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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: W.C. Kok, Kon Sophiestraat 1,
3931 CN Woudenberg
Telefoon (03498) 2533
Donatie minimaal f. 1 0 , — per jaar
Aaranelding 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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50 JAAR yy-ïrrrKaNMtT.
Tussen Woudenberg en Scherpenzeel ligt het Valleikanaal.
Dit afwateringskanaal met een lengte van 42 km loopt van
Rhenen naar Amerfoort
Omstreeks 1200 is men begonnen met het bedijken van de
grote rivieren. In die tijd is er ook een dijk gelegd van
de Grebbeberg bij Rhenen tot Wageningen. De dijk was echter
niet hoog genoeg en als gevolg daarvan waren er regelmatig
dijkdoorbraken. Het grootste gedeelte van de dijk lag op
Gelders gebied en de Geldersen hadden daardoor het minste
last van het water. Regelmatig kwamen er overstromingen
voor, waarvan de Utrechters dus de meeste lasten hadden.
Tot in de 17e eeuw is het meermalen gebeurd dat zelfs
Amersfoort onder water is komen te staan. Tussen Gelderland
en Utrecht
is eeuwenlang onenigheid geweest over de
afwatering van het Valleigebied.
Graven nieuw afwateringskanaal.
In de loop van de eeuwen zijn er wei verbeteringen in het
afwateringssysteem aangebracht. De wateroverlast in het
Valleigebied bleef echter problematisch totdat er in de
dertiger jaren van deze eeuw werd besloten een bedrag van
f. 1.450.000,— beschikbaar te stellen voor het graven van
een afwateringskanaal,
genaamd
het
Valleikanaal. De
ontwerper van het plan was ingenieur A.A. Mussert, voorman
van de Nationaal Socialistische Beweging (afgekort N.S.B.).
Het trace was zo gekozen dat men veelal gebruik kon maken
van bestaande waterlopen, welke moesten worden verbreed en
verdiept. De vrijkomende grond werd gebruikt voor verhoging
van de bestaande Liniedijk langs het kanaal en voor
ophoging van aangrenzende landerijen waarvoor de boeren 90*
subsidie kondennkrijgen.
Graven met schop en kruiwagen.
In 1937 werd met de werkzaamheden gestart. Evenals dit in
de Middeleeuwen gebeurde werd Het Valleikanaal met
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mankracht gegraven. Aan het graven van dit kanaal was de
voorwaarde verbonden dat er geen machines mochten worden
gebruikt. De mensen, die aan het kanaal werkten waren
werklozen uit de steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en uit^
de provincie Utrecht. Ze kregen een kleine uitkering In die"
tijd had de overheid het recht werklozen in te zetten voor
allerlei werkzaamheden. De Heidemaatschappij verzorgde het
graafwerk voor de aanleg van het kanaal en de Provincial«
Waterstaat van Utrecht voerde de aanleg uit voor de bouw
van bruggen, sluizen, schutten en dergelijke, Ir. A.T.C.
Nieuwenhuyzen
was
namens
de
Heidemaatschappij
verantwoordelijk voor het graven van het kanaal, Wij laten
hem graag een poosje aan het woord:
De Amsterdammers waren de
leukste mensen, spontaan ,
humoristisch, maar ze konden ook zo in tranen uitbarsten.
De werklozen kwamen dagelijks met de trein uit de steden.
Langs de spoorlijn Amersfoort-Kesteren waren provisorische
porronnetjes aangelegd, Sommige Hagenaars kwamen in hun
nette pak hierheen met een aktentas in de hand. Hier
kleden ze zich om want in de buurt waar ze %/oonden mocht
men niet weten dat ze dit soort %ierk moesten doen, met
andere woorden ze schaamden zich er voor. Het eigenlijke
graafwerk gebeurde gewoon met schoppen. Door middel van
haken lukte het goed om de grond omhoog te brengen. Men
keerde een volle schep in een lege schep om en dat
gebeurde zo enkele keren achter elkaar. Men stond soms in
een diepe kuil te werken en zodra de grond boven was werd
deze in kruiwagens gedaan en weggereden. Er waren 400
kruiwagens in gebruik. Op enkele plaatsen had men ook de
beschikking over karretjes, die met mankracht over rails
werden gereden."
Zwaar werk voor de mensen.
Voor de meeste mensen was het ongebruikelijk werk en
sommigen konden helemaal niet tegen graven.
Als het maar even mogelijk was kregen die werklozen
administratief werk, b.v. het schrijven van loonstaten.
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Bij de generatie mensen, die de carisisperiode in de
dertiger jaren van onze eeuw niet daadwerkelijk heeft
meegemaakt, moet deze toestand wel vreemd overkomen. De
werkverschaffingsregelen hadden echter tot bedoeling om
werkloze mensen proberen productief te maken.
Veel mensen ingezet.
Naarmate het werk aan het kanaal vorderde kreeg men ook
meer haast. Er was oorlogsdreiging en de Gelderse Vallei,
die in moeilijke tijden altijd onder water werd gezet door
eenvoudig de afwatering niet te laten functioneren, moest
opnieuw dienst gaan doen als verdedigingsgordel.
De oorlogsdreiging was er voor verantwoordelijk dat er
steeds meer werklozen aan het werk werden gezet,
In 1939 waren er dagelijks 1200 tot 1400 mensen bezig met
het graafwerk. Er mochten toen ook een paar machines komen
en wel kleine locomotieven, die 20 wagentjes met grond
tegelijk konden afvoeren.
Koninklijk bezoek.
Wij laten de heer Nieuwenhuyzen graag nog even weer aan het
woord:
"Op een goede dag kreeg ik 's avonds bericht dat er de
"volgende ochtend koninklijk bezoek te verwachten was. Het
"moest geheim blijven, maar Provinciale Waterstaat wilde
"toch graag een "pad" van planken klaar leggen voor
"Koningin Wilhelmina. De volgende ochtend werd dus snel
"een provisorisch pad klaargemaakt,
"Toen de koningin
arriveerde,
voorzien
van stevige
"laarzen, stelde men voor over het pad langs de werk"zaamheden te lopen. Maar....de koningin besloot de andere
"kant op te gaan. Ik wist dat daar mensen werkten, die wel
"eens lastig waren.
..,/"
"Een, die nogal recalcitrant was, moest
zelfs apart
"werken, helemaal
achteraan om
kruiwagens te teren.
"Bepaald geen leuk werkje. De Koningin zag hem achteraan
"staan en vroeg aan haar begeleiders waarom hij daar alleen
"stond te werken. Men gaf haar ontwijkende antwoorden. De
"teerlucht was niet prettig etc.
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"Koningin Wilhelmina liep naar de man toe en begroette hem
"met een "goede morgen". De man was kennelijk verbaasd en
"gaf een brommend antwoord. Ze vroeg hem toen of hij dit
"werk graag deed. Iedereen vreesde een oprecht ontkennend
"antwoord, maar de man was kennelijk zo verlegen, dat hij
"antwoordde: "ja, juffrouw".
Waarschijnlijk
deed hij
"daarmee de waarheid geweld aan."
Liniedijk.
De naam "Liniedijk" heeft de dijk langs het Valleikanaal te
danken cian zijn functie van Waterlinie en dateert reeds van
1755. Bij het graven van het Valleikanaal is de dijk
opgehoogd.
Militairen
hebben
in de mobilisatietijd
1939/1940 de nu nog aanwezige bunkers in de dijk gebouwd.
Zoals het er nu bij ligt is de Liniedijk dus beslist geen
oud natuurgebied.
Als u van de fraaie omgeving van het Valleikanaal
met Liniedijk wilt genieten, dan kunt u dit het beste doen
met de fiets op het fietspad langs het kanaal.
G.D. Marringa
Bron: Mondelinge mededelingen van de heer
Ir. A.T.C. Nieuwenhuyzen

