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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: W.C. Kok, Kon. Sophie&fcraat 1,
3931 CN Woudenberg
.Telefoon (03498) 2533
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 GemeentehuisTelefoon 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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MIDDELEEUWSE STADSMUREN, MUURTORENS EN STADSPOORTEN
De voorjaarsdonateursavond zal worden gehouden op
woensdag 22 maart a.s. in Hotel Schimmel, Stationsweg 243, alhier.
Het programma luidt alsvolgt:
1. Ontvangst met een kopje koffie van 19.30 tot
20.00 uur
2. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
3. Mededelingen
4. Lezing met dia's door de heer Th. van Straalen
te Woudenberg, medewerker Rijksdienst Monumentenzorg
te Zeist met als onderwerp "Middeleeuwse stadsmuren,
muurtorens en stadspoorten in Nederland" (1e deel)
In ons land is nog maar een klein gedeelte over van
de honderden middeleeuwse stadspoorten en muurtorens.
Dit is ook het geval met de kilometers lange stadsmuren, die we in ons land gehad hebben.
Zowel bestaande poorten en torens als opgravingen
worden- behandeld.
5. Pauze
6. Vervolg lezing met dia's over "Middeleeuwse stadsmuren,
muurtorens en stadspoorten in Nederland" (2e deel)
7. Rondvraag
8. Sluiting
De donateursavonden van de Stichting Oud Woudenberg
kenmerken zich de laatste jaren door een groot aantal
bezoekers. Dat is bijzonder verheugend.
De heer Th. van Straalen is voor velen geen onbekende
omdat hij deel uitmaakt van het Bestuur van de Stichting
Oud Woudenberg.
Namens het Bestuur,
C.J. van Ekris, voorzitter
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DE STRIJD TEGEN HET WATER TUSSEN GELDERLAND EN UTRECHT
Periodiek vindt er een gezamenlijke bijeenkomst plaats
van de oudheidkundige instellingen in Leusden, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg.
Deze keer is de Vereniging Oud Renswoude aan de beurt.
De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 26 april a.s.
in het gebouw Rehoboth, hoek Kerkstraat/Taets van
Amerongenweg in Renswoude.
Het programma luidt alsvolgt:
1. De zaal is open om 19-30 uur
2. Opening door de voorzitter van de Vereniging Oud
Renswoude, de heer Laansma om 20.00 uur
3. Mededelingen
k. Lezing door Dr. H.P. Deijs te Rhenen met als onderwerp:
"De strijd tegen het water tussen Gelderland en
Utrecht" (1e deel)
Deze lezing wordt geïllustreerd met dia's van kaarten
betrekking hebbende op de Gelderse Vallei.
De heer Deijs is de schrijver van het boek "De Gelderse Vallei" - Geschiedenis in oude kaarten - uitgegeven
in 1988.
5. Pauze
6. Vervolg lezing over "De strijd tegen het water tussen
Gelderland en Utrecht" (2e deel)
7. Rondvraag
8. Sluiting
De donateurs van de Stichting Oud Woudenberg zijn op
deze avond van harte welkom.
Namens de Werkgroep Publiciteit,
G.D. Marringa
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NIEUWE AANWINSTEN
- De heer Hoogenberg schonk een met de hand geschreven
boekwerkje "Het vermaarde Bijenboek" Anno 1779- Mevr. Ter Broek- Cortus verblijdde ons met een foto van
de bevrijding met als afbeelding de terugtrekking van de
Duitse soldaten.
- Mevr. v.d. Wetering- Aarsen stelde ons een programmaboekje Woudenberg's Revue "Wat nu?" uit dec. 1928 ter
beschikking.
- Van mevr. C. van Beek- de Lange mochten wij een. "Karkussen"paardentuig voor trekkar ontvangen.
- Onze fotoserie werd uitgebreid met zeven zeer oude schoolfoto's en foto's van Huize Laanzicht, geschonken door
de heer M. de Vries uit Scherpenzeel.
- De heer J. Versteeg schonk een pluche cape behorende bij
de Woudenbergse klederdracht, ooit gedragen door zijn
grootmoeder mevr. Cortus.
- Van de heer A.E. Bouwmeester mochten wij een oude kofferschrijfmachine ontvangen.
