J

(Tfteôeôelingenblaô

Stichting ©ud Äoudertben

Mededelingenblad januari 1985
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg
te Woudenberg

nr

g

Redacties G,C„ Marringa (voorz.'.tter)
Th. van Straalen
D.U. Timmer (secretaris)
Redactieadres;
Paulus Potterlaan 45 '
3931 TD Woudenberg
Telefoon (03498) 3291

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 Woudenberg.
3. Het naspeuren van de zeden en gewoonten in degemeente Woudenberg in het verleden en heden.

Secretariaat; G. Moesbergen, Stationsweg 169,
3931 EN Woudenberg
Telefoon (..'3498) 1464
Donatie minimaal f. 10,00 per jaar
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van
de stichting
Postrekeningnummer 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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DE KLAPPERMAN
Tegelijk met dit Mededelingenblad ontvangen de
donateurs het tweede exemplaar van De Klapperman,
geheel gewijd aan 100 jaar Hotel Schimmel'.
De kosten van deze uitgave zijn betaald door de
familie Schimmel, die aan het eeuwfeest de
geschiedenis van het hotel heeft willen verbinden.
De Stichting üud uJcudenberg wil de familie Schimmel
van harte feliciteren met dit toch wel bijzonder
jubileum en is de familie voorts erkentelijk voor
de bekostiging van deze Klapperman. De stichting
heeft een beperkt budget en door een dergelijke
schenking kan er met weinig geld toch veel worden
bereikt. De Werkgroep Publiciteit heeft met veel
plezier in overleg met de heer Schimmel aan deze
kroniek gewerkt.
Wij wensen de familie Schimmel veel sucses toe voor
de toekomst zowel zakelijk als persoonlijk, waarbij
een extra gelukwens op z'n plaats is in verband
met het 25-jarig huwelijksfeest van Bep en Lia
Schimmel-Uisser op 6 januari jongstleden« Ook de
kinderen van harte gefeliciteerd.
De werkgroep hoopt dat u veel leesgenoegen zult
beleven aan de geschiedschrijving van '100 jaar
Hotel Schimmel'.
Van het eerste exemplaar van De Klapperman zijn
nog een aantal nummers voorradig. Donateurs, die
dit eerste nummer dat in september 1983 werd uitgegeven niet bezitten, kunnen tegen betaling van
ƒ 6,50 alsnog een exemplaar* ontvangen. U kunt zich
in verbinding stellen met. de leden van de Werkgroep Publiciteit.
Namensväe Werkgroep Publiciteit,
G.D. narringa
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MUTATIES DONATEURSBESTAND
De volgende nieuwe donateurs heten we in onze kring
hartelijk welkom.
F. Donselaar, Stationsweg 175, Woudenberg
E.3. Cozijnsen, Ruysdaellaan 24, Woudenberg
C.P. de Kruif, Laan van Blotenburg 35, Woudenberg
P. de Lange, 't Schilt 2, Woudenberg
3. van Grootheest, Landaasweg 5, Woudenberg
G. Mulder, Griftdijk 7-A, Woudenberg
P.P.H. Ravenhorst, Parklaan 7, Woudenberg
Po3o Meertens-Instituut, Keizersgracht 569-571,
Amsterdam
G. van Dijk, Burgwal 2 9 , Woudenberg
mevrouw 3. K a r i s , Willem de Zwijgerlaan 3 1 , Wtoudenberg
mevrouw H.M. van Eden-Roelofsen, P o p u l i e r e n l a a n 1 4 ,
Veenendaal
3. Koudijs, Voskuilerdijk 30, WoudenDerg
H.W. Vervat, van Gendtlaan 9, Woudenberg.
Mevrouw A. Cozijnsen-van Beek te Woudenberg alsmede
de heer G.3. van Lambalgen te Leusden bedankten als
donateur.
Het donateursbestand omvat thans 378 adressen.
G. Moesbergen, secretaris
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0TENT00NSTELLING APRIL 1983

