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Mededelingenblad augustus 1987 nr 18 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg 
te Woudenberg 

Redactie: mej. H.J. Blokhuis 
G.D. Marringa (secretaris) 
Tri. van Straalen 
J.J. Timmer 

Redactieadres: 
Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg, tel. (03498) 2328 

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: mej. H.J. Blokhuis, Het Wencum 15, 
3931 CT Woudenberg 
Telefoon (03498) 4093 

Donatie minimaal f. 10,— per jaar 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van 
de stichting 

Postgironummer 2057783 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401 

De Oudheidkamer is geopend op iedere tweede vrijdag 
van de maand van 19.00 tot 21.30 uur. Ingang bordes 
Gemeentehuis. 
Telefoon Oudheidkamer (03498) 3399 
Bij geen gehoor (03498) 4119 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming 
van de uitgeefster. 
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JAARLIJKS UITSTAPJE 

Tijdens de excursie in 1986 is er een enquête gehouden of 
er belangstelling bestond voor een uitstapje dat de gehele 
dag in beslag neemt. De uitslag van de enquête was dat 
de overgrote meerderheid zich uitsprak voor een uitgaans-
dag, mits de kosten niet te hoog werden. 

Gevolg gevende aan de wensen van de donateurs hebben wij 
dit jaar bij wijze van proef een uitgaansdag georgani
seerd. Het uitstapje is voorbereid door de bestuursleden 
C.J. van Ekris, G.J. Jetten en W. van der Wiel. 
We gaan niet ver van huis en verblijven de gehele dag op 
de Veluwe. Dit jaar staat het stadje Hattem op het pro
gramma. De oudste oorkonde, waarin Hattem voorkomt, da
teert uit het jaar 891. In 1299 kreeg Hattem stadsrechten. 

Het programma op woensdag, 16 september a.s. luidt 
als volgt: 

09.00 uur - vertrek met bussen vanaf het Verenigingsgebouw 
aan de Schans te Woudenberg. Wij rijden via 
Barneveld, Kootwijkerbroek, Garderen naar 
Elspeet. 

10.15 uur - koffie met gebak in het Oud Veluwsch Eethuis 
te Elspeet (tel.05779 - 1328), gebouwd in 
1760. 

11.00 uur - vertrek naar Hattem via Vierhouten, Ernst, Epe 
en Heerde. 

12.15 uur - aankomst in het Bakkerij Museum te Hattem 
(tel. 05206 - 41715). 
In dit museumgebouw wordt de broodmaaltijd 
genuttigd met soep vooraf. Na het nuttigen 
van de maaltijd krijgt u een rondleiding 
door het museum. De opening van het Bakkerij
museum "Het Pand van het Warme Land" vond 
plaats in mei 1977. 

14.00 uur - begeleiding door een hostess van de plaatse
lijke V.V.V. naar en bezichtiging van het 
Streekmuseum/Voermanshuis en het Anton Pieck 
museum. Beide musea hebben veel te bieden. 
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15.30 uur - vrije wandeling door het stadje. Er is markt 
en o.a. is er een oude molen te bezichtigen. 
Uiteraard is er gelegenheid voor eigen reke
ning een drankje te nuttigen. 

16.30 uur - verzamelen bij de toeringcars en via de 
oude zuiderzeestraatweg rijden we weer naar 
Woudenberg. 

18.00 uur - terug in Woudenberg bij het Verenigingsge
bouw aan de Schans. 

De kosten van deze excursie bedragen f. 35,— per persoon, 
alles inbegrepen. 

U wordt verzocht het ingesloten aanmeldingsformulier 
uiterlijk 10 september a.s. in te leveren bij de penning
meester van de stichting, de heer H. Wildschut, 
John F. Kennedylaan 13, alhier, tel. 1266, onder gelijk
tijdige betaling van de kosten door middel van overmaking 
naar postrekeningnummer 2057783 of op het rekeningnummer 
37.24.34.401 bij de Rabobank ten name van de Stichting 
Oud Woudenberg. 

Het Bestuur hoopt - evenals vorige jaren tijdens de 
middagexcursies - ook voor deze uitgaansdag op een grote 
deelname. 

