
Het nieuwe gemeentehuis van 1936 

In de twintiger en dertiger jaren van deze eeuw 
nam het gemotoriseerde verkeer regelmatig 
toe. De auto raakte steeds meer en meer inge
burgerd en dit had tot gevolg dat er op het 
benauwde en voor het verkeer zeer gevaarlijk 
kruispunt De Poort - jarenlang gebruikt door 
voetgangers, fietsers, koetsjes en boerenwa-
gens - niet meer aan de eisen van de tijd vol
deed. 
In 1934 was reeds overgegaan tot het plaatsen 
van een eenvoudige lichtseininstallatie voor het 
regelen van het verkeer. De hoop, dat door de 
plaatsing van deze installatie een einde zou ko
men aan de bijna dagelijks ter plaatse voorko
mende ongevallen, werd vervuld want daarna 
deden zich slechts een paar ongevallen voor 
van niet ernstige aard. 

Afbraak gemeentehuis aan De Poort 
In 1933 werden de op de zuid-west-hoek 
staande woningen op het kruispunt De Poort 
afgebroken en de aldaar gebouwde garage 
Honders werd zodanig teruggeplaatst dat er 
een belangrijke vergroting van het kruispunt 
werd verkregen. Het gemeentehuis, staande 
pal op de noord-west-hoek van het kruispunt, 
bleef echter een belemmering voor het verkeer 
vormen. Er werd dan ook gedacht aan afbraak 
van het toenmalige gemeentehuis en tot nieuw
bouw elders in de gemeente. Rijkswaterstaat 
werd ingeschakeld met het verzoek een zo 
groot mogelijke bijdrage te leveren in de kosten 
voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in 
het belang van het verkeer op deze rijksweg. 
Ook werd nog overwogen een gedeelte van het 
gemeentehuis af te breken en een aanbouw te 
realiseren op een perceel grond naast de tuin 
van het gemeentehuis. 

De conclusie van Rijkswaterstaat was dat alleen 
een afdoende verbetering, die ook in de toe
komst haar nut zou afwerpen, tot stand moest 
worden gebracht en dan diende het gemeente
huis geheel te verdwijnen. De afbraak van een 
gedeelte van het gemeentehuis werd door 
Rijkswaterstaat ten enen male onvoldoende 
geacht. 

G.D. Marringa 

Rijkswaterstaat stelde voor de afbraak een voor 
die tijd hoge bijdrage beschikbaar van 
ƒ 7.000,-. 
Het gemeentehuis bevatte een raadzaal en een 
secretarie. Er werkten twee ambtenaren en 
waarschijnlijk enkele volontairs. 

Plaats van de nieuwbouw 
Vanzelfsprekend kwam nu de vraag naar voren 
op welke plaats er een nieuw gemeentehuis 
zou moeten verrijzen. Men liet het oog vallen 
op een prachtig terrein in de gemeente en wel 
het De Beaufortpark, in 1932 geschonken aan 
de gemeente door de Naamloze Vennootschap 
Woudenbergsche Exploitatie Maatschappij 
Laanzicht, gevestigd te Woudenberg, met het 
doel aan deze grond geen andere bestemming 
te geven dan de tegenwoordige van park. Di
recteur van deze naamloze vennootschap was 
houtvester Willem Hendrik de Beaufort. 
In 1932 dacht men nog niet aan de bouw van 
een nieuw gemeentehuis. Wilde de gemeente 
op deze grond nieuwbouw plegen dan was er 
toestemming van deze naamloze vennoot
schap nodig. Het daarop rustende servituut 
moest worden afgekocht. Uit de correspon
dentie met de directeur van de N.V. Laanzicht 
blijkt, dat met enige schroom medewerking 
werd verleend. De gemeente zou een ideaal en 
op kosten van de N.V. Laanzicht aangelegd 
bouwterrein krijgen in een prachtige omgeving, 
terwijl door de nieuwbouw de gemeente niet 
onbelangrijke baten in de schoot kreeg gewor
pen van Rijkswaterstaat. 
„Vee/ liever ware het ons geweest- zo schreef 
de directeur van de N.V. Laanzicht op 25 mei 
1935 - dat de gemeente destijds het oude 
Laanzicht ais gemeentehuis had begeerd. Wij 
hadden dan generlei kosten behoeven te ma
ken". 

