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Mededelingenblad juli 1988 nr 20 
Uitgave van de -Sticïhting Oud Woudenberg 
te Woudenberg 

Redactie: mej. H.J. Blokhuis 
G.D. Marringa (secretaris) 
H. Schouten 
Th. 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 gemeen
te 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 Gemeen
tehuis . 
Telefoon Oudheidkamer (p3498) 3399 
Bij geen gehoor (03498) 411^ 

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

Wij zijn te optimistisch geweest. In het mededelingen
blad van november 1987 schreven we dat de eerstvolgende 
Klapperman over enkele maanden zou verschijnen. 
Het is inmiddels juli 1988 en de Klapperman ligt nog 
steeds niet bij de donateurs in de brievenbus. Wij zijn 
daarvoor een verklaring schuldig: 
1. de bewerking van de verzamelde gegevens vergt veel 

meer tijd dan aanvankelijk werd aangenomen; 
2. het lid van de Werkgroep Publiciteit, dat deze taak 

op zich heeft genomen, is door familie-omstandigheden 
enige maanden uitgeschakeld geweest; 

3. voorrang is gegeven aan de uitgifte van twee nieuwe 
fietsroutes, welke vóór het vakantieseizoen klaar 
moesten zijn. Elders in dit blad leest u hierover 
meer. 

Wij doen geen nieuwe voorspelling. Het streven is er 
op gericht u nog dit jaar te voorzien van een nieuwe 
Klapperman. 

Data om te onthouden; 
17 september 

21 september 

24 oktober 

16 november 

Nationale Monumentendag. Ook een aantal 
Woudenbergse monumenten staan dan in de 
belangstelling. Voorts komt er een unieke 
tentoonstelling in het gemeentehuis. 
Deze dag begint al om 10.00 uur en wordt 
georganiseerd in samenwerking met de oud
heidkundige verenigingen van Scherpenzeel 
en Renswoude. 
Jaarlijkse excursiedag. Dit jaar gaan we 
naar Delft. 
Cursusavond van Projekt o.l.v. K.C. van 
Lunteren met als onderwerp: Geschiedenis 
en volksleven van Woudenberg. 
Donateursavond. Het onderwerp is op dit 
moment niet bekend.. 
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We hopen onze donateurs op één of meerdere avonden te 
kunnen begroeten. 

Namens de Redactie, 

G.D. Marringa 

DE SINT ANNA BROEDERSCHAP VAN WOUDENBERG 

REDE, uitgesproken door de auteur van de historische 
monografie: DE SINT ANNA BROEDERSCHAP VAN WOUDENBERG, 
geschiedenis van een middeleeuwse zielbroederschap, 
ter gelegenheid van de presentatie van het werk, en 
de aanbieding van het eerste exemplaar aan de burge
meester van Woudenberg, op 6 oktober 1987: 

Wanneer men historisch onderzoek verricht, zoals nu 
voltooid is, zou men graag alles vinden, wat voor een 
goed inzicht relevant is. Vaak blijkt dit echter onmo
gelijk. Ook t.a.v. de Sint Anna Broederschap zijn er 
vragen onbeantwoord gebleven. Zo missen wij gegevens 
van voor 1450. In dat jaar stelt Vrouwe Catharina van 
Montfoort, die het Tweede Slot Woudenberg bewoont, 
zeven morgen grond, liggende in Slabbendel, genaamd de 
Koevoetscamp, ter beschikking van de Woudenbergse 
Broederschap, die op zich neemt uit de opbrengst van 
deze gronden de door de schenkster gewenste ziel- of 
requiemmissen te zullen bekostigen. Wij hebben de ze
kerheid, dat er dan al een Kerk in Woudenberg staat 
want de oorkonde, waarbij die schenking wordt vastge
legd, wordt mede gezegeld door de Cureyt of pastoor 
van Woudenberg, Gijsbert van Colverschoten. En zeven 
jaar eerder stellen twee inwoners, genaamd Gijsbert en 
diens zoon Frederik Booth, een bedrag van £ 20 's jaars 
beschikbaar, uit, wat genoemd wordt 'de bouwinge gehe
ten Nieuhuys met alle hare toebehoren, zoals die vanouds 
aldaar gelegen is'. 
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Dit bedrag is bestemd voor het onderhoud van de pastoor 
van Woudenberg. Ongetwijfeld is de boerderij Nieuwen-
huis aan de Zeisterweg een deel van het genoemde goed, 
dat oudtijds werd begrensd door het Manderse (of Maarn-
se) Veld aan de zuidzijde, door de Heygraaf aan de 
oostzijde, door de Meent van Woudenberg aan de noordkant 
en aan de westzijde door de Heyschoter waarschap. 
Vooral dit laatste gegeven is historisch gezien van 
groot belang, omdat daarmee de relatie van Woudenberg 
met het oude Hengistscoto duidelijk wordt. 