*
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EEN DAGTOCHT NAAR DE PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ
Wanneer men met een trein van de Holländische SpoorwegMaatschappij voorbij Amersfoort gestoomd is, in de richting
van
Kesteren,
ziet
men
al
spoedig, even na het
schilderachtige torentje van Oud-Leusden en het landgoed
"Nimmerdor" gepasseerd te zijn, links van den molen van
Bavoort een vrij hoogen heuvel, waarop een obelisk.
Iets verder wordt dit bijzonder in het oog vallend punt aan
den zuidelijken horizont weder aan het gezicht onttrokken
door het sterk geaccentueerd terrein, dat, vooral rechts
van de spoorbaan, hier en daar dicht begroeid is met hoogopgaand kreupelhout afgewisseld door dennenbosch.
Een kleine
tien minuten nadat de trein het station
Amersfoort, verlaten heeft, bereikt men dat van WoudenbergScherpenzeel.
Slechts voor duchtige wandelaars is de tocht, waarop wij u
voorstellen ons te volgen, te ondernemen; zij die. niet zoo
goed ter been zijn of opzien tegen een wandeling van ten
minste twee uur, vinden in het Stationskoffiehuis van
A. Schimmel een goed rijtuig met een flinken beleefden
koetsier, die hen in nog geen drie kartier brengt naar de,
in den laatsten tijd
vooral
door
de Amsterdamsche
Vacantiekolonie bekende, uitspanning 'De Piramide'.
De weg, een uitstekend onderhouden Rijksstraatweg eerste
klasse, aan beide zijden door schaduwrijk geboomte omzoomd,
leidt aanvankelijk langs boerderijen, die getuigen van de
welvaart van hun bewoners, in omstreeks tien minuten naarWoudenberg, een vriendelijk dorp, dat reeds in het begin
van der 14e eeuw genoemd wordt.
Links, bij den ingang van deze gemeente, ligt het buiten
'De Schans', eigendom van de freules Hooft van Geerestein,
ambachtsvrouwen van Woudenberg.
De huizen van het dorp, dat nu omstreeks 2.500 zielen telt,
zijn aan weerszijden van
den Rijksweg
gebouwd. Zij
onderscheiden zich -behalve zeer enkele, die aan den
linkerkant van den straatweg staan en door hun gevels en in
lood gevatte ruitjes op vrij ' hoogen ouderdom wijzenslechts door aan den zijgevel aangebrachte venstertjes,
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die voor ces bons villageois als bespiedplaatsen schijnen
te dienen van hun buren of van de vreemdelingen, die hun
huis voorbijkomen.
Ongeveer in het midden van het dorp wordt de Rijksweg
gekruist
door
de
zeer schoone Geeresteinsche laan,
waarlangs men -althans volgens den handwijzer- in twee uur
Amersfoort kan bereiken; links aan den weg, die in het
verlengde van deze laan in een half uur naar Maarsbergen
leidt, ligt 'Laanzicht', het buitengoed van den heer
J.B. de Beaufort, sedert 1872 Burgemeester van Woudenberg.
Den Rijksstraatweg volgend, kernen we spoedig aan het einde
van het dorp, waar -zeer opmerkelijk- de beuken langs den
weg op eens door knotwilgen worden vervangen, tot, aan de
overzijde van de Woudenbergsche
Grift, een prachtige
beukenlaan het oog boeit, die, na omstreeks 10 minuten
rijdens, weer
plotseling
wordt
afgebroken.
Aan de
rechterzijde
volgt
dan
dennenbosch, terwijl aan de
linkerhand een uitgestrekt zeer heuvelachtig heideveld zich
uitbreidt.
Omstreeks 15 minuten na het dorp verlaten te hebben ligt,
rechts van de weg, die hier sterk begint te klimmen,
'Constant!a-hoeve', een buiten van Jhr. H.J.M, van Asch van
Wijck.
Aan de rechterzijde ziet men vlak voor zich in de diepte
den Onze-Lieve-Vrouwetoren van Amersfoort.
Iets verder links leidt een uitstekend onderhouden grintweg
naar een koepel, die, behalve om het schoone vergezicht,
dat men er van geniet, merkwaardig is om zijn bouw. Vanhier
begint
de
weg
weder
te
dalen;
links
ziet men
dennenbosschen, rechts kreupelhout. Vijf minuten later
bereikt men de straks genoemde uitspanning 'De Piramide'.
Wij zijn aan het doel van onzen tocht; een vrij sterk
klimmende zandweg leidt naar het gedenkteeken.
H. Schouten
Bron: Amersfoortsche Courant 1895
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JàftPUreStJte 1988
Terugkijkend op het jaar 1988, zien we dat het voor de