Het oude Laanzicht - de vroegere woning van 
het burgemeestersgezin J. B. de Beaufort - was 
wegens bouwvalligheid afgebroken. 
Uiteindelijk werd er overeenstemming bereikt 
over de afkoopsom met als voorwaarde dat de 
gemeente Woudenberg de bij de schenking in 
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1932 bedongen overeenkomst, waarbij de N.V. 
Laanzicht jaarlijks ƒ 300 - moest bijdragen in 
het onderhoud van het De Beaufortpark, kwam 
te vervallen. 
Gesteld kan dus worden dat de gemeente voor 
een afkoopsom van ƒ 3 0 0 - per jaar een prach
tig bouwterrein in het midden van het dorp met 
een uitloop naar het De Beaufortpark kreeg 
aangeboden. Het nieuwe gemeentehuis kon 
worden gebouwd op vrijwel dezelfde plaats 
waarop vroeger het fraaie landhuis Laanzicht 

heeft gestaan. 

Besluitvorming nieuwbouw gemeentehuis 
In de raadsvergadering van 10 juli 1935 kwam 
de afbraak van het gemeentehuis aan het kruis
punt De Poort en de nieuwbouw in het De 
Beaufortpark voor het eerst in de openbaarheid 
aan de orde. Het college van burgemeester en 
wethouders had het volgende overzicht voor 
de raadsleden samengesteld: 

Uitgaven: 
Raming bouwvan een nieuw gemeentehuis 
Raming kosten aanleg van een tweetal wegen, namelijk de 
parallelweg en de weg vanaf Eben-Haëzer 

Inkomsten: 
Bijdrage van Rijkswaterstaat 
Opbrengst verkoop grond behorende bij het oude gemeentehuis 
en niet bestemd voorde verbetering van het kruispunt De Poort 
Opbrengst afbraak oude gemeentehuis 

ƒ 18.000,-

- 1.745-

ƒ 19.745,-

ƒ 7.000,-

- Blijft ten laste van de gemeente 

Het was in die jaren gebruikelijk dat de gemeen
teraad, alvorens een agendapunt van enige 
omvang in het openbaar aan de orde werd ge
steld, vooraf in een besloten vergadering be
raadslaagde. Zo ook met het agendapunt ver
ruiming van de viersprong (kruispunt De Poort) 
en in verband daarmede de bouw van een 
nieuw gemeentehuis. Ten aanzien van het aan 
de gemeenteraad verstrekte financiële over
zicht werd een voorlopige geheimhouding op
gelegd. 

Sommige raadsleden vonden de opbrengst 
van de te verkopen grond te hoog geschat. In 
een overzicht van latere datum wordt de op
brengst van de grond op ƒ 3.580- geschat, 
waardoor er een bedrag van ƒ 8.665- ten 
laste van de gemeente bleef. Andere raadsle
den wezen er op dat de kosten van het nieuwe 
gemeentehuis moesten worden gedrukt. Er 
waren ook waarderende woorden voor burge
meester en wethouders voor de wijze waarop 
er is gehandeld. 
Het crediet werd na een korte discussie met 
algemene stemmen beschikbaar gesteld en 

- 6.163-
- 500 -

- 13.663-

ƒ 6.082-

burgemeester en wethouders kregen machti
ging tot het uitschrijven van een prijsvraag voor 
het ontwerpen van een nieuw gemeentehuis 
onder een aantal architecten. 
De raadsleden, die aan de besluitvorming heb
ben medegewerkt waren de heren J.W. van 
Alphen, H. van Bruggen, O van Ekris, W. van 
de Glint, P. Haanschoten, G. de Jong, H. Met
horst, E. Schimmel, W. Schimmel, H. Vermeu
len en J. van Wolfswinkel. 
Voorzitter van de gemeenteraad was burge
meester P.A.G. Baron van Heeckeren van 
Brandsenburg en gemeentesecretaris was O 
Klomp. 

