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De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december
1955, stelt zich ten doels
1„ Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van
oudheidkundige aard betrekking hebbend cp 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 s G. Soesbergen, Stationsweg 169,
3931 EN Woudenberg
Telefoon (03498)-1464
Donatie minimaal f. 10,00 per jaar
Aanmelding ais donateur graag bij de secretaris van de
stichting
Postgiro nummer 2057783
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd öri/öf
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van
de uitgeefster
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VOORWOORD
Uit reacties is ons gebleken dat het eerste mededelingenblad van de stichting gunstig is ontvangen«
Dit is voor de werkgroep een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Om misverstanden te voorkomen willen wij, nog even meedelen
dat de publicaties van de stichting kunnen worden onderscheiden ins
a« een op ongeregelde tijden verschijnend mededelingenblad
waarin worden opgenomen actuele zaken waarmee de
m
stichting bezig is en artikelen die de geschiedenis
™
raken. De pagina's worden doorlopend genummerd en dit •
nodigt uit tot het bewaren van de mededelingenbladen«
Periodiek kan er een zgn. index worden gemaakt zodat
de onderwerpen gemakkelijk terug te vinden zijn«,
Het zou daarom jammer zijn wanneer het blad na lezing
wordt vernietigd.
;b. een eens per jaar verschijnende losbladige uitgave.genoemd 'Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg ' s
te bewaren in een door de donateurs zelf aan té schaffen ringband (17 rings), welke in de boekhandel verkrijgbaar is,
In deze losbladige uitgave worden onderwerpen
behandeld die betrekking hebben op de geschiedenis
van Woudenberg«
Naar het zich nu laat aanzien komt de eerste uitgave
van dit losbladige naslagwerk in het eerste kwartaal
van 1983 gereed«
Wij prijzen ons gelukkig dat ook e'en der donateurs«
(B
buiten de leden van de werkgroep, een bijdrage heeft
geleverd aan de losbladige uitgave«
Mocht ook u inspiratie hebben-voor het schrijven van
een artikel over een bepaald onderwerp dan houden wij
ons graag aanbevolen«
De werkgroep schroomt zich er ook niet voor andere
deskundigen buiten de kring van de donateurs te vragen
om een bijdrage te leveren voor het mededelingenblad
dan wel voor de losbladige uitgave 'Bijdragen tot de
geschiedenis van Woudenberg'.
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En uiteraard blijven schenkingen aan de stichting altijd
hartelijk welkom.
Namens de werkgroep,
G.D. Marringa, voorzitter

LEZING JAN VAN SCHAFFELAAR

«

nateurs en andere belangstellenden worden uitgenodigd
or een lezing met dia's op
dinsdag 30 november a.s. _nm 20.00_ uur
in Hotel 'De Nieuwe Poort • , Dorpsstraat 2, Woudenberg,
Ing« D.lil. van Maren zal de donateursavond vullen met het
onderwerp?
'Komt Jan van _S_chaf felaar uit Woudenberg?'
Ing« V/an Maren'is geboren in Barneveld, ' woont in Scherpenzeel, is sinds twee jaar voorzitter van de Vereniging
'Oud-Scherpenzeel' en daarnaast donateur van de Stichting
'Oud Woudenberg'.

