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De Stichting Oud 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 Woudenborg.
3. Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de
gemeente Woudenberg in het verleden en heden.

Secretariaat: G. Moesbergen, Stationsweg 169,
3931 M
Woudenberg
Telefoon (03498) 146;
>U
Donatie minimaal f. 10,00 per jaar
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van
de stichting
Postgironummer 2057783
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgeefster
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TEN GELEIDE
Hierbij ontvangt u Mededelingenblad nr. 6. Sinds november 1983 heeft u niets meer van ons vernomen.
Door allerlei oorzaken is er wat vertraging ontstaan
in de samenstelling van dit blad.
Verzending via de P.T.T.
De donateurs in Woudenberg, met uitzondering van
afgelegen buitenwijken, ontvingen tot nu toe het
Mededelingenblad niet via de P.T.T., doch werden
door bestuursleden persoonlijk bezorgde Aanvankelijk
leverde dit een besparing op aan portokosten.
Doordat er de laatste maanden nog al wat donateurs
zijn bijgekomen die niet in Woudenberg wonen, heeft
een berekening uitgewezen dat de verzending via het
zeer voordelige periodiekentarief van de P0T.To ongeveer op gelijk niveau ligt als de portokosten van.
verzending van de Mededelingenbladen aan donateurs
buiten Woudenberg,
Het voordeel van de bezorging door bestuursleden is
hiermede vervallen. De P0T0T. heeft toestemming verleend voor het gebruik van het periodiekentarief en
met ingang van de maand juni 1984. ontvangen alle
donateurs het Mededelingenblad en De Klapperman
voortaan via de PsT^T»
Bewaren MededelingenJjTadftji
Wij willen de nieuwe donateurs nog even onder de
aandacht brengen dat naast De Klapperman in de
loop der jaren ook door middel van het Mededelingenblad over waardevolle documentatie kan worden beschikt. De pagina's worden doorlopend genummerd
zodat na verloop van jaren een index kan worden gemaakt waardoor er een goed naslagwerk kan ontstaan.
Namens de Werkgroep Publiciteit,
S.D. Marringa,
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25 JAAS OUD WOUDENBERG (3)
"Zelden werd het Woudenbergse Verenigingsgebouw aan
"de Schans een betere bestemming toebedacht dan gedurende de tentoonstellingsdagen op 11, 12 en 13
"december 1980 'toen de Stichting Oud Woudenberg
"haar zilveren jubileum vierde met een bijzonder
"goed voorbereide en mede daardoor ook zeer geslaag"de expositie, waarin de geschiedenis in vele oplichten weer tot leven kwam", aldus het weekblad
De Woudenberger van 17 december 1980, no. 51.
Maandenlang waren het bestuur en in het bijzonder
de tentoonstellingscommissie, bestaande uit de
bestuursleden K.C, van Lunteren, G.D. 'Marringa,
Je Moesbergen en W. van der Wiel bezig geweest
met de organisatie van deze tentoonstelling en met
name het inrichten van de tabakshoek. Ondanks het
feit dat er in Woudenberg in de 18e en 19e eeuw
veel tabak is verbouwd zijn er weinig gereedschappen en andere attributen, welke voor de tabaksbouw werden gebruikt, in ons dorp bewaard gebleven.
Er moest getracht v/orden de tabakshoek in het Verenigingsgebouw te vullen met geleende spullen van
het Museum Flehite te Amersfoort, de Oudheidkamer
van Amerongen en het Tabaksmuseum van Douwe Egberts te Utrecht. Deze medewerking werd spontaan
gegeven.
De tabakshoek bevatte:
a. twee miniatuur tabakschuren van de Oudheidkamer Amerongen en Flehite te Amersfoort^
b. raam voor een broeikas, vuurpot, bokken,
klossen, tabakschoppen, tabaksnijmachines,
kerfbankje, tabakvaatjes, pijpenlade, pijpen,
- snuifdoos, tabakspotten, tabakszaad en diverse foto's betrekking hebbende op de tabaksteelt;
_c. een prachtige reproductie in kleur van het
schilderij van het boerderijtje met tabaksveld
Starkenborg, ter gelegenheid van dit jubileum
geschonken aan de Stichting Oud Woudenberg
door Douwe Egberts;
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d. tekening met aanduiding van de plaatsen in ons
dorp waar vroeger tabakschuren hebben gestaan;
e. tabaksbladeren uit vele landen van de wereld.
Ook het bestuurslid, de heer W. van der Wiel, had
in zijn eigen tuin tabak verbouwd.
Een beschrijving van de verschillende gereedschappen, welke ten behoeve van de tabaksbouw werden gebruikt, is opgenomen in het boekje "Inlandse Tabak",
geschreven door de heer G.D. Marringa.
In de hoogste klassen van de lagere scholen waren
de leerlingen aan de hand van dit boekwerkje voorbereid op deze tentoonstelling. De belangstelling
van de schoolkinderen voor deze historische tabakshoek was dan ook groot. Vele vragen moesten worden
beantwoord en meerdere schoolkinderen hebben de
tentoonstelling zelfs enkele keren bezocht al of
niet vergezeld van hun ouders.
xxx
Niet alleen de tabakshoek oogstte succes. Uit de
grote en zeldzaam mooie collectie van de heer Z.
te Woudenberg, waren negen oude landkaarten uit de
17e en 18e eeuw tentoongesteld, alsmede oude tot
zeer oude ansichten uit het Woudenbergse, 65 koperen duiten en 11 zilveren munten uit deze streek.
Prachtig materiaal en vooral de oude ansichtkaarten
genieten altijd de belangstelling van -en hoe kan
het ook anders- de oud-Woudenbergers.
X X X