Nu moet ik een kleine uitweiding maken, die voor het 
gemeentebestuur van Woudenberg toch wel interessant 
moet zijn. 

Als de bisschop van Utrecht in 1131 aan de St. Laurens-
abdij van Oostbroek het goed,i.e. Hengistscoto, Henscho-
ten schenkt, omvat dit mede een aandeel of waarschap 
in de gemene weide en in het gemene bos, genaamd Wes
terwoud. Evenals omliggende landen zou het goed Henscho-
ten delen in het collectief naar rato van zijn grootte. 
In de latere middeleeuwen bestaat het Westerwoud niet 
meer als zodanig, zodat wij het aandeel van de abdij in 
de bosexploitatie'.niet meer terugvinden. De gemene weide 
daarentegen is in stand gebleven als de Meent van Wou
denberg en de abdij deelt daarin op grond van haar goed 
Henschoten met 18 scharen. 
Volgens Dekker moet er in 1131 een kleine nederzetting 
zijn -het latere Woudenberg- vermoedelijk met een eng, 
waarvan de gerechtigden op grond van hun hofsteden waar
schappen bezitten in de gemene weide en in het gemene 
bos. 
Het goed Nieuhuys dat aan de Heyschoter waarschap grens
de, behoorde zeker tot die deelgenoten. 
Zofn duidelijk historische betrokkenheid van de Wouden-
bergse agrarische samenleving met Henschoten kan alleen 
maar leiden tot de conclusie dat grenswijziging op dit 
gebied een ernstige historische vergissing zou betekenen, 
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Wij denken nu nog even aan de Kerk van Woudenberg. 
Wij kwamen de pastoor al tegen in 1450 en 1443. Een klei
ne halve eeuw eerder, nl. in 1395, droeg de Kerk haar 
steentje bij in de bouw van de Utrechtse Dom. Dit ver
meldt de oudste rekening van ontvangsten en uitgaven, die 
op de bouw van de Dom betrekking hebben uit 1395-'96. 
Dat dit een verplichte bijdrage was blijkt in 1475 als 
Woudenberg, blijkbaar morrend, een postulaatgulden betaalt, 
maar daarbij tevens te kennen geeft: 'wij willen van die 
(verdraaide) verplichting af!' 

Nog iets over de Kerk in relatie tot de Broederschap. 
Aan de noordgevel bevond zich de Sint Anna-Kapel, waar
bij wij waarschijnlijk niet aan een bouwkundige voorzie
ning moeten denken, maar aan een altaar. Een oorkonde 
noemt het 'Choor van Sint Anna', hetgeen zou kunnen wij
zen op een afgescheiden gedeelte, waarbinnen zich het 
altaar bevindt. 
Wij laten nu de kerk in hët midden en vertellen u nog iets 
over de Braecferschap zelf. Niet teveel, want u moet het 
zelf lezen. 

Oorspronkelijk was de Broscerschap een gebedsbroederschap, 
welker leden zich verzekerden van de gebeden der broeders 
en zusters tijdens het leven en na hun overlijden. 
Een subsidiair doel was het beoefenen van de naastenliefde 
door het, verstrekken van voedsel aan behoeftigen. 
In één geval komt voor, dat op de zondag Laetare, dat is 
halverwege de vastentijd, aan de armen »schoon brood en 
haring' moest worden verstrekt. 
De Hervorming veroorzaakt een caesuur, de -uitoefening 
van de Katholieke godsdienst wordt bij Statenbesluit ver
boden en dientengevolge eindigen ook de zielmissen. 
Wij constateren nu, dat de Sint Anna Broederschap als 
zodanig blijft bestaan, men kân zich nu aan het vervan
gende doel gewijd hebben, gegevens uit de overgangstijd 
zijn er niet, maar later komt het tot een botsing met 
de predikant, die aanstoot neemt aan de feestmaaltijd, 
die de leden van de Broederschap periodiek op kosten van 
de Broederschap houden. 
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Het komt tot een uitspraak, als de Classis en de Kerkeraad 
de Staten het probleem voorleggen. De Broederschap beëin
digt dan haar praktijk als 'corporatie', als lekenvereni
ging, maar blijft bestaan als 'rechtssubject', dat de 
drager is van de rechten op het vermogen. Uit de slechts 
gedeeltelijk bewaard gebleven administratie van het be
heer, dat den procuratoren -drie in getal- wordt opge
dragen, blijkt, dat zij zich daarvan consciëntieus kwij
ten. Er blijkt ook een samenwerking met de Diaconie te 
zijn ontstaan, hoewel er eenmaal door de Heer van Geere-
stein is gepoogd het vermogen van de Broederschap voor 
de Diaconie te annexeren. Dat lukte niet, omdat de pro
curator -een zekere de Kruif- die zich onder druk bereid 
verklaard had daaraan te zullen medewerken zijn bereid-
verklaring weer intrekt i. 
De aard van de ondersteuning was zeer gevarieerd. Wij 
vonden ondersteuning aan een weesjongen, die de kosten 
betreffen van zijn onderwijs, de avondschool, het kost-
geld, de kleding, totdat de jongen, die bij kleermaker 
Van Aalten in de leer was, op eigen benen kon staan, of 
beter: de kleermakerszit kon gaan beoefenen. 

