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De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december
1955 s stelt zich ten doel s
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?, M.J. Hendrikse, Stationsweg 48s
3931 ES Woudenberg
Telefoon (03498) 1534
Donatie minimaal f. 10>-- 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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BESTUURSWISSELINGEN
Door het overlijden van onze penningmeester de heer J„
Moesbergen, ontstond er in oktober vorig jaar een vacature in ons bestuur. Gezien het belang van deze funktie,
hebben wij gemeend zo snel mogelijk in de ontstane vacature te moeten voorzien. In de bestuursvergadering van
13 november 1985 werd de naam van de heer Ho Wildschut
als kandidaat genoemd. De heer Wildschut werd aangezocht
en heeft zich bereid verklaard de funktie van penningmeester te aanvaarden.
Onze secretaris, de heer G. Moesbergen, had reeds geruime
tijd geleden te kennen gegeven dat hij per 31 december
1985 zijn funktie wenste neer te leggen. Gezien de grote
omvang van dit werk, was een brede oriëntatie voor zijn
opvolging nodig. Wij vonden de heer M.J. Hendrikse bereid het secretariaat van de stichting op zich te nemen.
Door de toenemende werkzaamheden voor het secretariaat
v/as er behoefte aan een tweede secretaris. Mieneke Blokhuis die al deel uitmaakte van de Werkgroep Publiciteit,
hebben wij gevraagd om als tweede secretaresse van het
bestuur te willen fungeren. Verzekerd van haar nauwkeurigheid, betekent haar komst in het bestuur een verdere
versterking. Namens het bestuur heet ik alle hiervoor
genoemde leden van harte welkom en samen hopen wij ons
volledig te kunnen inzetten voor de belangen van de
stichting.
Op 17 februari jongstleden hebben wij van de heer G.
Moesbergen afscheid genomen. Ruim negen jaar heeft hij
zich volledig en belangeloos ingezet voor de Stichting
Oud Woudenberg. Ik denk hierbij aan de voorbereiding
van de vergaderingen, de notulering, het maken van notities, de correspondentie, het fotograferen van objecten die dreigden te verdwijnen, het vertonen van diaseries, de jaarverslagen en de donateursadministratie.
De stichting heeft veel aan hem te danken. Met veel waardering zien wij op deze periode terug. Onze dank gaat
ook uit naar mevr. Moesbergen voor de steeds genoten
gastvrijheid. Wij hopen dat ze samen in gezondheid nog
vele jaren de activiteiten van 'Oud Woudenberg' mogen
blijven volgen.
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Namens het bestuur
° J ° v a n Ekris, voorzitter
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NIEUWE DONATEURS
De volgende nieuwe donateurs heten wij hartelijk welkomMevrouw A.G.W. Kleinveld- van Herwaarden, Slappedel 14,
Woudenberg
H. Harrewijn., Koningslaan 21 , Woudenberg
A. Okbuijsen, J.F. Kennedylaan 129, Woudenberg
J.G. Klumpenaar, van Hogendorplaan 37, Woudenberg
Mevrouw C.J.M, Breij, Geeresteinselaan 67, Woudenberg
K. Breeman, Burgwal 48, Woudenberg
F = van de Lagemaat, Zeisterweg 53, Woudenberg
J,W, van Laar, Vondellaan 70, Woudenberg
D.C. de Kruif, Haarweg 123, Overberg
G.F. Tomey, van der Duin van Maasdamlaan 1, Woudenberg
Met de bovenstaande aanmeldingen is het aantal donateurs
gestegen naar 439.
M.J. Hendrikse, secretaris
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INGEBRUIKNAME OUDHEIDKAMER/WERK- EN OPSLAGRUIMTE
Tijdens een bijeenkomst met het gemeentebestuur van
Woudenberg, te houden op maandag 26 mei aanstaande,
zal de gereedgekomen oudheidkamer/werk- en opslagruimte op de zolder van het gemeentehuis door burgemeester H. Harrewijn officieel aan de Stichting
Oud Woudenberg in gebruik worden gegeven,,
Na maanden van veel (bouw)activiteiten op de zolder
van het Woudenbergse gemeentehuis, gaat een lang
gekoesterde wens van onze stichting in vervulling«
Het bestuur van de Stichting Oud Woudenberg is de
gemeenteraad en burgemeester en wethouders zeer erkentelijk voor de verleende medewerking bij de totstandkoming van dit onderkomen.
