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Th. van Straalen 
J . J . Tinroer 

Redactieadres: 
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De~StîHAîngrOud Woudenberg, opgericht 15 december 1955, 
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 en gewoonten in de gemeente 
Woudenberg in het verleden en heden. 

Secretariaat: W.C. Kok, Kon. Sophiestraat 1, 
3931 CN Woudenberg 
Telefoon (03498) 2533 

Donatie minimaal f. 10,— per jaar 
aanmelding als donateur graag bij de secretaris van de 
stichting 

Postgironuniner 2057783 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401 

De Ouâî^dkamëFls geopend op iedere tweede" vrijdag van" 
de maand van 19.00 tot 21.30 uur. Ingang bordes Gemeen
tehuis. 
Telefoon CMdheidkamer (03498)3399 
Bij geen gehoor (03498)4119 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of" 
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de 
uitgeefster. 
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DE KLAPPERMftN ROCMBCXEERERBRIEK "DÉ VÖQRÜITCMJG" 

Tegelijk met dit Mededelingenblad ontvangt u een Klapperman 
over de Rocrnboterfabriek "De Vooruitgang", deel I, 1897 -
1940. Deze Klapperman wordt u aangeboden door de Melkunie. 
Wij willen de Directie van de Melkunie bijzonder hartelijk 
danken voor deze schenking «aan de Stichting Oud Woudenberg. 

De Melkfabriek heeft vele Woudenbergse gezinnen in de loop 
der jaren een goed bestaan bezorgd. In een tijdsbestek van 
plm. 90 jaren zijn er vele miljoenen liters melk verwerkt. 
In het eerste jaar werd de boter met handkracht bereid. 
Zelfs directeur Douma stond aan de boterkarn. Toen kwam de 
stcormachine en in latere jaren werden de machines 
electrisch aangedreven. Zo ontstond er in de loop der jaren 
een volwaardige fabriek. 

Het personeelsbestand werd steeds uitgebreid. U kunt het 
zelf zien aan de hand van de foto's. Helaas was het ons 
niet mogelijk alle namen bij de jubileumfoto in 1937 te 
vermelden. Er zijn nog wel enkele personen te herkennen, 
doch bij de meeste personen moeten vraagtekens worden 
geplaatst. 

De familie De Beaufort heeft een grote rol in de fabriek 
gespeeld. Waar de boeren verstek lieten gaan stonden zij de 
belangen van dezelfde boeren te behartigen, waardoor die 
boeren van een beter bestaan waren verzekerd. 
Kortom, de Melkfabriek was van De Beaufort's. 

Helaas meest de fabriek in 1986 worden gesloten. Een stuk 
werkgelegenheid is verdwenen. Daarom is het prettig dat de 
geschiedenis in druk is verschenen. 

Wij gaan.nu werken aan het 2e deel en wel de jaren 1940 -
1986. 

Namens de Redactie, 
G.D. Marringa 
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JAARLIJKS UITSTAPJE 

De excursie is dit jaar naar Kampen. Deze stad is zo'n 500 
monumenten rijk. Het is natuurlijk niet mogelijk al deze 
monumenten op een dag te bezichtigen en daarom kozen we 
voor de Bovenkerk of Sint Nicolaaskerk en de Schepenzaal in 
het Gemeentehuis. Kampen is een van de oude Hanzesteden. De 
stad behoorde in de late Middeleeuwen tot de belangrijkste 
handelssteden in Noord-West-Europa. 

Het programma op woensdag, 20 september a.s. luidt als-
volgt: 

08.45 UUTï vertrek met bussen vanaf het Verenigingsgebouw 
aan de Schans te Woudenberg. Via rijksweg A28 
rijden we naar Kampen. 

10.00 uur: Aankomst bij Cafe-Restaurant "De Buitenwacht", 
Stationsplein 2 te Kampen (tel. 05202-14800). 
U krijgt koffie met gebak aangeboden. 

11,00 uur: Vertrek met de touringcars naar de Bovenkerk of 
Sint Nicolaaskerk, Koornmarkt 28 te Kampen. 
In 1250 werd begonnen aan de geleidelijke 
afbraak van de romaanse voorganger van de kerk 
en de vervanging door een vroeg-gotische kerk. 
In 1500 had de kerk haar huidige omvang bereikt. 

12.15 uur: Terug roet de touringcars naar het Restaurant "De 
Buitenwacht" voor het nuttigen van de brood
maaltijd. 

14,15 uur: Vertrek naar de Schepenzaal in het Gemeentehuis 
van Zwolle. We wandelen over de IJsselbrug naar 
het gemeentehuis. 
De Schepenzaal in het uit het midden van de 14e 
eeuw daterende Oude Raadhuis is eeuwenlang de 
plaats geweest waar door het stadsbestuur recht 
is gesproken over de inwoners van Kampen. Aan 
het interieur is -na de hevige brand in 1543-
kosten noch moeite gespaard. 

15.15 uur: Vrije rondwandeling in Kampen. Een bezienswaar
digheid is o.a. het Stedelijk Museum, Gudestraat 
158 in Kampen. 

16.45 uur: Verzamelen bij het Restaurant "De Buitenwacht", 
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waar de touringcars gereed staan cm ons via de 
Flevopolder terug te brengen naar Woudenberg. 

18.15 uur: Aankomst in Woudenberg bij het Verenigingsgebouw 
aan de Schans. 

De kosten bedragen f. 37,— per persoon voor de touringcar, 
's morgens koffie met gebak, entree en koffietafel. 

ü wordt verzocht het ingesloten aanmeldingsformulier 
uiterlijk 13 september a.s. in te leveren bij de penning
meester van de Stichting, de heer H. Wildschut, John F. 
Kennedylaan 13, alhier, tel. 1266, onder gelijktijdige 
betaling van de kosten door middel van overmaking naar 
postbankrekeningnuïïroer 2057783 of op rekeningnummer 
3724.34.401 bij de Rabobank ten name van de Stichting Oud 
Woudenberg. 