Een ander illustratief voorbeeld is de betaling gedu
rende een aantal weken van kalfsvlees en rijst om soep 
te koken ten bate van het herstel van een zieke. Een 
ander: de beschikbaarstelling van een 'half versleten 
hemd, om hare naaktheid te bedekken'. Vermoedelijk had 
dit betrekking op een bedelares, die het dorp passeerde. 

Een onlangs geplubliceerd artikel van dr. Dekker bracht 
verrassende gegevens in de openbaarheid over de vroeg
ste geschiedenis van Woudenberg, de eerste aanzet tot 
de ontginning van Woudenberg betreffende. Ik schreef 
daarover onlangs in 'De Woudenberger'. 
Belangrijke gegevens uit deze publicatie voegde ik met 
andere gegevens samen tot een jaartallenlijstje, dat 
begint met het jaar 777, wanneer Koning Karel de Grote 
Bisschop Alberik en zijn Utrechtse kerk o.m. met het 
domein Leusden begiftigt en bovendien vier koninklijke 
wouden schenkt, w.o. Hengistscoto. Deze gegevens uit de 
vroege en latere Middeleeuwen verstrekken inzicht in 
de vroegste geschiedenis van de gemeente. 
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Ik heb deze studie met veel plezier verricht. 
Enerzijds vervolgde ik het spoor, dat ik bij de oprich
ting van de stichting Oud Woudenberg in 1955 al zoekend 
en tastend ben ingeslagen naar de geschiedenis van de 
Broederschap. Maar tevens heb ik ernaar gestreefd een 
steentje bij te dragen aan de verwerkelijking van de 
doelstelling van Oud Woudenberg, n.l. het verhogen van 
de kennis van de geschiedenis van Woudenberg. 
Met veel plezier, het was alsof ik in die tijd een wan
deling mocht maken in het oude dorp; ik bezocht de Ach
terstraat de pastoor. Even verderop was de kapelaan, die 
de missen voor de Broederschap had beëindigd, bezig met 
het schoolonderwijs. Vandaar in westelijke richting 
lopend wuifde mij Catharina van Montfoort, toevallig 
kijkend uit een der kleine vensters van haar Slot, mij 
vriendelijk toe, toen ik op weg was naar de Kaneel en 
het land van de Kerk, dat de naam Doorneheg droeg. 
Vandaar liep ik over het Papenland, langs de Dwarswete
ring tot aan het Grote Vondel, stak de Geeresteinsedijk 
over en bevond mij in de buurtschap, die de naam Over- . 
en Neder-Ekeris droeg. Ik kwam daar Gerrit Cruyf en 
zijn kleinzoon Gijsbert tegen. Op Het Broek praatte ik 
met Hendrik Meusen over de Broederschap en vernam, dat 
hij uit de helft van zijn goederen vier rijnsguldens 
bestemd had voor wekelijkse missen ter ere van St Anna. 
Ik voelde mij echt thuis in het gezelschap van schout en 
schepenen en was verheugd te horen, dat er in 1346 al 
locaal bestuur door schout en schepenen van Woudenberg 
werd uitgeoefend, hetgeen vroeg was voor deze streek. 
De schepen Arent van Schaffelaar zat erbij en glimlachte, 
toen ik informeerde naar Jan. Hij fluisterde mij in het 
oor: 'die moet nog geboren worden'. 

Maar de mooiste herinnering heb ik toen ik ongeveer aan 
het einde van mijn wandeling, in 1804, de maaltijd van .,.. 
de procuratoren van de Broederschap gadesloeg, een maal
tijd, die op kosten van de Broederschap werd genoten, en 
tot mijn verbazing zat daar ook de dominee bij. Tijden 
veranderen en zij met hen, dacht ik .... 
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Voor de hulp mij verleend breng ik nogmaals dank, het 
karwei is geklaard dank zij veler medewerking. 
'Uw aanwezigheid bij de presentatie van mijn werk stel 
ik op hoge prijs. 

Het is mij een groot genoegen het eerste exemplaar 
van De Sint Anna Broederschap van Woudenberg, geschie
denis van een middeleeuwse zielbroederschap, te mogen 
aanbieden aan de Burgemeester van Woudenberg, met de 
wens, dat er nog vele publicaties het licht mogen zien, 
èn met de wens, dat het hem en zijn gemeente in alle 
opzichten wel moge gaan. 