Sedert de oprichting van de Stichting Oud Woudenberg
in 1955, werden de bezittingen, verzamelingen en
papieren bij verschillende bestuursleden thuis bewaard. Aan die situatie is nu een einde gekomen en
hebben wij een doelmatige ruimte om de vele aanwinsten in de vorm van foto's, boeken, tijdschriftens
kranten en voorwerpen te inventariseren en centraal
te bewaren.
Wij kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent hoe
ons nieuwe onderkomen er uitziet. Helaas is het om
praktische redenen niet mogelijk de donateurs op
26 mei te ontvangen. Wij stellen ons voor in het
najaar enkele 'open dagen' te organiseren, waarop
een ieder gelegenheid wordt geboden alles op z'n
gemak te komen bekijken. Nadere mededelingen daarover vindt u inleen volgend Mededelingenblad.
Wilt u eerder in de gelegenheid worden gesteld om
een kijkje te nemen, maakt u dan telefonisch een
afspraak met de heer K.C. van Lunteren, Voorstraat 22-a, Woudenberg, telefoon (03498) 4119.

Het bestuur
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NIEUWE AANWINSTEN
Een lange reeks van nieuwe aanwinsten is dit keer te melden,
Uit de vele schenkingen van donateurs en andere belangstellenden mogen wij afleiden dat het werk van de Stichting Oud
Woudenberg positief wordt gewaardeerd en een groeiende belangstelling krijgt o
Een ieder die de stichting een schenking heeft gedaan in de
vorm van boeken, foto's of anderszins, dan wel medewerking
verleende om foto's te laten reproduceren, willen wij daarvoor bijzonder danken.
Boekwerken e.d.
Inventaris van het archief van het voormalig huis Bruinenburg te Woudenbergs 1614-1966 (fam. De Kruif- Versteeg)
Onderhoud en verbetering van Grind- en Steenslagwegen,
uitgave van de ANWB, 1914. (Jkvr. C.M. de Beaufort, Leusden)
Verslag over den landbouw in de prov„ Utrecht gedurende
het jaar 1914, door W.H. de Beaufort. (Jkvr. C.M. de Beaufort, Leusden)
De hydrografische gesteldheid der Geld. Vallei, door
W.H. de Beaufort., 1932. (Jkvr. C.M. de Beaufort, Leusden)
Overzicht 1841-1961 van het Genootschap voor Landbouw en
kruidkunde in Utrecht; W.H. de Beaufort. (Jkvr. C.M. de
Beaufort, Leusden)
Een en ander over de geschiedenis van de landbouw in de
prov. Utrecht, W.H. de Beaufort, 1949.
Leert goed te doen, kinderkrantje uitgegeven door een
gelijknamige vereniging, 2e jrg. nr. 1, nov. 1912.
(Jkvr. C.M. de Beaufort, Leusden)
Feestgedicht door H. Haanschoten, t.-g.v. het jubileum
van J. Douma, directeur van de Roomboterfabriek De Vooruitgang. (Jkvr. C.M. de Beaufort, Leusden)
Verslag uit het tijdschrift Het Leven, 3 mei 1930, betreffende de roofoverval op 25 april 1930 op Groot Egdom.
(H. van Harten)
Vestingwerken, uitgave van de Stichting Menno van Coehoorn.
(J. Sneep)
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- Jaarverslag 1984 van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.