Op 21, 22 en 23 april 1983 werd in het gerestaureerde
Koetshuis van Huize Geerestein een fototentoonstelling gehouden, welke door de Stichting Oud Woudenberg
werd georganiseerd.
Een ieder die deze tentoonstelling heeft gezocht,
weet zich'ongetwijfeld nog de-vele tafels met expositiemateriaal te herinneren. Gp deze tentoonstelling waren
tal van zeer fraaie tekeningen, etsen, gravures en
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foto's aanwezig. Een speurtocht die aan de expositie voorafging om zoveel mogelijk gegevens en materiaal, van de Ridderhofstad Geerestein en van net
kasteel Groenewoude te verzamelen, werd rijkelijk
beloond. Zo war.n enkele werken van Roghman
(omstr. 1640) aanwezig, een tekening van Cornelis
Pronk uit de tijd dat Geerestein werd bewoond door
Gerard Maximiliaan Baron Pynssen van der Aa, Heer
van Deyl, gehuwd met Dohanna Antonia van Lynden en
kopergravures van Spilman/De Beyer,
Van het kasteel Groenewoude was een afbeelding
aanwezig uit de verzameling Uerhuell van de hand
van A. de Haan (omstr, 1730).
Eveneens werden geëxposeerd tekeningen van Geerestein van H. de Leth uit de Atlas Nidek, historische overzichten van de gebouwen en familiestam—
bomen.
Het tentoongestelde materiaal was afkomstig van
onder andern het Teyler Muséum, het Gemeentelijk
Museum te Arnhem, het Muséum Flehite' te Amersfoort,
het Archief van het Koninklijk Huis,- het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, de Topografische Atlas
van het Rijksarchief te Utrecht, de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg te Zeist en de Archieven van
Geerestein ondergebracht in 't Schoutenhuis te
Woudenberg.
Tevens mocht een keuze worden gemaakt uit de
familiealbums van Dhr P.C. Hooft. De foto's uit
deze albums gaven sen goed-beeld hoe Geerestein
eruit zag toen het nog door de familie Hooft werd
bewoond. Daarnaast kreeg-de- s-tiehting in bruikleeneen zeer fraai olieverf schilderij Van de bekende
schrijver en dichter P.C. Hooft, oude wapcnborden
van Geerestein, Woudenberg en de familie Hooft,
afkomstig uit de zgn. wapenkamer van Klein Geerestein, een Statenbijbel met zeer fraai koper' beslag
tér 'herinnering aan de 50-jarige echtvereniging
van Ohr Hendrik Daniel Hooft, tuee vergulde stoelen,
tafel, kandelaars en ingelijste familieportretten,
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o.a. van Ohr P0C„ Hooft en mevrouw S. Hooft-Schumacher,
die tot haar overlijden op 27 april 1980 in het Belhuis
op Geerestein woonde.
Enkele loonboeken gaven een indruk wat een arbeider in
vroeger tijd op Geerestein verdiende. De firma Ipenburg
uit Doorn zorgde voor een oud kasboek waarin de onderhoudskosten van de rijtuigen stonden genoteerd. ' •
De originele tekening uit 1834 van de Woudenbergse
aannemer Cornells van Lunteren voor de verbouwing
van de voorgevel van Geerestein ontbrak evenmin op de
Kpositie.
e donateurs van de Stichting Oud Woudenberg hebben"
zich ook niet onbetuigd gelaten. Zo werden diverse
schilderijen ingebracht, onder meer van Huize Geerestein,
Klein Geerestein, het Geeresteinse Schut en de Hervormde
kerk.
Het architectenbureau Inbo die ons voor deze expositie
gastvrij anderdak verlesende, stelde een serie foto's >
van de jongste restauraties ter beschikking.
Twee hardstenen platen, afkomstig van het Geeresteinse
Schut in de Lunterse Beek, stonden aan weerszijden
van de entree van het fraai gerestaureerde Koetshuis
opgestelde .

f

De Stichting Oud Woudenberg is een ieder zeer erkentelijk die op welke wijze dan ook aan het welslagen van
deze tentoonstelling meewerkte.
KoC. van bunteren.