A. van Gent, 
Barneveld. 

DONATIE 1988 

De Stichting kan niet functioneren wanneer er geen of 
onvoldoende financiële middelen zijn. Uit de elders 
in dit blad opgenomen jaarrekening kunt u zien waaraan 
de donateursgelden worden besteed. De minimum donatie 
van f. 10,— hebben wij de laatste jaren niet verhoogd. 
Het bestuur huldigt het standpunt dat de hoogte van 
de donatie geen drempel mag zijn om donateur te worden. 
Het is ook verheugend om te vermelden dat er een 
groot aantal donateurs is dat vrijwillig meer dan het 
minimale bedrag betaalt. 

Bij dit Mededelingenblad treft u een acceptgiro aan, 
waarmee de donatie voor 1988 van tenminste f. 10,— 
kan worden betaald. Wanneer u geen acceptgiro vindt 
ingesloten, dan hebben wij uw donatie dit jaar in
middels ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. 

H. Wildschut, 
penningmeester 
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MUTATES DONATEURSBESTAND 

Een groot aantal nieuwe donateurs heten we welkom, waar
onder zeg maar 'echte' Woudenbergers en hen die al lan
gere tijd of heel recentelijk in Woudenberg wonen. 
Maar ook nu hebben we weer nieuwe donateurs te melden 
die elders wonen en zich om verschillende redenen met 
(de historie van) Woudenberg verbonden weten. 
Hier dan weer 21 nieuwe donateurs! 

A. Bakker, Stationsweg 454, Scherpenzeel 
A. van de Berkt, Wiggeruslaan 8, Leusden 
mevrouw H.W. Bos- van de Lagemaat, Drieënhuizerweg 2, 
Lunteren 
J.J. Bos, Mesdaglaan 14, Woudenberg 
C. van den Bosch, Stationsweg 217, Woudenberg 
mevrouw D.E.C. Brouwer- de Vries, Eshoflaan 19, Woudenberg 
G. Buiting, Henschoterlaan 37, Woudenberg 
mevrouw J. van Domselaar- Druijff, Stationsweg 146, 
Woudenberg 
C. van Ekeren, Govert Flincklaan 1, Hilversum 
J. Focker, Nico Bergsteynweg 73,, Woudenberg 
mevrouw D.J. Geijskes, IJsbaanpad Steiger 1, R3, Amsterdam 
O.W. Honders, Geeresteinselaan 2, Woudenberg 
M.J. Huisman, Griftpark 6, Woudenberg 
L.A. Martina, Laanzicht 4, Woudenberg 
G. Pater, Tabaksland 36, Woudenberg 
H.L.V. Piet, Rembrandtlaan 60, Woudenberg 
mevrouw G. van den Pol- van de Mheen, Geeresteinselaan 22A, 
Woudenberg 
H.G.D. van der Stelt, De Wetering 21, Woudenberg 
E.J. Veldjesgraaf, Mauritsstraat 23, Putten 
E. Wanner, Koninging Emmastraat 13, Woudenberg 
mevrouw L.M.T. de Witte, Rubenslaan 26, Woudenberg 

De volgende personen gaven te kennen het donateurschap 
te willen beëindigen. 

mevrouw A.M. Geijskes- van Hoolwerf, Koningin Emmastraat 6, 
Woudenberg 
J.F. Groosmuller, Vondellaan 22, Woudenberg 
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M.T. Jetten, Voorstraat 35, Woudenberg 
A. Veenendaal, Zandbergenlaan 44 K315, Amersfoort 

Door overlijden ontvielen ons de volgende donateurs. 

P. van Egdom, Laagerfseweg 54, Woudenberg 
H.J.M, de Gruijter, Mgr Aengenentlaan 3, Warmond 
mevrouw G. Hitman- Blote, Oranjelaan 16, Woudenberg 
mevrouw T. Schimmel- Schulting, Geeresteinselaan 5, 
Woudenberg 
J.M. de Witte, Rubenslaan 26, Woudenberg 

Het aantal donateurs bedraagt thans 477. 

H.J. Blokhuis, 
secretaresse 

NIEUWE AANWINSTEN 

- Mevr. W. Pastoors- Moesbergen verraste ons wederom met 2 
nog in zeer goede staat zijnde Cornet Mutsen (Wouden-
bergse klederdracht) waarander een nog niet in ons 
bezit zijnde rouwmuts. Deze mutsen zijn destijds gedragen 
door haar grootmoeder L. Moesbergen- Kolfschoten 
{1-10-1860 - 13-1-1940) 

- De heer Wassink bracht 4 stenen met een bijzondere vorm, 
waarschijnlijk gebruikt als gereedschap. 

- De heer Herrn. Moesbergen schonk een door hemzelf ver
vaardigd schilderstuk met lijst van de pas afgebroken 
boerderij van W. v.d. Wiel en de woning van de fam. D. 
Bakkernes aan de Dorpsstraat. 

