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VERZAMELBAND VOOR DE KIÄPPEPiaN 

De in het vorig nummer van het Mededelingenblad aangekon
digde verzamelbanden zijn inmiddels gearriveerd. Er zijn 
er al een aantal verkocht voor f. 7,75 per stuk. De kleur 
van de verzamelband is bordeaux-rood. Op de voorkant staat 
het logo van de Stichting Oud Woudenberg, het toegangshek 
naar het voormalige slot Groenewoude aan Ekris. Op de rug 
is het woord Klapperman gedrukt. 

Er zijn inmiddels vijf Kleppermannen verschenen» Opgeborgen 
in de verzami Lband vormen ze een sieraad in uw boekenkast. 
Van alle "Klappermannen" zijn nog exemplaren verkrijgbaar 
voor f. 6,50 per stuk. Ze zijn nu nog voorradig en de vraag 
rijst of er Later nog een herdruk kant wanneer ze 
uitverkocht zijn. 
Wilt u een verzamelband, een Klapperman of beide dan kunt u 
zich in verbinding stellen met de heer G.D. Marringa, 
Trcïïplaan 15, 3931 A3 Woudenberg, telefoon 03498-2328. 
Wanneer toezending per post moet geschieden dan worden de 
portikosten extra in rekening gebracht. 

Bij bezoek aan huis wel graag tevoren een telefoontje want 
anders bestaat de mogelijkheid dat u niemand thuis treft. 
Op verzoek zijn wij ook bereid het bestelde even bij u 
thuis te brengen. 

G.D. Marringa 

RECTIFICATIE 

We zijn er op attent genaakt dat op bladzijde 358 van het 
vorige mededelingenblad staan vermeid de namen van de heer 
en mevrouw Patijn- Pitters. 
Dit moet zijns de heer en roevrouw Patijn- van Gitters. 
Hartelijk dank. 

G.D. Marringa 
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DCMÄTEÖRSAVCM) 23 NOVEMBER 1989 

Op donderdagavond 23 november aanstaande, om acht uur, 
honen we onze jaarlijkse donateursavond te houden. 
In afwijking van voorgaande jaren, komen we dit jaar in het 
Verenigingsgebouw aan de Schans bijeen. 
Vanaf half acht bent 5 van harte welkom en staat er een 
kop koffie voor u klaar! 

Ba het welkem van de voorzitter en enkele voor u van belang 
zijnde mededelingen, zetten we de zaal in het donker en de 
diaprojector aan. 
Speciaal voor deze avond is een diaserie in elkaar gezet, 
marin oude en nieuwe beelden uit Woudenberg en naaste 
omgeving aan u voorbij zullen trekken! 
Onze ervaring is dat zo'n serie heel erg in trek is. 

Uiteraard lassen we even een pauze in. U heeft, dan de 
gelegenheid cm (voor eigen rekening) een consumptie te 
kopen en net deze of gene een praatje te maken. Ook dat 
moet kunnen1 

De vaste bezoekers van onze donateursavonden weten wel 
waarvoor het kleine busje aan de uitgang dient. 
Ook deze keer willen we een bijdrage van u vragen ter 
bestrijding van de onkosten. Graag aanbevolen! 

Natuurlijk zijn er (nieuwe) donateurs die nog nooit een van 
onze donateursavonden hebben bezocht. 
Voor hen dus een speciale reden om dan nu eens te kcraen. 
Mie andere bekende vertrouwde gezichten hopen we op 
23 november ook weer te zien. 

Zegt het voort! 

Het bestuur. 

eeee© 
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MUTATIES DONATEÜRSBEST&ND 

De volgende nieuwe donateurs heten we hartelijk welkem! 

D.A. Barten, Stationsweg 182, Woudenberg 
Jhr.Mr. J.B, de Beaufort, Arnhemseweg 10, leusden 
{fevrow H.J. Brand-- Wassink, Kyftenbelt 54, Hoevelaken 
F. van den Brink, Klein Lichtenberg 48, Woudenberg 
R. Brouwer, 't Schilt 38, Woudenberg 
J.M, van Dijk, Burgwal 40, Woudenberg 
Ntevrouw P.M. van Dijk« Vlastuin, Nico Bergsteaonweg 1, 
Woudenberg 
J. van Be, Laager f seweg 13a, Woudenberg 
H. Fokkens, Waterweg 189, De Bilt 
Mr« J.F.B, van Hasselt, De Laagt 8, Maarn 
D. de Kruit", J.M. van dar Meystraat 14, Almere-Buiten 
D.B. de Kruif, Efcris 78, Woudenberg 
A. vande Lageraaat, Paulus Potter laan 7, Woudenberg 
j. van de Lagacraat, Grebbelaan 13, Scherpenzeel 
Mevrouw N. van de Lagenaat- ïfeortwljk, Koningin 
Julianaplein 2, Woudenberg 
N. Lagerwey, Laagerfseweg 22, Woudenberg 
Mevrouw L.H. Leenstra- de Vries, Koningin Sophiestraat 10, 
Woudenberg 
j.W. ter Maten, Zeghe%>eg 13, Woudenberg 
ïfevrow G. Minnen™ Wolswinkel, Karel Doorrranlaan 18, 