Evenals vorige jaren hoopt het Bestuur ook dit jaar weer op 
een grote deelname aan de excursie. 

C.J. van Fkris 

MOMJMENTFJCAG, 9 SEPTEMBER 1989 

Ook dit jaar zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan 
de jaarlijks terugkerende Open Monumentendag in samenwer
kingsverband tussen de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en 
Woudenberg. Ook de V.V.V.'s en de oudheidkundige verenigin
gen zijn ingeschakeld. 
Lag vorig jaar het accent op Woudenberg, voor 1989 ligt dit 
op Renswoude met als hoofdthema verdedigingswerken. 
In Woudenberg zal op een speciale manier de aandacht geves
tigd worden op Monumentendag, n.m. met een heel bijzondere 
tentoonstelling in de raadszaal van het Woudenbergs gemeen
tehuis met als thema: "Rond de Pyramide van Austerlitz". 
Zoals de meesten wel zullen weten ligt de Pyramide op 
Woudenbergs grondgebied.. 

Op de uitgestrekte heidevelden tussen Zeist, Driebergen en 
Woudenberg kampeerden van 1804 - 1806 een Frans-Bataafs 
leger van + 25.000 man, met nog eens + 18.000 paarden. 
Als werkverschaffingsobject bouwde het leger in slechts 27 
dagen een pyramide. 
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Iedereen van soldaat tot generaal werkte mee en hielp met 
het aandragen van zand in zakken en manden. 
Generaal Marmont (Auguste Frederic Louis Viesse de Marmont, 
hertog van Ragusa 1774 - 1852} had de leiding over dit 
gigantische legerkamp voor 14 Franse en 8 Bataafse 
bataljons met 60 vuurmonden. Het kamp strekte zich uit over 
een oppervlakte van 240 HA (3000 x 800 m) en beschikte over 
30 op regelmatige afstand gegraven drinkwaterputten. 
Uit eigen middelen kocht de Generaal voor fl. 25.000,— een 
op drie km van het kamp gelegen Wbudenbergs perceel grond 
(+ 1000 morgen), dat door zijn hoge ligging van het terrein 
(49,6 m + N.A.P.) zich bijzonder leende voor de bouw van 
het monument. 
Voordat men met de bouw begon werd de plaats gemarkeerd 
door brigades in hoefijzervorm rond de toekomstige bouw
plaats. Na de uitreiking van hoge onderscheidingen aan 
Generaals vond er een wapenschouw, openluchtspelen en een 
diner voor 240 personen plaats. 
's Avonds werd een groots vuurwerk ontstoken waarvan het 
slotnumner werd gevormd door een vlammende ster met 
erboven: 

"VIVE HAPOLEQN, EMPEREUR FRANCAIS" 

De manoeuvres trokken bekijks uit het gehele land. De 
betrokkenheid van Woudenberg met het Franse kamp en de 
Pyramide was veel groter dan men aanvankelijk dacht. 
Voor deze tentoonstelling zijn er na lang zoeken en speuren 
zeer kostbare originele stukken te voorschijn gekomen, o.a. 
de originele wetboeken van Napoleon, proclamaties, inkwar-
tieringslijsten van de Fransen, die bij Waudenbergers 
werden ondergebracht, officiële brieven van de landdrost 
aan de Maire (Burgemeester) van Woudenberg, paardenvor-
deringen, leveranties voor de soldaten, archeologische 
vondsten uit het Kamp enz. enz. 
Ook is er een maquette van een van de redoutes (aarden 
verdedigingswerken} compleet met soldaten en kanonnen. 
Het overgrote deel van het materiaal dat aanwezig zal zijn 
op deze unieke tentoonstelling is nog nooit eerder te zien 
geweest. 
Deze tentoonstelling zal eenmalig zijn. Laat deze unieke 
kans niet voorbijgaan1 

De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur en de 
toegang is gratis. 
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Tijdens de tentoonstelling zullen ook de Oudheidkamer en de 
Expositieruimte van de Stichting Oud Woudenberg geopend 
zijn, terwijl er een videofilm (opgenomen door de heer 
W. Kalleveen) over de Open Monumentendag van vorig jaar 
getoond zal worden. 

Qrganisatie/Kontaktpersoon 
K.C. van Lunteren 
(tel. 03498-4119) 

Bronnen; 
Oud archief Gemeente Woudenberg, N.V. 't Schoutenhuis, 
Archeologische Werkgroep Auster 1 itz, Moseum Flehite, 
Stichting Oud Woudenberg, Particulier bezit. 
Vitrines: 
Gelders Oudheidkundig Kontakt, Zutphen. 

In verband met inrichting van de tentoonstelling zal op 
vrijdagavond 8 september de Oudheidkamer niet geopend zijn. 

DE LINTEDIJK EN DE GEEBBELINIE 

Het Valleigebied in de provincies Utrecht en Gelderland, 
waarin ook Woudenberg ligt, was vroeger een moerassige 
landstreek en moeilijk begaanbaar. Dat was de reden waarom 
er reeds ten tijde van de 80-jarige oorlog het oog viel op 
dit gebied als verdedigingsgordel. In de jaren 1582 - 1590 
werd nagegaan of er in dit gebied een mogelijkheid te 
vinden was om een inval in het Sticht en Holland vanuit het 
oosten te voorkomen. 