Stichting Oud Woudenberg een jaar van veel aktiviteiten en
van grote bloei is geweest.
Op 3 maart 1988 ontving het bestuur van de Stichting Oud
Woudenberg vertegenwoordigers van bestuur en leerkrachten
van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van
Scholen met de Bijbel te Woudenberg in de vide van het
Gemeentehuis.
...
^ . ..
Tijdens deze bijeenkomst werd door de voorzitter van het
Schoolbestuur, de heer J. Ebbers, het archief van de
voormalige "Wilhelmina Bewaarschool" aan onze voorzitter,
de heer C.J. van Ekris, overgedragen.
Dit archief bevat o.a. een jubileumalbum 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 van leerlingen,
diverse boekwerkjes en correspondentie van de Freules Hooft
van Geerestein en Woudenberg.
Het aangebodene was tentoongesteld in de raadzaal. Na
bezichtiging hiervan
volgde een
rondleiding door de
Oudheidkamer en Expositieruimte.
Op 30 maart 1988 vond een gesprek plaats tussen een aantal
bestuursleden van de Stichting Oud Woudenberg en mevr. P.
Kroese- Westerhof. wethouder en de heer A.F. van Leur van
de Gemeente Woudenberg.
Er werd o a. van gedachten gewisseld over de bouwplannen
"De Schans" en "de oude pastorie", het inventariseren,
fotograferen en documenteren van beeldbepalende panden, de
straatnaamgeving. dorpsverfraaiing en educatief onderwijs
Het
gesprek
werd
door
alle
betrokkenen
positief
gewaardeerd. Het ligt in de bedoeling dat jaarlijks een
dergelijke bespreking zal plaatsvinden.
Op 6 juni 1988 verzorgde de Stichting Oud Woudenberg een
diapresentatie over de historie van Woudenberg op de infoavond voor nieuw-ingezetenen. Ongeveer 140 personen hadden
aan de uitnodiging van Burgemeester en Wethouders gehoor
gegeven. De bijeenkomst vond plaats op het Gemeentehuis.
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18 juni 1988: Kaantjesdag.
Ook deze voor de tweede keer georganiseerde Haant jesdag
werd een groot succes. Naast de openstelling van de
Oudheidkamer
en
de
Expositieruimte
was
er
een
tentoonstelling
in de
raadzaal. Ook dit jaar werd
medewerking
verleend
door
het
echtpaar
Uneken in
Woudenbergse
klederdracht.
Zij demonstreerden mutsen
plooien en vlasspinnen.
De Nationale Open Monumentendag werd op
zaterdag 1?
september 1988 voor de tweede keer gehouden. Voor deze
gelegenheid was er een comité opgericht, waarin zitting
hadden vertegenwoordigers van de gemeenten, oudheidkundige
verenigingan en V.V.V.'s van
de Gemeenten Renswoude,
Scherpsnzeel en Woudenberg.
Namens de Stichting Oud Woudenberg had hierin zitting de
heer K.C. van Lunteren.
Omdat de nadruk Van het programma op Woudenberg lag, vond
hier op het Gemeentehuis de officiële opening plaats door
Burgemeester H. Harrewijn. Zoals ook in de aankondigingen
stond vermeld, trok Woudenberg op deze dag alle historische
registers open.
Voor het publiek waren opengesteld:
•- Gemeentehuis:
toast de Oudheidkamer en de Expositieruimte was er een
tentoonstelling in de raadzaal, waar men de wortels van
Woudenbergs Historie kon vinden. Daar werd ook tentoongesteld de kaart van de Heerlijkheid Woudenberg van 1717.
- Het
koetshuis
van
de
voormalige
Ridderhofstad
Groenewoude, thans in eigendom van de heer A. Hendrikse.
- Klein Geerestein:
Jhr. Hooft had toestemming gegeven voor de bezichtiging
van de toren en de zgn. wapenkamer.
- Nederlandse Hervormde Kerk:
In de consistoriekamer was een tentoonstelling over
Woudenbergs historie.
De door de organisatoren en vrijwilligers verrichte werkzaamheden waren niet tevergeefs.
Er
waren
+ 1.000
bezoekers.
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De jaarlijkse excursie vond plaats op 21 september.
Deze werd evenals vorig jaar georganiseerd door de heren
C.3. van Ekris, G.J. Jetten en W. v.d. Wiel.
Dit jaar stond de historische stad Delft op het programma.
Naast een bezoek aan het Koninklijk Nederlands leger- en
wapenmuseum "Generaal Hoefer" kregen de deelnemers aan de
excursie de gelegenheid om nog een wandeling door de
historische kern van Delft te maken.
De ± 100 deelnemers konden terugzien op een zeer geslaagde
dag.