De heer Van Maren is vanouds landmeter van beroep, doch
heeft nu een baan welke zijdelings verband houdt met de
ruimtevaart. Hij bestudeert namelijk foto's die door de
ruimtesatelieten naar de aarde worden gezonden.
Als hobby duikt hij graag in de historie en Barnevelder
van geboorte is hij geïnteresseerd in de figuur van
Êk - -' Schaf felaar, die 500 jaar geleden v;:n de toren
in Barneveld sprong en ter gelegenheid waarvan Barneveld
dit jaar feest viert.
De hoer Van Maren gaat daarbij in op de vraag of er aanwijzingen zijn dat Oan van Schaffelaar uit Woudenberg
afkomstig is.
Komt deze bekende figuur uit de vaderlandse geschiedenis,
waardoor Barneveld bekendheid heeft gekregen, inderdaad
uit Woudenberg? Wij zijn benieuwd hoe de heer Van Maren tot
deze mogelijke conclusie is gekomen en heten u graag van
harte welkom op deze donateursavond.
Het bestuur
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NOTITIE GEMEENTELIJKE riONUfOJTENVERüRDENING
In Woudenberg zijn de laatste 25 jaren talrijke oude en
deels historische panden verdwenen, speciaal in de dorpskern met een ruime cirkel om de Hervormde kerk.
Sommige panden waren oud en nauwelijks nog in bewoonbare
staat. Anderen vorkeerden in een behoorlijke onderhoudstoestand, hadden een goede bouwstijl en waren redelijk
bewoonbaar. De reden van het verdwijnen van. oude panden
houdt nauw verband met de uitbreiding van winkels, ontsluiting van nieuwe woonwijken en de aanleg van parkeer-^
ruimte bij de Hervormde kerk.
™
Onze gemeente heeft overeenkomstig artikel 9 van de
Monumentenwet een lijst van beschermde monumenten, waarover de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een wakend
oog heeft en waarop de onderstaande objecten staan vermeld.
1. Toren Hervormde kerk
2. Ridderhofstad Geerestein met bijgebouwen, Klein
'\Geerestein, boerderij e„d.
3. Pyramide van Austerlitz
4» Koepel van Stoop (ten zuiden van de Zeisterweg)
5. Toegangshek voormalige buitenplaats Lambalgen
6. Koetshuis van Huize Groenewoude (Ekris)
7. Boerderij Het Kerkepad (Ekris 55)
8. Inrijhek Groenewoude (Ekris)
Uitbreiding van het aantal beschermde objecten door
Monumentenzorg is voorshands niet te verwachten.
Tech bevinden er zich in de gemeente nog tal van histo-j
rische gebouwen die - hoewel ze niet op de lijst van
™
beschermde monumenten staan - waardevol zijn en zo goed
in het dorpsbeeld passen, dat ze zo long mogelijk
bewaard dienen te blijven.
De gemeentelijke overheid heeft op dit moment echter
geen 'wapens achter de hand' die het afbreken en het
verbouwen van dergelijke objecten onmogelijk maken.
In de zeventiger jaren - omstreeks 1973 - zijn
pogingen gedaan om twee kunstwerken op een aanvullende
lijst van te beschermen monumenten geplaatst te krijgen,
namelijk s
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a. een sluis in de Lunterse beek, het zgn„ Geeresteinse
schut, op de grens van de gemeente Woudenberg met de
gemeente Leusden aan de zuidzijde van het landgoed
De Boom» Bij deze sluis was ondermeer een gedenkplaat
bevestigd die inmiddels is verwijderd.
De stichting is op zoek naar de restanten van deze
plaat0
b. in dezelfde beek bevindt zich in meer noordelijke richting een kunstwerk (brug) ter hoogte van Bruinenburg,
het zgn, Bruinenburger schut, cat in het verleden van
belang is geweest voor de.zgn« Waterlinie (ocrlog 1940),
^ k Monumentenraad heeft laten weten dat deze kunstwerken
van bouwkundig en historisch belang zijn, zodat plaatsing
op de monumentenlijst wordt nagestreefd.
De Gemeenteraad heeft de bevoegdheid terzake verordenende
bepalingen in het leven te roepen en heeft hiermee inmiddels een bescheiden begin gemaakt door in het bestemmingsplan 'woudenberg-Dorp' bepalingen op te nemen met als
doel een bescherming van voornamelijk de bebouwing rondom
de Hervormde kerk»
Dit bestemmingsplan spreekt zich uit voor het behoud van
het huidige karakter van de bebouwing aldaar middels de
bestaande vormen en materialen en regelt de nokrichting,
maximale hoogte, minimale en maximale goothoogte en dakhelling van de bebouwing.
Met de bouw van de nieuwe woningen Kerkstraat 5 (familie
De-Koning) en Schoutstraat 12 en 14 (families Schimmel
en Blokhuis) is hiermee al duidelijk rekening gehouden*
Deze fcepalingen gelden voor de navolgende woningen en
ebouwens
l de woningen Burgwal 2, 4, 6, 8 en 10, 12', 14
b. de woningen Schoolstraat 22 en 24
e, de woningen Schoüstraat 10, 12 en 14
d. de woning Middenstraat 6
e„ de woningen Dorpsstraat 24 en 26
f. het verenigingsgebouw Eben-Haëzer van de Hervormde
Gemeente, Schoutstraat 8-A
g„ de Hervormde kerk, Middenstraat 20
h» het catechisatielokaal Schoolstraat 20, waar thans
de Hervormde Bibliotheek is ondergebracht
i« de panden Schoolstraat 21 , 23 en 25
j. het administratiekantoor 't Schoutenhuis, Voorstraat
12.
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«

Al deze panden hebben de bestemming Cultuurhistorische
en/óf karakteristieke doeleinden.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid een monumentenverordening in het leven te roepen« Van .deze mogelijkheid maken steeds meer gemeenten gebruik, o.a. de aangrenzende gemeente Scherpenzeel heeft een dergelijke
verordening«
Nu het rijk de monumentenzorg in de toekomst wenst te
decentraliseren (afstoten naar de gemeenten) en het
ministerie van.Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk steeds minder subsidie voor restauraties ter beschikking krijgt, terwijl de belangstelling vo
houd van oude gebouwen groter wordt, bestaat de verwachting dat er een grote stijging zal komen uan het
aantal gemeentelijke monumentenverordeningen.