- Stafkaart nr= 447, Woudenberg 1905= (F.D.L»
Roodschild Koning)
- Fotocopieën van de Nederstichtse Leenacten, blz»
204,447 - 451 , 502, (A. van Gent, Barneveld)
- Kanaal door de Gelderse Vallei, 1877,
- Een woord over het Gelderse-Vallei-kanaal door
J.A»A, Waldorp»
- Aantekeningen op het ontwerp van een Kanaal voor
de Gelderse Vallei door J»G„ van Gendt Jr, 1878»
- Kanaal van Amsterdam door de Gelderse Vallei naar
de Waal, door H.H. Henket»
- Verzameling van stukken betreffende pogingen om
het Noordzeekanaal door de Gelderse Vallei met den
Bovenwaal in verbinding te brengen» uitgave op
last van het gemeentebestuur van Amsterdam, 1880»
- Nota betreffende de Afwatering der Gelderse
Vallei, 1887,
- Nota betreffende de Afwatering der Gelderse Vallei in verband met kanaalaanleg, door W.B» van
Goor, 1917»
- Critische beschouwingen inzake de aanleg van een
verbeterde Scheepvaartweg van Amsterdam naar den
Bovenrijn, in 1925 uitgegeven door de Kanaalvereniging De Gelderse Vallei» (Ing„bur. Dwars en
Verhey)
- Reglement van de Zangvereniging De Lijster.
- Doop- en huwelijksregisters van Woudenberg, Geerestein, Leusden en Renswoude, Eemlandse-klappers
nrs» 4-15-16-17» (aangekocht)
- Lesboekje Ned»Taal, auteur J»L»Ph. Duyser, uitgegeven in 1896 bij de fa J.B. Wolters te Groningen» (H, Wijnberg)
Poto!s
- twee foto's van naaischolen» (Mw Willemsen- Verbeek)
- foto van gerij voor Huize Laanzicht met Job
Wolfswinkel als koetsier. (Mw Van Wijk- van Donselaar)
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- foto boerderij Hoevelaar 1668 - 1968,(C. wolswinkel
- 210 foto's van de B.D.U. te Barneveld, geplaatst in Da
Woudenberger.
- 15 kruideniers-zakken. (A.W. van der Linde)
- zeven foto's van de Bruinenburgersluis. (G.D. Marringa)
- nog eens 312 foto's van de B.D.U. te Barneveld, geplaatst
in De Woudenberger.
- schoolfoto uit 1929 met mej. Glastra. (C. Wolfswinkel van
Klein Haksfoort)
- diverse foto's, o.a. jubileum Roomboterfabriek en bevrijdingsfeesten (Fam. Van Garderen)
- zes dia's s o.a. van huis West van de Rumelaarseweg ( G. van
de Lagemaat)
- twee schoolfoto's. (S.J. Vermeulen)
- foto van kinderzanggroep in Amsterdam uit 1935, leiders
meesters Horsmeijer en Huybregtse. (Mw J. v.d. Kraatsv.d. Vlierd)
- zeven interieurfoto's van de in 1984 gesloopte tabakschuur
ten noorden van de Dorpsstraat.(J.J.A. van der Breggen)
- twee foto's Oranjecomité met hoge hoeden en schoolfoto
met de meesters R. Boeschoten en Van Amerongen.(G. den
Daas)
- foto Bewaarschool anno 1932 en ansichtkaart GemeentehuisGroene Kruisgebouw. (C. Bruggink)
- zeven fotokaareen Westerwoud. (A. van Gent)
- 144 foto's van de B.D.U. te Barneveld, mei 1985, geplaatst
in De Woudenberger.
- 18 foto's expositie gemeentehuis 1985. (F.D.L. Roodschild
Koning)
- 48 foto's van de B.D.U. te Barneveld, juni/augustus 1985,
geplaatst in De Woudenberger.
- foto van de fam. P. de Lange met militairen uit de mobilisatie 1939/1940. (C. Wolswinkel)
- nog eens 48 foto's van de B.D.U. te Barneveld, augustus/
september 1985, geplaatst in De Woudenberger.
- schoolfoto uit 1932 van de eerste klas met Mej. Brandt.
(Mw De Kruyff- de Kruif)
- 170 foto's van de B.D.U. te Barneveld, september/november
1985, geplaatst in De Woudenberger.
