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Mededelingenblad juni 1991 nr 33 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg 
te Woudenberg 

Redactie: mej. H.J. Blokhuis 
G.D. Marringa (coördinator) 
H. Schouten 
Th. van Straalen 
J.J. Timmer 

Redactieadres: 
Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg, tel. (03498) 2328 

De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december 1955, 
stelt zich ten doel: 
1. Het verzamelen en tentoonstellen :/an 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. 15,— per jaar 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van de 
stichting. 
Postgironummer 2057783 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401 

De Oudheidkamer, Schans 20, is geopend op iedere tweede 
vrijdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de 
uitgeefster. 
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DE N.V. ROOMBOTERFABRIEK "DE VOORUITGANG" 1940-1986 

In septeniber 1989 verscheen het eerste deel, periode 
1897-1940 (1987) over de gesGhiedschrijving van de 
N.V. Roorriboterfabriek "De Vooruitgang", uitgegeven 
door de Stichting Oud Woudenberg. Inmiddels zijn ook 
de delen twee (periode 1940-1962) en drie (periode 
1962-1986) van de drukpersen gerold en is de geschied
schrijving compleet. De hoeveelheid "stof" was zo 
groot dat de Werkgroep Publiciteit van de Stichting 
Oud Woudenberg het voortouw heeft genomen om er drie 
deeltjes van te maken. 

Ook nu weer heeft de Directie van de Melkunie Holland 
zich bereid verklaard de drukkosten van beide 
Klappermannen te betalen. Wij willen deze sponsor 
hiervoor heel hartelijk bedanken, temeer omdat er bij 
de oorspronkelijke opzet geen rekening was gehouden 
met drie deeltjes. De aanvankelijk gemaakte kosten
berekening is hierdoor ruimschoots overschreden. 

Vanaf 1 januari 1969 kon de schrijver, de heer G.D. 
Marringa, niet beschikken over het volledig archief 
van de fabriek. Aan de hand van enkele belangrijke 
stukken en veel overleg met de heer M.J. Hendrikse, 
voorheen hoofd van de administratie van de fabriek, 
kon er uit de periode 1969-1986 toch een betrouwbaar 
beeld worden geschetst. 
De heer J.W. Klein Wolterink, chef botermaker van de 
fabriek in Woudenberg, is hem daarbij behulpzaam 
geweest. 

Uit de tijd vóór 1969 kon de schrijver mede gebruik 
maken van de aantekeningen van de heer W. van Halem, 
die daarvoor indertijd door de Directie van de 
Melkunie Holland is aangezocht. 
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Ook een woord van dank aan allen, die foto's beschik
baar hebben gesteld, alsmede de heer J.J. Timmer voor 
de verstrekte gegevens over de laatste melkbussendag. 

Het wel en wee van de fabriek gedurende 89 jaren ligt 
nu beschreven in drie deeltjes van de Klappermannense-
rie van de Stichting Oud Woudenberg. 

Donateurs krijgen deze Klappermannen gratis toegezon
den. Andere belangstellenden kunnen deze boekjes kopen 
bij de heer G.D. Marringa, Tromplaan 15 te Woudenberg, 
telefoon 03498 - 2328, tegen de prijs van f. 10,— 
per stuk. 

G.D. Marringa 

KIAPPERMANNEN EN NAAIDBANDEN 

Met de uitgifte van de Klappermannen over de N.V. 
Roomboterfabriek "De Vœruitgang" te Woudenberg worden 
er weer twee exemplaren aan de serie toegevoegd. 
Een complete serie bestaat nu uit zeven delen. Aan de 
omslag kunt u de verschillen ontdekken. 
Het zijn de delen: 

1. De Wöudenbergse bodebus (1983) 
2. 100 jaar Hotel Schimmel (1985) 
3. Gerechts- en gemeentehuizen in Woudenberg (1985) 
4. Krijgsman en trom (1986) 
5. Roomboterfabriek "De Vooruitgang" 1897-1940 (1987) 
6. Roomboterfabriek "De Vooruitgang" 1940-1962 (1988) 
7. Roomboterfabriek "De Vooruitgang" 1962-1986 (1989) 

Mocht u een of meerdere exemplaren in uw verzameling 
missen dan kunt u als donateur de ontbrekende Klapper-
mannen alsnog aanschaffen voor de prijs van f. 6,50 
per stuk. Vanaf deel zes is de prijs verhoogd tot 
f. 7,50 per stuk. 

458 



Bij aankoop van drie of meer exemplaren krijgt u een 
reductie van f. 1,— per stuk. 
Personen, die donateur wensen te worden krijgen ook 
een reductie van f. 1,— per stuk bij afname van drie 
exemplaren of meer zolang de voorraad strekt. 