^p

De Vereniging van.Nederlandse Gemeenten heeft hierop
ingespeeld door oen herziene visie te schrijven over
'Monumenten en gebouwde omgeving'(Blauwe reeks nr 67)
met een model monumentenverordening« Het systeem van de
model-verordening komt in het kort op het volgende neers
1. zaken, welke van algemeen belang zijn voor de gemeente wegens hun schoonheid, betekenis voor de weten•- schap of volkskundige waarde, terreinen met dezelfde
betekenis dan wel beide (zaken en terreinen) voor
zover daaraan geschiedkundige herinneringen zijn verbonden, kunnen op een monumentenlijst werden geplaatst^
2. er wordt een'monumentencommissie ingesteld, die *p
verzoek of eigener beweging, het gemeentebestuur van
advies dient;
3. de eigenaren hebben een beroepsrecht tegei
:- ^ p
sing op de monumentenlijst;
4. het is verboden een beschermd monument te beschadigen,
te vernielen of af te breken« Zonder vergunning mag
er niets worden gewijzigd, hersteld, verbouwd enz«
dit de plaatsing op de gemeentelijke lijst vloeien op zichzelf/financiële consequenties voor de gemeenten voort« J^ geen
Dat wil niet zeggen dat er nimmer een beroep op subsidie
op de gemeentelijke overheid zal worden gedaan bij wijziging,
herstel of verbouw. De gemeenten zijn vrij in hun subsidiebeleid en dit beleid is uiteraard mede afhankelijk van de
hoeveelheid besteedbare middelen, die vaak maar mendjes21

maat aanwezig zijn en vooral de laatste jaren minder zijn
geworden.
Niettemin behoeft dit geen reden te zijn om dan maar geen
gemeentelijke monumentenverordening in het leven te roepen.
Uiteraard zal een gemeentelijke monumentenverordening niet
alleen gelden voor de bebouwde kom van onze gemeente, doch
deze verordening dient de gehele gemeente te bestrijken,
inclusief het agrarisch gebied met o.a. historische boerderijen.

«

n moet zich wel realiseren dat aan de eigenaren van
storische gebouwen door het invoeren van een monumentenverordrning beperkingen worden opgelegd in de uitoefening van hun eigendomsrecht evenals dit het geval is
met de 'monumenten, die vallen onder Monumentenzorg van de
betreffende Rijksdienst ingevolge de Monumentenwet.
Er is de laatste jaren veel afgebroken zonder dat de
gemeentelijke overheid er iets tegen kon doen.
Ze heeft daar zelf ook aan meegewerkt, o.a. door de afbraak van het oude koetshuis van Laanzicht bij het
gemeentehuis.
Door de invoering van een monumentenverordening kan er
wat nu nog aan historische gebouwen en terreinen aanwezig is zoveel mogelijk voor de toekomst worden bewaard.
Brons Archief gemeente Woudenberg
G.D. Marringa

HOE KWAM 'OUD WOUDENBERG' TOT STAND?
Een stichting pis Oud Woudenberg, die aan geschiedschrijving doet, meet er voor zorgen dat haar eigen historie
tijdig beschreven wordt. Dat voorkomt later veel werk en
het is een voordeel dat men het uit de eerste hand krijgt.
Dat overwoog de voorzitter van Oud Woudenberg, toen hij
mij, oud-voorzitter en de eerste in de rij der presidenten,
verzocht op schrift te stellen, hoe men op de gedachte
is gekomen deze stichting op te richten.
Dat is al meer dan vijfentwintig jaar geleden.
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In die tijd voerde ik met oudere ingezetenen vaak gesprekken over het verleden, geboren en getogen Woudenbergers, die hun loven lang in Wombarg hadden
gewoond, die wisten te vertellen, hoe men vroeger aan
de Poort con praatje ging maken,
Dat was daar met recht de 'Nieuwspoort'i Men verhaalde
hoe het vroeger toeging op Goerestein en op Laanzicht.
Men vertelde over de burgemeesters die men vroeger had
meegemaakt en vooral eck over de strenge veldwachters
uit die tijd.
Het leven was toen veel rustiger en een enkel voorval, .
dat nu misschien weinig of geen aandacht zou trekken, I
werd breed uitgemeten.
Waak kwam er een vergeelde foto of een oude prentbriefkaart te voorschijn, die men al spoedig bereid was
ten behoeve van het gemeente-archief af te staan.
Zo ontstond er in die dagen een kleine verzameling
beelden uit het verleden, jammer, zo zeiden we toen,
zou het zijn, als die verloren zouden gaan.
Maar er waren nog andere feiten die een rol hebben gespeeld bij een groeiende belangstelling voor de locale
geschiedenis.
Op zekere dag werd het gemeentebestuur een oude sepiatc-kening van de achttiende-eeuwse schilder en tekenaar
Nicolaas Wicart te koop aangeboden, voorstellende een
gezicht op de Schans, omstreeks 1790.
In die tijd had ik wel contacten met dhr W.H. de Beaufort, die in de wandeling bekend als 'meneer Willem',
zoon van de vroegere burgemeester D.B. de Beaufort,
oen kenner van het oude Woudenberg bij uitnemendheid.
,
Toen ik hem vroeg, of hij wel eens van de schilder
Wicart had gehoord, nodigde hij mij uit om zijn verzameling te komen inzien, omdat hij vermoedde iets van
genoemde schilder te bezitten.
Dat bleek het geval te zijn, het was ook een gezicht op
Woudenberg, en wel op de zuidzijde van de Schans.
Hij onderkende het belang van de aankoop en stelde mij
voor zijn exemplaar te schenken, indien de andere werd
aangekocht.
Inmiddels was wel gebleken, dat er een flink aantalingezetenen belangstelling had voor de historie23