Dit resulteerde in de bouw van een schans te Woudenberg. 
Deze open groene ruimte met gracht en wallen -direct na het 
passeren van de Dorpsstraat en op het pjnt waar de 
Stationsweg begint- geven aan waar het historisch bijna 400 
jaar oude terrein van de schans nu nog ligt. Ter verduide
lijking: een schans is een in het veld opgeworpen 
zelfstandig aarden verdedigingswerk. Een historische groene 
gordel in het hartje van het dorp waar we zuinig op moeten 
zijn. 
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In 1629 werd deze schans opnieuw in staat van verdediging 
gebracht. Bij de nadering van de Spaanse troepen sloeg de 
bezetting op de vlucht. De Spanjaarden trokken zich 
datzelfde jaar uit Midden-Nederland terug en aan de 
verdedigingswerken werd verder geen aandacht besteed. 

Het duurde tot 1672 voordat de Vallei opnieuw in de 
aandacht kwam. De vraagstelling was echter veranderd. Het 
ging er nu om na te gaan of er ter plekke een volledige 
waterlinie zou kunnen worden aangelegd. Er werd een studie 
verricht en het resultaat hiervan deed heftige discussies 
ontbranden tussen voor- en tegenstanders. Het gevolg was 
dat werd afgezien van de Grebbelinie als verdediging en 
daarvoor in de plaats kwam er de Oude Hollandse Katerlinie. 

Andermaal raakte de Vallei in het vergeetboek. Het duurde 
tot het uitbreken van de Oostenrijkse Successie-oorlog 
( 1740 - 1748 ) voordat men tot de conclusie kwam dat de 
noodzaak van de verdediging van het eigen grondgebied zich 
toch zou kunnen voordoen. De Zuidelijke Nederlanden werden 
snel door de Franse troepen onder de voet gelopen. Het leek 
de beurt van de Noordelijke Nederlanden om hetzelfde lot te 
ondergaan. Het Valleigebied werd in kaart gebracht en een 
plan voor de Grebbelinie opgesteld. Tussen 1742 en 1755 
werd het plan uitgevoerd onder leiding van een zekere Menno 
van Coehoorn. Wat werd er zoal aangelegd? 
Ten eerste een wal, de Liniedijk. Op deze dijk werden 
dwarskaden aangelegd. Daartussen ontstond een kom 
(komkering), waarin water via een damsluis vanuit de 
Lunterse Beek kon worden binnengelaten. Zo kon er een 
overstroming (inundatie) ontstaan. 

De Liniedijk, liggende langs het Valleikanaal is dus tussen 
1742 en 1755 aangelegd. Deze dijk loopt van Rhenen tot 
Bunschoten. Bij het graven van het Valleikanaal in 1939 
werd deze dijk met de uitgegraven grond verhoogd. 

Tot de tussen 1742 - 1755 aangelegde komkeringen behoorden 
de Groeperkade, de Lambalgerkeerkade, de Roffelaarskade en 
de Aschatterkeerkade. De straatnamen de Groep en Lambalgen 
in het oosten van Woudenberg dragen de namen van deze 
buurtschappen. De Roffelaarskade ligt ten oosten van de 
Voskuilerweg. 
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Wanneer u via de Zegheweg en het schapenbrugget je in 
oostelijke richting de Voskuilerweg oversteekt/ karot u via 
een smal landelijk pad bij de komkering Roffelaarskade* Een 
heel mooi en rustig gebied. 

In de jaren 1785 - 1786 werden de verdedigingswerken 
uitgebreid net het werk aan de Roeden Haan, het fort aan de 
Buurtsteeg, de batterij op de Schalmdijk en het werk aan de 
Daatselaar. 

In 1793/1794 werden de Franse soldaten verrast met een 
overstroming in het Valleigebied en een welkomstgroet uit 
219 vuurmonden. Een tweede poging in de winter 1794/1795 
lukte bijzonder goed want al het inundatiewater was 
bevroren en de verdedigingswerken moesten overhaast 
verlaten worden. Zonder gevecht viel de Grebbelinie met 200 
kanonnen in handen van de vijand. 

In 1799 werden op de kaden van de komkeringen zgn. voor
posten aangelegd. Zo ontstonden er schansen aan de Enge
laar». Roffélaarskade, Aschatterkade, Glashut en Krachtwijk. 
Daarnaast werden nog aangelegd de Linie' van Jufvrouwwi jk en 
in de Neder Betuwe de zgn. prolongatie der Grebbelinie. 

In 1800 heeft de Grebbelinie haar definitieve vorm bereikt, 
Toch blijft deze verdedigingslinie onbetrouwbaar. 
Kanneer in 1805 pruis Lodewijk Napoleon met een legermacht 
op de Veluwe klaar staat om tegen de Pruisen op te trekken 
in de Frans-Pruisische oorlog blijkt het onmogelijk cm (bij 
wijze van voorzorg) het gebied onder water te zetten» 
Daarna verliest man de belangstelling voor de Grebbelinie. 

In 1860 werd verordend dat de Grebbelinie in een zodanige 
staat van onderhoud moest worden gebracht dat "zij krachtig 
en zo lang mogelijk te verdedigen zoude zijn". 
In 1866 werden vijf damsluizen in komkeringen vernieuwd en 
de aanveerweg voor het inundatiewater werd verbeterd. 
Kosten f. 191.000,—. Na opleving van de belangstelling 
voor de Grebbelinie als verdedigingswerk volgde weer een 
periode van verwaarlozing van het onderhoud. In 1926 werd 
een groot deel van de werken opgeheven als duurzaam 
vestingwerk. 
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In 1939-1940 werd de Grebbelinie als gevolg van de 
oorlogsdreiging weer in staat van verdediging gebracht. 
Haar functie was echter minimaal want de Duitse vijand 
vloog met parachutisten over de linie naar het Westen van 
ons land. Rond de Grebbelinie is hevig gevochten. Vooral 
het dorp Scherpenzeel met omgeving kwam gehavend uit de 
korte gevechtshandelingen te voorschijn. 