- De heer H. v.d. Wetering overhandigde ons het archief
van de toenmalige bejaardentochten. Met de organisatie
van deze tochten werd enkele jaren na de oorlog begonnen.
- De heer G. den Daas bracht ons een ter plaatse gevlochten
eiermandje.
- Bijzonder verheugend was de vorstelijke gift van
f. 2.500,— overhandigd ter gelegenheid van de heropening
van Hoogvliet. Voor dit bedrag zal de Stichting een
vitrine aanschaffen.
Daar bleef het niet bij, want er volgde een tweede verrassing en wel een bedrag van f. 2.200, — , geschonken
door relaties van Hoogvliet ter gelegenheid van de heropening. Voor dit bedrag zullen enkele etalagepoppen worden aangeschaft voor het tonen van klederdrachten en
uniformen. Onze dankbaarheid is groot.
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- Van mevr. E. Leijenhorst- Helms mochten wij vier militaire stafkaarten van Woudenberg en omgeving ontvangen.
- De heer W. Ravenhorst schonk een militaire zaag, een
kluitschop en een oud kruiwagenzeel.
- Mevr. Domselaar- Druyff stelde ons foto's ter hand voor
reproduktie, alsmede een tegengewicht voor een schuifraam.
- De heer M. Hendrikse schonk twee boekjes, nl. C L . Visser: 16 aktuele liederen "oorlog en bevrijding 1940-1945"
en 25 jaar V.V. Woudenberg in woord en beeld.
- Van de heer H.C. Wolswinkel mochten wij een rode kruisbord met opschrift "De Lage Maat" en drie IJsselsteentjes ontvangen.
- De heer Vervat overhandigde een vogelklem.
- Ook de voormalige gemeentebode de heer M. Moesbergen
schonk zijn grijze gemeentebode-uniform, voorzien van
gemeentewapens.
- De heer D. van Voskuilen schonk 2 sloottrekkers met net,
een rechte slootzeis, twee kantzeisen en een vuurtang.
- De heer G. Hoefakkers breidde onze collectie oude gereedschappen uit met een z.g. kinderhoofdstamper, een
wegafzetpetroleumlamp, een zodensnijder en twee sleuven stampers.
- De fam. Van Willigenburg uit Leusden overhandigde na
bezoek aan de Oudheidkamer twee patroonhulzen en granaatkap uit de 2e wereldoorlog, gevonden in Woudenberg.
- De heer J. Mulder breidde onze collectie uit met een
tabakssnijder en een vier en drie boomszaageg.
- Van de heer W. v.d. Wiel van de Vrijwillige Brandweer
kreeg de Stichting een brandweeruniform compleet met
koppel, helm en pet, een jeugdbrandweerpak en een
twee duims binnenslang, redicuultas en twee straalpijpen.
- Van twee leden van de Muziekvereniging Fidelio kregen
we een schenking, te weten van de heer G. de Bree zijn
blauwe uniform en van de heer H.A. de Graaf zijn uniform jas met 2 petten.
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Van de vereniging kregen we de toezegging van enkele
thans in gebruik zijnde uniformen wanneer deze zijn
vervangen door nieuwe en een oud muziekinstrument.
- De heer B. Westerink schonk ons een 12-tal foto's
van de optocht in 1970 ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding op 5 mei 1945.
Evenals het bestuur, zult ook u verrast zijn dat zovelen
daadwerkelijk meehelpen de collectie van de Stichting
uit te breiden.
Uit bovenstaande lijst blijkt de belangstelling om naast
de klederdracht van Woudenberg ook uniformen te verzamelen door Woudenbergers gedragen, o.a. wordt gedacht aan
Politie, Militairen, P.T.T., Boswachters, Verenigingen
enz., alsmede speciale beroepskleding (naam + evt. foto
blijven eraan verbonden).
Mocht u ons kunnen helpen neemt u even kontakt op?
Namens het bestuur van de Stichting Oud Woudenberg danken wij alle gevers en geefsters oprecht.
K.C. van Lunteren,
tel. 03498-4119

DE 500 STE DONATEUR
Met spanning werd er de laatste maanden uitgezien naar het
moment waarop de 500 ste donateur zich zou aanmelden.
Zou het nog in 1988 gebeuren of moest 1989 het jaar worden
waarin een ogenblikje aandacht zou worden besteed aan dit
heug'lijk feit?