- nogmaals 170 foto's van de B.D.U. te Barneveld, december
1985/februari 1986, geplaatst in De Woudenberger.
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Maquette's, tekeningen, voorwerpen
- vier fraaie maquette's van Herv. kerk, kasteel
Groenewoude en twee tabakschuren. (gemaakt en
geschonken door F.D.L. Roodschild Koning)
- reconstructie-tekening van het hoofdgebouw van
Huize Geerestein omstreeks 1646« (F„D.L, Roodschild Koning)
- een uit de mobilisatietijd 1939/1940 daterend
bord "Hulpverbandplaats Lagemaat5',, (Co Wolswinkel)
- drie gele IJsselstenen, ca 300 jaar oud,
(C. Wolswinkel)
- ingelijste afbeelding van Klein Geerestein nog
zonder toren.(Mw To van Oosterom- Jetten3 via de
Gez. Koudijs)
G. Moesbergen

OVERPEINZINGEN BIJ EEN STEL SCHERVEN
Bij werkzaamheden op het terrein van de heer L.H.
van de Lagemaat, de Heygraeff 9 te Woudenberg, vond
deze op de plek waar vroeger een bakhuis heeft gestaan een aantal scherven van aardewerk. Rood-bruin
aardewerk met loodglazuur. Aan het soort aardewerk
is te zien dat we hier te maken hebben met inheems
werk van klei gebakken die afkomstig kan zijn uit
het stroomgebied van onze grote rivieren. Bij nadere beschouwing blijkt dat de scherven van twee verschillende vrij grote potten afkomstig zijn. Na veel
passen en meten komen we tot de slotsom dat de grootste pot ongeveer 46 centimeter hoog moet zijn geweest
en de kleinere 35 centimeter. Elke pot had twee verticaal geplaatste oren5 versierd met omgeslagen lippen.
Beide potten waren voorzien van een zogenoemde standring onder de bodem. Gezien de omvang en de hoogte
mogen we aannemen dat we hier te doen hebben met
twee voorraadpotten uit de 18e eeuw (eind 1700).
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Zulke potten werden in die tijd gebruikt om daarin meel en
dergelijke te bewaren, Zo'n kleine 200 jaar geleden schepte
moeder de vrouw meel uit deze pot om koeken of brood te
bakken in het bakhuis,,
Hoe heeft die vrouw er uitgezien, hoe woonde ze? Hoe leefde ze'
Merkwaardig wat voor vragen er opkomen bij het vinden van
een stel scherven. Nu weten we door overlevering en geschiedschrijving heel wat over deze tijd o
Door de eeuwen heen hebben de mensen getracht een duidelijk
inzicht te krijgen in de cultuur- en levensgewoonten van
hun voorvaderen. Oude resten van Egyptische, Griekse en Romeinse bouwwerken spraken een taal tot de verbeelding van
de navorsers die een magnetische werking op hen uitoefende.
De resten van oude steden in Voor-Azië kwamen aan het licht en
vaak vond men in de zogenoemde tels (heuvels van puin) in
Israël cultuur op cultuur gestapeld, stad op stad. Door de
eeuwen met stof en aarde bedekt hielpen ze ons met het begrijpen van de ontwikkeling die de mensheid doorliep. Hoogontwikkelde culturen vergingen en maakten plaats voor een
vrij simpele levensstijl.
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Ook de resten uit prehistorische tijd vertelden
ons van de langzame en zeer vlugge ontwikkeling
en verval van volkeren. In ons eigen land speuren
ijverige archeologen naar resten van oude nederzettingen om beter de omstandigheden te verstaan
waaronder de bewoners van ons deltaland in die tijd
leefden en werkten. Veel blijft er in het oude verleden verzonkens maar ook veel kwam tot klaarheid
dankzij de spade van de gravers in moeder aarde.
Helaas ging ook veel verloren door ondeskundigheid
of onverschilligheid. Vaak is het zo dat velen alleen de geldelijke waarde van oude dingen waarderen
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kunnen opbrengen. Het is daarom van het grootste
belang dat de bouwers en de gravers van de toekomst,
onze kinderen dus, enig begrip en belangstelling
wordt bijgebracht van hetgeen er onder de begane
grond van hun woning en land te vinden kan zijn.