C.J. van Ekris 
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EEN BOEK OVER ZES EEUWEN WOUDENBERGSE GESCHIEDENIS 

DE SINT ANNA BROEDERSCHAP VAN WOUDENBERG 

geschiedenis van een middeleeuwse zielbroederschap 
* 

Binnenkort zal ter perse gaan de beschrijving van de 
geschiedenis van de Sint Anna Broederschap van Woudenberg 
Deze broederschap was een godsdienstige vereniging van 
broeders en zusters, opgericht in de Middeleeuwen; na 
de Reformatie bleef zij als fundatie voortbestaan en 
als stichting functioneert zij tot op vandaag. 
Onder haar oorspronkelijke naam is zij niet zo bekend, 
in het Woudenbergs wordt zij 'de breursjep' genoemd. 
Bij sommigen is de broederschap bekend wegens de gelde
lijke hulp, die zij nu en dan aan inwoners die in moei
lijkheden verkeerden, verstrekte. 

De heer A. van Gent, bij de oprichting de eerste voor
zitter van Oud Woudenberg, heeft dit interessante werk 
geschreven. Hij is er in geslaagd een grote hoeveelheid 
historische bijzonderheden te verzamelen, die de lezer 
een inzicht verschaft in de doelstelling en de praktijk 
van de broederschap, maar ook een kijkje geven op de 
Woudenbergse samenleving de eeuwen door. 

Behalve een uiteenzetting van de betekenis van broeder
schappen in het algemeen, bevat het werk gegevens uit 
een ver verleden, zoals de schenking in 1450 van zeven 
morgen land, gelegen in 'Slabbendel' door Catharina van 
Montfoort en het stichten van een prebende ten behoeve 
van de pastoor van Woudenberg, waarvoor de 'bouwing 
Nieuhuys' 20 pond per jaar moest opbrengen. 
Aandacht wordt besteed aan de bewoners van het Tweede 
Slot Woudenberg, eerst de Colverschotens, later 
Catharina van Montfoort en aan de Kerk van Woudenberg, 
die reeds in 1395 bijdroeg aan de bouw van de Utrechtse 
Domkerk, maar waarvan bekend is, dat men in 1475 zich 
niet langer aan die verplichting wilde houden. 
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De schrijver richt de schijnwerper op middeleeuwse en 
jongere maatschappelijke verhoudingen, waarbij namen 
van 'oude' families tevoorschijn komen, zoals Colver-
schoten, Van Schaffelaar, De Cruyf, Van Glinthorst, 
Van Wolfswinkel, Bouwmeester, Van Geytenbeek, De Bree, 
Van Overeem, Kleinveld en Lagerwey en vele andere. 

Tussen de 'boeren, burgers en buitenlui' zien wij 
Dirck Lubbertsz Vlugh, de schoolmeester, die tevens 
koster en secretaris van het gerecht was en de dominee 
Petrus Pollion, alsmede Steven van Lynden, de Heer van 
Geerestein, die zich aanmatigend 'Opperkerkmeester' 
noemde, hun rol in de Woudenbergse samenleving vervullen. 

Een lijst van geschiedkundige feiten over Woudenberg 
geeft tenslotte de geïnteresseerde lezer een overzicht 
van de belangrijkste gebeurtenissen die zich tussen de 
jaren 777 en 1500 in Woudenberg hebben afgespeeld. 

Voor de donateurs van Oud Woudenberg bestaat er gelegen

heid bij intekening een of meer exemplaren van dit inte

ressante boekwerk - meer dan 100 pagina's - te bestellen. 

De goede uitvoering (linnen band, keurig gedrukt, voor

zien van vele illustraties en facsimile's van oorkonden, 

enz.) is in overeenstemming met de inhoud. 

Het boekwerk kan, dank zij een gift, ver beneden de 

werkelijke kostprijs worden aangeboden, nl. voor f. 10,— 

per exemplaar. 

Na de verschijning wordt de prijs verhoogd tot f. 15,—. 

De oplage is beperkt. Bestellingen kunnen vóór 

19 september a.s. worden gedaan bij de heer K.C. van 

Lunteren, Schoutstraat 1, 3931 HT te Woudenberg, tel. 

4119. 

S.v.p. het ingesloten bestelformulier gebruiken. 
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KORT VERSLAG DONATEURSAVOND 19 noventer 1986. 

DIA'S EN FILM OVER ROOMBOTCRFABRIEK DE VOORUITGANG. 

