li-

tTfleôe^elirigenblaô

inrijhfik/
GroeruevooudÄ

Sticking ©uö 3!0ouôenberg

Mededelingenblad november 1985
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg
te Woudenberg

nr

12

Redactie: mej. M. Blokhuis
G.D. Marringa
Th. van Straalen
J.J. 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 de
gemeente Woudenberg in het verleden en heden.

Secretariaat: G. Moesbergen, Stationsweg 169,
3931 EN Woudenberg
Telefoon (03498) 1464
Donatie minimaal f. 1 0 , — 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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IN MEMORIAM JAN MOESBERGEN
Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden op 8 oktober jongstleden van onze penningmeester, de heer Jan Moesbergen.
Veertien jaren lang was hij onafgebroken bestuurslid
van de Stichting Oud Woudenberg. De laatste tien jaren
bekleedde hij de functie van penningmeester.
Wij hebben hem leren kennen als een sociaal voelend
mens die met weinig woorden veel kon zeggen.
Mede hierdoor werd hij gewaardeerd en gerespecteerd.
Op verantwoorde wijze heeft hij steeds de financiën
van de stichting beheerd. Elke uitgave was een overwogen
beslissing.
Steeds was hij bereid om deel te nemen aan de voorbereiding van onze excursies. Ook dan werd alles zorgvuldig door hem afgewogen en vastgelegd.
Zijn heengaan betekent voor de Stichting Oud Woudenberg dan ook een groot verlies.
In het bijzonder wensen wij zijn vrouw en kinderen
en verdere familie sterkte toe om dit grote verlies
te kunnen dragen.
Namens het bestuur,
C.J. van Ekris

®
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DONATEURSAVOND
Op dinsdag 19 november aanstaande wordt onze
jaarlijkse donateursavond gehouden.
De heer C. Cramer uit Scherpenzeel hoopt voor ons
een dialezing te houden over 'De mobilisatietijd
en meidagen 1940 Woudenberg - Scherpenzeel'.
Gezien het feit dat velen deze bewogen tijd hebben
meegemaakt, verwachten wij veel belangstelling
voor het onderwerp van deze avond.
De bijeenkomst heeft plaats in Hotel Schimmel en
vangt aan om acht uur.
Alle donateurs heten we hartelijk welkom.
Het bestuur

^
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NIEUWE DONATEURS
De volgende nieuwe donateurs heten wij hartelijk
welkom.
A. van Schoonhoven, Prinses Beatrixstraat 24, Woudenberg
J. van den Pol, Voorstraat 27, Woudenberg
E. van Egdora, Lambalgseweg 18, Woudenberg
Mevrouw J. Meerveld, Stationsweg 165, Woudenberg
Mevrouw R. van Voorthuizen- Bebingh, Laagerfseweg 13,
Woudenberg
Mejuffrouw C.M. Feijen, Tabaksland 2, Woudenberg
L. Ton, Parklaan 20, Woudenberg
Mevrouw C.J.J. Voorsluijs- Biesma, Schoolstraat 10,
Woudenberg
Mevrouw M. Grootenboer, Kouweland 50, Woudenberg
Mevrouw M. Marchand, Kouweland 66, Woudenberg
Van den Berg's Drukkerij, Postbus 2, Maarn
Mevrouw M. Slagboom- Klootwijk, Oranjelaan 7, Woudenberg
J.F.M. Vlot, Paulus Potterlaan 48, Woudenberg
J. Lagerweij, Stationsweg 316, Scherpenzeel
T. Nauta, Maarsbergseweg 22, Woudenberg
A. Westland, van Galenlaan 22, Woudenberg
In het Mededelingenblad nummer 10 van juli van dit jaar
werd abusievelijk het aantal donateurs in plaats van
413 gesteld op 415.
Met de bovenstaande aanmeldingen mag onze stichting
zich verheugen in een aantal donateurs van 429'.
G. Moesbergen, secretaris
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TENTOONSTELLING OUD WOUDENBERG
Op 31 mei 1985 werd het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis van Woudenberg feestelijk door de Commissaris der
Koningin in de provincie Utrecht geopend. Twee dagen
lang konden vele honderden het gehele complex bezichtigen. In een deel van het gerenoveerde gebouw is een
expositieruimte gecreëerd.
De Stichting Oud Woudenberg had de eer als eerste van
deze expositieruimte gebruik te mogen maken. Het gemeentebestuur van Woudenberg verleende hierbij grote
medewerking. Hiervoor onze welgemeende dank.
Lezers van dit artikel, die nog niet in de gelegenheid
waren de expositie te bezoeken, kunnen de tentoonstelling in het gemeentehuis alsnog bezichtigen op werkdagen
tussen 9.00 - 12.00 uur.
De tentoonstelling is opgebouwd rond vier maquettes.
Een model van kasteel Groenewoude, een model van de
kerk van Woudenberg en twee modellen van tabaksschuren.
Op 12 aan de wanden opgehangen panelen is door middel
van foto's en tekeningen nadere informatie over de
verschillende onderwerpen gegeven. Een beschrijving van
de onderwerpen geven wij hieronder.
Verloren gegane kastelen in en om de dorpskern van
Woudenberg
Dat Woudenberg in het verleden menig kasteel rijk was,
toont een paneel waarop twee landkaarten te zien zijn.
Op een detail van de kaart van de ambachtsheerlijkheid
van Woudenberg uit 1717 kan men zien waar deze kastelen
stonden. Rond 1717 waren de grachten van het oudste
slot van Woudenberg, De Steen, nog te zien. Het is niet
bekend wanneer het slot is gebouwd. Het moet gelegen
hebben ten zuiden van de begraafplaats op de plek die
later Het Schilt werd genoemd. Afbeeldingen van het slot
zijn tot op heden niet gevonden. Wel weten we dat de
bouwer Hendrik of Jan van Culemborg moet zijn geweest.
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Het huis is omstreeks 1352 (?) door de bisschop
Jan van Arkel, na een beleg van 17 weken, gesloopt.
Volgens zeggen zou de kerk van Woudenberg met stenen
van het slot zijn opgehaald.
Een ander kasteel dat op de kaart van 1717 is te zien,
is de Huizinge Borgwal. De Burgwal is nog in het dorp
aan te wijzen. Van dit kasteel zijn twee tekeningen
bekend, waarvan er één op het paneel getoond wordt.
Of deze afbeelding juist is, valt moeilijk te achterhalen. Het gebouw werd omstreeks 1410 gebouwd door
Willem van Colverschoten. In 1674 moet het reeds een
ruïne zijn geweest.