G.J. Mulder, Prins Clausstraat 6, Woudenberg 
W.H.M. Nieuwenhuis, Ämsterdanseweg 242, Amstelveen 
P. Schrier, Vondellaan 2c, Woudenberg 
A.H. Verboom, Van. Goghlaan 27, Woudenberg 
Mevrouw H. Veldhuizen™ van den Pol, Van Hogendorplaan 30, 
Woudenberg 
j. Veldhuizen, Maarten van Rossunweg 1, Woudenoerg 
G. van Viegen, Jan Steenlaan 61, Woudenberg 
A.G. Wassink, John F. Kennedylaan 25, Woudenberg 
G. Woudenberg, Dorpsstraat 13, Woudenberg 

Zoals u ziet, ook deze keer is er weer een enorme aanwas 
van nieuwe donateurs te melden. 
Het aantal donateurs bedraagt nu 560. 
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NIEUWE AANWINSTEN 

De verzameling oude gebruiksvoorwerpen is weer met een paar 
bijzonder aardige dingen uitgebreid: 

- De heer C. Wolswirikel bracht een boodschappentas uit 
»'grootmoeders tijd". Je vraagt je af wat er vroeger in 
zou hebben gezeten. Reukwater, pepermunt en een zakdoek 
bij de kerkgang? Of de waardepapieren wanneer de vrouw 
's avonds op visite ging? 

- Mevrouw de .Lange- Verbeek uit Errraeloord schonk een snoei-
nes. Ingewijden zullen het voorwerp zeker herkennen.; Het 
nes werd namelijk gebruikt om doornstruiken te snoeien, 
zoals braamstruiken. 

- Kennelijk bij het opruimen van z'n bureau vond een ambte
naar in het gemeentehuis nog wat foto's. Tien kleuren
foto's van diverse objecten in de gemeente werden aan de 
Stichting Oud Woudenberg geschonken. 

Hartelijk bedankt voor deze schenkingen! 

Het bestuur. 

DE ZORG VOOR TWEE WOUDENBERGSE WEZEN IN DE EERSTE HELFT VAN 
DE 19e EEUW 

In een der archiefstukken van de St. Anna Broederschap, 
waarin ontvangsten en uitgaven zijn opgetekend gedurende 
het tijdvak 1866-1882, trof ik de administratie aan die 
betrekking heeft op het beheer van het vermogen van twee 
weeskinderen, Jannetje en Gijsbertje Langelaar, kinderen 
van Johannes Langelaar en Anna Looijen. 1) 
Deze administratie had waarschijnlijk niets te maken met de 
Broederschap; vermoedelijk was de beheerder van de 
nalatenschap, Matthijs Lagerweij, die aangewezen was als 
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testamentair voogd* een goede bekende van de familie -hij 
trad o,nu op als getuige bij de geboorte-aangifte van een 
der kinderen- en is het boek, waarin de beheersadministra-
tie is aangetekend, eerst later als "kasboek" voor de Broe
derschap in gebruik genomen. 