Op deze donateursavond stond de Roomboterfabriek De Voor
uitgang in de belangstelling. De voorzitter van de 
Stichting Oud Woudenberg kon een groot aantal belangstel
lenden welkom heten in de grote zaal van Hotel Schimmel, 
waaronder de gastspreker, de heer J.K. van de Pelt te 
Woudenberg, die aan de hand van dia's en een film de 
geschiedenis van de Roomboterfabriek nader toelichtte. 
Uit de rijke geschiedenis van deze fabriek wordt het 
volgende vermeld. 

Na het afnemen van de tabaksteelt rond het midden van de 
vorige eeuw werd er overgeschakeld op het houden van 
melkvee. In de omliggende steden werd de melk voor con
sumptiedoeleinden verkocht. De afstand naar Amersfoort 
en Utrecht was voor het bezorgen van melk in die tijd 
toch wel wat groot en daarom werd er in een later sta
dium overgeschakeld op de bereiding van boter, die van 
tijd tot tijd in de stad op de markt werd verkocht. 
De melk werd aangezuurd en met geweld rondgedraaid in 
karntonnen waardoor de boter zich afscheidde. Voor het 
in beweging brengen van de karnton werden ook wel honden 
gebruikt. Een ieder maakte de boter op z'n eigen wijze, 
zodat er geen konstante kwaliteit kon worden geleverd. 

De oud-burgemeester van Woudenberg, de heer J.B. de Beau
fort, meende in 1897 wat meer struktuur in de boterbe-
reiding te moeten aanbrengen en in dat jaar kwam de 
oprichting van de Roomboterfabriek De Vooruitgang tot 
stand. De heer De Beaufort wilde met de stichting van 
de fabriek ook bereiken dat de boeren een beter inko
men konden verwerven. Agrarisch Woudenberg wilde finan
cieel eerst "de kat uit de boom kijken" want de eerste 
drie jaren draaide de fabriek op rekening van de heer 
De Beaufort. De veehouder moest het melkrijden betalen, 
alsmede de bussenhuur. De bussen waren blauw van kleur 
en met de hand gemaakt. Met behulp van zilverzand 
maakte de boerin de bussen schoon. 
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De fabriek besteedde veel aandacht aan de kwaliteit van 
de boter. Bij een goede kwaliteit kon een betere prijs 
worden gemaakt. De boter werd verpakt in vaatjes van 
aardewerk dat in een houten tonnetje werd opgeborgen. 
Later kreeg men de papieren verpakking en het zgn. 
"keulse potje", dat na gebruik weer ingeleverd kon worden. 
De Woudenbergse boter genoot grote bekendheid. Dit blijkt 
o.a. uit een advertentie in een Duitse krant uit 1926. 
De directeuren Douma en Reussink hebben hun stempel 
gedrukt op de groei van de fabriek, die -klein begonnen-
in latere jaren steeds maar weer werd uitgebreid en 
gemoderniseerd. 

Op een gevonden geluidsband, welke in 1957 is gemaakt ter 
gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de fabriek, 
vertelt de heer W.H. de Beaufort, de toenmalige voorzit
ter van de raad van commissarissen, het volgende: 
"We waren met m'n vader op reis, mijn broer Karel en ik. 
Op een goede dag kwam er een brief van de gemeentesecre
taris van Woudenberg. M'n vader dacht dat er iets mis was 
in het dorp, waardoor we zeker terug zouden moeten. 
De brief werd gelezen en wat hield die in? Het bericht 
dat de directeur van de boterfabriek, de heer Douma, het 
eens was geworden met één van de dochters van gemeente
secretaris Dorrestein". •;... 

De fabriek heeft ook een poedermelktijdperk gekend. 
Op 9 mei 1981 werden de melkbussen definitief afgeschaft 
en ging de fabriek volledig over op melktanks. De laatste 
jaren stonden in het teken van de samenwerking met andere 
fabrieken, eerst de C.M.C, en later de Melkunie. 

Dit beknopt verslag wordt beëindigd met de woorden welke 
de voorzitter in zijn openingswoord sprak: "De Roomboter-
fabriek kent een lange geschiedenis van bijna 90 jaar, 
waaraan sinds 1 juli 1986 een einde is gekomen. Door de 
aanvoer van minder melk in verband met de heffing ont
stond de noodzaak om het bedrijf te verplaatsen naar Gouda". 

G.D. Marringa 
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NIEUWE AANWINSTEN 

- De B.D.U. schonk 155 foto's van Woudenberg. 