j

Een derde kasteel dat op de kaart voorkomt, heet Groot
Lichtenberg (Ligtenberg). In 1494 was het een riddermatig huis. Van dit slot is bijna niets bekend. Wel weten
we dat het huis in de 18e eeuw door de familie Abbema
werd bewoond. Het huis lag aan de westzijde van de
Maarsbergseweg en is waarschijnlijk gesloopt tussen
1752 en 1772.
Op een speciaal paneel wordt getoond dat er twee zeer
verschillende afbeeldingen van dit kasteel bestaan.
Eén waarop een vierkant gebouw is te zien en één waarop
het gebouw weergegeven wordt als een L-vormig gebouw.
Tot 1947 waren de grachten nog aanwezig. Lang stond op de
plek van het kasteel een huis dat in drie delen bewoond
werd. Drie foto's tonen deze woning, die in 1955 is
afgebroken. Het terrein staat onder bescherming van de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en zal,
naar wij hopen, te zijner tijd worden onderzocht door
\
middel van een opgraving.
Op de kaart van 1717 komt ook de kerk van Woudenberg
voor, waarover straks meer.
De Schans die ook op de kaart wordt aangegeven, is nog
aanwezig.
In 1590 was de Woudenbergse Schans er al. We kunnen goed
zien hoe de weg naar Scherpenzeel om de zuidzijde van de
Schans liep en ook aansloot op de Ekris. De Schans lag
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dus wel op een strategisch punt.
Op het paneel over de verdwenen kastelen komt ook een
nieuwe kaart voor, waarop de plaatsen waar de vroegere
kastelen voorkwamen, worden aangegeven. Dit tot betere
oriëntatie.
Kasteel Groenewoude
Het kasteel waarvan we het meeste weten is kasteel Groenewoude. Een flink aantal etsen en tekeningen geven een
goed beeld van het kasteel in de 18e eeuw en niet alleen
de voorkant maar ook oost- en westzijde werden getekend.
)Na veel zoeken vonden we ook één der oudste kadastrale
opmetingen. Deze opmeting bracht licht in de afmetingen
van de grachten, de toegangsweg en het verband tussen
het nog bestaande inrijhek en de weg naar het kasteel.
Uit al deze gegevens kon een globale reconstructie
worden gemaakt.
In de 'Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden'
wordt op bladzijde 286 het huis alsvolgt omschreven:
"Het vertoont zig als een ouderwetsch gebouw met drie
scherpe gevels leggende in een ruime vijver omringd
van aangename laanen en bosschaadje. Boven de regtervleugel staat eene spits met een dikken appel". Einde
citaat. Bekend is dat Groenewoude omstreeks 1382 moet
zijn gesticht door Willem van Groenewoude, maar zeker
is dit echter niet.
Wel weten we zeker dat het kasteel omstreeks 1838 is
afgebroken. Later werden de grachten gevuld met het
Woudenbergse huisvuil.
( Afmetingen van het kasteel
Het gebouw bestond uit drie elementen. Een gebouw liggende oost-west, dat een afmeting had van 10 x 6.50 m. met
haaks daaraan vastgebouwd aan de oostzijde een vleugel
van 12 x 6.20 m. De beide voorgevels lagen gelijk,
terwijl de achterzijde van het oostelijke deel naar
het noorden uitsprong; aan de noordzijde bevond zich
een laag traptorentje en in de hoek van beide gebouwen
een tot de dakgoot reikende uitbouw (wellicht een traptoren?).
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Tegen het midden van de oostgevel stond een toren met
een zogenoemde uienspits, met als afmetingen 4.50 x
3.50 m. De hoogte van de hoofdgebouwen bedroeg 20 m.
De hoogte van de toren met spits 22.50 m. De ingang
van het kasteel was aan de zuidzijde gelegen en sloot
aan op de brug. Alle gebouwen hadden een kelder
(souterrain), een bel-etage, een tweede verdieping en
een zolder. Aan de noordzijde van het oost-west gelegen
gebouw bevonden zich geen ramen. Het is mogelijk dat
hier tegenaan een ouder gebouw gestaan heeft.
Een tekening uit de Atlas Miedek n.61 uit museum
f
Flehite te Amersfoort, geeft inderdaad tegen het hoofdgebouw een tweede gebouw aan. Doch bouwkundig is dit
niet juist getekend. Op deze tekening komt ook nog een
kapel voor, welke tegen de noordmuur aangebouwd zou zijn.
De gegevens zijn echter te onduidelijk om hiervan een
reconstructie te maken. Op het paneel vinden we ook nog
een tekening van R. Roghman (omstreeks 1640) waarop
Groenewoude zonder toren werd afgebeeld. Er is dus veel
verbouwd.
Zo werd besloten een reconstructie te maken van de situatie in de 18e eeuw, in de tijd van de laatste bewoning.
De ligging van het kasteel
Het hoofdgebouw was omgeven door grachten die een breedte
van 10 - 13 m. hadden. De brug lag aan de zuidzijde en