Architectenkeuze nieuwbouw gemeente
huis 
Op 6 augustus 1935 nodigden burgemeester 
en wethouders een aantal architecten uit, een 
ontwerp bouwplan in te dienen vôôr 1 septem
ber 1935. Blijkbaar was er haast geboden want 
in ruim drie weken tijds moest er een ontwerp 
plan 'uit de grond worden gestampt'. Voor drie 
ontwerpen, die daarvoor in aanmerking kwa
men ter beoordeling van burgemeester en wet-
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houders, werd een tegemoetkoming toege
kend van respectievelijk ƒ 60 - , ƒ 4 0 - en 
ƒ 3 5 - al naar gelang het fraaiste ingeleverd 
ontwerp. 
Bij de uitnodigingen werden de volgende aan
wijzingen gevoegd: 
- in het gebouw moeten voorkomen: een raad

zaal met ruimte voor publiek, een secretarie 
met aangrenzende burgemeesterskamer, 
een kamer voor de politie, waar tevens de 
gemeente-opzichter eventuele werkzaam
heden kan verrichten, een brandvrije kluis, 
een arrestantenlokaal, een woning voor de 
concierge. 

- de woning van de concierge mag eventueel 
ook door uitbouw aan de achterzijde worden 
gesitueerd. 

- een eventuele stoep voor het gebouw mag 
niet te hoog zijn. 

- de voorkeur wordt gegeven aan de oud-Hol-
landse bouwstijl. 

- de begroting mag, alles inbegrepen, de som 
van ƒ 18.000- niet te boven gaan. 

Op verzoek van de uitgenodigde architecten 
deelden burgemeester en wethouders op 8 au
gustus 1935 mede, dat de gezonden aanwijzin
gen moeten worden aangevuld met de vol
gende punten: 
- de raadzaal moet toereikend zijn voor 13 

leden plus een publieke tribune. 
- de plaatsing van de raadzaal wordt aan de 

ontwerper overgelaten. 
- de grootte van de secretarie is te bepalen 

op ongeveer 9 x 5 meter en de grootte van 
de kluis op ongeveer 2 x 2 meter. 

- de zolder kan als archiefruimte worden be
nut. 

- de centrale verwarming moet in de bouw
som begrepen zijn en er moet op stook
ruimte en een brandstoffenplaats worden 
gerekend. 

- het architectenhonorarium moet in de 
bouwsom begrepen zijn. 

- de architect wiens ontwerp verkozen wordt 
zal met de uitvoering worden belast. 

- de toch wat korte termijn van indiening van 
het ontwerp plan wordt verlengd tot 15 sep
tember 1935. 

In de raadsvergadering van 10 oktober 1935 
werd besloten de architecten H.A.J. Baanders 

ca. te Amsterdam en H.A. Pothoven te Amers
foort te verzoeken een nadere omschrijving van 
hun bouwplannen in te dienen. Op 21 novem
ber 1935 besprak de gemeenteraad de bouw
plannen opnieuw en werd het standpunt van 
burgemeester en wethouders vertolkt om een 
extra bedrag van ƒ 4.000- beschikbaar te 
stellen voor het grote plan van architect H.A. 
Pothoven te Amersfoort. 
Deze architect had twee plannen ingediend, na
melijk een groot plan (plan A) voor een geraamd 
bedrag van ƒ 22.000- en een kleiner plan 
(plan B) voor ƒ 18.500-. De voorkeur werd 
uitgesproken voor plan A en wel om de vol
gende redenen: 
- het exterieur van het gebouw is zeer mooi te 

noemen. 
- de indeling en maten van het ontwerp zijn 

zeer gunstig. 
- alle lokaliteiten zijn gelijkvloers gehouden. 
- de ruimte in het souterrain kan voor meerdere 

doeleinden worden gebruikt (fietsenstalling 
en brandweergarage). 

- het gebouw voorziet door z'n reserveruimte 
in de toekomst met het oog op een eventuele 
uitbreiding van het zielental in alle thans denk
bare behoeften. 

De bouwkosten kwamen dus te liggen op 
ƒ 22.000,- inclusief architectenhonorarium, 
toezichtskosten en centrale verwarming. Na 
een wat uitvoerige discussie stemden acht 
raadsleden voor een extra crediet van 
ƒ 4.000,- voor de uitvoering van plan A van 
architect H.A. Pothoven en drie raadsleden 
stemden tegen omdat deze extra kosten voor 
de gemeente te bezwarend zouden zijn. 
Er werd een commissie van toezicht benoemd, 
bestaande uit de raadsleden T.E. Moesbergen 
en H. Vermeulen. 
Per 3 september 1935 was er een nieuwe ge
meenteraad gekozen. De acht raadsleden die 
voorstemden waren A. Boshuizen, P. Haan-
schoten, D. Meerveld, T.E. Moesbergen, W. 
Schimmel, H. Vermeulen, J. van Wolfswinkel 
en W. Wolswinkel. 
Tegen stemden de raadsleden J.W. van Al
phen, H. Methorst en E. Schimmel. 
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A/b. 73. Plattegrond van begane grond en souterrain van het gemeentehuis van 1936. (Gemeente
archief Woudenberg; H.A. Pothoven, architect) 
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Aannemerskeuze en aanneemsom nieuw
bouw gemeentehuis 
Nu er door de gemeente een keuze was ge
maakt kon de architect het aannemersbestek 
met tekeningen klaar maken. De uitslag van de 
op 21 januari 1936 gehouden aanbesteding, 
waarvoor 35 aannemers hadden ingeschreven, 
varieerde van ƒ 32.700- voor de hoogste in
schrijver tot ƒ 18.400- voor de laagste in
schrijver. 
Het resultaat van de inschrijving van de Wou-