Na 1945 was er helemaal geen belangstelling meer voor deze 
verdedigingslinie. Cm de opgeheven werken zoveel mogelijk 
als monumenten van cultuur en natuurschoon in stand te 
houden werd in 1976 een groot deel van de Grebbelinie 
overgedragen aan Staatsbosbeheer. Rondom de Liniedijk en de 
oude verdedigingswerken heeft zich in de loop der jaren een 
rijke flora en fauna ontwikkeld. 
Een heel mooi gebied waar we trots op mogen zijn. 

G.D. Marringa 

Bron: De Grebbelinie, 
3e herziene druk, dec. 1984, 
uitgave van de Stichting Menno van Coehoorn. 

VERZAMELBAND VOOR DE KLAPPERMftN 

De boekwerkjes "De Klapperman" vragen om opgeborgen te 
worden in een verzamelband, ü kunt ze dan gemakkelijk 
bewaren en in een boekenkast plaatsen in plaats van weg te 
leggen in een kast. We gaan er daarbij uiteraard vanuit dat 
de donateurs de ontvangen "Klappermannen" hebben bewaard. 

Bent u later donateur geworden dan is dat geen probleem 
want wij hebben nog exemplaren voorradig, die voor f. 6,50 
per stuk beschikbaar kunnen worden gesteld, zodat alle 
donateurs de verzameling van vijf verschenen exemplaren 
compleet kunnen krijgen. Bent u een exemplaar kwijt 
geraakt, dan is aanvulling natuurlijk ook mogelijk. 

De Rabobank "Woudenberg" heeft een gift voor dit doel 
beschikbaar gesteld, zodat de verzamelband voor een prijs 
van f. 7,75 per stuk kan worden verstrekt. Wij zijn de 
directie van de Rabobank zeer erkentelijk voor deze 
bijdrage. 
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In een band kunnen ongeveer acht exemplaren van De 
Klapperman worden bewaard. Is de band vol dan schaft u zich 
een nieuw exemplaar aan voor de volgende "Klappeniannen". 
De kleur van de verzamelband is bordeaux-rood. 

De donateurs, die buiten Woudenberg wonen, moeten de 
verzendkosten wel extra betalen, tenzij de verzamelband 
wordt afgehaald. De banden zijn verkrijgbaar bij de 
werkgrcepleden, waarvan de namen staan vermeld aan de 
binnenkant van de omslag van dit Mededelingenblad. 
Coordinator is de heer G.D. Marringa, Tromplaan 15, 3931 AG 
Woudenberg, tel. (03498)-2328. 

G.D. Marringa 

K.C. VM LUNIEREN, HAAN 1989 

De laatste twee jaren wordt er in het kader van Haantjesdag 
een Woudenbergse Haan gekozen. 
De heer K.C. van Lunteren, bestuurslid van de Stichting 
Oud Woudenberg en de grote man van de Oudheidkamer viel op 
17 juni 1989 de eer te beurt om zich "Haan van het Jaar" te 
noemen. 
In de vide van het Gemeentehuis vond de uitreiking van de 
"Haan" plaats door burgemeester H. Harrewijn, nadat de 
voorzitter van de V.V.V., de heer J. Floor, de naam van de 
persoon bekend had gemaakt. 
De overweging om de heer Van Lunteren tot "Haan" te benoe
men staat in de begeleidende brief, waaruit het volgende 
wordt geciteerd: 
"De wijze waarop u zich vanuit het bestuur van de Stichting 
Oud Woudenberg verdienstelijk maakt getuigt van een grote 
liefde voor de Woudenbergse geschiedenis. Mede daardoor is 
de Stichting Oud Woudenberg de laatste jaren tot voller 
bloei gekomen, waarbij met name gedacht wordt aan de 
volgende aktiviteiten: de grote uitbreiding van de 
verzamelingen van Oud Woudenberg in de vorm van fotobezit, 
gebruiksvoorwerpen, geschriften, meubilair en niet te 
vergeten de verzameling oude klederdrachten, die thans 
wordt aangevuld met uniformen; de inrichting van de Oud
heidkamer en expositieruimte, het rondleiden van gezel
schappen van binnen en buiten Woudenberg en klassen 
schoolkinderen; het geven van lezingen en voordrachten; 
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het min of meer uitoefenen van de rol van "aardsbedelaar" 
met uitsluitend tot doel de diverse verzamelingen van Oud 
Woudenberg te verrijken; het doen van afstanmingsonderzoe
ken". 

De heer Van Lunteren liet zich blij verrast feliciteren 
door de aanwezigen, waaronder bestuursleden en werkgroeps-
leden van Oud Woudenberg. 
Wij zijn blij dat deze harde werker voor Oud Woudenberg op 
deze manier in "het zonnetje" is gezet. 

G.D. Marringa 

EXPOSITIE IN RABOBANK 

Spaarbankboekjes, spaarpotten, geldkistjes, reken- en 
schrijfmachines, potloodtekeningen en foto's zijn te zien 
op een niet-alledaagse expositie in de Rabobank te 
Woudenberg. 

De Rabobank bestaat 80 jaar. Naar aanleiding van dit feit 
is een expositie samengesteld, waarin een beeld wordt 
geschetst van het verleden, het heden en de toekomst. De 
Rabobank en haar directe omgeving staan hierbij centraal. 
Er is gebruik gemaakt van veel archiefmateriaal, maar ook 
nieuwe elementen ontbreken niet. Nieuw zijn bijvoorbeeld de 
drie zwart/wit potloodtekeningen van de drie opeenvolgende 
directeuren die de Rabobank heeft gekend, in mei van dit 
jaar getekend door de jonge Woudenbergse amateur-kunstenaar 
Hans Kuiper. Het zijn de directeuren: A.J. Koudijs (1935-
1966), M. Moesbergen (1966-1978) en B. Kroese (1977-heden). 
Voor 1935 kende men kassiers. 