Voor een ieder waren er wel ein of meerdere voorwerpen, waarvoor belangstelling bestond. Zo konden
de oud-cavaleristen hun hart ophalen aan een compleet in oorlogstenue bepakt natuurgetrouw nagemaakt paard met een stalknecht uit de jaren 1914. 1918, een huzaar uit de mobilisatietijd 1939-194.0,
een militair rijwiel uit 194.0, een blaasbalg voor
een militair veldsmidse, een officierskuras met helm,
afgestaan voor deze tentoonstelling door het Cava- •
leriemuseum te Amersfoort. Een trekpleister voor
jong en oud.
xxx

De heer K. uit Amersfoort is een verwoed verzamelaar
van alles wat met de bevrijding van het Duitse juk
in 194.5 te maken heeft. Uit zijn collectie mocht
de Stichting ontvangen: een pop met Canadees uniform,
chocolade en sigaretten welke tijdens de bevrijding
door de Canadezen werden uitgereikt, een blik originele biscuit uit 1945, waarvan de schooljeugd
mocht snoepen, een Canadese vlag, diverse miniatuurmodellen van oorlogsvoertuigen, gebruikt bij de bevrijding van ons land in 1945.
xxx
Ook de Woudenbergers lieten zich goed vertegenwoordigen op de tentoonstelling. De heer K. showde
met een haardplaat uit de 17e eeuw, een oude ijzeren
ketel en een complete hoefstal met gereedschappen
voor het beslaan van. paarden. Jammer dat- er goon
paarden van hoefijzers konden worden voorzien.
In tegenstelling tot vroeger is het beslaan van
paarden geen alledaags verschijnsel meer. Integendeel, dit is een zeldzaamheid geworden in de naoorlogse jaren.
X X X