- Rob van de Spek (zoon van onze Gemeentebode) verraste 
ons met enkele scherven van een voorraadpot uit de. 
18e eeuw, welke door hem zijn gevonden. 
(Fijn Rob, die belangstelling van jou, een voorbeeld 
voor je leeftijdgenoten). 

- De heer Th. Slagboom schonk twee gedenktegels, een van 
de Antillenweek zeskamp 1986, een van de 14e Elfsteden
tocht met afbeelding Gemeentehuis 26-2-1986. 

274 



Mevr. Aerns bracht de Stichting een boekwerkje: 
Kromme Nieuwe Gracht 29 en haar bewoners, waarin voor
komen Anna Aleida Stoop en Arnaud Jan de Beaufort. 

De fam. Veenhof schonk een pakje amateursigaretten 
(eigenbouw) uit de oorlog 1940-1945. 

Mevr. Van Kolfschoten gaf enkele foto's o.a. van haar 
boerderij aan de Maarsbergseweg, die ze pas heeft verlaten 

De heer J.W. van de Spek verblijdde ons met een fraaie 
oude koperen asbak (Niemeyer) 

De heer T. Moesbergen schonk een oude rieten mand met 
enkele harde turven, een halve litermaat, een oude water
pas en verschillende boekwerkjes (o.a. voorschriften 
uit de oorlog). 

De heer A. van Gent uit Barneveld bood diverse foto's 
aan welke destijds door hemzelf in Woudenberg gemaakt zijn 

De heer C. Wolswinkel breidde onze kollektie uit met 
een boekwerkje getiteld: Zeven eeuwen Amersfoort, als
mede twee dia's van het door Woudenberg geschonken 
tegeltableau aan de Gemeente Barsingerhorn ter herin
nering aan de Woudenbergse evacuatie in 1940. 

Mej. Cl. Westerveld uit Amersfoort bood ter reproductie 
een foto aan van leerlingen van de Wilhelmina Bewaar
school uit 1934. 

• De heer M. Vreekamp schonk het Utrechts Prov. en Sted. 
dagblad d.d. 16-11-1929, waarin inbraken te Woudenberg 
staan vermeld. 

• De heer B.T. Kleinveldink schonk een oude ronde riet
snijder en een houten meterstok. 

. De heer G.F. Tomey van Boekhandel Van Lunteren schonk 
ter gelegenheid van Haantjesdag het boek van H.P.M. Haen: 
"Haen genaemd". 

• Mevr. van Haeringe bracht ons 3 kaarten van Woudenberg. 
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- De heer H. Schouten verblijdde ons met een Stafkaart uit 
1905 waarop o.a. de Gemeente Woudenberg staat. 

- De heer Uneken schonk een door hem opgegraven vloertegel 
in Laanzicht, waarin de afdruk van een vis (wordt nog 
nader onderzocht op de oudheid) 

- De heer J.J.A. van der Breggen vulde onze dia's aan met 
enkele opnamen van het fraaie Woudenbergse Gemeentehuis. 

- In aanwezigheid van beide besturen werden de goederen 
uit het archief van de voormalige "Wilhelmina Bewaar
school" overgedragen door het Bestuur Vereniging tot 
Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel 
te Woudenberg. Dit archief bevat o.a. een Jubileumal
bum 1873-1898, een Jubileumalbum 1873-1923 met zeer 
fraaie afbeeldingen en de namen van leerlingen en oud-
leerlingen, kasboeken vanaf 1873, ingelijste foto's van 
de school en leerlingen, diverse boekwerkjes en corres
pondentie van de Freules Hooft van Geerestein en 
Woudenberg etc. Een pracht aanwinst voor de Stichting. 

Het bestuur van de Stichting Oud Woudenberg is bijzonder 
blij en zeer erkentelijk zo'n groot aantal schenkingen 
te mogen vermelden. Dit is zeker een stimulans om ver
der te gaan. Wellicht zijn er onder u die nog in het 
bezit zijn van voorwerpen, gebruiksvoorwerpen, boek
werken, klederdrachtonderdelen, maar ook foto's, unifor
men of gedeelten hiervan en andere artikelen, betrekking 
hebbende op de Wereldoorlog 1940-1945. Kleding en voor
werpen krijgen een bijzondere betekenis wanneer ze in 
Woudenberg zijn gedragen of gebruikt. 
We houden ons gaarne aanbevolen opdat er zoveel moge
lijk voor het nageslacht bewaard zal blijven. 

K.C. van Lunteren, 
tel. 03498-4119 

* * * * * * 
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE OUDHEIDKAMER 

- Zaterdag 29 augustus 1987 brachten bestuur en leden van 
Oud-Renswoude een bezoek aan onze tentoonstellingsruimte 
en Oudheidkamer. Het was wederzijds een prettige en leer
zame middag waar ideën en ervaringen uitgewisseld werden. 