De kosten van het gemeentehuis hebben bedragen: 
A. Bouwkosten: 
- Aanneemsom 
- Meerwerk aannemer en onderaannemers 

- Centrale verwarming, aangelegd door Huijgen en Wessel N .V. 
te Amersfoort 

- Honorarium architect H.A. Pothoven te Amersfoort 
- Dagelijks toezicht G. van Loenen 6V2 maand 
- Advertentiekosten aanbesteding 
- Zwarte grond, steenpuin en zand, geleverd door R. van Vlastuin 

teWoudenberg 
- Grint, geleverd door M. Dru ijff te Woudenberg 
- Ondergrondse aansluiting op het electranet 
- Aansluiting op het gasnet 
- Vierrijwielblokken 
- Kapfooi 15 bouwvakkers 
- 30flessenbier 

denbergse aannemers was als volgt: 
- A. van Lunteren ƒ 18.447-
- Gebr. Hendriksen - 19.534-
- Gebr. van Egdom - 19.927-
- W. Koudijs - 20.400-
- G. de Jong - 20.650-
In de raadsvergadering van 22 januari 1936 
werd de bouw van het nieuwe gemeentehuis 
- hoewel hij niet de laagste inschrijver was -
gegund aan aannemer A. van Lunteren te Wou
denberg voorde inschrijfsom van ƒ 18.447,-. 

18.447,00 
2.147,93 

1.694,00 
1.336,55 

696,70 
34,40 

130,60 
93,00 
58,91 
14,00 
11,00 

- 30,00 
- 6,00 

36,00 

B. Inrichting 
- een bureau en een kroonverlichtingsarmatuur 
- een zonklok voor de raadzaal 
- tweearchiefkasten.tweeschrijfmachinetafels, twee archiefrekken 

en een stalen kaartenkast 
- twee perzische tapijten voorde raadzaal en burgemeesterskamer 
- drie tinnen asbakken en vier tinnen schalen 
- vitrage en gordijnen, geleverd door J.L Dalhuijsen te Woudenberg 
- drie stuks verlichtingsarmaturen 
- unieke tegel met lijst 
- een ganglantaarn 
- electrische boenmachine met toebehoren voor het onderhoud van 

het parket 

C. Overige kosten 
- bloemenversiering tijdens de opening, geleverd door G. Schuurman 

teWoudenberg 

Totale bouw- en inrichtingskosten 

150,00 
72,50 

234,75 
323,00 

47,95 
170,16 
24,69 
15,00 
8,50 

118,32 

54,20 

ƒ 25.919,16 
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Onderaannemers waren: 
- Electricien: M. Moesbergen te Woudenberg 
- Loodgieter: H. J. Hofland te Woudenberg 
- Schilder: J. Kramer te Woudenberg 

Sloop oude gemeentehuis 
Het oude gemeentehuis werd in 1936 voor de 
sloop verkocht aan G. Pater te Woudenberg 
voor ƒ 827,-. Onderdelen van de afbraak van 
het gemeentehuis aan De Poort zijn gebruikt 
voor de timmerwerkplaats van het aannemers
bedrijf Pater aan de Zegheweg. 

De neo-renaissance bouwstijl 
Het gemeentehuis is in 1936 op verzoek ge
bouwd in de oud-Hollandse bouwstijl. Bedoeld 
werd waarschijnlijk de renaissance stijl. Wat 
wordt nu onder deze bouwstijl verstaan? 
De renaissance stijl is als opvolgster van de go
tische bouwstijl ontstaan in Italië in de 15e 
eeuw. Renaissance betekent 'wedergeboorte' 
of eigenlijk 'terugkeer tot het naturalisme'. Men 
kreeg lust ideale ruimten en vormen te schep
pen van welke men aannam dat zij in de natuur, 
in de schepping zelf, verankerd zouden liggen. 