Fraai is ook het schilderij in de grote hal beneden, 
gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 1949 
van het toenmalig bestuur. Voorzitter was Jhr. W.H. de 
Beaufort (1909-1952), secretaris C S . van Beuningen (1909-
1954) en het lid J. Douma (1909-1950). Directeur A.J. 
Koudijs staat op de achtergrond. Alle drie de bestuursleden 
hebben deze functie meer dan 40 jaren vervuld! 
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De Stichting Oud Woudenberg heeft geholpen met zowel het 
adviseren ontrent de samenstelling als met het inrichten 
van de tentoonstelling. De expositie wordt gehouden van 4 
juli tot en met 30 augustus 1989. 

Ook tijdens de Ledenvergadering van de Rabobank op 12 juni 
j.l. in Hotel Schimmel had de Stichting Oud Woudenberg een 
expositie ingericht. 

G.D. Marringa 

WEER TWEE TABAKSSCHÜREN VERDWENEN 

De zomer van 1989 heeft er voor gezorgd dat Woudenberg weer 
twee oude gebouwen heeft afgestoten. De oude tabaksschuur 
hoek Schoutstraat/Schoolstraat is gesloopt en de boerderij 
Het Kerkepad op Ekris no. 55, die slooprijp was, is 
verbrand. De bij de boerderij behorende schuur was ook een 
tabaksschuur. 

In de 17, 18e en 19e eeuw leefden heel veel Woudenbergse 
gezinnen van de tabaksteelt. Het dorp telde tientallen 
schuren, welke dienden als droogschuren voor de tabaksbla
deren. In het boekje "Inlandse Tabak", uitgegeven in 1980 
ter gelegenheid van de grote tentoonstelling in verband 
met het 25-jarig jubileum van Oud Woudenberg wordt aandacht 
aan de tabaksteelt besteed. In 1980 waren er nog vijf 
tabaksschuren of restanten daarvan in ons dorp. Nu, in 
1989, is er nog een tabaksschuur over en wel bij de 
boerderij Maarsbergseweg 47. 

Wij citeren even uit het boekje "Inlandse Tabak": 
"De best bewaard en nog in vrij goede staat verkerende 
tabaksschuur staat bij de boerderij "De Wetering" aan de 
Maarsbergseweg 47 van Gerrit van Donselaar. Dit is een 
vrij grote tabaksschuur en wordt nu gebruikt als koeien-
en varkensstal. Deze tabaksschuur is in de vorige eeuw 
gekocht in Amersfoort en opnieuw opgezet achter de 
boerderij. De onderkanten heeft men indertijd aangesmeerd 
met specie om het verrottingsproces tegen te gaan. Vele 
kleine tabakstelers hebben deze schuur gebruikt om er 
tabak in te drogen". Einde citaat. 
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Het boekje eindigt met een oproep aan allen om mee te 
•werken aan het behoud van tenminste een tabaksschuur. We 
zijn nu zover. Er is er nog maar een over. Doen we er wat 
aan? Of zeggen we, die hele drie eeuwen tabakgeschiedenis 
interesseert ons alleen nog maar op papier. 
Het zou een goede zaak zijn wanneer de Woudenbergse 
gemeenschap er zich nu op gaat richten om een tabaksschuur 
voor het nageslacht te behouden. 

G.D. Marringa 

AFSCHEID BESTUURSLID K.C. VAN LDNTEREN 

In het Mededelingenblad van mei j.l. is er reeds melding 
gemaakt van het feit/ dat de heer K.C. van Lunteren met 
zijn activiteiten voor de Stichting Oud Woudenberg gaat 
stoppen. Het is bijzonder jammer dat de gezondheid van ons 
medebestuurslid het niet langer toelaat dit werk te kunnen 
verrichten. In de eerste plaats geldt dit voor hemzelf/ 
naar ook Oud Woudenberg ziet hem node vertrekken. 

Bijna negen jaren is Karel van Lunteren bestuurslid 
geweest. Bij het totstandkomen van de Oudheidkamer heeft 
hij een actieve rol gespeeld. Na de ingebruikname was hij 
altijd de tweede vrijdag van de maand aanwezig om de 
geïnteresseerde in de Oudheidkamer te begroeten en om in
formatie en uitleg te geven. Gedacht wordt ook aan het vele 
werk dat hij verrichtte tijdens exposities, Moranantendag, 
Haantjesdagr openingen of jubilea. Er waren weinig dagen 
dat van Lunteren niet op de Oudheidkamer kwam. In een 
Oudheidkamer is altijd wel werk te vinden. 

Namens alle bestuursleden en donateurs wil ik de heer K.C. 
van Lunteren bedanken voor het vele werk dat hij voor Oud 
Woudenberg heeft verricht. Hem wordt veel sterkte toege
wenst met zijn gezondheid. Tegen onze donateurs en andere 
belangstellenden kan worden gezegd dat alle activiteiten 
door blijven gaan. Het bestuur en de werkgroepen zullen 
zich blijven inzetten voor de geschiedenis van Woudenberg. 

Namens het Bestuur/ 
C.J. van Ekris, voorzitter 
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NIEUWE AANWINSTEN 

- De fam. Van Dijk schonk de stichting een draadsnijder, 
een nelkbussenvuller, een rieraverbinder en 3 oude flessen 
met porceleinen afsluitdop resp. 1 ltr, 1/2 ltr en 1/4 
ltr, alles afkomstig van de Roomboterfabriek, alsmede 
twee oude scheermessen, een porceleinen nachtspiegel en 
een rijschaaf. 

- Van de Woudenbergse brandweer konden wij aan onze 
collectie toevoegen: 
Ben complete uniform, drie verschillende brandweerpetten, 
een helm, een werkoverall, een brandwerende overall, twee 
paar brandweerlaarzen, een oude ged. koperen voetpomp met 
slang, een brandblusapparaat en een alarmoproepapparaat. 