Het werd op de valreep toch nog 1988 en wel 33 jaar na de
oprichting van de Stichting in het jaar 1955.
In dat jaar werd er gestart met plm. 50 donateurs. Dit
aantal groeide de eerste jaren van het bestaan maar weinig.
Er werd door sommigen wel beweerd dat het nooit een
bloeiend instituut zou worden!
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Totdat
het stichtingsbestuur de bakens ging verzetten en op ruime schaal activiteiten ging ontwikkelen
en daardoor publiciteit kreeg. Tijdens deze activiteiten
werd er getracht donateurs te werven.
Tijdens de expositie ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan steeg het aantal donateurs tot 80. De tentoonstelling in 1980 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
leverde ongeveer 100 nieuwe donateurs op. Tijdens de
expositie op Huize Geerestein in 1985 konden ook weer
verschillende nieuwe donateurs worden genoteerd.
Nadat in 1969 de geschiedenis en volksleven van Woudenberg beschreven was door de heren Dr. R.T.P. de Beaufort
en Louis H. Jansen, kwam er in 1974 een boekwerkje uit
met oude ansichten, samengesteld door Jan van Lambalgen.
In 1983 kwam het eerste Mededelingenblad uit en in dat
jaar verscheen er ook het eerste nummer van de Klapperman.
In 1986 kwam de Oudheidkamer klaar. Kortom, al deze
activiteiten zijn en worden door Woudenbergers en OudWoudenbergers zodanig gewaardeerd dat velen zich spontaan hebben aangemeld als donateur.
In tegenwoordigheid van het Stichtingsbestuur, ere-bestuursleden, leden van werkgroepen en de pers, kon de
voorzitter de heer en mevrouw Bouwmeester, Ekris 49 te
Woudenberg 'op 28 december 1988 verwelkomen als 500ste
donateur.
Aan het echtpaar werd een gravure aangeboden van de
ridderhofstad Groenewoude uit het jaar 1750.
Op naar de 600 ste donateur!
G.D. Marringa
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MUTATIES DONATEURSBESTAND
Ook deze keer kunnen we weer een groot aantal nieuwe
donateurs in ons Mededelingenblad vermelden.
We heten hen hartelijk welkom in onze kring!
J. de Bart, Huygenslaan 25, Woudenberg
H. Bielderman, Blotenburgerhof 21, Woudenberg
B.A. Bouwmeester, Ekris 49, Woudenberg
R. van Doorn, Nico Bergsteijnweg 70, Woudenberg
W. Geijtenbeek, Vieweg 5, Woudenberg
W.J. Honders, Dorpsstraat 1, Woudenberg
mevrouw P.M. van Kolfschoten- van der Vis, Koningin
Emmastraat 5, Woudenberg
J. Kurvers, Van der Duin van Maasdamlaan 4, Woudenberg
mevrouw M.F. Last, Rubenslaan 20, Woudenberg
J. Lokhorst, Zaaier 162, Leusden
mevrouw A.M. Lijnsveld- Koudijs, Voorstraat 26a,
Woudenberg
G. ter Maaten, Vlosstraat 38, Uden
J. de Man, Blotenburgerhof 23, Woudenberg
G!M. Moesbergen, Lambalgseweg 4, Woudenberg
H. Mol, Bosweg 9b, Eist (U)
W. Mulder, Stationsweg 83, Woudenberg
mevrouw A. Pater- van Dijk, Zegheweg 8, Woudenberg
J. van de Pol, Juliana van Stolberglaan 15, Woudenberg
J J. Pruijs, Albert Cuyplaan 28, Woudenberg
mevrouw E.A. Tekelenburg- van den Brink, Koningin
Wilhelminastraat 26, Woudenberg
mevrouw F. Veenendaal- van de Vendel, Stationsweg 19,
Woudenberg
A. Vermeulen, Laanzicht 56, Woudenberg
J. Vermeulen, Prangelaar 50, Woudenberg
A.D. Verschuur, Ekris 18, Woudenberg
D.F. van Voskuilen, Stationsweg 54, Woudenberg
W. van der Wiel Jr, Parklaan 13, Woudenberg
R. van der Wind, Zeisterweg 57, Woudenberg
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Door overlijden ontvielen ons mevrouw T. van Dijk- Mulder, gewoond hebbend Kouweland 42, Woudenberg en de
heer C.H. Cortus, gewoond hebbend te Scherpenzeel.