- De heer G.A. Russer zond ons 42 foto's, door* hem gemaakt 
van het voormalig station Woudenberg/Scherpenzeel en 
direkte omgeving. 

- De heer en mevrouw Veerdig verrasten ons (op Haantjes-
dag) met een zilveren kantklospen, oude zeer fraaie 
maasbal, scheermes en 3 oude ansichtkaarten. 

- Mevr. W. van Norden schonk de Stichting 8 oude foto's 
en de Periodieken "Het Leven", geïllustreerde familie
bladen van 1925 t/m 1929, gebonden in 9 banden. 

- Van de heer W. van Halem mochten wij ontvangen 25 
oude ansichtkaarten van Woudenberg, diverse Perio
dieken en kranten. 

- Mevr. Vink breidde onze klederdracht-collectie uit 
door het schenken van een lakense pandjes/slipjas, 
ooit gedragen door Willem v.d. Wetering {oud-klokken-
luider) geb. 1873 overl. 1957. 

- Bijzonder blij waren wij ook met de schenking van 
de fam. Pater. Deze schonk ons n.l. het houten op
schrift "Gemeentehuis" dat destijds het oude gemeen
tehuis aan de Poort heeft gesierd. Dit pand is in 
1937 gesloopt en nu na 50 jaar hopen wij het op
schrift als het gerestaureerd is, weer een plaatsje 
te kunnen geven in het huidige gemeentehuis. 

- De fara. Wallet schonk: 
foto Huize Laanzicht, 2 paar hoge schoenen met gesp-
sluiting, 1 ijzeren reupelring, kistsluiting en 
2 oude scheermessen. 

- Van de B.D.Ü. 38 persfoto's van Woudenberg mei/juni 
1987. 
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- De heer C. Wolswinkel schonk ons 3 door hem gemaakte 
foto's van een tegeltableau dat herinnert aan de 
evacuatie in mei 1940. Het tegeltableau is geschonken 
aan de Gemeente Barsingerhom (N.H.), waar veel 
Woudenbergers toen zijn geweest. 

- Een wel heel bijzonder geschenk mochten wij via de heer 
Schouten van N.V. 't Schoutenhuis ontvangen, n.l. 
een spaarbankboekje met een bedrag van f. 700,-- + 
de rente van een groot aantal jaren, wat een totaal
bedrag van f. 1.075,-- opleverde. 
Het bedrag vloeit voort uit de liquidatie van de weg 
Woudenberg-Leersum. 
Tevens enkele boekwerkjes o.a. ontwerpregeling water
schappen Gelderse Vallei, Bezwaarschriften hiertegen, 
Hydrografische gesteldheid der Gelderse Vallei en de 
Landbouw op de Utrechtse Zandgronden. 

Bijzonder stimulerend is het voor het Bestuur van de 
Stichting Oud Woudenberg weer zo'n groot aantal schen
kingen te kunnen vermelden. 
Mocht oök u iets ter beschikking willen stellen, dan 
gaarne even een berichtje. 

K.C. van Lunteren 

tel. 03498-4119 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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PROJEKT CURSUSSEN 

Gaarne vestigen wij uw aandacht op onderstaande cursussen, 
n.l. no 24 en 25 van Projekt, waar de Stichting Oud Wou
denberg nauw bij betrokken is. 

24« Genealogie 

U wilde al lang eens op zoek naar uw voorouders, maar wist 
niet hoe en waar. Deze cursus heeft tot doel u in 
2 avonden op weg te helpen en u te voorzien van informatie, 
waardoor u uw verzamelde gegevens systematisch leert 
verwerken tot een betrouwbare kwartierstaat of stamboom. 

2 donderdagavonden vanaf 20.15 uur op 29 oktober en 
25 november o.l.v. de heer L.A. Luteyn. 

Kosten: f. 11,— 
Plaats: Oudheidkamer (gemeentehuis) 
inl.: W. Wolfswinkel, tel. 3762. 

25. St. Oud Woudenberg 

Wie zou er niet als je al een tijdje (of langer) in een 
plaats woont, iets meer willen weten over de geschiede
nis van die plaats? 
Dat kan! Projekt organiseert o.l.v. de heer K.C. van 
Lunteren een avond waarop u alles verteld wordt over 
Woudenberg, z'n geschiedenis, z'n markante figuren, 
oude gebouwen etc. 
Dit alles gebeurt in de sfeervolle Woudenbergse Oudheid
kamer, alwaar u ook oude foto's, manuscripten en oude 
voorwerpen getoond zullen worden. 