Het is vooral van betekenis de leek ervan te overtuigen dat niet alleen de prachtige gave exemplaren van potten en schalen van aardewerk van belang
zijn, maar dat ook een simpele hoeveelheid scherven
ons veel over het voorgeslacht kan vertellen,
De Werkgroep Archeologie van de Stichting Oud Woudenberg, bestaande uit de heren G.J. Jetten,
FoD.L. Roodschild Koning en W. van der Wiel, heeft
onder meer de taak vondsten uit de bodem van Woudenberg te registreren, te determineren en te verzamelen,
Vondstmeldingen kunnen worden gedaan bij de heer
FoD.L, Roodschild Koning, Nico Bergsteynweg 21,
Woudenberg, telefoon (03498) 1718.
Belangrijke vondsten worden via deze werkgroep gemeld
bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
F„D„L„ Roodschild Koning
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DIA-LEZING OVER MOBILISATIE EN OORLOG 1939/1940
De jaarlijkse donateursavond, gehouden op 19 november 1985,
stond in het teken van de mobilisatie in 1939 en de oorlogsdagen van mei 1940. De Scherpenzeelse onderwijzer Kees
Cramer heeft aan de hand van vele verhalen van oud-strijders
en fotomateriaal een boek geschreven onder de titel 'De
Gelderse Vallei in de mobilisatietijd en meidagen 1940'.
Daarnaast heeft hij van de aan hem beschikbaar gestelde"
foto's een dia-serie gemaakt.
Op uitnodiging van de Stichting Oud Woudenberg werd Kees
Cramer bereid gevonden een dia-lezing voor de donateurs te
houden« Spreker gaf een impressie over het ontstaan van de
oorlogsdreiging. Op 29 augustus 1939 werd de algemene mobilisatie in ons land afgekondigd. Ten opzichte van het zwaar
bewapende
Duitsland stond een zwak Nederlands leger van'
ongeveer 350.000 manschappen. De Koninklijke Luchtmacht had
een klein aantal verouderde toestellen. De verdedigingswerken van de Vesting-Holland lagen er in 1939 net zo bij als
in 1890. De diensttijd was verkort tot % maand. Er werden
kanonnen gebruikt die dateerden van 1878 en 1880. Het Nederlandse leger had één Franse tank uit de Eerste Wereldoorlog.
Zo ging Nederland de mobilisatie in. De verdediging van ons
land kon zich dan ook slechts op enkele belangrijke punten
concentreren en daarvoor werd onder andere het gebied van *
de Grebbelinie aangewezen. Door middel van stellingen en
inundaties moest er een verdedigingslinie worden opgeworpen
voor het leger.
Dia's werden getoond van de aankomst van de gemobiliseerden
en het schamel oorlogsmaterieel, de inkwartiering van de
saldaten bij inwoners van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, scms onder slechte hygiënische toestanden op de hooiof strozolder boven de koeien en varkensstallen, waar het
koud en tochtig was. Vele stadjers maakten voor het eerst
kennis met de agrarische luchtjes. Anderen waren gelukkiger
door bij burgers of in bedrijfsgebouwen te worden ingekwartierd.
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üe legeronderdelen moesten zelf er voor zorgen dat
er vrijwel geheel nieuwe verdedigingsstellingen
werden ingericht. Er bleef daarom weinig tijd over
om legeroefeningen te houden zodat de soldaten
die de Grebbelinie moesten verdedigen geheel niet
mentaal op de komende oorlog werden voorbereid.
De dia's lieten duidelijk zien hoe het Nederlandse
leger aan de rand van de waterlinie een verdedigingsgordel ging opbouwen met het provisorisch
beschikbare materiaal. De inundatie van de landerijen had tot gevolg dat verschillende boerderijen
moesten worden ontruimd en de bewoners moesten
elders onderdak vinden voor zichzelf en het vee.