Drie donateurs gaven de wens te kennen het donateurschap
te willen beëindigen.
Het aantal donateurs van de Stichting Oud Woudenberg
bedraagt nu 510.
H.J. Blokhuis,
secretaresse

DE EERSTE RIDDERHOFSTAD VAN WOUDENBERG
Na een ongelukkig verlopen oorlog tegen Gelre en Holland
moest de toenmalige bisschop van het bisdom Utrecht
Arnold van Horn in 1375 aan de verlangens van de Stichtse
standen tegemoet komen.
Dit gebeurde in het uitvaardigen en ondertekenen van "De
Landbrief". De Landbrief regelde de verhouding tussen de
bisschop en onderdanen, de rechtspraak, de bestuursvormen
de taalgebruiken en bevestigde de ondeelbaarheid van het
Stichtse grondgebied.
De Landbrief werd op donderdag na St. Servaasdag (17 mei)
1375 te Utrecht bezegeld.
Twee van de medé-ondertekenaars waren: Gijsbrecht, heer
van Abcoude en Duurstede en Johan, heer van Culemborg en
van de Lek. Deze twee adellijke families hebben een bijdrage geleverd tot de bouw en de afbraak van de eerste
Ridderhofstad van Woudenberg.
In het Sticht spreekt men van een ridderhofstad in plaats
van een burcht, kasteel of dergelijke. Onder een ridderhofstad verstaat men een verdedigbaar huis met opgetogen
bruggen, poorten en grachten, dat aan de kasteelheer en
zijn familie en aan de omwonende bevolking bescherming
biedt.
In het hiernavolgende wil ik de korte levensduur van de
eerste ridderhofstad van Woudenberg uiteenzetten.
312

Men beweert dat de ridderhofstad hetzelfde is als
"Huize 't Schilt", waarnaar de wijk ten zuiden van het
dorp is genoemd. De hofstad of "De Schilt" is in 1313
gebouwd door Jan II, graaf van Culemborg. Hij heeft
het ten geschenke aan zijn zoon gegeven, die zich Jan
van Woudenberg laat noemen.
Zijn geslacht is zeer vermogend en van veel betekenis.
Toen bisschop Jan van Arkel in 1349 een buitenlandse
reis ondernam, behoorde Jan van Woudenberg tot één der
mannen, die hij de zorg van het bisdom had opgedragen.
Deze mensen worden rustbewaarders (ruwaerden) genoemd.
Hij heeft zich echter slecht van zijn taak gekweten, zodat -toen de bisschop teruggekeerd was- deze orde op
zaken moest stellen. Toen hij echter weer op reis is
gegaan en een andere plaatsvervanger had aangewezen,
heeft Jan van Woudenberg zich beledigd gevoeld en heeft
bij het kapittel van Utrecht bewerkt, dat de bisschop
versneld moest terugkeren. Er ontbrandt nu een strijd
tussen beide heren. Zijn weerbarstige stemming jegens de
bisschop werd duidelijk geïllustreerd door een opschrift,
geplaatst boven de poort van huize "De Schilt".
"Ik ben heer van de Schilt; Bisschop van Utrecht, doe
wat gij wilt".
De bisschop weet echter zijn tegenstand te breken en
Jan van Woudenberg verkoopt in 1352 zijn ridderhofstad
aan zijn neef Gijsbrecht van Abcoude. Een zoon van heer
Jan is over deze verkoop slecht te spreken en tracht de
transactie bij zijn vader ongedaan te maken.
Als dit niet lukt overvalt hij de ridderhofstad met een
gewapende bende en neemt haar in bezit. De zoon begrijpt
echter goed, dat de koper spoedig zal komen opdagen en
versterkt de ridderhofstad om een belegering te kunnen
doorstaan. Als eindelijk de krijgslieden van Gijsbrecht
van Abcoude voor de poort verschijnen en het slot opeisen worden zij vergezeld door soldaten van de bisschop
van Utrecht, Jan van Arkel.
Het kasteel wordt ingesloten en telkens wagen de belegeraars geweldige aanvallen. Even dikwijls worden zij afgeslagen. Gedurende 17 weken is het dorp Woudenberg het
oorlogsterrein van de Bisschoppelijke benden geweest.