verbond de voorburcht met het hoofdgebouw. Op de voorburcht stond het nu nog bestaande koetshuis. Deze voorburcht had een afmeting van plm. 30 x 28 m. en was ook
.
geheel omgeven door brede sloten. Aan de zuidzijde was "
een brede brug. Een klein bruggetje verbond de voorburcht
met de Ekris en een ander bruggetje verbond de aan de
oostzijde liggende moestuin en boomgaard eveneens met
de voorburcht. De Groenewoudse steeg had vroeger geen
verbinding met de Ekris. Deze weg sloeg bij de brug van
de voorburcht af naar het zuiden en liep door tot de
huidige steeg waaraan het inrijhek nu nog staat.
De weg waaraan het inrijhek staat vormde destijds een
verbinding tussen de Ekris en de Zegheweg. Twee kaartjes
op het paneel over het kasteel Groenewoude laten de
verschillen tussen nu en vroeger zien.
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De kerk van Woudenberg
Op de kaart van 1717 hebben wij gezien dat de kerk niet
ver van het kasteel aan de Burgwal lag. Dr Kok uit het
vermoeden dat de kerk is voortgekomen uit de slotkapel.
Een bewijs daarvoor is echter nooit gevonden. Een
reconstructie van het gebouw was niet zo erg moeilijk.
Van de allereerste kerk is niets bekend, het zal wel
een eenvoudig houten kerkje zijn geweest. Tekeningen
en etsen vinden we eerst omstreeks 1749. Op een paneel
wordt weergegeven welke veranderingen er in de loop
der tijden aan de kerk zijn aangebracht.
Door middel van plattegronden en etsen kunnen we zien
waaruit die veranderingen bestonden. Het zou te ver
gaan deze allen hier te noemen. Van een kerk met een
hoog koor en een lagere kerk groeide een kerk met een
gelijk dak. Een tijd lang was de toren door twee uitbouwen ingesloten, maar later heeft men die weer afgebroken. De maquette die van de kerk te zien is, geeft dus
een beeld van de oudst bekende kerk in 1750. Een type
kerk dat in deze omgeving wel meer voorkomt.
Een tweede paneel aan de wand geeft als schouwspel vele
interieurfoto's met in het midden een grote foto van
de kerk omstreeks het begin van deze eeuw. Zo is reeds
lang de kerk van Woudenberg voor velen een middelpunt
van geestelijk leven.
Tabaksteelt en tabaksschuren
In het boekje 'Inlandse Tabak' samengesteld door de heer
G.D. Marringa te Woudenberg en uitgegeven in 1980 ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting
Oud Woudenberg, vinden we een beschrijving van het belang
dat de tabaksteelt in het verleden voor Woudenberg had.
Zo tussen 1630 en 1900 vonden vele Woudenbergse gezinnen
een bestaan in de tabaksteelt. Op een paneel op de tentoonstelling wordt hieraan aandacht besteed.
De tabaksschuren die gebruikt werden voor het drogen van
de tabak vormden een belangrijk aspect in het landschap.
Op een kaart van Woudenberg in 1980 is weergegeven hoeveel tabaksschuren er zijn geweest en welke er nog stonden,
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Enkele voorbeelden worden in de vorm van foto's getoond.
We kennen twee typen schuren.
1e. Het zogenoemde Nijkerks-Amersfoortse type dat tweebeukig en hoogwandig was met vertikale ventilatieluiken.
2e. Het 2e type is het Amerongse-Rhenense type dat laagwandig en éénbeukig was; de ventilatieluiken waren
horizontaal opgehangen. Veel van dat soort schuren
zijn in die omgeving nog bewaard gebleven. In Woudenberg kwam echter het eerste type schuur het meeste
voor. Helaas zijn nog maar enkele deels verbouwde
tabaksschuren in Woudenberg te zien.
Twee maquettes van tabaksschuren zijn op de tentoon- 4fc
stelling aanwezig, namelijk een tabaksschuur uit
1750 waar men ook in de schuur kan kijken door een
opengewerkt gedeelte en een tabaksschuur met een inpandige woning.
Deze schuur heeft gestaan aan de zuidzijde van de
huidige Dorpsstraat (vroeger Nieuwe Uitleg) op de
plek waar nu het winkelpand nr. 32 staat.
Hoewel de schuur reeds verbouwd was voor andere
doeleinden, was de oorspronkelijke vorm nog goed te
herkennen.
Op het bijbehorende paneel vinden we twee foto's van
deze schuur. Door middel van tekeningen worden de
type schuren omschreven. Schematisch wordt de aanleg
van een tabaks-akker getoond.
Gerechts- en gemeentehuizen in Woudenberg
Met het oog op de recente uitbreiding van het huidige
gemeentehuis wordt op deze tentoonstelling ook aandacht
geschonken aan de vroegere behuizingen van het gemeen^
tebestuur van Woudenberg. Een paneel geeft door middel van
een bouwtekening van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
en twee foto's een indruk van het oude gerechtshuis wat
in de Voorstraat ter hoogte van de Schoutstraat heeft