beoefening en met name voor het Woudenbergse verleden.
De toenmalige burgemeester, de heer D.A. Hosang, zond
een uitnodiging uit en op 18 januari 1955 werden ten
genneentehuize plannen beraamd om te komen tot de oprichting van een 'museum in de ruimste zin des woords', dan
welben 'stichting tot behoud van historische monumenten',
in ieder geval om tegemoet te komen aan het verlangen om
het waardevolle historische, dat op onze oude gemeente
betrekking heeft, te behouden. Hierbij werd toen ook
gedacht aan het behoud voor de toekomst (en de restauratie) van het 'Gude Schoutenhuis' de toenmalige percelen
£
16-18. Dit pand zou dan kunnen worden bestemd
~ o t museum. Dat is helaas niet gelukt.
Wat wel gelukt is, is de vorming van een bijzonder grote
en toegewijde kring van belangstellenden die van de stichting, toen die eenmaal opgericht was, iets gemaakt hebben.
De eerste -oprichtings- vergadering vond plaats op 15
december 1955,
Het eerste bestuur werd samengesteld uit de heren R [ ]
Bakhuizen van den Brink, C.H. Cortus, H. Haanschoten,*
L.W.H, van Oijen, H. Verkerk, A.G. l/ersteeg, terwijl ondergetekende de taak van voorzitter werd toebedeeld.
Notaris Holsheimer verleed de oprichtingsakte.
Het voorlopig bestuur van Oud Woudenberg had in de loop
van 1955 de genoemde tekening van wlcart aangekocht.
Een leuke aanwinst, die min of meer toevallig op ons af
was gekomen.

«

Bij het verzamelen moet men vaak geluk hebben.
t bleek ook bij het volgende. Mevrouw Van Garderen, die
t haar man in die dagen voor het gemeentehuis zorgde,
kwam op zekere dag van de zolder met een koperen cylinder
Zij vertelde, dat 'dat ding' zoals zij het noemde, nu al zo
lang op de zolder had gelegen - het was al meegekomen uit
het oude gemeentehuis aan de Poort - en ze wist niet wat
het was. Voor ons was het nieuw. Haar al spoedig veronderstelden wij dat 'het ding' een metalen overblijfsel was van
een oude trom.

Informatie bij enkele musea, onder meer het Gemeentemuseum
van Den Haag, wees uit dat de cylinder inderdaad een trom
geweest was, nu ontdaan van de vliezen, de banden en de
koorden.
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Tiet 'wat moeite uierd zij in haar oude luister hersteld.
(Bijzonderheden over deze trom leest u t.z.t. in de
losbladige uitgave 'Bijdragen tot de geschiedenis van
' Woudenberg' -Red.)
Bij het onderzoek naar het verdere verleden is men aangewezen op stille getuigen, zcals de archieven, soms
ook onderzoek van de bodem. Zo is destijds in het centrum van het dorp, voordat de woningen aan de Middenstraat en Achterstraat werden gebouwd, een onderzoek •
ingesteld naar resten van het tweede kasteel Woudenberg, dat ten westen van de kerk heeft gestaan (1).
^
Een kleine, me ar niet minder interessante vondst kwam ™
bij de restauratie van de kerktoren aan het licht.
Onder aan de toren vond men een hardstenen kop.
Dr R.F.P. de Beaufort huldigde de mening dat de kop
behoord heeft tot een reeks koppen die wel meer onder
aan de daklijst van Romaanse kerken voorkomen (2).
Een belangrijke bijdrage tot do geschiedenis van Woudenberg zag in 1969 het licht, een werk in coöperatie van
de historicus Dr R.F.P. de Beaufort en de journalist
'Louis H. Jansen tot stand gekomen op initiatief van
Oud Woudenberg.
In het jubileumjaar 1980 verschenen twee werkjes van
bescheidener opzet, doch niet minder interessant.
Van de hand van de heer G.D. Marringa kwam een beschrijving over de tabaksteelt tot stand en van ondergetekende een aanvullend werkje over de geschiedenis van
Woudenberg (3, 4)
Wij mogen vaststellen, dat er sedert de oprichting heel M
wat werk verzet is ter realisering van de doelstelling,™
n.l, onder meer het verhogen van de kennis van de
geschiedenis van Woudenberg. De jubileumtentoonstelling
in 1980 was daarvan een duidelijk bewijs, evenals de
diverse dia-avonden en de lezingen die in de loop der
jaren werden georganiseerd.
Toch blijft er nog veel werk te verrichten. Ik noem als.
een der belangrijkste en meest urgente dingen het noteren
c.q. schrijven van herinneringen van de oudste inwoners.
Als voorbeeld noem ik het interessante verhaal van
wijlen Dhr W.H. de Beaufort, opgenomen in het hierboven
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vermeide luerk van Dr R.F.P. de Beaufort,
Het jongste initiatief van het stichtingsbestuur om te
komen tot periodieke publicaties over verscheidene onderwerpen bewijst, dat Oud Woudenberg springlevend is.
Gaarne besluit ik met de wens, dat Oud Woudenberg nog
heel veel van zich zal laten horen.
Barneveld, zomer 1982

f\„ v a n Gent

wótens
1. Dr R.F.P. de Beaufort, Over geschiedenis en volksleven van Woudenberg, 1969, p 0 22
2. idem, p. 43
3. G.D. Marringa, Inlandse Tabak, 1980
4. A. van Gent, Uit Wcudenberg's verleden. Bij een
zilveren jubileum, 1980