De familie B. uit ons dorp is in het bezit van een
pop met een complete Woudenbergse klederdracht.
Natuurlijk ontbrak deze pop niet op de tentoonstelling. De familie bezit vele leuke historische
gebruiksvoorwerpen, waarvan de bezoekers hebben
kunnen genieten, zoals een mangel, zinken emmer,
postlantaarn, stoof met koperen plaat, kerkstoof,
handschoenentang, tcndeldoos, kaarsendover, tegelplateau, blaker, ijzeren weegschaal van 1721,
koperen weegschaal, speculaasplank, boterplankje
en koperen tulbandvorm.
xxx
Uit het bezit van de heer V.L. uit onze gemeente
mochten we bewonderen: een prachtige bronzen kandelaar, appelketel, peerketel, tinnen kraankan,
koperen ketel met comfor, prachtige oude spiegel,
snuiter, koperen emmer, houten emmer, vijzel en
een koperen kruidenmolen.
X X X
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De heer W. bracht een oude merklap mee? alsmede een
historische bijbel en verschillende zeer oude' boekwerkjes,
xxx
Natuurlijk was er ook veel tentoongesteld uit het bezit
van de stichting zelf. Teveel OEI op te noemen. We doen
er een greep uit:
ae Levensboom uit de gesloopte woning Voorstraat 4-2;
b. Uithangbord verdwenen-, cafe Vanlde Wetering;
ç.. Stel klompenmakersgereedschap;
d. Gevelsteen Eduard Lagerweij 6-10-1825;
e. Ratel van de nachtwacht;
f. Talrijke foto's van oude gehouwen;
_g_. Tekeningen van oude ge bouwen 5
h. Schoolfoto's en historische foto's van. verenigin6BÜ»

In totaal zeker 150 verschillende voorwerpen en artikelen uit eigen bezit0
X X X

Vermeldenswaard zijn ook:
a. een zeer oud voorraadvat gevonden bij het Henschotermeer en eigendom van het Museum Flehite
te Amersfoort;
b. twee poppen met klederdrachtens ingebracht door de
Vereniging Oud-Renswoude;
£. een steen van de Pyramide van Austerlitz, eigendom van het Museum Flehite te Amersfoort*
Er zullen zeker nog kleinere inzendingen vergeten
zijn te vermelden,
xxx
In een aparte zaal van het Verenigingsgebouw werden
regelmatig dia-series vertoond en deskundig toegelicht door de heer G, Moesbergen, secretaris van de
stichting. In de eerste serie maakte men een tocht
door het Woudenbergse gebied, beginnende bij de Pyramide van Austerlitz via de Zeisterweg over het Kruispunt De Poort en verder in oostelijke richting, terug naar het gebied rondom de Hervormde Kerk, Huize
Geerestein en de Maarsbergseweg,
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De tweede serie ging over oude vervoermiddelen;, oude
mutsen en afbeeldingen van oude kastelen uit het
Woudenbergse.
Zowel van de kant van de schooljeugd als van de kant
van de ouderen bestond er voor deze dia-series
grote belangstelling.
xxx
Zeker 1500 belangstellenden bezochten deze jubileum-tentoonstelling en 50 nieuwe donateurs konden
er worden genoteerd. Bestuur en medewerkers toonden
zich duidelijk verheugd over de grote belangstelling
en daardoor ook geslaagde tentoonstelling.
G.D. Marringa
Zie ook de p a g i n a ' s 51 en 8 0 .

BODEBUS WEER IN GEBRUIK
In de eerste bijdrage van het eveneens eerste
nummer van De Klapperman In de serie "Uit de verzameling van de Stichting" kwam de Woudenbergse
bodebus in het nieuws.
Ook het raadslid, de heer W.H. Backer leest
De Klapperman en prompt kwam er van zijn kant in
de raadsvergadering van 29 september 1983 de
vraag of de bodebus weer kon worden gebruikt.
Nu, burgemeester en wethouders zagen dat wel zitten, wat tot gevolg had dat bij de voltrekking
van het huwelijk van Gerard Tomey en Jacqueline
van Bunteren op 14 december 1983 het onderscheidingsteken weer werd gedragen door bode J. van
der Spek.
Sedertdien is bij bijzondere gelegenheden de
bodebus regelmatig weer te zien en het bestuur
van de Stichting Oud Woudenberg wil daarvoor in
de toekomst graag medewerking blijven verlenen.
J.J. Timmer
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FIETSROUTES
Het mag bekend worden verondersteld dat.de Stichting
Oud Woudenberg in het jaar 1982 een eerste fietsroute
heeft uitgegeven? namelijk de Valleifietsroute.
Deze fietsroute mag zich in een grote belangstelling
verheugen wat er toe heeft geleid dat er in 1983 een
tweede druk is verschenen.
Inmiddels is er weer een fietsroute gereed gekomen
en wel de Heuvelrugfietsroute langs monumenten, boerderijen en natuurschoon. Deze route leidt over het
grondgebied van de gemeenten Woudenberg, Leersum en
Maarn. Over de meest markante objecten die worden
gepasseerd, wordt een historische beschrijving gegeven
De duur bedraagt ca, 2\ uur.
Door deze route te rijden leert u het prachtige landschap nog beter kennen. Deze fietsroute wordt -evenals uiteraard de Valleiroute- ook speciaal aanbevolen voor de inwoners van onze gemeente, die hier nog
niet zo lang wonen. Ook de meer "gesettelde" Woudenbergers kannen van deze fietstochten genieten en
daarbij kun kennis over de historie verrijken.
De fietsroutes zijn verkrijgbaar bij boekhandel Van
Lunteren en bij de V.V.V.-post in de Rabobank alhier
voor de prijs van f. 1,— per stuk.
Thans wordt er gewerkt aan het samenstellen van een
fietsroute door Den Treek-Henschoten. Het is de bedoeling deze fietsroute in 1985 klaar te krijgen.
G.D. Marringa