gestaan. Het huis is in de 16e eeuw gebouwd en in 1965
afgebroken. Onder de foto's van het oude gerechtshuis
vinden we drie foto's van het huis Voorstraat 22.
Dit pand werd bewoond door AntonïFVan Lunteren en zijn
vrouw Anna Maria van Leeuwen, die caféhoudster was.
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In het begin van deze eeuw krijgt Woudenberg zijn eerste
eigen gemeentehuis. Het was gelegen op de hoek van de
Voorstraat en de Geeresteinselaan en werd gehuurd van
de freules Hooft die op Geerestein woonden.
Op 6 februari 1913 schenken de freules Hooft het huis
en erf aan de gemeente. Drie foto's op het paneel tonen
dit gemeentehuis.
Huize Laanzicht
Op de plaats waar nu het huidige gemeentehuis staat,
stond vroeger Huize Laanzicht. Dit statige huis werd
Älestijds bewoond door de vroegere burgemeester van
Woudenberg, de heer J.B. de Beaufort en zijn echtgenote
Jonkvrouwe C.M. van Asch van Wijck.
Op een paneel is het Huis Laanzicht te zien zoals dat er
uitzag ten tijde van de eeuwwisseling. Het huis werd in
de dertiger jaren wegens bouwvalligheid afgebroken.
Tot voor kort stond achter het huidige gemeentehuis nog
een hondenkennel, behorende bij het oude huis. Ook deze
is nu verdwenen om plaats te maken voor de recente uitbreiding. Twee foto's tonen deze kennel. De enige herinnering aan Laanzicht die ons nu nog rest is het De Beaufortpark, de vroegere tuin van Laanzicht.
Op de rest van dit paneel en het volgende paneel zijn
een serie van 15 foto's te zien van het interieur van
Huize Laanzicht.
Deze unieke foto's kwamen recentelijk in het bezit van
de Stichting Oud Woudenberg. Het zijn reproducties uit
een album wat Jhr Mr J.B. de Beaufort voor dit doel
welwillend ter beschikking stelde. Het komt zelden voor
Ä d a t men zich een zo compleet beeld kan vormen van de
inrichting van een huis uit die tijd.
Het nieuwe gemeentehuis van 1936
Op twee panelen zijn enige foto's aangebracht van de opening van het gemeentehuis dat op de plaats van Huize
Laanzicht werd gebouwd. Het oude gemeentehuis aan De Poort
moest namelijk afgebroken worden om plaats te maken
voor een ruimer kruispunt ter plaatse. Op 24 juli 1936
plaatste men een gedenksteen in de muur van het bordes
van het gemeentehuis. Een foto toont de aannemer A. van
Lunteren met de architect H.A. Pothoven op het bordes.
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Een groepsfoto met de Commissaris der Koningin in de
provincie Utrecht, Jhr Mr Dr L.H.N. Bosch Ridder van
Rosenthal te midden van het gemeentebestuur en vele genodigden op 14 oktober 1936 -de dag van de officiële
opening van het nieuwe gemeentehuis- is eveneens te
bekijken.
Tenslotte worden de bouwtekeningen weergegeven.
In een vitrine op de tentoonstelling, welke inmiddels
weer is verwijderd, waren enkele voorwerpen te zien die
met het bestuur der gemeente te maken hadden.
Twee stukken betreffende het gemeentewapen.
1e. Een afschrift van het verzoek aan de Hoge Raad van
Adel, gedaan door het gemeentebestuur van Woudenberg^Ä
om toestemming te krijgen een wapen te mogen voeren
d.d. 20 mei 1818.
2e. Een ordonantie d.d. 15 juli 1818 van de Hoge Raad
van Adel waarop een beschrijving van het gemeentewapen wordt gegeven. Dit wapen is afkomstig van de
ridderhofstad Groenewoude. Bij Koninklijk Besluit
van 22 juli 1953 werd daaraan een gouden kroon van
bladeren en twee paarlen toegevoegd.
Een foto uit 1876 liet de Woudenbergse gemeenteraad zien.
De gemeentebode K. van Ginkel droeg op die foto de zogenoemde Bodebus, die nu nog bij officiële gebeurtenissen
wordt gedragen door de huidige gemeentebode. Ook dit
voorwerp was in de vitrine te zien. Voorts was de
voorzittershamer aanwezig, die heden nog gebruikt wordt
door de burgemeester, evenals een lakstempel van de
gemeente en een voorbeeld van verschillende uitvoeringen
van het gemeentewapen op papier.
Tot de inventaris van de raadskamer in het gemeentehuis ^ ^
aan de Voorstraat behoorde sedert 1906 een geelkoperen ^ P
collectebusje dat bij huwelijksvoltrekkingen ten behoeve
van de diaconie in de raadkamer werd geplaatst.
Ook dit busje werd in de vitrine geëxposeerd.
Tenslotte mogen we nog opmerken dat de tentoonstelling
niet de pretentie heeft een compleet beeld te geven van
de historie van Woudenberg, doch meer de toeschouwer
een kijkspel biedt over enige aspecten die naar voren
kwamen tijdens het onderzoek dat voorafging aan de
vervaardiging van onder meer de maquettes en de afbeel163