OP EXCURSIE IN ELBURG
Woensdag 22 september werd voor onze donateurs en belangstellenden voor de zesde keer de jaarlijkse excursie
georganiseerd.
Dit maal was hot doel van de reis s Elburg, de oude Hanzestad aan de vroeger geheten Zuiderzee,

f

streeks 13,00 uur hadden zich 80 deelnemers bij het Veriginysgebouw aan de Schans bij de twee touringcars van de
firma Bolderman uit l/eenendaal verzameld, die hen naar
Elburg zouden brengen.
Het weer was goed en de verwachtingen hooggespannen.
Via de E35 (Amersfoort-Zwolle) ging de tocht vanaf Nunspeet over de oude Zuiderzeestraatweg naar Elburg.

Daar aangekomen werden de deelnemers na te zijn voorzien ;
van een fruithap, in vier groepen verdeeld om onder leiding van gidsen van het Elburgse Gemeentemuseum een rondleiding langs de bezienswaardigheden van de vestingsstad
te maken.
26

Daar was dan de Crete of St. Nieolaaskerk, waarvan de
bouwperiode rond het midden uan de 15e eeuw moet liggen, met het fraaie orgel dat in 1825 werd vervaardigd
door de orgelmaker Quelborst.
De verschillende gewelfschilderingen, het merendeel
bij de laatste restauratie van de kerk blootgelegd,
kregen veel bewondering.
Omdat het interieur van de kerk weer aan een onderhoudsbeurt toe was, konden we zien hoe een schilder
met vaardige hand bezig was met het zgn. eiken van de
kerkbanken.
Vanaf de toren, waarvan de spits in 1693 afbrandde,
W
werd genoten van het rechthoekige stratenplan van de
stad, de weidse vergezichten over de Veluwe en de polder Oostelijk Flevoland.
Menigeen nam de kans waar Elburg op de gevoelige plaat
vost te leggen.
Op verhaal gekomen kon de afdaling via de 159 treden
van de stenen spiltrap weer beginnen.
De tocht ging verder naar de Uischpoort, een vierkante
verdedigingstoren uit 1592. Elburg kende ooit vier van
dergelijke torens.
In deze teren, nog voorzien van het voor op.zee varende
vissersschepen belangrijke vuurlicht en een curieus luidklokje, is nu het visserijmuseum ondergebracht.
De opgestelde modellen en voorwerpen gaven een goed
beeld over de vroegere zeevisserij.
Hoewel voor de meeste deelnemers Elburg niet onbekend
was, in de ondergrondse verdedigingsgangen uit de
^
.80-jarige Oorlog, de zgn. kazematten aan de voet van d e ^
Uischpoort, was men voor het eerst.
Een wondeling door de stad met z'n oude gevels, keitjesstcepen en de geschoren lindebomen langs het grachtje
van de Beekstraat, bracht het gezelschap in de gotische
dübbelkapel van het St. Agnietenklooster (1418), waar het
Gemeentemuseum is geherbergd.
In dit museum zijn cude wapens, beulswerktuigen, bodemvondsten, prenten, schilderijen zilveren en andere voorwerpen omtrent de geschiedenis van de stad Elburg bijeengebracht en tentoongesteld.
27

Het programma werd af gesloten met het gezamenlijk drinken
van een kopje koffie if een andere verversing of versterking in het restaurant De Jachthaven.
Omstreeks half zes stapten de deelnemers weer in de autobussen die het gezelschap met een rit door de IOsselmeerpolders weer in Woudenberg brachten.
Een geslaagde excursie]
3.3.

Timmer

DE SCHANS
In 1981 is het nieuwe kantoorgebouw van de Rabobank,
Dorpsstraat 38, gereed gekomen.
Hiervoor moesten de panden, vroeger eigendom van de families R. van Vlastuin/G.H. Hilferink, Dorpsstraat 40 en
42 en van M.3. Br.;huis, Stationsweg 2, worden aangekocht
en afgebroken in 1972. Tegelijkertijd - dus in 1981 - werd
de aansluiting van de weg de Schans op de Stationsweg
verbreed.
-,
- n---:
Ter gelegenheid van de opening van het bankgebouw op
15 mei 1981 heeft het bestuur van de Rabobank het gemeentebestuur van Woudenberg een cheque aangeboden van
f. 5000,00. De tegenwaarde van deze cheque.is bestemd.voor
de financiering van aktiviteiten die aan de iiloudenbergse
gemeenschap ten goede moeten komen.
, Rabobank heeft als mogelijke bestemming van dit bedrag
noemd 'het nemen van een initiatief om te komen tot
verbetering van de Schans'.
T
De gemeenteraad heeft deze schenking dankbaar aanvaard.

