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Redactieadres:
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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 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. 1 0 , — 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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VOORWOORD
- De voorzitter van de Stichting Oud Woudenberg,
de heer C.J. van Ekris, ligt bij het schrijven van
dit voorwoord voor de tweede keer in het ziekenhuis
De Lichtenberg in Amersfoort. Hij is inmiddels geopereerd en hij maakt het goed. Bestuur en redactie wensen
onze voorzitter een spoedig en algeheel herstel toe,
zodat hij zich weer snel bij zijn gezin en in de
gelederen van "Oud Woudenberg" kan voegen.
- Wanneer u dit mededelingenblad leest moet u wel tot
de conclusie komen dat u deze maand wordt "overvoerd"
met lezingen, verdeeld over twee bijeenkomsten achter
elkaar over twee verschillende interessante onderwerpen.
Men mag de activiteiten van de oudheidkundige instellingen prijzen, maar de Redactie noemt dit'een ongelukkige samenloop van omstandigheden, die niet voor
herhaling vatbaar is. Gehoopt wordt echter dat zowel
de bijeenkomst in Woudenberg als die in Leusden goed
zullen worden bezocht.
- De Werkgroep Publiciteit is bezig met de bewerking
van de verzamelde gegevens over de Roomboterfabriek
De Vooruitgang. De eerstvolgende Klapperman zal dan
ook in het teken staan van deze fabriek.
Verwacht wordt dat het eerstvolgend nummer van
De Klapperman over enkele maanden verschijnt.
- De Stichting wil een begin maken met het verzamelen
van historische verhalen van oud-Woudenbergers in
leeftijd. Het zou jammer zijn wanneer deze gegevens
straks niet meer te achterhalen zijn.
Wij vragen gaarne medewerking van onze donateurs!
Het telefoonnummer van de heer G.D. Marringa is:
2328.
Namens de Redactie,
G.D. Marringa
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LEZING OVER 350 JAAR BOERDERIJENBOUW
De jaarlijkse donateursavond van onze Stichting staat
in het teken var*- de boerderijen in de Gelderse Vallei.
Wij verwachten graag veel donateurs op
woensdag 18 november a.s. in Hotel Schimmel, Stationsweg 243, alhier.
Het programma luidt alsvolgt:
1. Ontvangst met een kopje koffie van 19-30 uur tot
20.00 uur
2. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
3. Mededelingen
4. Inleiding door de heer J. Lagerwey te Scherpenzeel
over het onderwerp: "350 jaar boerderijenbouw in
de Gelderse Vallei". Spreker wandelt met u op z'n
eigen vlotte wijze door de eeuwen heen.
5. Dia's met toelichting tot het jaar 1850
6. Pauze.
Er is gelegenheid kennis te nemen van de door of
met medewerking van de Stichting verzorgde uitgaven.
7. Dia's met toelichting vanaf het jaar 1850. Ook wordt
aandacht geschonken aan de bijgebouwen, zoals bakhuizen, schaapskooien en hooibergen, alsmede de ,
wederopbouw van boerderijen na 1940.
8. Rondvraag
9. Sluiting
Wie in 1984 naar- de lezing van de heer Lagerwey over
de Grebbelinie heeft geluisterd weet dat hij een
vlotte verteller is, die ons de gehele avond kan
boeien met z*n grote kennis over het gebied waarin
hij woont.
Het belooft een interessante avond te worden en wij
hopen op een goede opkomst.
Het Bestuur
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LEZING OVER 50 J M R VALLEIKANAAL
Periodiek vindt er aen gezamenlijke bijeenkomst plaats
van de oudheidkundige instellingen in Leusden, Renswoude,
Scherpenzeel en Woudenberg.
Deze keer is de Historische Kring Leusden aan de beurt.
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag, 19 november
a.s. in de zaal van "De Korf" in het winkelcentrum
De Hamershof in Leusden.
Het programma luidt alsvolgt:
1. Vanaf 19.30 - 20.00 uur ontvangst met aanbieding van
een kopje koffie.
2. Opening door de voorzitter van de Historische Kring
Leusden.
3. Mededelingen van de samenwerkende verenigingen.
k'. Inleiding over de historie van de waterafvoer in de
Gelderse Vallei.
5. Vertoning van dia's met verklarende tekst.
6. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de heer
Nieuwenhuyzen, die destijds de leiding had bij de
aanleg van het Valleikanaal.
7
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Er is gelegenheid boekwerken, verenigingsorganen
e.d. aan te schaffen.
8. Na de pauze wordt het gedeelte in "De Korf" afgesloten en gaat men gezamenlijk naar het op een afstand
van 50 meter gelegen gemeentehuis, alwaar in de
kelder de expositie bezichtigd kan worden.
Ook daar zal aan de aanwezigen nadere toelichting
worden verstrekt. Er zal daarbij ruimschoots gelegenheid zijn om de zaken te bekijken.
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste schop in
de grond is gestoken voor de aanleg van het Valleikanaal. Ook de voorgeschiedenis en de huidige recreatieve betekenis van het kanaal komen aan de orde.
Deze bijeenkomst ligt in het verlengde van de expositie,
die Leusden hierover in de periode van 14 tot en met
21 november houdt.
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Het Valleikanaal is ook voor Woudenberg van grote
betekenis voor de waterhuishouding. Het zal de meesten
wel bekend zijn dat dit kanaal in het oostelijk deel
van de gemeente ligt. Het door afvalwater stinkende
Valleikanaal is sinds enkele jaren als gevolg van de
aanleg van zuiveringsinstallaties in de aangrenzende
gemeenten veranderd in een "schoon" kanaal, waarin
weer volop kan worden gevist.
Routebeschrijving naar "De Korf":
Komende vanaf Woudenberg (viersprong De Poort) gaat
men richting Leusden tot de bocht bij het cafe-restaurant DE MOF. Daar rechtsaf zoals aangegeven:: met
het witte aanduidingsbord AMBACHTSWEG.
Dit is de Leusbroekerweg waar men na ca. 200 ra linksaf
gaat juist bij de toegangsweg naar "De Boom". Het bovenvermelde witte bord wordt herhaald.
Men komt dan op de Hamersveldseweg. Deze, ook na het
passeren met een scherpe hoek van de spoorwegovergang
(ooit was hier de halte Leusden aan de lijn AmersfoortNijmegen), blijven volgen tot men na enige km. voor een
voorrangskruising komt. Bij dit bord met de bekende
driehoek rechtsaf gaan.
Dit is de Bürgern, v.d. Postlaan, een brede weg, die
vrijwel direct naar linksdraait. Na het uitkomen van
de bocht volgt er een kruising waar men linksaf moet
gaan.
Dit is een eenvoudige toegangsweg naar de grote parkeerterreinen bij het winkelcentrum. Hier rechts aanhouden.
Als men de auto zoveel mogelijk in de rechterhoek van
het parkeerterrein zet, is men op enige tientallen m.
afstand van het zalencentrum "De Korf".