A V A N L U N T E R E N -
Timmerman en Aannerr 

W O U D E N B Ë RQ WOVÜESIiEkU 

-
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Afb. 14. Inschrijving door aannemerA. vanLun-
teren. (Gemeentearchief Woudenberg) 

Na 1520 ziet met allerwege in Frankrijk, Duits
land en ook in de Nederlanden elementen van 
de renaissance architectuur binnendringen. 
Het bleef voornamelijk bij het overnemen van 
decoratieve elementen van deze bouwstijl en 
wel speciaal de weelderige vormenschat van 
deze architectuur. Pas in het begin van de 17e 
eeuw nam in Nederland door de toenemende 
handel en welvaart het aantal bouwwerken 
sterk toe en verdiepte men zich in de principes 
van de renaissance stijl. Hieronder volgt een 
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Afb. 15. Het gemeentehuis kort na het in gebruik nemen. (Coll. K.C. van Lunteren, Woudenberg) 
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samenvatting van de belangrijkste kenmerken 
van de gevels van de gebouwen: 
- meestal werden de gebouwen in baksteen 

opgetrokken en de decoraties in natuursteen 
uitgevoerd. 

- de topgevels van de gebouwen werden ge
vormd door de zgn. trapgevels. Bij gebouwen 
met de voorgevel evenwijdig aan de straat-
zijde ging men er toe over een topgevel boven 
de ingangspartij te plaatsen. De trapgevels 
werden afgedekt met natuurstenen piaten. 
Later begon men de trapgeveltreden ook te 
vervangen door een golvende belijning, het 
zgn. rolwerk. 

- vaak werden de bakstenen muren voorzien 
van natuurstenen lagen, ook wel 'speklagen' 
genoemd. 

- bij voorkeur werden boven de vensters bo
gen aangebracht, waarin men weer mozaïk-
werk plaatste. 

- de ingangspartij kreeg grote aandacht. 
Langs een enkele of dubbele bordes-trap be
reikte met de toegangsdeur, die meestal van 
een klassieke deuromlijsting was voorzien. 

- de hoge gotische kruisvensters met een 
kleine roedeverdeling bleven tijdens de re
naissance voortbestaan. De onderste helft 
bevatte gewoonlijk luiken. 

- enkele renaissance ornamenten, die veel 
voorkomen zijn voorts de cartouche als om
lijsting voor kleine topgevelvensters of als 
'achtergrond' voor jaartal- of gevelstenen, de 
medaillons, de obelisken (de spitse zuilen), 
de prikkelbollen. 

- tot de belangrijkste decoraties behoren de 
pilasters, de deelzuilen en de muurzuilen. De 
pilasters besloegen altijd de hoogte van één 
verdieping. 

Omstreeks 1880 ontstond de neo-renaissan-
ce, geënt op de renaissance stijl zoals deze 
eeuw in de Gouden Eeuw werd toegepast. 
Naast woonhuizen kregen ook veel openbare 
gebouwen, zoals postkantoren en gemeente
huizen, een neo-renaissance uiterlijk. Aan de 
gevels van gemeentehuizen is het onderscheid 
tussen het representatief en administratief ge
deelte soms herkenbaar. 
Neo-renaissance gebouwen werden nog tot 
omstreeks 1920 opgetrokken. De voorkeur van 
het Woudenbergse gemeentebestuur ging in 

1936 nog uit naar deze neo-renaissance stijl. 
Diverse onderdelen van de opgesomde ken
merken van de renaissance bouwstijl kan men 
terugvinden in de gevels van het gemeentehuis. 
Architect H.A. Pothoven is er in geslaagd een 
bijzonder aardig en vriendelijk uitziend gebouw 
van te maken. 