AANBIEDING EERSTE EXEMPLAAR DE KLAPPERPIAIM
Op 7 september 1983 had in de raadzaal van het
gemeentehuis van Woudenberg de aanbieding plaats van
het eerste exemplaar van De Klapperman door de voorzitter van de Werkgroep Publiciteit, in tegenwoordigheid van het college van Burgemeester en wethouders,
het bestuur van de Stichting Oud Woudenberg en de
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pers. Zijn toespraak laten we hieronder volgen.
"Geachte aanwezigen. De Stichting Oud Woudenberg
heeft in haar nu bijna 28-jarig bestaan enkele belangrijke gebeurtenissen gekend. Op enkele van deze
gebeurtenissen wil ik graag in het kort even nader
ingaan.
De eerste gebeurtenis kan een hoogtepunt worden
genoemd. Het was de uitgifte van het boekwerk van
Dr R.FoP. de Beaufort en Louis H. Jansen in 1969
met een financiële bijdrage van de Stichting Oud
Woudenberg van ƒ 2.500,-. Dat was een grcte financiële aderlating voor de stichting want op het
eind van het jaar 1969 bedroeg het kassaldo van de
stichting dan ook nog maar slechts ƒ 27,68.
Gesteld kan dus worden dat na 14 jaar sparen een
bijdrage kon worden gegeven om de uitgifte van het
boekwerk 'Over de geschiedenis en volksleven van
Woudenberg' financieel mogelijk te maken. De winkelprijs van dit boek bedroeg indertijd ƒ 17,50 per
stuk met een oplage van 2500 stuks. Ik zeg bewust
indertijd want sinds jaren is dit boekwerk uitverkocht. Er is nog regelmatig vraag naar dit boek
over oud Woudenberg, maar een herdruk lijkt te
kostbaar te worden.
De toenmalige burgemeester van Woudenberg, de heer
O.A. Hosang, schrijft in z'n woord vooraf s „.Men mag
het bestuur van de Stichting Oud-Woudenberg wel
bijzonder dankbaar zijn voor het verzoek aan de schrijvers, dit beek 'Uit de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg' te doen verschijnen. Ik vind
het een gelukkige omstandigheid, dat dit boek tot
stand is gebracht door een historicus en een journalist. Deskundigheid, een rappe pen, grote belezenheid en taalgevoel gaan hier samen." Einde citaat.
xxx
Een andere gebeurtenis had plaats op 8 november
1974 in dit gemeentehuis. Toen werd het boekwerkje
'Woudenberg in oude ansichten' aangeboden aan het
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College van Burgemeester en wethouders.
Voor een goed begrip moge dienen dat dit boekwerkje
geen 'uitgave is van de Stichting Oud Woudenberg,
doch van de heer 3. van Lambalgen, nu oud-bestuurslid
van de Stichting Oud Woudenberg. Boekhandelaar
K.C. van Lunteren heeft ook dit boekwerkje uit zijn
eigen winkel verkocht voor de prijs van ƒ 21,50
per stuk. De oplage was 500 stuks. Ook dit boekwerkje is niet meer verkrijgbaar.

xxx
P : belangstelling voor het oude, voor het leven van•
vroeger, blijft nog steeds toenemen. Ook onze stichting
mag zich in een steeds groter wordende belangstelling
verheugen, De jubileumtentoonstelling in 1980 ter
herdenking van het 25-jarig bestaan van de stichting
tel drs een record aantal bezoekers en ook de tentoonstelling in het voormalig Koetshuis van Huize Geerestein
in het voorjaar van 1983 mocht vele bezoekers tellen".
Wat vroeger niet voor mogelijk werd gehouden is nu
geschied. Het aantal donateurs steeg met .rasse schreden
tot ruim 320 op dit momenti In het jaar 1980 viel het'
woord'publiceren' regelmatig in de bestuursvergaderingen,
In dat jaar werd hiermede dan ook een bescheiden begin
gemaakt.
Ter gelegenheid van de genoemde jubileumtentoonstelling
verschenen er drie boekwerkjes, namelijk het boekwerkje
•Uit Woudenberg's Verleden' van de hand van de oudvoorzitter van de stichting, de heer A. van Gent en
^ee boekwerkjes geschreven door het bestuurslid
•
D. Marringa, namelijk een overzicht van de jaren 19551980 en het boekje 'Inlandse Tabak', in de 17e, 18e en
19e eeuw een bron van inkomsten voor vele Woudenbergse
gezinnen. De genoemde boekwerkjes zijn nog verkrijgbaar.
XXX

Nu er een bescheiden begin was gemaakt met publicaties
werd er bijna geen bestuursvergadering meer gehouden of
het werkwoord'publiceren' kwam opnieuw aan de orde.
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In het voorjaar 1982 kwam de eerste fietsroute uit.
In 1983 was er reeds een herdruk nodig. Het is de
bedoeling de eerstkomende jaren nog enkele fietsroutes te ontwerpen, waarbij vooral op historische
beschrijvingen van de te fietsen routes zal worden
gelet.
In het voorjaar van 1982 stelde het bestuur van de
Stichting Oud Woudenberg een werkgroep 'Publicatie'
samen. Deze werkgroep kreeg tot taak een studie te
maken over de mogelijkheden om te komen tot regelmatige publicaties, waarbij rekening moest worden gehouden met de geringe financiële armslag van de
stichting en het niet voorhanden hebben van een
groot aantal schrijvers voor het fabriceren van
verantwoorde historische artikelen.
XXX