*
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MUTATIES DONATEURSBESTAND
Ook na de vorige vermelding in het Mededelingenblad
van november 1983s bleef het aantal donateurs van
onze stichting gestadig groeien» De volgende donateurs heten we in onze lering hartelijk welkom:
Rijksarchief Utrecht,, Alexander Numankade 201,
Utrecht
A.P.J. Boismoreau, Stationsweg 165, Woudenberg
H. Achterberg, Kouweland 46, Woudenberg
mevrouw Van der Lee- '/eenendaal, Woudenbergseweg 34,
Maarsbergen
mevrouw A.W.A.C.M. Jansen- van Zijderveld, Dorpsstraat 17a, Woudenberg
mejuffrouw E.M» Bonzet, Klein Lichtenberg 4.8,
Woudenberg
L.J. Slager, Napo 881-2112, Utrecht-Veldpost
Restaurant Bellevue, Stationsweg 33, Woudenberg
M. van Egdom, Laagerfseweg 45, Woudenberg
mevrouw M.B. van Efferen- Leor, Schoolstraat 5a,
Woudenberg
mevrouw E.M, Gijsbertsen- Westerweel, Gerard Doulaan 7, Woudenberg
J.A. Meijer, van Speijklaan 9, Woudenberg
G. Hek, Zegheweg 4, Woudenberg
L. Kwakernaak, Eshoflaan 12, Woudenberg
E. van Tellingen,! Tromplaan 20, Woudenberg
mevrouw C. van Voorthuizen- van Ginkel, Laan 19401945 nr. 16, Woudenberg
D. van Bentum, Maarsbergseweg 102, Woudenberg
J.J. Pouw, Rembrandtlaan 54, Woudenberg
J.A. Hoogstrate, Laanzicht 35, Woudenberg
T.H. Fitski, Burgwal 52, Woudenberg
Met deze opgave omvat het donateursbestand thans
362 adressen!
Namens het bestuur,
_ G. Moesbergen, secretaris
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FOTOTENTOONSTELLING 1983 OP GEERESTEIN (1)
In enkele afleveringen gaan wij in ons Mededelingenblad aandacht besteden aan de fototentoonstelling,
georganiseerd door de Stichting Oud Woudenberg in
het gerestaureerde Koetshuis van Huize Geerestein
op 21s 22 en 23 april 1983.
We beginnen deze aflevering met enkele openingstoespraken;
Inbo
Namens de Inbo sprak de heer Markerink een kort
woord. Hij verontschuldigde de heer K. Geerts,
directeur van de Inbo, die verhinderd was bij de
opening aanwezig te zljn„
De Inbo heeft het gerestaureerde Koetshuis graag
beschikbaar gesteld, aldus de heer Markerink, teneinde de Woudenbergse bevolking de gelegenheid tegeven een kijkje te komen nemen in de historische
gebouwen van Geerestein, waarvan de bewoners eeuwenlang in de Woudenbergse gemeenschap hebben vertoefd.. Ik wens de Stichting Oud Woudenberg veel
succes met deze tentoonstelling en namens de Inbo
draag ik de kantine graag tijdelijk in gebruik over«.
Stichting Oud Woudenberg
Namens de Stichting Oud Woudenberg sprak voorzitter
C.J. van Ekris de volgende woorden:
"Het is voor mij een beetje moeilijk, heer Markerink, om u in uw eigen onderkomen welkom te heten6
Maar nu u deze ruimte tijdelijk in handen van Oud
Woudenberg hebt toevertrouwd, wil Ik u toch van
harte welkom heten op de fototentoonstelling.
Wij zijn u en de heer Geerts bijzonder erkentelijk
dat u alle medewerking hebt verleend om deze tentoonstelling te doen slagen. Van de tentoonstellingscommissie, bestaande uit de bestuursleden K.C. van
Lunteren, J. Moesbergen, Th. van Straalen en
W. van dor Wiel, kregen we steeds lovende woorden
te horen over uw positieve opstelling. Ook uw
secretaresse was steeds bereid een bijdrage te
leveren. Zonder uw medewerking en zonder te beschikken over dit fraai gerestaureerde Koetshuis