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Eindelijk bezwijken de belegerden door nijpende honger.
Ze worden allen krijgsgevangen gemaakt en eerst ontslagen toen de som is teruggegeven, die Gijsbrecht van
Abcoude voor het slot heeft betaald.
Om zich te vrijwaren voor herhaling van een belegering
wordt door hem in 1353 bevolen het Huis Woudenberg te
slopen.
Geraadpleegde literatuur:
H.P.H. Jansen. - Geschiedenis van de Middeleeuwen
C.A. Rutgers. - Van Standen tot Staten.
J.P.H, de Monte Verloren. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke
Nederlanden.
R.F.P. de Beaufort/L.H. Jansen. - Over de geschiedenis
& volksleven van Woudenberg.
H. Schouten

VERSLAG JAARLIJKS UITSTAPJE
Om 09.00 uur ging het gezelschap van 118 personen met
touringcars op 21 september 1988 richting Delft.
Het was nog maar amper 10.00 uur toen we in deze stad
arriveerden. Doordat het markt en kermis was moesten de
touringcars wat verder weg worden geparkeerd dan de bedoeling was zodat de wandeling naar het koffierestaurant
wat langer werd dan was voorzien.
Niettemin wisten alle deelnemers tijdig het restaurant
"Het straatje van Vermeer" te bereiken. De koffie was
reeds bruin en kon onbeperkt worden genuttigd.
Het restaurant was stijlvol, en historisch ingericht.
Reproducties van de Delftse schilder Johannes Vermeer
sierden de wanden. Het meubilair in klassieke Italiaanse
stijl paste goed in het geheel.
Na de koffie werd een bezoek gebracht aan het Koninklijk Leger- en Wapenmuseum aan de Korte Geer.
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De deelnemers werden verdeeld in twee te grote groepen.
In aanwezigheid van gidsen ging de rondleiding over de
verschillende verdiepingen. Het museum toont ons ook de
alleroudste wapens. Door de eeuwen heen werden de wapens
gemener gemaakt om je sneller van je tegenstander te kunnen ontdoen. De wapens, welke in de 80-jarige oorlog
werden gebruikt en tijdens de inlijving bij het keizerrijk van Napoleon in de 10-daagse veldtocht, vindt men
ook in dit museum. Het ging er vaak zeer ruig aan toe
en de verhalen rondom het wapentuig waren nogal eens aan
de lugubere kant.
De fraaie uniformen uit de 19e eeuw kregen veel aandacht,
evenals de zgn. schildwachthuisjes.
De wapens uit de beide wereldoorlogen 1 91A-1918 en
1940-19^5 maken een belangrijk onderdeel van het museum
uit.
De koffiemaaltijd werd eveneens genuttigd in "Het straatje
van Vermeer". De middag werd besteed aan een vrije rondwandeling door de binnenstad, bezoek aan de Nieuwe Kerk
met het praalgraf van Willem I en de bezichtiging van
het fraaie stadhuis uit de 17e eeuw.
Anderen zochten een terrasje om onder het genot van een
drankje te genieten van het mooie weer.
Op de terugweg verlieten we bij Bunnik de rijksweg om via
de fraaie omgeving van Werkhoven en Langbroek huiswaarts
te keren.
C.J. van Ekris
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HISTORIE HERLEEFT BIJ OUD WOUDENBERG
De donateursavond; van 16 november j.l. werd bezocht door
meer dan 200 personen. De grote zaal van Hotel Schimmel
was geheel bezet. Na de opening en de mededelingen door'
voorzitter C.J. van Ekris, kreeg de heer K.C. van Lunteren het woord.
Aan de hand van dia's ging hij met ons mee naar het verre
verleden van Woudenberg.
In de jaren 800 - 1000 bestond Woudenberg voornamelijk uit
moerasgebied. Geleidelijk werd het moeras ontgonnen en
vestigden zich er mensen.
De N.V. Schoutenhuis is in het bezit van een kostbare
kaart van de Heerlijkheid Woudenberg. Deze kaart is in
1717 op linnen geschilderd door landmeter Justus van
Broeckhuysen in opdracht van Andries Abbema. Het dorp
telde toen naast enkele kastelen slechts weinig huizen,
gesitueerd rondom de kerk.