t

Het terrein van de Schans is groot 1.18.25 hectare, waarin
tevens zijn begrepen de restanten van de gracht en de wal.
Jarenlang heeft er op dit terrein een hotel gestaan,
genaamd 'Hotel De Schans'.
Dit pand is in 1974 door de toenmalige eigenaren S, Hendrikse, eannemer en H. üJolswinkel, landbouwer, afgebroken
wegens bouwvallige staat.
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Deze historische grond uit het verleden - in 1975
aangekocht door de gemeente voor een bedrag van
f. 700.000,GO - is thans in gebruik als plantsoen.
In 1977 is er sprake van geweest am er een nieuw
gemeentehuis op te stichten, doch tot besluitvorming
is het niet gekomen.
De gedachte van de Rabobank om een werkgroep in te
stellen teneinde de mogelijkheden te onderzoeken welke
tot verbetering van de Schans kunnen leiden, is door
de gemeenteraad overgenomen.
In
a.
b.
c.

deze inmiddels gevormde werkgroep hebben zittings
namens de gemeentes wethouder F. Mulder
namens de Rabobank: directeur B. Kroese
namens de Stichting Oud Woudenberg? bestuurslid
Th o van Straalen.

$

Wanneer de bevindingen van de werkgroep openbaar worden
gemaakt wordt hierop in het mededelingenblad teruggekomen.
In de losbladige uitgave 'Bijdragen tot.de geschiedenis
van Woudenberg' zal t.z.t. nader worden ingegaan op de
historie van de Schans.
• . .
Brons Archief gemeente Woudenberg
G.D. Marringa

EIGEN RUIMTE IN HET GEMEENTEHUIS
Een lang gekoesterde'wens is in vervulling gegaan.
De Stichting Oud Woudenberg zal - hopelijk binnen
niet al te lange tijd - de beschikking krijgen over een
eigen ruimte.
Bij de uitbreiding van het gemeentehuis is rekening
gehouden met een werk- en opslagruimte op de zolder
van het oude gedeelte (dus het nu bestaande gemeentehuis). Hier kan het archief worden bewaard, de bibliotheek worden ingericht en er kan worden gewerkt aan het
registreren van de eigendommen. Uiteraard kunnen de
bezittingen er worden bewaard, welke thans her en der
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zijn opgeslagen»
Daarnaast is er In de doorverbinding van het nieuwe gedeelte naar het oude gedeelte een ruimte beschikbaar voor een
permanente expositie. Uiteraard is de stichting hiermee
ook bijzonder ingenomen. Het is mogelijk dat er ook andere
exposities kunnen worden gehouden.
Kortom, een goede stap voorwaarts en er kan zelfs worden
gesproken van een mijlpaal in het 27-jarig bestaan van de
stichting.
•
V
al te lange tijd zal het stichtingsbestuur
plannen moeten maken voor de inrichting van de opslag- en
werkruimte. Er zal meubilair moeten worden aangeschafte
Gedacht wordt aan een grote werktafel, bureau, stoelen,
archiefkasten enz. Het behoeft geen nieuw materiaal te
zijn. Goede 2e hands spullen zijn van harte welkom.
Een ieder, die de stichting hieraan denkt te kunnen
helpen, wordt vriendelijk verzocht dit even kenbaar te
maken.
G.D. Marringa

RESTANTEN MOLENS VERDUIDNEiM
Tiet pijn in het hart moet de stichting er melding van
maken dat de restanten van de molens 'De Trouwe Hulp' aan
(p
g en 'De Liefde' aan de Raarsbergseweg worden
of zijn gesloopt.
De Trouwe Hulp
Deze molen staat bekend als de molen van Dorrestein en
is gebouwd in 1811. De heer D. van Appeldoorn- heeft- de
restanten van molen en woning gekocht en afgebroken.
Inmiddels is op deze plaats een fraaie woning verrezen.
De stichting heeft nog enkele herinneringen aan deze
molen verkregen, namelijk enkele zgn. kloostermoppen uit
de 13e eeuw welke als fundering zijn gebruikt, een muuranker, een scharnier en een waardevolle sluitsteen.
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Van deze molen uit z'n glorietijd bestaan gelukkig
foto's en ook van de afbraak heeft de stichting foto's
gemaakt, zodat ook het nageslacht zal kunnen weten dat
er aan de Zeistertueg. eens 'De Trouwe Hulp' heeft
gestaan»
r
In de losbladige uitgave 'Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg' hopen we nog eens een keer een
beschrijving met foto van deze molen te plaatsen«
De Liefde
Deze molen - eigendom van de familie Van Bentum is in 1903 overgebracht van Zaandam naar Woudenberg, m
De molen is aan de buitenkant ontmanteld in 1949 en
~
ook het 'binnenwerk is toen weggehaald»
Deze molen komt niet voor op de Monumentenlijst.
Een aantal jaren geleden zijn er reeds pogingen gedaan
subsidie voor restauratie te verkrijgen. Dat is niet
gelukt omdat de molen geheel ontmanteld was«
De spil is weg, de molenstenen zijn niet meer aanwezig
en de wieken zijn verdwenen. Wat resteert is niet in
een te beste toestand.
In feite moet er een geheel nieuwe molen worden gebouwd om De Liefde weer een nieuw gezicht te kunnen
geven. Kostens zeker een miljoen gulden.
Dat kan men van de eigenaar niet vergen.
Jammer dat deze molen op dit markante punt in de gemeente zal verdwijnen. De sloopvergunning is door de
gemeentelijke overheid verleend.
Ook van deze molen zijn foto's gemaakt die voor het
nageslacht worden bewaard.
In de losbladige uitgave hopen we ook op deze molen M
terug te komen.
De molen De Liefde verdwijnt niet met liefde uit het
gezichtsveld van de stichting!
Conclusie;