Naaldbanderi 
Ook deze twee Klappermannen passen in een bij de 
Stichting te verkrijgen naaldband. De praktijk wijst 
uit dat de uitgegeven Klappermannen soms op plaatsen 
liggen waar ze niet thuis horen. Deze boekwerkjes 
verdienen een goede methode van behandeling en daar is 
een opbergsysteem voor ontworpen, namelijk de 
naaldband, waarin ze kunnen worden bewaard. 
De Rabobank te Woudenberg heeft bijgedragen in de 
kosten en daardoor kunnen ze voordelig worden 
aangeschaft en behoeven de donateurs slechts f. 7,75 
per stuk te betalen. 
De naaldbanden kunnen worden verkregen bij de heer 
G.D. Marringa, Tromplaan 15 te Woudenberg, tel 2328 en 
tijdens de openstelling van de Oudheidkamer. 

G.D. Marringa 

MUTATIES DONATEURSBESTAND 

De volgende nieuwe donateurs heten we hartelijk 
welkom: 
W. van Maanen, Stationsweg 379, Scherpenzeel 
J. de Kruijff, Ekris 89, Woudenberg 
M. Noordam, van Ostadelaan 2, Woudenberg 
Mw. G. de Graaf, Leusbroekerweg 6, Leusden 

Opzegging: 

Mevr. G. Steensma- Mendol, Oranjelaan 4, Woudenberg 

Het aantal donateurs bedraagt nu 576. 

W.C. Kok, secretaris 
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JAARVERSLAG 1990 

Donateurs 
In 1990 mochten we 16 nieuwe donateurs welkom heten. 
We ontvingen 13 opzeggingen. Het aantal donateurs op 
31 december 1990 bedroeg 573. 

Bestuurssamenstelling 
De samenstelling van het bestuur heeft in het verslag
jaar geen wijzigingen ondergaan. 
Het bestuur was als volgt samengesteld i 

C.J. van Ekris voorzitter 
W.C. Kok secretaris 
H. Wildschut penningmeester 
M.J. Hendrikse vice-voorzitter 
Mw. H.J. Blokhuis 2e secretaris 
Th. van Straalen voorzitter werkgroep publiciteit 
J.J. Timmer 
W. v.d. Wiel 
A. Veenendaal 

De drie eerstgenoemden vormen tevens het dagelijks 
bestuur. 

Vergaderingen 
Het bestuur kwam zesmaal in vergadering bijeen en wel 
op 17 januari, 28 februari, 9 mei, 11 juli, 9 oktober 
en 14 november. 

Door het bestuur werden diverse besprekingen met de 
Gemeente gevoerd over de nieuwe huisvesting van de 
Stichting. 

Onze Stichting was vertegenwoordigd op de vergadering 
van de Open Monumentendag en gecombineerde vergade
ring van Oudheidkundige verenigingen. 
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Werkgroep Publiciteit 
Er werden door de werkgroep vier mededelingenbladen 
uitgegeven. De nummers 27 t/ro 30 verschenen respectie
velijk in de maanden maart, juni, september en novem
ber. Het zesde nummer van de Klapperman over deel 2 
van de geschiedenis van de Roomboterfabriek "De Voor
uitgang" verkeert reeds in een vergevorderd stadium. 
Ook werden door leden van de werkgroep diverse dia
lezingen gehouden over Oud Woudenberg. 

Bijeenkomst donateurs 
Ieder jaar houdt een andere oudheidkundige vereniging 
uit onze regio een gezamenlijke bijeenkomst. 
Op 31 maart organiseerde Oud Scherpenzeel een Kunst
en Kitschdag. Bijna 700 bezoekers lieten hun oude 
voorwerpen beoordelen door drie taxateurs. 
Initiatiefnemers zorgden voor een perfecte organisa
tie en kunnen terugzien op een geweldige dag. 
Op 15 november werd de jaarlijkse donateursavond 
gehouden in het Verenigingsgebouw aan de Schans. 
Na het welkomstwoord van de voorzitter gaf mevrouw 
Scholtus een demonstratie over klederdrachten. 
Na de pauze verzorgde de heer Joh. Timmer een 
diaserie. Donateurs en belangstellenden konden 
terugzien op een geslaagde avond. 

Evenementen, excursies 
Haantjesdag werd dit jaar gehouden op 9 juni. De 
Stichting had die dag de Oudheidkamer opengesteld. 

De Open Monumentendag op 8 september werd dit jaar 
in Scherpenzeel gehouden. Men kon er oude boerderijen 
bezichtigen met tentoonstellingen van gereedschappen 
en machines. 