dingen die daarbij uit het verleden tot ons kwamen.
De Stichting Oud Woudenberg streeft er onder meer naar
deze beelden uit het verleden te verzamelen en zodoende
de kennis hierover te bevorderen.
Aan de totstandkoming van de tentoonstelling werkten mee:
Het Gemeentebestuur van Woudenberg.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.
fcDe Stichting Museum Flehite te Amersfoort.
PDe Stichting Kastelen Documentatie te Muiderberg.
De Firma Hubo te Woudenberg.
Inter Shop Center/J. van Lambalgen B.V. te Woudenberg.
Bloemen en Plantendecoratie Bloemin B.V. te Woudenberg.
Coördinatie: de tentoonstellingscommissie van de
Stichting Oud Woudenberg.

F.D.L. Roodschild Koning

*
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DONATEURSAVOND OP 20 NOVEMBER 1984
Groot was op 20 november 1984 de belangstelling voor de
donateursavond van de Stichting Oud Woudenberg in Hotel
Schimmel. Meer dan 250 belangstellenden waren gekomen
om te luisteren naar hetgeen de heer Joh. Lagerweij
uit Scherpenzeel te vertellen had over de Grebbelinie
en haar geschiedenis en om te kijken naar de film, die
het Harmonie-gezelschap Fidelio in 1952 heeft laten
maken over het dorp Woudenberg en zijn inwoners.
De voorzitter van de Stichting Oud Woudenberg, de heer
C.J. van Ekris, toonde zich in zijn openingswoord
dankbaar voor de grote opkomst van de donateurs.
De Grebbelinie en haar geschiedenis
De heer Lagerweij begon zich af te vragen wat de Grebbelinie, lopende van Rhenen tot Spakenburg met een
lengte van 77 km. eigenlijk is; een reservaat of een
monument. Gelet op de rijke historie van deze Grebbelinie kan er zeker worden gesproken van een monument.
Degenen, die de prachtige dia's hebben gezien en de
deskundige toelichting hebben gehoord moeten wel tot
de conclusie komen dat er zeker ook sprake is van een
uniek natuurreservaat. De flora en fauna, die men op
de Grebbelinie kan aantreffen doet menig natuurliefhebber smullen.
Wateroverlast
Het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Veluwe-massief is vanouds een moerassig gebied met onder
andere veengronden, waarin het water bij een dijkdoorbraak gretig zijn weg wist te vinden.
Dit heeft tot veel wateroverlast geleid.
Het turfgraven in de Rhenense venen heeft omstreeks
het midden van de 16e eeuw zo'n omvang aangenomen
dat in 1549 Veenendaal gebouwd wordt.
Voor afvoer van turf wordt een kanaal gegraven naar
de Lunterse beek. Zo komt de Schoonderbeekse Grift
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tot stand (in Woudenberg genoemd: de Grift).
In 1560 wordt dit kanaal aangesloten op de in 1483 gegraven Bisschop Davids Grift.
Een reeks van doorbraken van de zogenoemde Grebbedijk
(in 1595, 1643 en 1651), waardoor het gehele gebied
tussen Veenendaal tot voorbij Amersfoort onder water
kwam te staan, levert op 7 september 1652 het
'Octrooi tot het leggen van een Slaperdijk' op, bedoeld
als waterkering voor het Utrechts gebied. Het verschil
^in waterpeil tussen de Rijn en de voormalige Zuiderzee
bedroeg soms meer dan zes meter.
Tussen 1935 en 1939 wordt het Valleikanaal gegraven,
dat de funktie krijgt van afwateringskanaal in het
Valleigebied.
De Grebbelinie
Tijdens de 80-jarige oorlog liet men het oog vallen op
de moerassige landstreek tussen Utrecht en Gelderland.
In 1582 - 1590 werd onderzocht of er een mogelijkheid
te vinden was om een inval in het Sticht en Holland
vanuit het oosten te voorkomen. Dit resulteerde in de
bouw van een schans te Woudenberg. Hier bleef het
voorlopig bij.
In 1672 kwam de Gelderse Vallei opnieuw in de aandacht.
Het ging nu om de vraag of er een volledige waterlinie
zou kunnen worden aangelegd. Er ontstond een heftige
discussie tussen voor- en tegenstanders, met als resultaat dat werd afgezien van de aanleg van de Grebbelinie.
Andermaal raakte de Gelderse Vallei in het vergeetboek.
Het duurde tot het uitbreken van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740 - 1748) voordat de waterlinie opnieuw
aktueel werd. Tussen 1742 en 1755 kwamen de eerste
werken van de Grebbelinie tot stand. In de jaren 1785 1786 vond een uitbreiding plaats, alsmede in 1793 en in
1799.
In de winter van 1794/1795 faalde de Grebbelinie omdat
het inundatiewater bevroor, zodat de opgeworpen hindernis
geen enkele betekenis meer had en de linie overhaast
verlaten moest worden. Zonder gevechten viel de Grebbelinie in Franse handen.
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Na de Franse overheersing werden er geen kosten meer gemaakt aan de Grebbelinie. Voor- en tegenstanders bleven
'bekvechten' over de waarde van deze verdedigingslinie
totdat in 1860 werd bepaald dat de Grebbelinie weer in
een zodanige staat van onderhoud moest worden gebracht
dat zij krachtig en zo lang mogelijk te verdedigen zou
zijn. Spoedig en wel omstreeks 1866 werden de onderhoudswerkzaamheden afgebroken in verband met de invoering van een ander verdedigingsstelsel.
Daarna raakte de Grebbelinie in verval. In 1939 - 1940
werd de Grebbelinie weer in staat van verdediging gebracht.
De oude vervallen verdedigingswerken werden gedeeltelijk^^
als tijdelijk onderkomen en gevechtsopstelling ingericht^
door de troepen te velde zelf. Het gehele gebied werd
geïnundeerd. In 1940 had de Grebbelinie tot taak de
Duitsers te weren. De Grebbelinie: opgeknapt uit een
verwaarloosde toestand met veel zweet en doordrenkt
met bloed getuige de 500 herdenkingskruizen bij het
monument op de Grebbeberg.
Belangrijke
1. Fort aan
2. Batterij
3. Stelling
4. Werk aan
5. Voorwerk
6. Voorwerk
7. Voorwerk

verdedigingswerken:
de Buurtsteeg
op de Schalmdijk
van Jufvrouwwijk
de Daatselaar
aan de Engelaar
op de Roffelaarsekade
op de Aschattersteunkade

Daarnaast kunnen nog worden genoemd:
8. De Slaperdijk
9. De Groeperkade
10. De Lambalgerkeerkade
11. De Roffelaarsekade
12. De Aschattersteunkade