- Dinsdag 13 oktober 1987 was Stichtingsbestuur gastheer 
van de Historische Kring te Leusden. Op verzoek was tevens 
het echtpaar Uneken uitgenodigd in Woudenbergse kleder
dracht om iets te vertellen en te tonen over de dracht 
uit deze omgeving. Na vertoon van een diapresentatie 
werd een rondleiding over de tentoonstellingsruimte en 
Oudheidkamer gemaakt. Er kan worden teruggezien op een 
geslaagde avond. 

- Donderdag 15 oktober 1987 en donderdag 3 februari 1988 
waren er cursusavonden over het Woudenbergs verleden in 
het kader van Projekt "Woudenberg maakt Woudenberg wijzer" 
Het waren lange avonden waar veel belangstelling voor was. 

- Donderdag 29 oktober 1987, excursie schoolklas groep 6 
van de Kon. Julianaschool. Bijzonder fijn te merken dat 
er al op jonge leeftijd zoveel interesse is voor de His
torie van Woudenberg. 

- Donderdag 29 oktober en 5 november 1987, cursusavonden 
Projekt "Genealogie" onder leiding van de heer Luteijn. 
Ook voor deze avonden was veel belangstelling. Zeker 
héél leerzaam en op een prettige manier gebracht door 
de cursusleider. 

- Donderdag 3 maart 1988 ontvangst van bestuur en direc
teuren van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding 
van Scholen met de Bijbel te Woudenberg voor overdracht 
van het archief van de "Wilhelmina Bewaarschool". 
Het aangebodene was tentoongesteld in de raadszaal. 
Na bezichtiging volgde een rondleiding door de Oudheid
kamer en Expositieruimte. 

- Maandag 6 juni 1988. Op uitnodiging van Burgemeester en 
Wethouders waren de nieuw-ingezetenen te gast in het 
gemeentehuis (+ H O personen). De Stichting Oud Wouden
berg heeft hieraan zijn aandeel gehad door middel van 
een diapresentatie over de historie van Woudenberg. 
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- Zaterdag 18 juni 1988. Haantjesdag. Naast openstelling 
van de Oudheidkamer en de Expositieruimte was er een 
tentoonstelling in de raadzaal. Medewerking verleende 
het echtpaar Uneken in Woudenbergse klederdracht. 
Ze demonstreerden mutsen plooien en vlasspinnen. 

Steeds meer Woudenbergers weten de weg te vinden naar de 
Oudheidkamer. Maast de vaste openingstijden worden er 
geregeld afspraken gemaakt, ook van buiten Woudenberg, 
o.a. door mensen die stamboomgegevens zoeken. 

Op 24 september a.s. zullen bestuur en leden van de Vere
niging Oud Barneveld een bezoek brengen aan de Oudheid
kamer. Er zal dan ook een dialezing zijn. 

K.C. van Lunteren 

AANGEKOCHT DOOR DE STICHTING 

- Door bemiddeling van de heer H. Schouten is onze kollek-
tie oude prenten van Woudenberg verrijkt met een schit
terende kopergravure van "Kasteel Groenewoude" voor
aanzicht, door Specht en Vianen Anno 1698. 

- Uit de oude inventaris van de smederij van de heer 
B.T. Kleinveldink aan de Voorstraat, die opgeheven is, 
een zeer fraai haardscherm Anno 1644 met opschrift 
"Pro Patri" voorstelling van een dame met vrijheids-
hoed en Nederlandse leeuw met zeven pijlen van de toen
malige zeven provinciën, alsmede een haardstel met de 
volgende inscriptie: 
J.V.F. (Jan Vlastuin F zn.) 

en 

K.K.J. (Klaasje Kleinveld J dr.) Anno 1854 

- Ook werd er enig oud gereedschap van de heer Kleinvel
dink overgenomen. 

K.C. van Lunteren 
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JAARVERSLAG 1987 

1987 was een jaar van veel aktiviteiten. 

Vanaf januari werd de Oudheidkamer op iedere tweede vrij
dag van de maand van 19-00 tot 21.30 uur voor het publiek 
opengesteld. 
We mochten ons op deze avonden over een groeiend bezoe
kersaantal verheugen. 
De bezoekers waren erg enthousiast en wisten door mond-op-
mond-reclame er velen toe te bewegen om ook eens een kijkje 
te gaan nemen. Deze avonden leverden ook weer veel nieuwe 
aanwinsten op. Ook werden er wel afspraken gemaakt om de 
Oudheidkamer op een rustiger tijdstip te bekijken. 
Men kwam soms met hele families tegelijk. 
De heer K.C. van Lunteren, die alle bezoekers ontving en 
rondleidde, was vanwege de grote belangstelling, het afge
lopen jaar dan ook veel in de Oudheidkamer te vinden. 