- Onze plaatsgenoot de heer H.J.M. Elgeti, schonk een ccm~ 
compleet politie-uniform (met rijbroek). 

- De heer K. Bouman stelde een dames- en een herenuniform 
van de tamboers van Fidelio ter beschikking. 

- Mevrouw M.H. Blokhuis maakte ons bijzonder blij met een 
complete Woudenbergse klederdracht bestaande uit: rok, 
jack, cape en struisverenhoedje, dat over de cornetmuts 
gedragen werd, alles in prachtige staat, afkomstig van 
haar grootmoeder, mevrouw Van de Wetering, echtgenote van 
de tuinbaas van Huize Laanzicht. 
Tevens een zeer fraai ingelijste nieuwjaarswens voor fam. 
Van Kolfschoten, anno 1824. 

- De heer T.W. Baak schonk ons 22 dia's van de ontwikkeling 
en bebouwing van het Griftplan. 

- De heer M.J. de Witte breidde onze collectie uit met een 
uniform jas van zijn vader, de heer J. de Witte, in leven 
boswachter op Landgoed Geerestein en een boswachtersuni
form, compleet met jagershoed van hemzelf, alsmede drie 
foto's. 

- Mevrouw G.M. van de Wetering uit Zeist schonk 13 oude 
foto's en kaarten van Woudenberg. 

- De heer A.J. van de Vendel bood een militair zakboekje 
anno 1917 en een foto ter reproduktie aan. 

- Van Marcelines Verkuil mochten wij een uniformpakje van 
de Valleiruitertjes ontvangen. 

- De heer A. van de Graaf schonk een compleet uniform van 
de Muziekvereniging Fidelio. 
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- Van de heer M. de Vries uit Scherpenzeel verkregen wij 
door ruiling negen prachtige oude foto's van Woudenberg. 

- De heer Oosterbeek schonk een oud kolenschepje en een 
treefje voor een strijkijzer. 

- Hotel Schimmel stelde de volgende bedrijfskleding ter 
beschikking: 
een kelners costuum, een serveersterspakje, een kokspak 
en diverse accessoires. 

- De heer en mevrouw Patijn- Pitters, Den Haag, schonken 
drie foto's van Huize Lambalgen. 

- De heer Ir. W.H.M. Nieuwenhuis schonk zijn transcriptie 
met aantekeningen van "Huisgeld Gerecht Woudenberg 1525". 

- De heer Ä.H. van Keulen, opzichter Staatsbosbeheer, 
stelde na zijn pensionering zijn uniform ter beschikking 
aan de Stichting. 

- Van de heer J. Zwart mochten wij twee paar leren politie-
laarzen ontvangen. 

- De heer Ä. Schuurman schonk een reproductie op groot 
formaat van de Ridderhofstad "Geerestein". 

- Van de heer H. Fakkens, archeoloog, mochten wij zeven 
boekwerkjes ontvangen, te weten: 
1) Napoleons legerplaats en de Pyramide van Austerlitz 
2} 2-Jamoires de Duc de Raguse (Generaal de Marmont) 
3) Een ooggetuige vertelt... 

een verhaal over het Franse kamp uit de Utrechtse 
Volksalmanak voor het jaar 1852 

4) Een (korte) historische wandeling (betreffende Franse 
kamp) 

5) Drie (pre)historische wandelingen, samengesteld door 
de Archeologische Werkgemeenschap 

6) Historische wandelingen, Franse kampwandeling 1-2-3 
7) De Treker Eik 

Aangekocht door de Stichting 7 delen Historische toegangen 
van de Gelderse Vallei van de heer W. de Greef. 

Bovengenoemde schenkingen mochten wij in juni, juli en half 
augustus ontvangen. Weer een rij van prachtige aanwinsten 
en dit ondanks deze vakantiemaanden. 
Namens de Stichting Oud Woudenberg heel hartelijk dank voor 
de schenkingen en voor het vertrouwen. 

K.C. van Lunteren 
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MOTATIES DC3NATEURSBESTAM) 

De volgende nieuwe donateurs heten we hartelijk welkom. 
J. Bergsma, Valeriaanlaan 21, Scherpenzeel 
R. Beumer, Laanzicht 58, Woudenberg 
Mevrouw A. van de Geer- Donselaar, Mijzijde 97, Kamerik 
H. ten Ham, Frans Halslaan 14, Woudenberg 
T.G.A. Heine, Eshoflaan 18, Woudenberg 
G. van Maanen, Stationsweg 101, Woudenberg 
J.M. Meerbeek, Ekris 1, Woudenberg 
J.A. van Oosterom, Koningin Wilhelminastraat 9, Woudenberg 
G. Steinmann, Van Hogendorplaan 2, Woudenberg 
A. Thijssen, Verlengde Slotlaan 4, Zeist 
H.J. Zumbrink, Van Galenlaan 12, Woudenberg 

Een donateur heeft te kennen gegeven het donateurschap te 
willen beëindigen. 

Het aantal, donateurs bedraagt thans 532. 

W.C. Kok, secretaris 

DONATEURSAVOM) 

De eerstvolgende donateursavond is op 23 november a.s. 
Wilt u deze avond alvast noteren in uw agenda? 

MIDDELEEUWSE STADSPOORTEN, VERDEDIGINGSTORENS, STADSMUREN 

Op 22 maart j.l. belegde de Stichting Oud Woudenberg een 
donateursavond in Hotel Schimmel. Ongeveer 60 personen 
luisterden naar de heer Th. van Straaien te Woudenberg, 
bestuurslid van Oud Woudenberg en medewerker bij de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist. 
üit zijn lezing noteerden wij het volgende: 

In ons land is nog maar een klein gedeelte over van de 
honderden stadspoorten en verdedigingstorens, dit is ook 
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het geval met de kilemeters lange stadsmuren. 