HISTORISCHE

KRING
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STALLEN, RIJTUIGEN EN PAARDEN
Op 23 februari j.l. organiseerden de oudheidkundige
verenigingen uit Leusden, Renswoude, Scherpenzeel en
Woudenberg een gezamenlijke bijeenkomst.
Voor deze avond was de heer J. Ipenburg uitgenodigd
om te spreken over zijn beroep, namelijk het maken en
repareren van rijtuigen. Dit werk nam in z'n leven een
grote plaats in. Hij heeft hierover dan ook veel materiaal verzameld.
De heer Ipenburg is inmiddels al een groot aantal jaren
gepensioneerd. Hij heeft ook een boek geschreven over het
verleden en het heden van het ouderwetse vervoermiddel.
De avond werd gehouden in de grote zaal van het -met
de toepasselijke naam- Hotel Schimmel te Woudenberg.
De zaal was geheel gevuld toen ds voorzitter van de
Stichting Oud Woudenberg, de heer C.J. van Ekris, als
gastheer een ieder verwelkomde.
De heer S. Laansma van de Historische Vereniging Renswoude introduceerde de heer Ipenburg. Hij heeft een
studie gemaakt van het geslacht Ipenburg en daaruit is
gebleken dat er acht opeenvolgende generaties Ipenburg
van beroep wagenmaker zijn geweest. Ook neven van de
heer Ipenburg zijn werkzaam geweest -of zijn dit nogals wagenmaker, rijtuigmaker of radmaker.
De heer Ipenburg nam de belangstellenden aan de hand
van een dia-serie allereerst mee naar de werkplaats
van de wagenmaker. De taken in een werkplaats werden
bij het maken van een rijtuig verdeeld. De radmaker
zorgde voor de wielen en de meubelmaker voor het koetswerk. Het boerenwerk werd meestal door de timmerman
gedaan.
Eén voor één stelde de heer Ipenburg vervolgens de
gereedschappen en instrumenten voor, die bij het maken van een rad gebruikt werden, waarbij hij ook de
gebruiksaanwijzing uitlegde. Ook werd een kijkje genomen in de smederij.
Hoe belangrijk het goed poetsen van de tuigen was
werd ook aan de orde gesteld. Het poetsen moet zo
lang gebeuren totdat het niet meer "afgaf en men
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met witte handschoenen uit rijden kon gaan zonder dat
deze zwart werden.
Vervolgens werd een kijkje genomen in de stallen.
Het was niet ongewoon dat in een stal 10 tot 12 staljongens werkten. Vaak hingen er schilderijen aan de wand.
De dia's lieten zien dat het rijden met:koetsjes vroeger
alleen maar was weggelegd voor rijke lui.- De laatste
stal in Doorn stond bij Bartimeushage. Deze stal is in
1977 afgebroken.
Na de pauze werd een film van de familie Wisman uit
Leusden vertoond. Hierin kon men zien hoeveel werk het
was om een ijzeren band om een wiel te leggen.
Daarna liet de heer Ipenburg de verschillende soorten
rijtuigen de revue passeren, waarbij de voor- en nadelen
werden uitgelegd. Dat de aanspanningen nog steeds in
ere gehouden worden liet de heer Ipenburg zien aan de
hand van een serie dia's van de jaarlijkse Kastelentocht,
Een aangespannen rijtuig was en is zeker niet het veiligste vervoermiddel. Zowel vroeger als nu gebeuren er
ongelukken met deze vervoermiddelen.
Een paard blijft altijd onberekenbaar vooral wanneer
het dier hevig schrikt. Het hangt dan van de koelbloedigheid van de koetsier af in hoeverre hij de schade kan
beperken.
Met een prent, waarin een koetsier tegen een paaltje
reed en de paarden op hol sloegen, beëindigde de heer
Ipenburg zijn verhaal.