Afb. 16. Rechts aannemerA. van Lunteren met 
architect H.A. Pothoven op het bordes. De foto 
werd voor het plaatsen van de gedenksteen 
op 24 juli 1936gemaakt. (Coll. K.C. van bunte
ren, Woudenberg) 

Opening nieuw gemeentehuis 
Op 24 juli 1936 plaatste burgemeester P.A.G. 
Baron van Heeckeren van Brandsenburg een 
gedenksteen in de muur van het bordes van 
het gemeentehuis. De officiële opening vond 
plaats op 14 oktober 1936 door de Commissa
ris der Koningin in de provincie Utrecht, Jhr Mr 
Dr L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal. 
Aan zijn openingstoespraak wordt het volgende 
ontleend: 
De Commissaris der Koningin noemde het 
voorrecht om in de gemeente Woudenberg te 
vertoeven omdat deze gemeente bij het provin
ciaal bestuur en zelfs bij de regering een zeer 
bijzondere plaats inneemt. 
De gemeente Woudenberg is namelijk één van 
de zeer weinige gemeenten waar een erg laag 
aantal opcenten worden geheven op de belas
tingen. Er is slechts sprake van 50 opcenten 
op de hoofdsom grondbelasting gebouwde ei
gendommen, 20 opcenten op de hoofdsom 
van deze belasting ongebouwde eigendom
men, alsmede 50 opcenten op de hoofdsom 
personele belasting. 
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Er worden geen opcenten geheven op de 
hoofdsom van de vermogensbelasting en ge
meentefondsbelasting. Men moet wel tot de 
conclusie komen dat hier een zeer voorzichtig 
beleid is en wordt gevoerd. 

Trouwens, dat blijkt ook wel uit het feit dat Wou
denberg dit gemeentehuis niet gebouwd heeft 
met geleend geld, maar met geld dat men op 
de gemeentehuishouding overgehouden heeft. 
Het past spreker volstrekt niet enigerlei kritiek 
uit te oefenen op het financieel beleid der ge
meenten of een bepaalde politiek aan te prijzen 
als de juiste - spreker laat zelfs na hulde te 
brengen aan het gemeentebestuur van Wou
denberg - maar constateert slechts het feit dat 
op dit punt Woudenberg wel zeer gelukkig is 
te prijzen. 
Bestuur en personeel zal met verlangen naar 
dit nieuwe gebouw hebben uitgekeken want 
men heeft zich in de afgelopen jaren vele beper
kingen moeten getroosten. Men zij echter voor
zichtig. 
Het zich getroosten van beperkingen in dienst 
van de overheid ter wille van de gemeenschap 
is een zegen. Hetzich in dienst van de overheid 
zeer ruim kunnen bewegen betekent een groot 
gevaar. Het zijn sterke benen die de weelde 
kunnen dragen. 

Het gemeentehuis heeft het karakter van een 
middeleeuws kasteel. Dat kan geen kwaad 
want het is niet ongewenst terwille van het ge
zag het publiek bij wijle duidelijk te maken dat 
de overheid niet op straat, maar in hoogheid is 
gezeten. De middeleeuwen hebben zich geka
rakteriseerd door ridderlijke zeden. Historici 
hebben uitgemaakt dat het niet aangaat van 
duistere middeleeuwen te spreken omdat die 
tijden zich juist kenmerkten door wetenschap
pelijke studie en diepe Godsdienstzin. 
Moge in ait besef het aan het gemeentebestuur 
gegeven zijn de gemeente onder Gods Zegen 
te leiden tot heil harer inwoners. En met deze 
woorden verklaarde spreker het gemeentehuis 
voor geopend. 

Na de toespraak van de Commissaris der Ko
ningin werd door de Harmonie Fidelio, opge
steld voor het gemeentehuis, het Wilhelmus ten 
gehore gebracht. Het 'Leve de Koningin', door 

de burgemeester aangeheven, werd dooi- allen 
spontaan overgenomen. 
De burgemeester bedankte de Commissaris 
der Koningin voor zijn vriendelijke woorden en 
bracht hulde aan de gemeenteraad, die burge
meester en wethouders altijd geholpen hebben 
een zuinig beleid te voeren.,,Intussen druist de 
bouw van het gemeentehuis wel zeertegen een 
zuinig beleid in, doch het grote verkeersaanbod 
in onze gemeente stelt zijn eisen", aldus de 
burgemeester. 
,,Het kruispunt moest worden verruimd en dat 
kon helaas alleen ten koste van het oude ge
meentehuis, dat een sta in de weg was gewor
den". De burgemeester besloot zijn toespraak 
met dank te brengen aan allen - van hoog tot 
laag - die aan het gemeentehuis hebben gear
beid en dat Gods zegen moge rusten op het 
werk dat in het gemeentehuis zal worden ver
richt. 