Om een goed schootsveld te krijgen werden er ook
boerderijen met de grond gelijk gemaakt.
Zo verstreek de herfst 1939 en kwam de winter en
hoei Het werd een zeer strenge winter en de in aanleg
zijnde tankgrachten dreigden dicht te vriezen. Dat
mocht natuurlijk niet want als de vijand nu kwam
werd het hem door de bevroren tankgrachten gemakkelijk gemaakt om zich over het ijs te verplaatsen.
Dus het ijs moest regelmatig met bijlen en ander
materiaal kapot worden gehakt. Een bijzonder koude
klus want het kwam nog wel eens voor dat een soldaat in het ijskoude water geraakte. De kapot gehakte blokken ijs werden met bootshaken op de kant
getrokken. In de vrije tijd werd er door de soldaten geschaatst. Er werd een filmpje getoond van
schaatsende militairen op de grachten van Huize
Geerestein.
Met het verdwijnen van de winter werd met assistentie van aangetrokken aannemersbedrijven doorgewerkt
aan de inrichting van de verdedigingslinie.
De spanning rondom het oorlogsgebeuren werd opgevoerd en kreeg z'n hoogtepunt op 10 mei 1940 toen
de Duitse inval in ons land plaats had.
De hevolking wonend in de dorpen langs de Grebbelinie werd geëvacueerd. Inwoners van Woudenberg
werden ondergebracht bij gezinnen in de Wieringermeer.
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Ook het vee werd geëvacueerd« Uit de dia's en de toelichting
daarop van Kees Cramer bleek hoe hevig er is gevochten aan
de Grebbelinie, Scherpenzeel werd zwaar getroffen door de
beschietingen. Talloze woningen en bedrijfspanden werden óf
zwaar beschadigd of door brand vernietigd. Het dorp Woudenberg kreeg betrekkelijk weinig schade. Het gedeelte van de
gemeente Woudenberg, grenzende aan Scherpenzeel, werd echter
niet gespaard.
De beelden van de grote verwoestingen en het gedurende enige
tijd vxa een geluidsbandje laten horen van ratelende machinegeweren en het afschieten van kanonnen en mortiergranaten
bezorgden bij enkele aanwezigen ontroeringen.
Door verraad zakte het water zodat de inundatie een mislukking werd, De overnacht van de Duitse troepen was te groot
en op 13 en 14 mei moest met hevige vuurgevechten de aftocht
van duizenden soldaten van het Nederlandse leger worden gedekt. Op 15 mei 1940 capituleerde ons land, De hevige strijd
rondom de Grebbelinie was voor niets geweest.
Het is een grote verdienste van Kees Cramer geweest dat hij
tijd heeft kunnen vinden om deze moeilijke periode in de
gescniedenis op schrift en beeld vast te leggen.
Het boek is voor een prijs van f, 29,95 verkrijgbaar bij
Boekhandel Van Lunteren te Woudenberg,
Van harte aanbevolen,
G.D. Marringa
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DE GREBBELINIE
Bent u al in het bezit van het boekje 'De Grebbelinie- van
militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en
natuurmonument'? Het mags wanner u in de geschiedenis van
onze streek bent geïnteresseerd, in uw boekenkast zeker
niet ontbreken:
De linie strekt zich uit van Wageningen tot Bunschoten,
De verdedigingslinie omvatte een stelsel van dijken, kaden
en forten oa de westelijke provincies tegen aanvallen vanuit
het oosten te beschermen.
In het boekje wordt; onder meer de geschiedenis van dit
militair verdedigingswerk op verhelderende wijze beschreven.
Het is verlucht met veel foto5s en reproducties van tekeningen. Na lezing verdient het aanbeveling zelf eens een
en ander te gaan verkennen.
Een routebeschrijving voor een wandeling over een klein
deel van de Grebbeiinie is bijgesloten«
Het boekje is tegen betaling' van een tientje af te halen
tussen 18.00 en 19°00 uur bij het secretariaat van de
Werkgroep Publiciteit, Paulus Potterlaan 45, Woudenberg.

J.J. Timmer
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