^^
Jp

Toekomst Grebbelinie
De Grebbelinie heeft als verdedigingslinie definitief
geen funktie meer in de toekomst. De Grebbelinie is thans
in beheer bij Staatsbosbeheer, die zorgt voor de restauratie van de verdedigingswerken, zodat de Grebbelinie
met z'n rijke historie voor het nageslacht blijft bewaard.
Grote delen van het reservaat met z'n prachtige natuurschoon zijn opengesteld voor wandelaars.
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Donateurs, die nader kennis willen maken met de Grebbelinie, worden geadviseerd het boekwerk van Blommesteyn
over de Grebbelinie, uitgegeven door de Stichting
Menno van Coehoorn, te lezen.
Fidelio-film van 1952
Na de pauze kwam de film aan de orde, gemaakt in opdracht
van het Harmoniegezelschap Fidelio over straten, verenigingen, bedrijven etc. Deze uit het jaar 1952 daterende
film maakte heel wat tongen los. In 32 jaar kan er veel
veranderen en dat laat deze film duidelijk zien.
I van op de film voorkomende Woudenbergers zijn inmids overleden. Het is uitermate belangrijk dat deze
film wordt voorzien van een geluidsband, waardoor de
film nog meer dan nu reeds het geval is aan waarde zal
winnen.

K

Het bestuurslid van de Stichting Oud Woudenberg, de heer
W. van der Wiel, gaf als rasechte Woudenberger een toelichting bij de film.
De schrijver van dit verslag is in januari 1953 in Woudenberg komen wonen en kan zich als niet geboren en getogen Woudenberger nog veel van het toenmalige dorp met
z'n inwoners herinneren wanneer de beelden van de film
aan hem voorbij flitsen.
Het is niet eenvoudig veel over deze film te schrijven.
Men moet de beelden zien en dan gaan ze voor je leven.
Slot van de avond
De voorzitter bedankte de heer Lagerweij voor z'n unieke
^jdrage over de Grebbelinie met de prachtige dia's;
Wli heer D. Ruijter van Fidelio voor het vertonen van de
film en de heer W. van der Wiel voor de toelichting op
deze film, waarvan een copie is gemaakt met een financiële bijdrage van de Stichting Oud Woudenberg.
Al met al een goede avond voor Oud Woudenberg met een
fijn publiek, dat genoten heeft.
G.D. Marringa
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100 JAAR HOTEL SCHIMMEL
Ter gelegenheid van 100 jaar Hotel Schimmel is er een
speciale Klapperman uitgegeven. Het eerste exemplaar
kreeg de voorzitter van de Stichting Oud Woudenberg op
7 januari 1985 uit handen van de heer Schimmel op de
feestavond in Hotel Schimmel aangeboden.
Dit was voor de heer C.J. van Ekris aanleiding om nog
^
wat historische gegevens van 100 jaar geleden, die niet
in De Klapperman staan vermeld, aan zijn dankwoord te
verbinden.
"In 1885 bedroeg de totale oppervlakte van de gemeente
Woudenberg 3795 H.A. en wel ruim 120 H.A. groter dan
thans het geval is. Het aantal inwoners per 1 januari 1885 was 2364. Woudenberg was in die tijd veel meer
dan heden het geval is een agrarische gemeente met
iets meer akkerbouw dan weiland. Het werk op de boerenbedrijven moest vrijwel allemaal nog handmatig geschieden. Dit blijkt wel uit het feit dat slechts één zaaimachine, één paardenhooihark en twee handelswerktuigen
voorradig waren.
Door de eeuwen heen is er altijd behoefte geweest aan
onderkomens om samen met anderen bijeen te zijn en een
borreltje te drinken. Ook in Woudenberg. In 1885 waren
er dan ook tien vergunningen verleend voor de verkoop
van sterke drank, waarvan drie aan de Voorstraat en