Op donderdagavond 15 oktober, 20.00 uur. 
o.I.V.: de heer K.C. van Lunteren 

Kosten: f. 5,50 
Plaats: Oudheidkamer (gemeentehuis) 
inl.::W. Wolfswinkel, tel. 3762 
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TERUGBLIK OP "HMNTJESDAG" 

Mag "Haantjesdag" op 20 juni j.l. in zijn algeheel 
bijzonder geslaagd genoemd worden, voor de Stichting 
Oud Woudenberg die de deuren van de Tentoonstellings
ruimte en de Oudheidkamer in het gemeentehuis wijd 
openzette, is deze dag wel héél grandioos te noemen. 

Bij honderden zijn ze gekomen. Er was soms filevorming 
in de gangen en trappen, echt fantastisch. 
's Morgens was het eerst een vrij rustige start maar 
naarmate het middaguur naderde was er al geen sprake 
meer van een lunchpauze, zoals deze was gepland. 
's Middags was het ook erg druk met bezoekers. 

Het echtpaar üneken in klederdracht (beide lid van de 
Folklore groep "Felue" Ede) verleende hun medewerking 
door met een fraaie vitrine met klederdrachtpoppen 
in de hal van het gemeentehuis aanwezig te zijn. 
Mevrouw Uneken liet mutsen plooien zien en hield 
een voordracht over de klederdracht. 

's Middags hebben zes leden van de Folklore groep 
oude ambachten gedemonstreerd. Ook zij kregen veel 
aandacht. 
Veel Woudenbergers en Oud-Woudenbergers konden bij 
het zien van de vele foto's en voorwerpen door de 
vele herinneringen en herkenningen van het Woudenbergs 
verleden hun hart ophalen. 
Zeer veel vragen en opmerkingen waren te horen en 
vooral amusant waren de onderlinge discussies. 

Op deze dag mochten wij verschillende aanwinsten en 
begunstigers noteren. 
Wij konden verschillende mensen helpen door voor hen 
foto's te laten kopiëren van familieleden en foto's 
waar het ouderlijk huis of dat van de grootouders 
opstonden. 
Enkele van deze foto's hebben hun weg gevonden tot in 
Australië. 

251 



Bijzonder verheugend dat de belangstelling voor het 
werk van de Stichting Oud Woudenberg steeds meer 
toeneemt en velen de weg naar de Oudheidkamer 
weten te vinden. 

ode aan de melkbus 
K.C. van Lunteren 

Je hebt het altijd goed gedaan, 
steeds konden we op je aan. 
Nu sta je in het gelid, 
wachtend op de laatste rit. 
Je bent vergane glorie, 
wordt nu historie. 
Geen romige melk meer vult jouw bast, 
men beschouwt je ais een last. 
Klein schaligheid, 
past niet in deze tiid. 

Zie ook pagina 247. 

Woudenberg, 
9 mei 1981. 
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MUTATES DONATEURSBESTAND 

De volgende personen meldden zich in de afgelopen tijd 
aan als donateur en wij willen hen hartelijk in ons 
Mededelingenblad verwelkomen. 

- Mevrouw E. van den Berg- de Beaufort, v.d. Leelaan 8, 
Doorn 

- M. van den Berg, Van Gendtlaan 6, Woudenberg 

- M. Blokhuis, Vermeerlaan 26, Woudenberg 

- A.C. Bouwmeester, Geeresteinselaan 15, Woudenberg 

- Mevrouw J. Huisman- Vermeulen, Van der Valk Bouman-
laan 31, Woerden 

- S. Korteweg, Juliana van Stolberglaan 16, Woudenberg 

- J. Lammerts, * Dorpsstraat 2, Woudenberg 

* Hotel Restaurant De Nieuwe Poort 

- J.A. Welleman, Stationsweg 206, Woudenberg 

- A. van Wolfswinkel, Boswijklaan 6, Doorn 

De volgende personen gaven de wens te kennen het dona
teurschap te willen beëindigen. 

W. de Greef, Ekris 34, Woudenberg 
H. Schuurman, Tabaksland 74, Woudenberg 

Het aantal donateurs bedraagt thans 466. 

H.J. Blokhuis, 
secretaresse 

# # J H L # # 1 ^ # 
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