In deze lezing wordt iets verteld wat voor verdedigings
werken de Nederlandse steden gehad hebben en wat daar nu 
nog van over is. 

De gegevens voor deze dialezing zijn vooral geput uit de 
gegevens van de nog bestaande verdedigingswerken en 
resultaten van diverse opgravingen, aangevuld met een 
studie van oude stadsplattegronden, o.a. van die van Jacob 
van Deventer uit ca. 1560 en die van Blaeu uit ca. 1649. 
Ook is gebruik gemaakt van de kadastrale minuutplans, die 
ongeveer uit 1820 - 1830 dateren en verder van vele oude 
afbeeldingen. 

Hat verwerven van stadsrechten was voor veel middeleeuwse 
nederzettingen een aangelegenheid van het grootste belang. 
Dan was men onder meer gerechtigd de plaats te omwallen en 
de toegangen af te sluiten met poorten en iedere ongewenste 
vreemdeling de toegang tot de stad te ontzeggen. 
Het aantal poorten en de grootte daarvan werd bepaald door 
het verkeer en de ligging van de stad. 
Ook het verkeer te water, -in ons land vanouds van grote 
betekenis-, moest onder contole worden gehouden. Zo 
ontstonden waterpoorten, veelal in combinatie met een 
nonrale landpoort; sons aan weerszijden van de waterweg. 

De oudste beschermingsvorm was een aarden wal, waarvoor eeu 
palissade (een uit hout gebouwde verdedigingsgordel) werd 
aangebracht en een gracht gegraven. 

De stad kreeg eerst een ommuring als de dreiging van buiten 
af groot werd. Wel stonden ook bij een aarden wal op gere
gelde afstanden van elkaar stenen waltorens, van waaruit 
men vanaf een hoger standpunt de omgeving kon bespieden. 
Bij een stenen ommuring waren die torens buiten de muur 
uitgebouwd. 

We vinden nu nog veel middeleeuwse verdedigingswerken in de 
IJsselsteden, de grote en kleine steden in Gelderland, in _ 
enkele plaatsen in onze provincie zoals te Amersfoort, Wijk 
bij Duurstede en Rhenen. 
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Ook steden in Brabant en in Limburg en verschillende ste
den in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland bezitten nog een of 
twee poorten of iraiurfragmenten en waltorens. 

De steden Kampen en Zierikzee bezitten nog drie stoere 
poorten. Vooral de poorten van Zierikzee zijn interessant 
omdat er twee van de vroege veertiende eeuw dateren en de 
derde, de Noordhavenpoort, een zeer ingewikkeld verdedi
gingswerk is. Van de Kanperpoorten zijn er twee in de 
zeventiende eeuw gemoderniseerd. 

Hoe komt het nu, dat er nog maar zo weinig in ons land is 
overgebleven van de middeleeuwse verdedigingswerken. 
De welvaart na de middeleeuwen is de oorzaak geweest van 
het verdwijnen van vele oude stadspoorten. 

De stadsuitbreidingen deden vele oude muurgordels overbodig 
worden. Meestal verdwenen dan de binnen de stad gekomen 
muren, zoals dit ook het geval is met de eerste ommuring 
van Amersfoort. Daar waar nu o.a. de straat Huurhuizen is, 
is de stadsmuur afgebroken. Een maand geleden is er bij een 
opgraving nog een stuk van deze muur teruggevonden. 

Kleine steden zonder strategisch belang behielden hun oude 
vesten. Bij uitzondering werden oude poorten zonder meer 
ondergestcrt in de volgens de nieuwe principes aangelegde 
aarden wallen, zoals te Hulst en Sluis in Zeeland. 

De Zuidnederlandse poorten vertonen grote overeenkomst met 
de stadspoorten van de aangrenzende Belgische steden. Dit 
betreft vooral de poorten van de stad Brugge, een stad die 
de moeite waard is*on met een bezoek te vereren. Wellicht 
eens wat voor een excursie van onze stichting. 

Bescherminqsvormen 
De oudste beschermingsvorm om een stad te verdedigen was 
het aanleggen van een aarden wal, waarvoor een palissade, 
dit is zoals reeds gezegd een in hout gebouwde verdedi
gingsgordel en een gracht. 
De grond die uit de te graven gracht kwam werd gebruikt om 
de wal mee op te werpen. 
De inhoud van de gracht is bijna altijd de inhoud van de 
aarden wal. 
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In ons land -waren dit meestal natte grachten rond de verde
digingsgordel van een stad. Ook werd hiervoor vaak een 
gedeelte van een natuurlijke waterloop gebruikt indien deze 
aanwezig was. 
Zelfs werd een aanwezige waterloop verlegd om deze langs 
een stad te leiden, zoals bij de aanleg van de nieuwe 
vestingwerken van Groningen rond 1470. Toen werd de Kunze, 
dit is het Schuitendiep, langs de noordzijde van de stad 
geleid en tezamen met het riviertje de A stroomde het water 
door het Reitdiep naar zee. 
In de jaren 1553 - 1555 werd rond Groningen de gracht
breedte verdubbeld en de aarden wallen verbreed en verhoogd 
in verband met de vergrote vuurkracht van de vuurwapens. 
Het middeleeuwse Groningen had op enkele plaatsen zelfs 
een orawalling met twee grachten. 
Ook treffen we deze constructie aan te Deventer, Wageningen 
en Amersfoort. 
Tussen beide grachten was een smalle strook grond welke een 
defensieve betekenis had. Er groeide vaak doornig struik
gewas en soms zette men er staketsels op. {staketsel = rij 
palen, dwars door een water geslagen, teneinde de vijand 
het gebruik van dat water te beletten). 
De stadsrekening van Amersfoort van 1434 vermeldt een post 
voor het zetten van palen op de singel buiten de Rodetoren-
poort. 
Ook waren er in ons land enkele plaatsen met een droge 
gracht, zoals te Nijmegen en Maastricht. 
Ook Rhenen had aan de noordzijde tegen de heuvelrug een 
droge gracht. Bedacht moet worden dat deze méthode in ons 
land tot de uitzonderingen behoort, maar in het buitenland 
in bergachtig gebied, behoorde dit tot de meest gebruikte 
methode. 
Als u wel eens in Valkenburg (Limburg) bij de kasteelruine 
geweest bent, heeft u dit kunnen zien. 

