie afsluitbare vitrine 
(geschenk van de Rabobank) waarin een en ander 
prachtig kan worden uitgestald en voor het nage
slacht blijvend worden bewaard. 
Mocht e nog een en ander in uw bezit hebben en dit 
willen afstaan dan gaarne even een telefoontje of 
berichtje naar K.C. van Lunteren, tel.nummer 4119. 
De naam van de gever of geefster blijft voor altijd 
aan het geschonkene verbonden. 

Vanzelfsprekend zijn ook andere artikelen uit het 
verleden meer dan welkom. We hebben er nu de ruimte 
voor. 

Voor belangstellenden die het leuk vinden om zelf 
klederdrachtpoppen te vervaardigen zijn er patro
nen à f. 7,50 per stuk verkrijgbaar. 
Mevrouw D. Uneken» Hekkers is bereid in groepsver
band voor de begeleiding zorg te dragen. Ook voor 
informatie betreffende de benodigde stoffen, pop
pen, etc. kunt u haar bereiken onder tel,nummer 
2772. 

K.C, van Lunteren 
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DONATEURSAVOND 

De eerstvolgende donateursavond zal worden gehouden 
op woensdag 19 november a.s. 

Op dit moment is het nog niet bekend welk program
ma wij de donateurs kunnen bieden. 

Wilt u de datum van de donateursavond vastleggen 
in uw agenda? 

Het Bestuur, 
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