De Geeresteinselaan voerde naar de ridderhofstad Geerestein. Als men naar Amersfoort wilde dan moest men via
Ekris of langs de Grift. De weg van Woudenberg naar Scherpenzeel liep achter de Schans langs. De grachten waren
nog duidelijk volledig in stand. Woudenberg was in 1700
ook met de boot vanaf de toenmalige Zuiderzee (nu IJsselmeer) bereikbaar en wel via de Dwarswetering.
Deze vaart moest iets ten noorden van de John F. Kenner
dylaan gelopen hebben.
Op de tekening van Broeckhuysen zijn op de Schans drie
bastiljons te zien. Er bestaan tekeningen, die vele
bastiljons aangeven.
Kastelen.
Midden in het dorp aan het begin van de Geeresteinselaan
stond de toegangspoort naar de ridderhofstad. Daarom wordt
het kruispunt "De Poort" genoemd.
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Lang niet alle kastelen en andere gebouwen behoorden
aan Woudenbergse eigenaren. Zo was er op Ekris een
soort klooster, genaamd Bruinenburg, dat bij Wijk bij
Duurstede hoorde. De boerderij van de familie De Kruijf
aan Ekris draagt deze naam. Op Rumelaar stond een groot
gebouw dat eigendom was van het bisdom Brabant.
Van de kastelen Burgwal, Groot Lichtenberg en 't Schilt
is niets meer over. Wel liggen er nog de fundamenten
van Groot Lichtenberg. Het terrein is beschermd gebied
en mogelijk zal de fundering ooit nog eens blootgelegd
worden.
Van Kasteel Groenewoude is het Koetshuis nog over.
Ridderhofstad Geerestein.
Veel dia's waren er te zien van de ridderhofstad Geerestein. De vlakken in het wapen van Geerestein zijn
gerend (geren = een schuine of scheve richting hebben)
en dat was ook het geval met de landerijen, bossen en
de hofstad.
De heer Van Lunteren wees op de op paddestoelen lijkende vazen voor het oprijhek. De mogelijkheid is zeer
wel aanwezig dat deze "vazen" voor 1834 boven op het
kasteel hebben gestaan. De toenmalige eigenaar van
Geerestein, Hendrik Daniël Hooft, hield niet van poespas en heeft het kasteel naar zijn inzicht laten verbouwen.
Klein Geerestein is door een van de voorvaderen van de
heer Van Lunteren gebouwd. In de prachtige wapenzaal
van «lein Geerestein werden vroeger wel kerkdiensten
gehouden wanneer er in het dorp een predikant stond, die
niet naar de zin was van de familie Hooft.
Spreker maakte er melding van dat de daken boven de wapenzaal en van de toren kortelings zijn gerepareerd en
dat Jonkheer Hooft plannen heeft om zowel de toren als
de wapenzaal in oude glorie te laten herstellen.
Pyramide van Austerlitz/Koepel van Stoop.
Niet iedereen weet dat de Pyramide van Austerlitz op
het grondgebied van Woudenberg ligt. Deze pyramide is
in 1804 door het leger van Napoleon onder aanvoering
van generaal Marmont opgeworpen.
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"Ledigheid is des duivels oorkussen" moet Marmont hebben
gedacht en daarom liet hij de 24.000 geoefende soldaten
werken. Ze waren gelegerd in de bossen bij .ftusterlitz.
Op de pyramide is een uitzichttoren, die in de zomermaanden kan worden beklommen.
De Koepel van Stoop heeft een summiere opknapbeurt gehad.
Op dat punt kon men vroeger -toen er nog geen bomen groeiden- de stad Utrecht bij helder weer zien liggen.
Klederdrachten.
Oud Woudenberg heeft in enkele jaren een leuke collectie
mutsen en aanverwante spulletjes geschonken gekregen.
Prachtige dia's waren er te zien van de opknapmuts voor
de werkdagen en de cornetmuts voor de zondagen. Wie om
10.00 uur 's morgens niet de opknapmuts op had werd versleten als een luie vrouw. Mevrouw Bloemendaal in de
Dorpsstraat was de laatste vrouw, die in klederdracht gekleed was.
Velen van de aanwezigen herkenden haar nog wel van de foto.
Diversen.
Tussen Woudenberg en Scherpenzeel ligt de Pothbrug.