'~

Woudenberg is weer twee historische gebouwen minder
rijk. Dammer, maar het is de realiteit.
Brons Gedeeltelijk ontleend aan 'Over geschiedenis en
volksleven van Woudenberg, Dr R.F.P. de Beaufort
en Louis H. Dansen, 1969
G.D. Marringa
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WERVING VAN DONATEURS
Er valt de laatste jaren een toenemende belangstelling
te constateren voor het verleden. Ook de Stichting Oud
Woudenberg merkt dit door een toename van het aantal
donateurs en het groot aantal bezoekers van de tentoonstelling in 1980«
Bij sommige mensen heerst nog de opvatting' dat de stichting
Oud Woudenberg alleen maar interessant Is voorWoudenbergse families, wier voorvaderen 'in ons dorp zijn' geboren
4 } uier overgrootouders, grootouders en ouders in Woudenberg hebben gewoond.
Naar onze mening bestrijkt de stichting echter een breder
terrein.
. Vooral ook voor nieuw-ingekomenen, die eerder geen band
met Woudenberg hebben gehad, kan het bijzonder interessant
zijn iets meer van de historie van onze gemeente te weten
te komen.
Daarnaast zijn er zeker jonge mensen, die in ons dorp zijn
geboren en getogen en na de studie Woudenberg gaan verlaten en toch nog de band met hun geboortedorp willen
bewaren.
De Stichting Oud Woudenberg opent aan een ieder de mogelijkheid om donateur te worden; ook voor belangstellenden die
niet (meer) in Woudenberg wonen.
Donateurs krijgen periodiek een mededelingenblad toegezonden en eens per jaar verschijnt er een losbladige uitgave
v^n het te vormen naslagwerk 'Bijdragen tot de geschiedenis
Degenen die zich nu aanmelden als donateur zijn nog in de
gelegenheid de complete mededelingenbladen en de complete
losbladige uitgaven te verzamelen.
De stichting kan niet garanderen dat dit in de toekomst
mogelijk blijft met het oog op de hoge kosten van het herdrukken. De losbladige uitgave is niet in de boekhandel
verkrijgbaar en wordt alleen aan onze donateurs ter beschikking gesteld.

32

De inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk
uit donatiegelden en een kleine subsidie van de
gemeente Woudenberg. Het aantal donateurs bepaalt in
hoofdzaak de financiële mogelijkheden,
G.D. Marringa

110ERAS-CYPRES DE BEAUFORTP'ARK
In het De Beaufortpark achter het gemeentehuis staat™
een boom, die de Nederlandse naam heeft meegekregen
van moerascypres of voor kenners de juiste benaming:
taxodium disticluem.
Deze boom mag terecht de trots van het park worden
genoemd.
De leeftijd wordt geschat op zeker 100 jaar.
De moerascypres is afkomstig uit Zuid-Oost-Amerika
en Mexico.
De mannelijke bloemen van deze boom verschijnen laat
in de herfst en de boom laat het stuifmeel vrij in het
voorjaar (in de maand april) als de bloem 10 tot 30
centimeter lang is« De vrouwelijke bloemen bestaan uit
kleine groene kegeltjes, ongeveer 0,2 centimeter lang
en zitten aan de voet van groepen mannelijke bloemen.
's Zomers draagt deze cypres heldergroeno naalden en
in de herfst worden deze naalden bruin en vallen dan
van de boom.
Het hout is ongewoon zacht met een eigenaardige zure '
geur. Het dinkerrode of bijna zwarte kernhout is in
een vochtige omgeving uitermate duurzaam en daardoor
zeer geschikt voor kuipen en vaten, watertanks, broeikassen en heiningpalen.
De moerascypres groeit het beste op- zeer vochtige
plaatsen. Rondom de boom bevinden zich de zgn. 'ademwortels', die boven de grond uitsteken.
De moerascypres in het De Beaufortpark telt zeker 45
grote en kleine ademwortels, die als taak hebben om de
met vocht doordrenkte wortels in de grond van zuurstof
te voorzien.
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De hoogte van de moerascypres'kan tot 25 meter reiken en de
boom kan 6 tot 8 meter breed worden.
In z'n natuurlijke omgeving (daar waar de cypres van oorsprong thuis hoort) kan de boom 45 meter hoog worden.
Donge boompjes zijn niet volkomen winterhard, doch wanneer
ze enkele winters hebben getrotseerd en wat ouder zijn
geworden kunnen ze de wintermaanden heel goed verdragen.
Deze boom verdraagt ook uitstekend wind.
De moerascypres is een sieraad in het park, waar we
zuinig op moeten zijn.
£
is dan ook te hopen dat de toekomstige uitbreiding
van het gemeentehuis niet tot gevolg heeft dat de. moerascypres dood gaat.
(Met dank aan de heer P.H. Klip van de plantsoenendienst
van de gemeente Woudenberg voor zijn deskundige inbreng)
G.D. riarringa