Op 23 februari werd een gezamenlijke donateursavond door 
de Verenigingen Oud Leusden, Oud Renswoude, Oud Scherpen-
zeel en de Stichting Oud Woudenberg belegd in Hotel Schimmel. 
Voor deze avond was de heer G. Ipenburg uitgenodigd om te 
spreken over stallen, paarden en rijtuigen. De belang
stelling voor deze avond was boven verwachting groot. 
Het aantal bezoekers bedroeg 140. 

Na een paar rustiger maanden kwam zaterdag 20 juni 1987 in 
zicht. De dag waarop voor het eerst in de geschiedenis, op 
initiatief van de V.V.V., Haantjesdag werd georganiseerd. 
De Oudheidkamer en de expositieruimte werden die dag open
gesteld. Om de bezoekers van Haantjesdag op de openstel
ling te wijzen, werden een aantal borden vervaardigd en 
op enkele plaatsen neergezet. De belangstelling was on
voorstelbaar groot. 
Onder de bezoekers waren veel Oud-Woudenbergers die hun 
ogen uitkeken bij het zien van de grote verzameling foto's 
en materialen uit hun geboorteplaats. Ook de permanente 
tentoonstelling van maquettes van karakteristieke Wouden-
bergse gebouwen trok veel belangstelling. 
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In de hal van het Gemeentehuis was het echtpaar Uneken in 
klederdracht aanwezig met een fraaie vitrine met kleder
drachtpoppen. Mevrouw Uneken demonstreerde het mutsen 
plooien en hield een voordracht over de klederdracht. 
Op deze dag mochten wij verschillende nieuwe aanwinsten 
ontvangen en vele begunstigers noteren. 

De jaarlijkse excursie vond plaats op woensdag 16 septem
ber. Deze excursie werd georganiseerd door de heren 
C.J. van Ekris, G.J. Jetten en W. v.d. Wiel. 
Op verzoek van vele donateurs werd bij wijze van proef een 
hele dag excursie georganiseerd. De reis voerde naar Hat-
tem, alwaar het Bakkerij Museum, het Streekmuseum/Voermans-
huis en het Anton Pieck Museum werden bezichtigd. 
Er kan worden teruggekeken op een geslaagde excursie, waar
aan door 116 personen werd deelgenomen. 

In november was er op twee avonden na elkaar een donateurs
avond georganiseerd. 
De eerste avond van onze stichting werd gehouden op woens
dag 18 november in Hotel Schimmel. Door de heer J. Lager-
wey te Scherpenzeel werd een inleiding gehouden over 
"350 jaar boerderijenbouw in de Gelderse Vallei". 
Na de inleiding liet de heer Lagerwey een serie dia's zien, 
waarbij hij de verschillen tussen de 4 typen Nederlandse 
boerderijen aantoonde. Het was een bijzonder interessante 
avond, die door + 130 personen werd bezocht. 

Op donderdag 19 november werd de gecombineerde donateurs
avond van de Verenigingen Oud Leusden, Oud Renswoude, Oud 
Scherpenzeel en de Stichting Oud Woudenberg gehouden in 
de zaal van "De Korf" te Leusden. Door de heer Nieuwen-
huyzen werd.een inleiding gehouden over de historie van 
de waterafvoer in de Gelderse Vallei. De heer Nieuwen-
huyzen heeft destijds de leiding gehad bij de aanleg van 
het Valleikanaal, waarvan dia's werden getoond. 
In het nabijgelegen Gemeentehuis kon de expositie over 
de aanleg van het Valleikanaal worden bezichtigd. 
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Verder werden in 1987 door Stichting Projekt een 2-tal 
cursussen georganiseerd, waarbij de Stichting Oud Wou
denberg nauw betrokken was. 
Dit betrof de cursus Genealogie, die op 29 oktober en 
25 november in de Oudheidkamer werd gehouden en de cur
sus over de geschiedenis van de Gemeente Woudenberg. 
Deze cursus werd op 15 oktober in de Oudheidkamer gege
ven, door de heer K.C. van Lunteren. 

Het bestuur kwam in 1987 4x in vergadering bijeen en 
wél op 14 januari, 8 april, 8 juli en 14 oktober. 
Er waren geen bestuursmutaties. 

Door de Werkgroep Publiciteit werden 4 Mededelingenbladen 
uitgegeven. De nummer 16 t/m 19 verschenen respectieve
lijk in de maanden februari, mei, augustus en november.. .... 
Het 4e nummer van De Klapperman met "Bijdragen tot de 
geschiedenis van Woudenberg" verscheen in mei. 
Het volgende nummer dat handelt over de geschiedenis 
van de Roomboterfabriek De Vooruitgang, verkeert reeds 
in een vergevorderd stadium. 

Tot slot melden we nog dat we in 1987 31 nieuwe dona
teurs welkom mochten heten. We ontvingen 15 opzeggingen. 
Het aantal donateurs op 31 december 1987 bedroeg 465. 