9A

was het organiseren van een fototentoonstelling een
moeilijke opgave geweest".
In zijn openingswoord, betrok de voorzitter het college van Burgemeester en wethouders, mevrouw
S. Hooft- Goossen, raadsleden, zusterverenigingen,
oprichters en oud-bestuursleden, hoofden van de
lagere scholen, alsmede de vertegenwoordigers van
de pers met dank voor de vele publiciteit in de
Woudenberger en het Bloemenhuis Flora voor de aankleding van de tentoonstellingsruimte.
De voorzitter vervolgde zijn toespraak mets
"Het is de laatste tijd. de gewoonte geworden eens
in de vijf jaren een tentoonstelling te organiseren.
De laatste tentoonstelling was in 1980 en de gedachte is ontstaan deze keer tussendoor eens een
kleinere tentoonstelling ter overbrugging tot omstreeks 1985 te organiseren., De keuze is gevallen
op een fototentoonstelling over Gecrestein te organiseren met de wens te kunnen beschikken over
een ruimte binnen Huize Geerestein. We waren en zijn
nog van mening dat dezo oude Ridderhofstad naast de
foto's wel eens een goede trekpleister kon zijnr
Vole Woudenbergers zullen nog nooit in do gelegenheid zijn geweest Huize Geerestein van binnen te
bezichtigen« Dankzij de medewerking van de Inbo zijn
we nu in staat om een blik te werpen in het, Koetshuis en in het hoofdgebouw.
Ik spreek de wens uit dat een ieder met veel genoegen zal kunnen rondkijken en Oud Woudenberg
hoopt hiermede weer een bijdrage te
leveren
aan de geschiedenis van ons dorp.
Gelet op de verbondenheid met de familie Hooft in
het verleden weten we dat er door de familie met
belangstelling naar deze tentoonstelling is uitgekeken en daarom geef ik graag het woord aan
mevrouw Hooft om ons nog iets van deze verbondenheid mee te geven".
Mevrouw S. Hooft- Goossen
Mevrouw Hooft sprak de volgende woorden:
"Ter gelegenheid van de opening van deze tentoonstelling heeft de Stichting Oud Woudenberg mij
gevraagd een enkel woord te richten tot de aanwezigen en ik ben erg blij dat ik van deze
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gelegenheid gebruik kan maken aangezien ik in Londen
woon en alleen in de vakantietijd in Nederland ben.
Helaas kan mijn man niet aanwezig zijn vanwege zijn
drukke werkzaamheden in Londen, Het is verheugend
dat de Stichting Oud Woudenberg een herleving van
het verleden van de Ridderhofstad Geerestein en zijn
omgeving in de vorm van deze tentoonstelling organiseert. Om ons heen zian wij verschillende materiële
herinneringen aan Geerestein en de familie Hooft,
welke hopelijk nog lang in de toekomst bewaard zullen blijven. Wat wij vanavond misschien zullen missen zijn de verhalen van vroeger van de mensen, die
op en in de omgeving van Geerestein gewoond en gewerkt hebben._ Ik weet zeker dat verschillende van
de aanwezigen" deze verhalen van hun ouders of grootouders gehoord hebben en zich een ruimere voorstelling kunnen maken hoe het in het verleden toeging op
Geerestein. Ik hoop dat deze verhalen niet verloren'
zullen gaane
Met de jaren is de invloed, die uitging van de familie
Hooft op het leven op Gee&tein door natuurlijke of
andere omstandigheden verminderd. Er zijn misschien
twee dingen waar mijn man, de huidige Heer van Woudenberg, erg verheugd over is. Ten eerste dat de
familie Hooft de traditie in een wat modernere zin