Gp 24 september 1988 bracht het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Bameveld een bezoek aan de oudheidkamer.
De heer Van Lunteren verzorgde een dialezing.
De jaarlijkse donateursavond werd gehouden op 16 november
1988. Door
de
heer
K.C.
van Lunteren
werd een
diapresentatie verzorgd getiteld "verleden tot heden". Te
zien waren o.a. dia's van klederdrachten, dorpsgezichten,
gemeentehuizen en dia's gemaakt tijdens de oorlogsdagen.
Verder werd op deze avond door de heer H.J. Hofland een
f i lm ' vertoond die in 1968 is gemaakt van Woudenbergse
aktiviteiten, zoals bedrijfsgebeuren, verenigingen, scholen
en het gemeentehuis. De vele donateurs en andere belangstellenden die
deze avond naar Hotel Schimmel waren
gekomen, konden terugzien op een geslaagde avond.
Gp de valreep mochten we toch nog de 500e donateur
begroeten. Het was de heer B.A. Bouwmeester, Ekris 49 te
Woudenberg. Op 28 december werd hieraan
tijdens een
feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het Gemeentehuis
aandacht geschonken. Naast de heer en mevrouw Bouwmeester
waren aanwezig bestuursleden en oud-bestuursleden van de
Stichting Oud Woudenberg en vertegenwoordigers van de pers.
De heer Bouwmeester werd een ingelijste
gravure van
Groenewoude
en
de
reeds verschenen nummers van De
Klapperman overhandigd; Voor mevrouw Bouwmeester was er een
boeket bloemen.
Het bestuur kwam in 1988 vier keer in vergadering bijeen en
wel op 20 januari, 13 april, 13 juli en 5 oktober.
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Er was 1 bestuursmutatie. Op 4 maart werd afscheid genomen
van de heer C. Wolswinkel. Als nieuw bestuurslid werd
verwelkomd de heer A. Veenendaal.
Naast het bestuur zijn nog 3 werkgroepen actief, nl.:
- Werkgroep Veldnamenonderzoek:
Coordinator de heer Th. van Straalen
- Werkgroep Archeologie:
Coordinator de heer F.D.L. Roodschild Koning
- Werkgroep Pnbl iciteit:
Coordinator de heer G.D. Marringa
Door de Werkgroep Publiciteit werden 3 Mededelingenbladen
uitgegeven. De nummers 20 t/m 22 verschenen respectievelijk
in de maanden juli, september en november 1988.
Tot slot melden we nog dat het
december 1988 500 bedroeg. •
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NIEUWE AANWINSTEN
- De heer J. van de Boom schonk een set van drie litermaten, voorzien van koperen platen en verschillende
ijktekens.
- De heer Van Asselt bezorgde ons een koperen haard, afkomstig uit het kantoor van wijlen directeur A.J. Koudijs
van de Coop. Boerenleenbank en Handelsvereniging.
- Van de heer H.M. van Leeuwen mochten wij een foto
ontvangen van wijlen mevr. KI. van Kolfschoten.
- Een prachtig blauw bcdekostuum voorzien van de Woudenbergse gemeentewapens schonk ons de heer J.W. v.d. Spek,
gemeentebode.
- Mevr. Lijnsveld- Koudijs schonk de stichting drie chocolademallen, twee bakkerspakken, een petroleumstel en een
hoge hoed.
- Drie kadastrale kaarten van Woudenberg mochten wij
toevoegen aan onze collectie via de heer Hoogeveen van
Gemeentewerken.
- De heer M. Brouwer bood ons ter reproduktie een fraaie
foto van Hotel De Schans aan.
- De dames Koudijs maakten ons bijzonder blij met een zeer
fraai gebeeldhouwde stoel, oorspronkelijk afkomstig uit
de Ridderhofstad "Geerestein". Tevens schonken zij een
tinnen jubileumbord "Koningin Juliana 1948-1973" + ingelijste foto van het Koninklijk gezin en drie patroonhulzen uit de Tweede Wereldoorlog, gevonden bij het station
te Woudenberg.
- M.H. van Asselt overhandigde een adresboek van Woudenberg
e.o. uit 1923, waarin ook alle namen van de bewoners zijn
vermeld, alsmede een foto van het ouderlijk huis.
- Mevr. Ä.J. Eilander schonk ons een programma van de
landbouwweek
25
jaar
jubileum
(1909-1934)
Coop. Boerenleenbank
en
Handelsvereniging
en
een
Gemeentegids van Woudenberg uit 1936.
- Adjudant R. van Doorn schonk een compleet politie-uniform van de Rijkspolitie + alle accessoires door hem
gedragen.
- Jhr. P.C. Hooft van Woudenberg schonk ons een foto van
zijn moeder en twee foto's van zijn gezin om te copieeren, alsmede een prachtige oorkonde betrekking heb335