H.J. Blokhuis, 
secretaresse 

*
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JAARLIJKS UITSTAPJE 

Op 16 september 1987 hield de Stichting voor de 11e maal 
haar jaarlijks uitstapje. 
Ditmaal was de tocht naar Hattem. 
De belangstelling was wederom groot; 116 personen mochten 
we begroeten. 
Het vervoer per touringcar was -evenals andere jaren- weer 
verzorgd door de fam. H. Vlastuin. 
Om 9.00 uur vertrokken we richting Barneveld om via Koot-
wijkerbroek, Stroe en Garderen naar Elspeet te reizen. 
In het "Oud Veluwsch Eethuis" stond om 10.15 uur de kof
fie met gebak al gereed. 
Om 11. 00 uur waren alle deelnemers weer in de bus en 
ging de tocht door de prachtige omgeving van Vierhouten, 
Epe, Heerde naar Hattem. 

?•• •-'• 
Hattem is een heel oud stadje; de eerste oorkonde is uit 
891. In 1299 verleent Reinoud I, Graaf van Gelre, aan 
Hattem stadsrechten. 
Onder de vele bezienwaardigheden was ook het Bakkerij Mu
seum (Het Pand van het Warme-land). 
Bij aankomst om 12.15 uur aldaar, werden we verwelkomd 
door de fa. G.W. Barendsen. 
Willem Barendsen is een telg uit een oud bakkersgeslacht 
en heeft dit museum in 1977 gestalte gegeven. 
Na een uitleg over het programma werd de groep voor het 
nuttigen van de broodmaaltijd in tweeën gesplitst. 
De ruimte vroeg om wat aanpassingsvermogen, maar het gezel
lige historische interieur verhoogde de goede stemming. 
Tijdens de broodmaaltijd werd op zeer originele en ple
zierige wijze uitleg gegeven over het ontstaan van het 
museum en de historie van de bakkerskunst. 
Onder de aanwezigen was ook de familie Reneraa. De heer 
Renema was van 1 augustus 1956 tot 1 juli 1960 Gemeente
architect van Woudenberg en is daarna gaan werken in de 
gemeente Hattem. 
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Renema is in Hattem bestuurslid van de Bouwkundige stich
ting Oud Hattem en gaf ons informatie over Oud Hattem. 

Na de broodmaaltijd volgde de rondleiding, waarbij de 
historie herleefde. 
Om 13.45 uur stonden de hostess van de V.V.V. Hattem 
gereed om ons naar het Anton Pieck/Streekmuseum en Jan 
Voermanshuis te begeleiden. 
De romantiek van het werk van Anton Pieck trok veel aan
dacht, zoals zijn kalenderplaten, geboorte- en wenskaar
ten, gravures, houtsneden, olieschilderijen enz. 
Veel deelnemers brachten ook een bezoek aan de oude molen 
en de Kerk {+ 1500) en niet te vergeten de markt met de 
pomp van 1776. 
Hattem is een gezellig stadje en bij uitstek geschikt 
voor een bezoek van een historische vereniging of stichting 
Op de afgesproken tijd, om 16.30 uur, was iedereen weer 
bij de bus om via de oude weg Zwolle-Harderwijk (Oude 
Zuiderzeestraatweg) naar Woudenberg terug te keren. 

We mogen terugzien op een geslaagde dag, waarbij het weer 
en de mooie omgeving een positieve bijdrage leverden. 

C.J. van Ekris 
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WEER TWEE NIEUWE FIETSROUTES 

De Stichting Oud Woudenberg heeft twee nieuwe fietsroutes 
uitgegeven, namelijk de Den Treek Henschoten fietsroute 
en de Pyramide fietsroute. Daarnaast verschenen er in 
een eerder stadium reeds de Valleifietsroute en de Heu
velrugfietsroute . 

Alle vier de routes leiden de fietsers langs monumenten, 
boerderijen en heel veel natuurschoon over het grondge
bied van Woudenberg, Scherpenzeel, Maarsbergen, Maarn, 
Driebergen en Leusden. Over de meest markante objecten 
welke worden gepasseerd, wordt veelal een historische 
beschrijving gegeven. 

Door deze routes te rijden leert men het prachtige land
schap nog beter kennen. Deze fietsroutes worden ook spe
ciaal aanbevolen voor de inwoners van onze gemeente, die 
hier nog niet zo lang wonen. Ook de meer "gesettelde" 
Woudenbergers kunnen van deze fietstochten genieten en 
daarbij tevens hun kennis over de historie verrijken. 
Vakantiegangers op de campings kunnen via deze "gerichte" 
routes nog meer van hun fietstochten genieten. 

De fietsroutes zijn verkrijgbaar bij boekhandel Van Lun-
teren aan de Voorstraat, bij de V.V.V. post in de Rabo
bank en op de meeste campings voor de prijs van f. 1,25 
per stuk. 

Het is de bedoeling in de komende jaren nog een tweetal 
fietsroutes te maken en enkele wandelroutes. 

G.D. Marringa 
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