^
wel ten name van A. van den Broek, Jozef Gabriels en
de weduwe Van Lunteren.
De overige vergunningen stonden op naam van C. van de
Wetering in de Uitleg (nu Dorpsstraat), Grietje Bloemheuvel aan de Dorpsstraat (waarschijnlijk Cafe De
Poort) en Van Kolfschoten van de Pyramide van AusterIn hét gebied van Woudenberg, dat in 1960 is overgegaan naar Scherpenzeel, waren drie vergunningen en
wel op naam van Terburg aan de Holevoet, T. van Schalk
aan de Achterstraat en Evert Schimmel van 'De Holevoet
(overgrootvader van de gastheer).
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De 10e vergunning stond op naam van Arie Schimmel van
het Stationskoffiehuis, grootvader van de gastheer.
Dat er altijd concurrentie is geweest blijkt wel uit
het aantal vergunningen. De familie Schimmel is die
concurrentie nooit uit de weg gegaan. Integendeel steeds
versterkt zijnde Schimmels uit de strijd te voorschijn
gekomen. De akkomodatie waar vanavond het jubileumfeest
wordt gehouden getuigt hiervan.
Maar ook ruim 100 jaar geleden toonde overgrootvader
Schimmel reeds zijn ondernemingsgeest. Op 17 december
1880 begon Evert Schimmel een diligence-dienst voor
^ervoer van personen vanaf zijn woning aan de Holevoet
naar Amersfoort en op 18 december van dat jaar naar
Utrecht en wel één keer per week op vrijdag naar
Amersfoort en één keer per week naar Utrecht. Op deze
dagen was er zowel in Amersfoort als in Utrecht markt.
De rijtuigen moesten worden gekeurd.
De ene wagen was geschikt voor 12 personen en 1000 kg.
goederen en de andere wagen kon negen personen en 500 kg.
goederen vervoeren. De voerlieden moesten minimaal 18 jaar
oud zijn en aan bepaalde eisen voldoen.
Ook hier weer concurrentie. Ene J. Weppelman onderhield
een diligence-dienst van Veenendaal naar Utrecht en
eveneens op zaterdag. Weppelman vertrok 's morgens om
half vijf uit Veenendaal en was om zes uur in Scherpenzeel om verder richting Utrecht te gaan. Evert Schimmel
was echter niet voor één gat te vangen en vertrok een
half uur eerder uit Scherpenzeel richting Utrecht met
zo mogelijk de klanten van Weppelman.
p n 1886, kort na de opening van de spoorlijn AmersfoortKesteren, kwam er zich een nieuwe concurrent voor Evert
Schimmel melden. De ondernemers Van Bennekom en Blanken
uit Scherpenzeel begonnen vanaf het logement De Prins
een omnibusdienst naar het station Woudenberg-Scherpenzeel. Dit was voor zijn zoon Arie Schimmel van het Stationskoffiehuis aanleiding ook een koets met paarden
aan te schaffen om de reizigers vanaf het station naar
de plaats van bestemming te brengen".
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De voorzitter van de Stichting Oud Woudenberg bracht dank
aan de heer Schimmel voor het aandragen van gegevens en
de bekostiging van De Klapperman, waarin de geschiedenis
van 100 jaar Hotel Schimmel wordt beschreven.
Onder aanbieding van de felicitaties ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan, overhandigde de heer Van Ekris
een ingelijste reproductie van de officiële bekendmaking
uit 1880 van"de diligence-dienst van wijlen overgrootvader Evert Schimmel als geschenk van de Stichting Oud
Woudenberg.
Dankwoorden waren er ook voor de heren G.D. Marringa,
Th. van Straalen en J.J. Timmer, die veel vrije tijd
hebben besteed aan het schrijven, de opmaak en de
samenstelling van De Klapperman '100 jaar Hotel Schimmel'
G.D. Marringa