bende op de Mobilisatie 1939 op Geerestein, voor reproduktie.
J. E. L. van Lamphen schonk ons ' 'Hedendaagse tekeni ngen' '
door C.J.Th. Schut.
Van een kolonel van de luchtmacht die al 23 jaar in
Woudenberg woonachtig is, mochten Wij ontvangen: zes
uniformen (waarvan vier verschillende), twee overjassen,
drie uniformpetten + alle bijpassende accessoires.
De heer A.E. Bouwmeester schonk een oude vlag van de
"Middenstandsvereniging Woudenberg" M.V.W. (voorloper
van D.E.S.)
Mevr. Brouwer- van Beek schonk drie waardevolle oude
foto's.
De Woudenbergse P.T.T.-ers, de heren H. Rozenboom,
A.G. Kleinveld, B. van Dijk en R.M. van Drie haaiden
spontaan een compleet uniform (oud) en uniform (nieuw),
twee uniformjasjes, twee overjassen + leren motorjas en
leren brieventas boven water.
De heer en mevrouw Rozenboom schonken een rood uniformjasje van de tamboersvereniging Fidelio + twee serveersterspakjes van Hotel Schimmel.
v
Mevr. M. Bloemendaal- Verkerk overhandigde een oude foto
van de Wilhelmina Bewaarschool.
De heer D.J. Bakkernes bood 3 oude foto's voor reproduktiv aan.
De B.D.U. schonk 300 persfoto's uit Woudenberg om daarmee
onze collectie te verrijken.
De heer
T. Haanschoten overhandigde een compleet
rijkostuum van de "Valleiruiters".
De heer B. Kos schonk een bijzondere steen (vuistbijl?)
opgegraven in zijn tuin in Nieuwoord.
De heer J.W. v.d. Spek bood een uniformjasje met pet van
de Kon. Luchtmacht soldaat Ie klas aan.
Mevr. N.N. overhandigde een oude sigarenplank.
De heer G.W. de Bree schonk ons zijn tweekleurig uniform
compleet met
accessoires van
de muziekvereniging
"Fidelio" alsmede een gedeelte van een tegel met twee
figuren, afkomstig van kasteel De Lichtenberg.
Van de muziekvereniging "Fidelio" mochten wij een oud
muziekinstrument (tuba) ontvangen.
De heer L. Ton beroepschauffeur grootmaterieel (tanks
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e.d.) van de Kon. Landmacht schonk een compleet uniform +
twee pantalons, pet en leren jas.
De B.D.U. schonk opnieuw 73 persfoto's.
Het schooltestuur van de Vereniging tot Stichting en
Instandhouding van scholen met de Bijbel overhandigde
twee ex. "Langs oude paden".
Via de heer H. Schouten van N.V. 't Schoutenhuis kreeg de
stichting een prachtigs grote kleurenfoto van de kaart
"De Heerlijkheid Woudenberg", anno 1717.
De heer H.J. Zumbrink schonk tien oude kaarten van
Woudenberg e.o.
Mevr. Slakhorst schonk drie oude 3choolfoto's waarvan 1
ingelijst uit 1908.
Bijzonder blij is de stichting met een zeer oude tekening
(ingelijst) van de Schans met opschrift "De Schans tot
Woudenberg" 1595 van de f am. E. A. î-5eerbeek. Op deze tekening zien wij drie bastions voorzien van wachthuisjes
en brug over de gracht.