Deze brug draagt de naam van de familie Poth uit Amersfoort, die daar vroeger in deze buurt gronden in eigendom had. Een dia van de boerderij Groot Egdom liet zien
hoe men vroeger woonde.
Op de schoorsteenmantel stond een fraaie serie Petrus
Ragoutborden.
Bij de dia's over het vervoer in vroeger tijden kon men
zien hoe de dokter zich stijlvol liet rijden in een koets.
Hij woonde aan de Voorstraat nr. 58 in het huis waar
thans de familie van der Pluijm woont. Voor een bezoek
aan de markt in Utrecht kon men rond de eeuwwisseling
zeven uren uittrekken voor vervoer met de koets met houten
wielen en ijzeren banden op niet geasfalteerde wegen!
Spreker wees ook nog op de fraaie lezenaar op de preektoestel in de N.H. Kerk alsmede op de kroonluchter, die
in 1699 door Annemarie de Marez uit Màarsbergen bij haar
huwelijk is geschonken.
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van het Kruispunt De Poort en omliggende woningen en
gebouwen in 1945.
Het is de bedoeling daarop in een later stadium nog
eens aandacht te besteden.
In het volgende mededelingenblad hopen we aandacht te
besteden aan de film over Woudenberg van 1968.
G.D. Marringa

EEMLANDSE KLAPPERS
Ten gerieve van diegenen die hun stamboom willen samenstellen heeft de Stichting Oud Woudenberg alle tot nu
toe verschenen Eernlandse Klappers in haar bezit.
In deze klappers vindt men alle gegevens betreffende
doop en huwelijken tot 1811/1813 uit de kerkelijke
gegevens; dus de jaren van voor de Burgerlijke Stand,
dien in 1811 werd ingevoerd.
In de serie Eernlandse Klappers zijn tot nu toe verschenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Gereformeerde lidmaten van Amersfoort 1619-1672
Dopen R.K. parochie Hamersveld 1695-1811
Dopen R.K. parochie Achte(r)veld 1674-1811
Huwelijken Leusden en Stoutenburg tot 1811
Dopen Geref.gem. Leusden 1789-1809
Dopen R.K. parochie Hoogland 1656-1811
Huwelijken Hoogland tot 1811
Dopen Geref.gem. Hoogland 1760-1811
Dopen Geref.gem. Bunschoten 1631-1812
Huwelijken Bunschoten tot 1811
Dopen Eemnes tot 1811
Huwelijken Eemnes tot 1811

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dopen Saarn en De Vuursche tot 1811
Huwelijken Baarn en De Vuursche tot 1811
Dopen Soest tot 'i812
Huwelijken Soest en Isselt tot 1813
Dopen Geref.gem. Woudenberg 1686-1812
Huwelijken Woudenberg en Geerestein tot 1812
Dopen Renswoude tot 1811
Huwelijken Renswoude tot 1811
Dopen R.K. parochie 't Zand Amersfoort 1710-1811

Voor meer informatie: K.C. van Lunteren, tel. 4119
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR.
Per heden bestaat het bestuur van de Stichting Oud Woudenberg uit de volgende personen:
Voorzitter:
C.J.van Ekris, Rumelaarseweg 3, Woudenberg.
Secretaris:
W.C. Kok, Koningin Sophiestraat 1, Woudenberg.
Penningmeester:
H.Wildschut, John.F.Kennedylaan 13:,. Woudenberg.
Overige leden:
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Mej.H.J. Blokhuis, Het Wencum 15, Woudenberg.
M.J. Hendrikse, Stationsweg 48, Woudenberg.
K.C.van Lunteren, Schoutstraat 1, Woudenberg.
Th.van Straalen, van Gendtlaan 4, Woudenberg.
J.J. Timmer, Paulus Potterlaan 45, Woudenberg.
A. Veenendaal, de Steen 10, Woudenberg.
W.van der Wiel, Parklaan 13, Woudenberg.
In de vergadering van 11 januari j.l. werd afscheid genomen van het bestuurslid, de heer G.J. Jetten, die sedert 14 maart 1975 - dus bijna 14 jaar - de belangen van
de Stichting Oud Woudenberg heeft behartigd.
De voorzitter bood hem als blijk van waardering voor het
vele werk voor de Stichting een postzegelalbum aan.
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