De jaarlijkse excursie was op 19 september. Deze werd 
georganiseerd door de heren C.J. van Ekris en W. v.d. 
Wiel. In totaal 127 personen brachten een bezoek aan 
Hoorn, waar het Westfries Museum werd bezocht en een 
vrije wandeling door Hoorn werd gemaakt. 
Iedereen kon terugzien op een zeer geslaagde dag. 

W. Kok 
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JAARLIJKSE DONATIE 

In dit Mededelingenblad treft u een acxœptgirokaart 
aan voor het overmaken van uw donatie voor het jaar 
1991. Het minimumbedrag van de donatie is verhoogd van 
f. 10,— per jaar tot f. 15,— per jaar. De redenen 
hiervan zijn tweeledig: 
1. heel veel donateurs betaalden reeds meer dan de 

minimum contributie 
2. door de uitbreiding van de aktiviteiten zijn de 

kosten in de laatste jaren gestegen. 

Met ingang van het jaar 1991 vragen wij van de dona
teurs, die nog wel altijd het minimum bedrag aan 
donatie betaalden, nu een hoger bedrag. Het Bestuur 
hoopt dat dit geen reden zal zijn om voor het 
donateurschap te bedanken. Wij vertrouwen er gaarne op 
dat u de Stichting Oud Woudenberg een warm hart blijft 
toedragen. 

Zij, die gewend waren een hoger bedrag over te maken 
dan de minimum donatie, verzoeken wij beleefd het 
bedrag -als het maar enigszins mogelijk is- in gun
stige zin aan te passen. 

Met de ininimum donatie van f. 15,— is Oud Woudenberg 
nog aan de lage kant in vergelijking met naburige 
oudheidkundige verenigingen en instellingen. Een 
contributie/donatie van f. 25,— of meer is daar heel 
gebruikelijk. 

Ook Oud Woudenberg kan niet meer buiten de computer! 
De adressen van bijna 600 donateurs zijn er in opge
slagen. De adressering van de enveloppen kan daardoor 
heel snel geschieden. Daarnaast is er een systeem 
ontwikkeld voor de registratie van de steeds 
toenemende bezittingen, waarvoor de computer wordt 
gebruikt. 
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Ook aan het samenstellen van Klappermannen en Mede
delingenbladen, die u als donateurs gratis krijgt 
toegezonden, zijn hoge kosten verbonden. Gelukkig 
kunnen de drukkosten van de Klapperman wal eens worden 
doorberekend aan sponsors. De toch wel hoge bijkomende 
kosten blijven altijd voor rekening van de Stichting 
Oud Woudenberg. 

Wij rekenen gaarne op de financiële medewerking van 
onze donateurs. 

Het Bestuur 

DIA-LEZINGEN OVER WOUDENBERG IN VROEGERE JAREN 

In de loop der jaren zijn er van oude ansichtkaarten, 
foto's en schilderijen dia's gemaakt. Zo nu en dan is 
er op de donateursavonden gelegenheid hiervan kennis 
te nemen. Vooral de wat oudere geboren en getogen 
Woudenbergers herkennen vertrouwde beelden op deze 
dia's. Ook veel nieuw ingekomenen -niet Woudenbergers
zijn belangstellend voor het oude Woudenberg. 

In toenemende mate komt er ook vraag van besturen van 
verenigingen of instellingen om een deel van een 
bijeenkomst of ledenvergadering in te vullen met dia's 
over oud Woudenberg. Ook op door het Gemeentebestuur 
van Woudenberg georganiseerde kennismakingsavonden 
voor nieuw-ingezetenen worden wel dia's over oud 
Woudenberg vertoond. 

We hebben een dia-serie samengesteld, die u vanaf 
omstreeks 1900 en latere jaren alle quadranten van 
Woudenberg laat zien, van de Holevoet in Scherpenzeel 
tot aan de Pyramide van Austerlitz en daarnaast in 
noordelijke en zuidelijke richting en wel de Geere-
steinselaan en de Maarsbergseweg met het centrale punt 
het kruispunt De Poort. 
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U staat er versteld van wat voor een rust er van deze 
oude foto's uitstraalt. Er is geen auto op straat te 
zien. De Dorpsstraat en de Voorstraat kent u niet mser 
terug. Kortom, Woudenberg van toen is Woudenberg van 
nu niet meer. 

Mocht u belangstelling hebben voor een dia-lezing dan 
kunt u zich in verbinding stellen met de bestuursleden 
of met de coördinator van de Werkgroep Publiciteit, de 
heer G.D. Marringa, Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg, 
tel. 03498-2328. 

Wij vragen voor ons werk geen privé vergoeding maar 
...... een kleine gift voor Oud Woudenberg is natuur
lijk welkom en nieuwe donateurs willen wij altijd 
graag noteren. 

Het Bestuur. 
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