Aangekocht en inmiddels ontvangen van het geld, geschonken
door de Fa. Hoogvliet: een prachtige staande vitrine met
spiegels en
verlichting
+
vier
etalagepoppen voor
uniformen.
Weer een lange lijst van schenkingen. Wij zijn ontzettend
blij dat u al deze artikelen aan "Oud Woudenberg" heeft
afgestaan, waardoor ze voor het nageslacht kunnen worden
bewaard.
Er zijn nog
verschillende
toezeggingen
gedaan, ook
betreffende uniformen, te gebruiken voor de tentoonstelling
op Haantjesdag. Mogen wij deze uniformen spoedig ontvangen?
Hartelijk dank voor alle schenkingen en wij blijven ons bij
u aanbevelen.
K.C. van Lunteren,
tel. 4119
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JAARLIJKSE DONATIE
Ingesloten treft u een accept-girokaart aan voor het
storten van uw donatie voor het jaar 1989.
Zoals bekend is het vastgesteld, minimum bedrag van de
donatie f. 1 0 , — per jaar. In vergelijking met andere
oudheidkundige verenigingen is dit geen hoog bedrag.
Het Bestuur van de Stichting Oud Woudenberg staat op het
standpunt dat de hoogte van de donatie geen belemmering mag
zijn om donateur te worden. Daardoor kunnen ook de mensen
met een wat lager inkomen op de hoogte blijven van "Oud
Woudenberg".
Mocht uw inkomen wat hoger zijn dan hebben wij bijzonder
graag dat u meer betaalt dan de minimum donatie van
f. 10,—.
Er kan met weinig geld veel worden gedaan. Arbeidsloon
wordt er niet uitbetaald. Wel is er veel geld nodig voor
b.v. het opzetten van een goed documentâtie-systeem van
alle giften, foto's e.d. U kunt uit de exploitatie-rekening
lezen waar het geld van de Stichting blijft.
Hartelijk dank
bedrag.