Onderstaande personen brachten de geluk
wensen over aan de gemeenschap van Wou
denberg voor de totstandkoming van dit fraaie 
gemeentehuis: 
- Wethouder W. Schimmel, namens de zieke 

waarnemend burgemeester J. van Wolfswin
kel. 

- P. Haanschoten, lid van de gemeenteraad, 
namens de raad en het personeel. 

- C. Klomp, gemeentesecretaris, voorzitter 
van het comité van ingezetenen. 

- Ds J.L. Klomp, namens de Hervormde Ge
meente van Woudenberg. 

- J.W. van Alphen,lid van de gemeenteraad. 
- M.J.L. Baron Taets van Amerongen, burge

meester van Renswoude, namens de burge
meesters van de omliggende gemeenten. 

- W.H. de Beaufort, mede namens Jhr G.W.J. 
Hooft van Woudenberg en Geerestein. 

Nadat de burgemeester de sprekers met een 
enkel woord had beantwoord werd de erewijn 
gebruikt, terwijl buiten de Harmonie Fidelio 
zorgde voor de muzikale omlijsting van dit 
feestelijk gebeuren. Van nagenoeg alle huizen 
in de kom van Woudenberg wapperde de 
driekleur. 

Ontvangen geschenken bij de opening 
De volgende geschenken werden ontvangen: 
- een uurwerk in de toren van het gemeente-
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huis, geschonken door burgemeester P.A.G. 
Baron van Heeckeren van Brandsenburg. 

- een tafel met kleed voor de raadzaal, aange
boden door de gemeenteraadsleden en het 
gemeentepersoneel. 

- een Gelderse kussenkast en een halklok, 
aangeboden door de ingezetenen van Wou
denberg. 

- twee fraaie tegeltableau's, geschonken door 
Jhr G.W. J. Hooft van Woudenberg en Geere-
stein. 

Geschenk van de ingezetenen 
Het gevormde comité uit de ingezetenen be
stond uit C. Klomp, voorzitter, A.J. Koudijs, se
cretaris, K. van de Wetering, penningmeester 
en verder uit de comitéleden H.L. van Ameron-
gen, Th. Heine, K. van Laar, A. van Lunteren, 
E. Meerbeek, W.C. Minnen en Jb. Schimmel. 
De Gelderse kussenkast prijkt thans in de raad
zaal. De klok staat nog steeds op dezelfde 
plaats in de hal van het bestuurlijk gedeelte van 
het gemeentehuis. 
De geschenken zijn afkomstig van 504 ingeze
tenen uit alle kringen der bevolking en zelfs zijn 
er gelden geschonken door mensen van buiten 
Woudenberg. 

Eerste vergadering in het gemeentehuis 
De eerste raadsvergadering in het nieuwe ge
meentehuis werd gehouden op 4 november 
1936. De voorzitter van de gemeenteraad sprak 
in die vergadering de hoop uit dat de waardig
heid , die uitgaat van dit gebouw op de vergade
ringen moge overgaan en dat naar deze waar
digheid gehandeld zal worden met terzijdestel
ling van klein politiek gedoe en dat elkanders 
meningen zullen worden geëerbiedigd tot be
hartiging van het waarachtig belang der ge
meente. 
De raadsleden reageerden niet op de woorden 
van de burgemeester. 

Oorlogschade 1940 -1945 
In de meidagen van het jaar 1940 werd er in 
de strijd rondom de Grebbeberg en de Grebbe-
linie hevig gevochten. Vooral in het oostelijk deel 
van de gemeente werden huizen verwoest en 
beschadigd. 
Tijdens deze strijd werd er een granaat afge
vuurd, die de kamer van de burgemeester bin-

Afb. 17. Het gemeentehuis met de bodewo
ning kort na het in gebruik nemen. In de achter
gevel de toegang naar de toenmalige brand
weergarage. (Coll. K.C. van Lunteren, Wou
denberg) 

nendrong. Het gebeurde 's avonds en er was 
niemand op de kamer. De granaat kwam niet 
tot ontploffing en de schade bestond slechts 
uit een gat in de muur. 