Liefhebbers van paarden en rijtuigen en andere geïnteresseerden in de historie hebben ongetwijfeld een zeer
boeiende avond gehad.
Een milieuvriendelijke tijd in vergelijking met de
auto-uitlaat-gassen en "zure regen" van onze tijd.
G.D. Marringa
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NIEUWE AANWINSTEN
- De B.D.Ü. schonk 155 foto's van Woudenberg.
- Onze voormalige secretaris, de heer G. Moesbergen, stelde
de stichting ter beschikking uit de 2e Wereldoorlog:
o.a. distributiestamkaarten, toeslagbewijzen plus diverse soorten distributiebonnen, alsmede een armbordje
met opschrift Geneeskundige Dienst L.B.D. plus een oude
kaart van Nederland.
- De heer W.H.M. Nieuwenhuis uit Amstelveen overhandigde
ons de door hem samengestelde kwartierstaat van zijn
familie, met name de nakomelingen van Johannes Everardus Seveke en Francisca Cornelia Happe. De heer Nieuwenhuis bezocht ook de Oudheidkamer voor informatie betreffende Woudenbergse familietakken.
- Map met diverse archiefstukken van de Groene Kruisvereniging te Woudenberg.
- Mevrouw Ter Burg gaf ons een loodgietersplaatje afkomstig van het oude koetshuis Laanzicht met opschrift
D.W. de V. 1873.
- De heer A.C. Bouwmeester schonk 2 Woudenbergers d.d.
22 augustus 1967 met het verslag van de geboorte
van zijn dochter Antje Adriana Catharina Bouwmeester,
die de 6000ste inwoonster van Woudenberg werd.
- Van de heer Vunderink mochten wij ontvangen "The Amazing Vunderink New World Registry" een keurig verzorgde kopie van een gedeelte van de familiestamboom van
de tak, die in de Verenigde Staten woont, met de
beschrijving van opzetting aldaar.
- De heer D. v.d. Lagemaat verraste ons met een héél oude
naaimachine (+ 150 jr. oud) waar zelfs nog een houten
tandwieltje inzit, alsmede een oude gaslamp en petroleumbus, strijkbout voor het plooien van een cornetmuts
met pennen, koperen hoedenmaat, gesmeed bankschroefje
en een koperen brander.
Howel het vrij kort geleden is ibegin sept, j.l.) dat
u het vorige mededelingenblad heeft ontvangen met de
lijst van schenkingen, stemt het tot vreugde en stimu-
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leert het ons da. we u nu weer bovenstaande lijst mogen
presenteren.
Alle gevers namens het Stichtingsbestuur hartelijk dank.
De Stichting Oud Woudenberg houdt zich gaarne aanbevolen
voor gebruiksvoorwerpen, boekwerken, oude kranten enz.
opdat zoveel mogelijk artikelen voor het nageslacht
bewaard kunnen blijven.
K.C.
tel.

van Lunteren
(03498) 4119

MUTATIES DONATEURSBESTAND
De volgende personen meldden zich aan als donateur
van onze stichting en heten we hartelijk welkom:
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer

N. Gerritsen, Van Hogendorplaan 33, Woudenberg.
W. Koudijs, Eshoflaan 40, Woudenberg.
L.A. Langeveld, Ekris 24A, Woudenberg.
A. Veenendaal, Van Gendtlaan 5, Woudenberg.

De heer J. Prins, Spoorlaan 6, Maarsbergen gaf de
wens te kennen het donateurschap te willen beëindigen.
Door overlijden ontvielen ons de volgende donateurs:
De heer D.C. de Kruif, Haarweg 123, Overberg.
Mevrouw E.H. Lahr- Franken, Laan 1940-1945 nr. 3,
Woudenberg.
De heer T. van de Lagemaat, Koningin Julianaplein '2,
Woudenberg.
Mevrouw A.J. van der Velde, Koninging Wilhelminastraat 28,
Woudenberg.
Het aantal donateurs bedraagt thans 465.
H.J. Blokhuis,
secretaresse
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