voor uw

donatie van

f. 1 0 , — of een hoger

De penningmeester,
H. Wildschut.

VACATURE BEHEERDER OUDHEIDKAMER
Van de heer K.C. van Lunteren kregen wij de volgende
mededeling door met het verzoek de inhoud op te nemen in
ons blad:
"Daar het beheer, onderhoud en alle aktiviteiten in en rond
de Oudheidkamer steeds meer tijd en inzet vragen zie ik
mij genoodzaakt om uit het bestuur te treden.
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In verband met mijn gezondheid is het niet langer verantwoord met deze steeds grotere belasting door te gaan.
Degenen, die weten, met hoeveel plezier ik dit werk voor
de stichting Oud Woudenberg heb gedaan, kunnen zich wellicht ook indenken hoe moeilijk het voor mij is dit te
moeten schrijven.
Tot septeaber a.s. hoop ik de lopende afspraken na te
kezen en daarna de aktiviteiten over te dragen.
Alhoewel ik hoop elkaar niet uit het oog te verliezen, wil
ik ook langs deze weg mijn medebestuursleden, begunstigers
en al degenen met wie ik mocht samenwerken hartelijk
danken.
Ik wens de stichting Oud Woudenberg een gouden toekomst.
Met vriendelijke groeten,
K.C. van Lunteren"
Reactie:
Om even stil van te worden!
Dit bericht bereikt ons bij hét ter perse gaan van dit
mededelingenblad, zodat het niet meer mogelijk is hierop
van bestuurszijde op dit moment te reageren. In overleg met
de voorzitter van de stichting kan worden geschreven dat in
de maand september nader op het terugtreden van de heer Van
Lunteren vordt teruggekomen.
De Redaktie.