probeert voort te zetten in de omgeving van Geerestein. En ten tweede, dat de Inbo zich bewezen
heeft een voortreffelijk opvolger te zijn als eigenaar van de Ridderhofstad Geerestein.
In dat verband is het misschien aardig om te vermelden dat de intrede van de Inbo in het leven op
Geerestein nagenoeg gelijk liep met mijn intrede
in de familie Hooft".
xxx
Voorzitter C.J. van Ekris bedankte mevrouw Hooft
voor haar waarderende woorden, waarmede nog eens
de verbondenheid van de familie Hooft met Woudenberg werd onderstreept.
G.D. Marringa
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VERHALEN BEWONERS GEERESTEIN
Bij: de opening van de fototentoonstelling op 21 april
1983 in het Koetshuis van Huize Geerestein heeft mevrouw Hooft in haar toespraak ervoor gepleit dat de
verhalen van vroeger van de mensen, die op en in de
omgeving van Geerestein gewoond en gewerkt hebben,
niet verloren zullen gaan. Dit pleidooi is ons uit
het hart gegrepen en de Stichting Oud Woudenberg
wil er gaarne aan meewerken dat deze verhalen aan
Jiet papier worden toevertrouwd,
^ir wordt daarom gaarne een beroep gedaan op één of
meerdere donateurs os gesprekken vast te leggen met
veelal oudere mensen, die zelf dan wel hun ouders of
grootouders op Geerestein hebben gewerkt of gewoond."
Er zijn mensen, die veel op allerlei gebied weten
te vertellen, maar liever hun naam niet bekend maken.
Dat is voor ons geen enkel probleem. Wanneer u -dit
mededeelt houden wij daar rekening mee en u kant er
van verzekerd zijn dat uw naam niet aan het papier
wordt toevertrouwd.
Wie stelt zich hiervoor beschikbaar?
Wij rekenen gaarne op medewerking van donateurs of
niet-donateurs van de stichting, dies
•• a. verhalen over Geerestein weten te vertellen of
b. deze verhalen willen vastleggen op de band dan wel
op schrift.
U kunt zich in verbinding stellen met de leden van
P Werkgroep Publiciteit. Stelt u mevrouw Hooft en
de stichting niet .teleur?
Wij rekenen graag op veel medewerking,
G.D. Marringa
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SCHENKING RABOBANK NAAR CARILLON
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor van de Rabobank in:.mei 1981 werd het gemeentebestuur een cheque van f. 5.000,— aangeboden.
De tegenwaarde van deze cheque was bestemd voor de
financiering van activiteiten die de Woudenbergse
gemeenschap ton goede kwamen. Als mogelijke bestemming van dit bedrag noemde de Rabobank verbetering
van de Schans.
Omdat de kosten van verbetering van de Schans de
5000 gulden ver te boven gaan, heeft de destijds
ingestelde' werkgroep -waarin ondergetekende namens
de Stichting Oud Woudenberg zitting had- het gemeentebestuur geadviseerd de schenking te bestemmen
voor het carillon op de gemeentehuis-toren.
Het bestuur van onze stichting kon in de vergadering van 16 april jongstleden met het advies van de
werkgroep instemmen,
Th. van Straalen

EXCURSIE
Nu al kunnen we u meedelen dat de jaarlijkse
excursie voor donateurs en andere belangstellenden wanneer alles volgens plan verloopt begin
september aanstaande sal plaats hebben.
Dit keer gaat de tocht naar het Rijksmuseum
Paleis Het Loo in Apeldoorn.
Omtrent datum en tijdstip hopen we u tijdig te
kunnen informeren.
V/acht u dus nog even met de aanmelding.
J.J, Timmer