MOBILISATIE, EVACUATIE, ÜÜRLOGSUAREN, BEVRIJDING

Over deze spannende en moeilijke jaren is in ons dorp
- voor zever bekend - weinig gepubliceerd.1 • "
Tech is Woudenberg ook niet gespaard gebleven voor het
oorlogsgeweld.
Vele van onze donateurs hebben de mobilisatie, de evacu|ie en de oorlogsjaren met daarna de bevrijding bewust
eegemaakt. Sommigen "hebben daadwerkelijk aan het verzet
meegedaan. Anderen hebben de oorlog niet overleefd en
zijn gefusilleerd dan wel gestorven in concentratiekampen.
De gedenksteen vóór de begraafplaats aan de Voorstraat
is daar een stille getuige van.

«

De stichting h-eeft het plan opgevat zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over deze roerige tijd in de jaren
1939-1945. Daarvoor is hulp nodig van de wat oudere
inwoners van ons dorp. Duist"zij immers hebben de moeilijke
jaren 'aan den lijve ondervonden' en kunnen hun belevenissen navertellen.
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Alle gegevens zijn van harte welkom; ook de naar uw
mening minder belangrijke. Als het kan schrijft u ze
dan voor ons op papier. Lukt dat niet dan graag even
een telefoontje en wij komen uw belevenissen aanhoren.
Schroomt u zich niet om te reageren want anders krijgen
we nooit een compleet verhaal,
Mocht u in die tijd zelf niets bijzonders hebben meegemaakt, maar u weet wel iemand anders in de gemeente of
daarbuiten, die in ons dorp bemoeienis heeft gehad met
de mobilisatie, de evacuatie en de oorlogsjaren 19391945, alsmede de bevrijding, dan vernemen wij ook graag
deze informatie»
£fc
Kortom, alle informatie is welkom. Als we goed en
betrouwbaar materiaal binnen krijgen is het de bedoeling
dit in de é"ê*n of andere vorm te publiceren.
Hiermee is uiteraard veel tijd gemoeid en het is niet te
voorspellen hoe dit z'n beslag zal kunnen krijgen.
Regelmatig zullen we de donateurs via dit mededelingenblad op de hoogte houden van de reacties van de dorpsgenoten en zij, die hier vroeger hebben gewoond.
Wij verzoeken dan ook beleefd al degenen die goede of
slechte herinneringen bewaren aan deze jaren zich met
é*é"n der leden van de werkgroep in verbinding te stellen.
U kunt ons via de volgende telefoonnummers bereiken s
G.D. Marringas (03498)-2328
Th. van Straalen (03498)-1358
D.D. Timmer (03498)-3291
Nog even op de valreep.
Wie kan er voor zorgen dat de stichting in het bezit
A
komt van het boek 'U-48 Mobilisatie- en Oorlogservaring
en der Voorposten 21 R.I. 1939-1940', geschreven door
de kapitein D.D.P. Honyk in 1943?
De stichting zal dit boekwerk graag in'haar bibliotheek
willen opnemen.
G.D. Marringa
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JIEUUE DONATEURS
Sedert de verschijning van cns eerste mededelingenblad
in juni van dit jaar mochten we de volgende 16 nieuwe
donateurs van onze stichting noteren;
- Protestants Christelijk Bejaardencentrum Groenewoude,
Ekris 34, Woudenberg
- Vereniging Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheeks
Prinses Margrietstraat 8-A, Woudenberg
- de heer D.H, van Ginkel, Burgwal 2, Woudenberg
fe de heer 3, de Pree, Maarsbergseueg 41, Woudenberg
- de heer H. Vermeulen, Eshoflaan 16, Woudenberg
- de heer Aa Wijnberg, Karel Doormanlaan 4, Woudenberg
- de heer 3«Co de Leur, van Gendtlaan 1, Woudenberg
- mevrouw H.T. de Bruijn-Ott, Nico Bergsteijnweg 6, Woudenberg
- mejuffrouw l\l„ van Straalen, van Gendtlaan 4, Woudenberg
- Bibliotheek Hervormde Gemeente Woudenberg, Schoolstraat 20, Woudenberg
- de heer C. van Egdom, Brinkkanterweg 8, Woudenberg
- de heer D„A„ Eilander, Paulus Potterlaan 49, Woudenberg
- de heer G. Wanner, Arnhemseweg 97, Leusden-Zuid
- Adriaan Timmer, Paulus Potterlaan 45, Woudenberg
- Joost Timmer, Paulus PottëT'laan 45, Woudenberg
- de heer W„ Blokhuis, P„C„ Hooftloan 18, Woudenberg,
Door deze aanmeldingen is het aantal donateurs gestegen
tot 274 I
J^ heten onze nieuwe donateurs van harte welkom I
Namens het bestuur,
G» Fioesbergen, secretaris»
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