De volgende activiteiten staan op het programma:
Haantjesdag op 17 juni a.s.:
Ook dit jaar zal de stichting Oud Woudenberg zijn medewerking verlenen aan Haantjesdag met een tentoonstelling
in de Raadszaal van het Gemeentehuis onder de titel van:
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"VAN WOUDENBERGERS VOOR WOUDENBERGERS"
Zoals bekend zal zijn is de stichting sinds enige maanden
bezig uniformen en beroepskleding betrekking hebbende op
Woudenbergers te promoten.
De reeds in ons bezit zijnde uniformen etc. hopen wij op
deze tentoonstelling te showen met een bijpassende
fotopresentatie van o.a. Muziekvereniging "Fidelio", "De
Valleiruiters", Politie, Brandweer, P.T.T., Militairen,
Beroepen, Klederdracht enz.
Degenen die ons toezeggingen deden of nog willen doen
verzoeken wij gtarne tijdig dit alsnog te doen.
De tentoonstelling, maar ook de oudheidkamer en expositieruimte zijn geopend van 's morgens 10.00 uur tot 's middags
17.00 uur.
Open Monumentendag op 9 september a.s.:
Zoals vorig jaar reeds is vermeld, zal het accent van Open
Monumentendag dit
jaar liggen
op Renswoude met als
hoofdthema "Vestigingswerken".
In Woudenberg zal er wel in de Raadszaal een tentoonstelling zijn en de oudheidkamer en de expositieruimte
zullen worden opengesteld.
Nadere gegevens volgen te zijner tijd.
K.C. van Lunteren

eeeeeeee
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MUTATIES DQNATEURSBESnWD
De volgende nieuwe donateurs heten we hartelijk welkom.
W. Bouwheer, Laager f seweg 10, Woudenberg
A.F. Davelaar, Stationsweg 56, Woudenberg
Mr. J.W. van Dijk, Haarweg 28a, Maarsbergen
J. van Ekeris, Palamedesstraat 26, Haarlem
J. Hazeleger, Cannenburg 33, Bameveld
C. Jetten, Voorstraat 43, Woudenberg
H. Leendertsen, 't Schilt 10, Woudenberg
Â. Veenendaal, Frans Halslaan 5, Woudenberg
W.G. Veenendaal, Van Gendtlaan 5, Woudenberg
G.J. van de Vendel, Dorpsstraat 113, Renswoude
Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met
de Bijbel, Albert Cuyplaan 35, Woudenberg
J. Vlastuin, Voorstraat 11, Woudenberg
A. Wallet Sr., Stationsweg 193, Woudenberg
Mevrouw J.A.C, van Zuijlen, Gerard Doulaan 6, Woudenberg
Door overlijden
uitschrijven.

en

opzegging

moesten we

twee donateurs

Het aantal donateurs bedraagt thans 522.
W.C. Kok, secretaris
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OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE WOUDENBERG
In het tijdschrift voor Vaderlandsche Kerkgeschiedenis "De
Hoeksteen", 17e jaargang no. 6 -december 1988- schrijft de
heer H. Hille te Staphorst in een artikel over de "Vereniging der Gereformeerden" en de persoon van Jacob van
Leeuwen Pzn. het volgende over de
Oud Gereformeerde
Gemeente van Woudenberg:
"In Woudenberg werden reeds lang door de week af en toe
diensten belegd, waar ledeboeriaanse of oud gereformeerde
sprekers voorgingen. Zo is bekend dat Ds. P. van Dijke van
Sint Philipsland op de deel van de familie Versteeg aan de
Voorstraat gesproken heeft. Op dezelfde plaats ging ook Ds.
Van Leeuwen aan het begin van deze eeuw voor.
Op 30 april 1911 en 7 maart 1912 bediende hij er het
sacrament van de doop. Na zijn overlijden in 1913 zocht de
kring in Woudenberg toenadering tot de Oud Gereformeerde
Gemeenten van Ds. L. Boone. Tot 1938 kwam men samen in de
woning van de familie Versteeg. Toen liet de kerkeraad een
kerkje bouwen op een voor dat doel gratis afgestaan perceel
grond aan de huidige Middenstraat. De bouw van het kerkje
had een scheuring in de gemeente tot gevolg. De familie
Versteeg ging namelijk nog een aantal jaren voort met het
lezen van oudvaders op de deel van hun woning.
Ook enkele vrije beoefenaars (onder andere de eerwaarde
heren N. Camphens en L. Gebraad) gingen er nog wel eens
voor".
Na verloop van tijd is deze samenkomst verlopen en de
woning van de familie Versteeg is inmiddels afgebroken.
G.D. Marringa
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