Kort voor de bevrijding in 1945 werd het kruis
punt De Poort opgeblazen door de zich terug
trekkende Duitse troepen. Alle omliggende hui
zen en andere gebouwen werden vernield. 
Door de luchtdrukverplaatsing sneuvelden er 
ruiten van de raadzaal en werd het dak van het 
gemeentehuis ontzet. Van de toen ontstane 
scheuren in de muren moet het pleisterwerk nu 
nog regelmatig worden bijgewerkt. 

Een andere vorm van schade is nog vermel
denswaardig. Toen burgemeester P.A.G. Ba
ron van Heeckeren van Brandsenburg na de 
oorlog op 6 mei 1945 terugkeerde om de plaats 
van de inmiddels gearresteerde NSB burge
meester J.P.A. de Monyé in te nemen, ontdekte 
hij een foto van de NSB leider Ir A.A. Mussert 
op de wand van zijn kamer. 
Bij het zien van deze foto werd de burgemeester 
zo kwaad dat hij de foto greep en op z'n knie 
verbrijzelde. Het glas lag verspreid op z'n ka
mer. 
Deze handeling was ook een vorm van oorlog
schade... 
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Verbouwingen en veranderingen gemeentehuis van 1936 
G.D. Marringa 

Het in 1936 gebouwde gemeentehuis heeft 1969 -
plm. 40 jaar het bestuur met de meeste ambte
naren kunnen huisvesten. Door interne verbou
wingen met aanpassing van de raampartijen in 
de gevels werd telkens weer een plaatsje ge
vonden voor het zich regelmatig uitbreidende 
personeelsbestand als gevolg van toename van 
het aantal inwoners en uitbreiding der werk
zaamheden. 
In de loop der jaren hebben zich de volgende 
veranderingen in en buiten het gebouw voorge
daan: 1970-
1948- het gemeentehuis met conciërgewo

ning worden aangesloten op het water
leidingnet. 

1950-ten noorden van het gemeentehuis 1971-
wordt een parkeerterrein aangelegd. 

1954 - het gemeentehuis wordt voorzien van 
een bliksemafleiderinstallatie. 

1957 - de brandweer verhuist en de garage 1972 -
wordt ingericht voor kluisruimte en fiet
senstalling. 

1960 - de ramen in de oost- en zuidgevel wor- 1973 • 
den voorzien van een luxaflex zonwe
ring. 1975-

1961 - op verzoek van de Vereniging voor 
Vreemdelingen Verkeer zal het ge
meentehuis voortaan gedurende de 
zomermaanden worden verlicht door 
een tweetal schijnwerpers. 

1962 - de personeelsleden van de secretarie
afdeling Bouw- en Woningtoezicht en 
Gemeentewerken verlaten het bureau 
aan de oostkant in het souterrain van 
het gemeentehuis en doen hun intrede 
in een eigen gebouw aan de Schans 
nr20. 
De vrijkomende ruimte wordt ingeno
men door de medewerkers van de af
deling Financiën/Onderwijs en Perso
neelszaken. 

1967 - de in 1957 ingerichte fietsenstalling 
wordt verbouwd tot bureauruimte voor 
de zich uitbreidende afdeling Finan
ciën/Onderwijs en Personeelszaken. 

doordat de Rijkspolitie de beschikking 
krijgt over een eigen gebouw wordt in 
het souterrain aan de noord-oost-zijde 
de bureauruimte met arrestantencellen 
en de kolenopslagplaats verbouwd tot 
werkruimte voor de afdeling Algemene 
zaken/interne zaken en een bespre
kingskamer, waar later de boekhoud
machine wordt geplaatst. 
Er wordt een met gas gestookte cen
trale verwarmingsketel aangeschaft, 
de raadzaal krijgt een grote opknap
beurt. Er worden raadzaaltafels en 
-stoelen vernieuwd en er komt een 
nieuw vloerkleed. 
de microfoons doen hun intrede in de 
raadzaal zodat de raadsleden zich be
ter verstaanbaar kunnen maken voor 
het publiek op de tribune. 
de gemeentesecretaris krijgt de be
schikking over een eigen kamer in het 
gemeentehuis. 

• een ondeugdelijke kluisdeur in het sou
terrain moet worden vervangen, 
het gemeentehuis - uitgezonderd de 
raadzaal - wordt gedeeltelijk gestof
feerd en de secretarie-afdelingen Alge
mene zaken/Interne zaken en Finan
ciën/Onderwijs en Personeelszaken 
krijgen onderdak in een houten depen
dance aan de Parklaan. 
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