Ben stad kreeg eerst een ammring als de dreiging van 
buiten af te groot werd. 

Amsterdam kreeg pas een onrairing na 1481 als vervanging van 
de aarden wal. De aanleiding hiertoe was de steeds groter 
wordende dreiging van de Stichtsen en de Geldersen. Wie 
weet behoorden hier ook nog Oud Woudenbergers onder. 
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Een van de verdedigingstorens aan de Amstel kreeg de naam 
van "Swych Utrecht". Ook de naam Gelderse Kade, langs de 
wal tussen de Schreierstoren en de St. Anthoniespoort 
herinnert nog aan die periode. 

Dezelfde Geldersen overvielen in 1537 Enkhuizen en dit had 
tot gevolg dat Karel V bevel gaf de stadswallen te ver
sterken. 
Zo werd in 1540 de bekende poort de Dromedaris gebouwd. 

Amersfoort 
Het oudse stadsgebied in Amersfoort wordt gemarkeerd door 
de huidige singels, inclusief het gedempte gedeelte dat nu 
't Zand heet. 
M s Amersfoort in 1259 stadsrechten krijgt, wordt dit 
gebied al omgeven door een aarden wal, die omstreeks 1300 
vervangen wordt door een stenen muur. 
In 1380 wordt de stad rondom vergroot. De uitbreiding wordt 
omgeven door een nieuwe singel. De bouw van de nieuwe 
stadsmuur wordt pas in 1450 voltooid. 

Vele steden hadden al veel eerder een oraaaring. Deze moes
ten door de steeds grotere kracht van de vuurwapens tegen 
het einde van de Middeleeuwen worden versterkt. 
Zo kreeg Den Briel in 1470 op aanwijzing van een Franse 
bouwmeester aarden wallen tegen de buitenzijde van de 
muren. 
Ook werd vaak een aarden wal tegen stadzijde van de muren 
opgeworpen, zoals te Heusden, 

's Hertogenbosch begon al betrekkelijk vroeg zijn muren 
door aarden wallen te versterken en wel ongeveer vanaf 
1518. Deze aarden wallen warden aan de stadzijde van de 
muur opgeworpen. Men had toen al veel huizen tegen de muur 
aangebouwd, de z.g. muurhuizen en deze moesten hiervoor 
worden afgebroken. In 1542 kwam vanuit Brussel het bevel de 
stadsmuren overal net een wal van 24 voet breedte te 
versterken. Dit is ongeveer 7,53 meter. Hiervoor moesten 
toen wel 200 huizen worden afgebroken. 
Dat de defensieve kracht van de muren in de zestiende eeuw 
gering was, blijkt o.a. uit het feit dat in 1550 te Zutphen 
gaten in de muren werden gebroken om de vrouwen de 
gelegenheid te geven de was in de stadsgracht te doen. 
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Met de stadspoorten was het anders gesteld. Deze konden een 
vijandelijke aanval wellicht niet meer weerstaan, doch 
speelden een belangrijke rol bij het in- en uitgaande 
verkeer van de stad. 
Als de poort gesloten was bivakkeerde de wacht in het 
wachtlokaal van de poort. Hij stond in verbinding net de 
wachten op de waltorens via b.v. hoorngeschal. 

Met de verdediging van de poorten, wallen enz. waren in de 
eerste plaats de schuttersgilden belast. Militairen werden 
slechts in bijzondere gevallen ingezet. 
Tot de schuttersgilden behoorden doorgaans de gegoede 
burgers. Oorspronkelijk waren deze bewapend met een hand-
of voetboog. Ben ieder bekostigde zijn eigen uitrusting. 

In de stad Utrecht was de bewaking van de waltoren sedert 
de veertiende eeuw ook aan de leden van de ambachtsgilden 
opgedragen. Daardoor kregen de torens hun naam zoals: Smee-
toren, Bijlhouwerstoren, Steenbikkerstoren en Bakkerstoren. 

In 's Hertogenbosch was de stadsverdediging tot rond 1500 
in handen van de gewapende gilden en daarna kwamen de 
schutterijen, die al in de veertiende eeuw aanwezig waren, 
steeds meer op de voorgrond. 
Omstreeks 1523 voerde de stadsregering van Den Bosch een 
soort dienstplicht in met verplichte oefentijden voor alle 
Bossche burgers tussen de 19 en 70 jaar, voorzover deze 
niet bij een schutterij dienden. 

Toen het buskruit meer in gebruik kwam, onderging de bewa
pening van de schutters ook een verandering. Zij kregen 
vuurrceren of haakbussen. Ook het zwaardere geschut werd 
door de schutterijen gehanteerd. De pijl en boog werd na 
1500 ook nog gebruikt naast de haakbussen e.d. 

De dia 's lieten ons zien wat er nog aan prachtige middel
eeuwse stadspoorten, verdedigingstorens en stadsmuren in 
ons land bewaard is gebleven. 
Spreker beëindigde de lezing met de wens dat de nog 
resterende verdedigingswerken voor het nageslacht behouden 
kunnen blijven. Als voorbeeld werd genoemd de onlangs 
gerestaureerde Koornmarktspoort te Kampen. 

G.D. Marringa 
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