Deze werkgroep, bestaande uit de heren G.Da Marringa,
Th. van Straaien en 3 0 3. Timmer, kwam na enkele weken
reeds met een notitie over de mogelijkheden van regelmatige publicaties, waarbü voorop stonds
1. een periodiek mededelingenblad in een sobere maar
vooral niet te dure uitgave in de vcrm van stencilwerk?
2. een periodieke uitgave van minimaal eens per jaar
voor een over een aantal jaren te vormen boekwerk
'Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg' in
fraai drukwerk en dus een duurdere vorm uit te
geven met foto's. Dit moet het visitekaartje van
de Stichting Oud Woudenberg gaan worden.
Deze opzet kreeg de instemming van het bestuur.
De werkgroep is aan het werk gegaan. Het eerste
Mededelingenblad kwam uit in juni 1982 en inmiddels
zijn er vier nummers verschenen.
XXX

Vandaag wil ik als voorzitter van de Werkgroep Publiciteit graag het eerste nummer van de 'Bijdragen tot
de geschiedenis van Woudenberg' officieel overhandigen aan het bestuur van de Stichting Oud Woudenberg.
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Ik mag dat straks doen aan de tweede voorzitter van
de stichting, de heer C. Wolswinkel, die de taak
van.de eerste voorzitter, de heer C U . van Ekris,
wegens verhindering zal waarnemen. Een periodieke
uitgave moet een pakkende naam dragen» De titel
'Bijdragen Lot de geschiedenis van Woudenberg' is
voor het dagelijks gebruik veel te lang. Het werkgroeplid, de heer U.U. Timmer, kwam met een lumineus
idee, wat direct bijval kreeg van de beide andere
werkgroepleden en tot nu toe geheim behoort te zijn
oor de andere bestuursleden van de stichting. Het
ordt dan ook tijd deze naam bekend te maken.
De naam van ons periodiek blad is; De Klepperman.
Wat betekent De Klepperman en wie en wat is de
klapperman? De eerste pagina van het boekwerkje-,
geeft een antwoord op deze vragen. (...)
De werkgroep hoopt dat 'de naam Klapperman regelmatig
gaat klinken uit de monden van velen, die de geschiedenis van onze gemeente een warm hart toedragen.

«

xxx
De Klapperman wordt geschreven voor onze donateurs
en is niet in de boekhandel verkrijgbaar. In bepaalde gevallen kunnen losse nummers beschikbaar worden
gesteld voor ƒ 6,50 per stuk, terwijl de minimum
donatie aan de stichting slechts ƒ 1G,- bedraagt.
Door een klein bedrag meer te betalen is men donateur en is men verzekerd van een periodieke toezending
van De Klapperman.
J^et bestuur wil er wel op wijzen dat gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit De Klapperman niet is
toegestaan zonder toestemming van de uitgeefster en
dat is de Stichting Oud Woudenberg. Telkens zal er bij
de uitgifte van een nieuwe Klapperman een perspublicatie worden verstrekt.
Tot besluit nog dit. De omvang en de frequentie waarop
in de toekomst nummers van De Klapperman verschijnen is
afhankelijk van twee faktoren en weis
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1 . de beschikbare financiële middelen?
2. de schrijvers, die de inhoud van De Klapperman
zinvol moeten vullen met verantwoorde bijdragen.
Graag wil ik nog even wijzen op de kleine tentoonstelling van de bezittingen van de stichting waarover in. het eerste exemplaar van De Klapperman wordt
geschreven".
De heer Uolswinkel nam na de toespraak het eerste
exemplaar van De Klapperman in ontvangst. Hij bedankte de werkgroep voor het vele werk dot in het,
belang van de geschiedschrijving over ons dorp wordt
verrichtc
Op zijn beurt overhandigde de heer Uolswinkel het
eerste exemplaar aan het gemeentebestuur van Woudenberg in 'dè persoon van burgemeester 3. de Pree»
De burgemeester prees het initiatief van de stichting en benadrukte vooral om op de ingeslagen weg
voort te gaan.
C D » Harr in ga
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