*

JAARLIJKS UITSTAPJE NAAR GOUDA
Zaterdag 21 september jongstleden organiseerde onze
stichting de jaarlijkse excursie. Deze keer ging de
reis naar Gouda.
Evenals voorgaande jaren was ook nu weer een uitstapje gepland dat in een halve dag te volbrengen is.
Dat dit in goede aarde valt bleek ook nu weer uit het
grote aantal van rond de 90 deelnemers.
Keurig op tijd was een ieder om 12.45 uur aanwezig bij
het Verenigingsgebouw aan de Schans, waar de bussen
van de firma H.G. van Vlastuin klaarstonden.
Deze brachten ons vlot naar de pijpen- en kaasstad.
Daar aangekomen maakten we een korte wandeling langs
de Waag en het prachtige raadhuis om bij ons reisdoel,
de Sint Janskerk met haar beroemde glas-in-loodramen
te komen.
In de kerk fungeerde koster Metselaar als gids. Op
boeiende wijze gaf hij toelichting op de mooie voorstellingen van de ramen. Uit alles bleek dat onze gids
in zijn werk opging. De heer Metselaar is, zoals hij
meedeelde, lid van een Engelse kostersvereniging en hij
had zich een in Engeland gebruikelijke sierlijke toga
aangeschaft met bijbehorende staf. Een prettige stem en
een vlotte voordracht maakte het luisteren tot een genoegen.
De tijd vloog om en van wat rondwandelen in de omgeving
of op de markt kwam weinig, want om 15.45 uur werden we
weer bij de Waag verwacht om naar de gereedstaande
bussen te wandelen. Deze brachten ons vlot naar het
oude stadje Schoonhoven, waar we in Café-Restaurant
Belvédère, schitterend aan de rivier de Lek gelegen,
op koffie of thee met cake werden onthaald.
Keurig op tijd, voor 19.00 uur, waren we weer in Woudenberg terug.
Behalve de chauffeurs, is ook een woord van dank voor de
excursie-commissie op zijn plaats, bestaande uit de heren C.J. van Ekris, G.J. Jetten, J. Moesbergen en
W. van der Wiel.
G. Moesbergen
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