te kinderen van het echtpaar Langelaar- looi jen vaarden te 
Woudenberg geboren, resp. in 1831 en 1834, De moeder stierf 
in 1837 2), vijf en dertig jaar oud en de vader in 1840, 
zeventig jaar oud. Het gezin woonde op Huissteden en de 
families langelaar en looi jen waren buren. ..•;••• 
Lagerwalj trad dus op als voogd en belastte zich met de 
uitvoering van de maatregelen die genomen moesten worden na 
het overlijden van de oude weduwnaar. Verder deed hij 
nauwkeurig aantekening van alle uitgaven en ontvangsten, 
die betrekking hadden op de afwikkeling van de boedel en 
vervolgens van de verzorging van de minderjarige kinderen. 
In 1858 vertrekt Lagerweij ais targemeester naar Westbroek 
en zijn broer Willem Jacob uit Westbroek wordt burgemeester 
van Woudenberg. 
In dat jaar vindt ook de afrekening plaats; Jannetje blijkt 
dan gehuwd te zijn met Willem Buurman, arbeider onder 
Leusden en Gijsbertje is "dienstmeid" onder Leersum op 
Darthuizen. Bij de rekening en verantwoording blijkt er 
voor elk der kinderen een bedrag var?, f. 359,22 beschikbaar 
te zijn. 3) Bepaald wordt, dat W.J. Lagerweij, burgemeester 
van Woudenberg* (er staat niet bij vermeld dat hij procura
tor der Broederschap is), dit tegoed zal blijven beheren en 
de rente van het Grootboek zal ontvangen. Hij zal het 
tegoed later, na behoorlijke waarschuwing uitbetalen. Deze 
handeling vindt tenslotte plaats in 1860-61. 

Uittestediji2L^£J4SÉË£^L 
Als"gevolg 'van het overlijden der ouders moest de 
boerderij", waarin zij woonden, worden verkocht. Koper van 
deze woning werd Jan van Bgdom van Qevelaar. Hij werd 
eigenaar voor de som van f, 3.600,™. Hij ontving op de dag 
van de verkoop Voor kwitantie der kooppenningen' een fles 
wijn van f. 1,—. 
Nu de ouderlijke woning verkocht was, moesten de kinderen 
worden ondergebracht. Besloten werd, zoals gebruikelijk 
was, hen uit te besteden bij familieleden. 
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Jannetje werd in het gezin van de grootmoeder vau moeders
zijde, de weduwe G. Looijen, uitbesteed. Overeengekomen 
wordt, dat zij voor de kosten van 'bewassching, belappen, 
stoppen en benaaijen' jaarlijks vijf en dertig gulden zal 
ontvangen. De jongste, Gijsbertje, kwam bij Jacob 
Veldhuizen voor vijf jaar, 'zoo het mij voldoet', per jaar 
tegen de prijs van vijf en veertig gulden op dezelfde 
condities en een golden per jaar voor nieuwe kleren, pro 
memorie. Blijkbaar vond men geen gelegenheid de beide kin
deren op een adres onder te brengen, 

Begrafen iskosten 
Uit het volgende blijkt welke gebruiken men bij een begra
fenis in acht nam. Gp het erfhuis was een 'koekvrouw' aan
wezig, die voor haar standplaats f, 1,90 betaalde. Zes 
weken na het overlijden van Langelaar reisde de voogd met 
de bloedverwanten per rijtuig naar Amersfoort voor de auto
risatie van de verkoop van de hofstede. Kosten f, 6,20 
wegens rijtuighuur, tol en verteringen. 
Onder de kosten bij de begrafenis vinden wij genoteerd: 
jenever op het sterfhuis aan J. van Ritten f. 6,47 1/2 
voor de tap op het sterfhuis - 5,— 
aan A. Versteeg voor brood en kaas - 4,75 
aan de chirurgijn Daarna - 6,™ 
•aan notaris Van Eilten voor de registratie 
van het testament - 3,97 
aan de armmeester voor baar lakens en mantels - 4,60 
aan de doodgraver voor het begraven - 9,55 
voor een doodkist voor langelaar - 17,20 
aan Jacobje, de meid, een fooi bij haar 
vertrek op 8 febr. 1840 - 1,50 
'bij en voor' de begrafenis vier flessen 
jenever - 2,20 
een halve fles wijn 'in ziekte' - 0,40 

Regeling van de boedel 
De opbrengst uit het erfhuis bedroeg f. 994,45. 
De rogge, die Langelaar nog had gezaaid, bracht eind juni 
1840 f. 307,85 op. Een zwager Willam Looijen verkocht in 
Amersfoort een mud boekweit voor f. 5,80. 
De overleden echtelieden hadden kennelijk ook uitstaande 
gelden, want in 1841 wordt aan rente verantwoord; 
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van H. van Geijtenbeek een jaar rente over f. 2.000,-— = 
f. 1ö0,-~{5%) en van P, Binnendijk een jaar rente over f. 
2.400,— ~ f. 70,—. 
Tennis Langelaar -broer van de overledene- lost een 
geldlening van f. 900,-- plus een jaar rente af, net 
f. 941,50, 
Dan vinden wij nog een overname van een hypothecaire 
schuldbekentenis van de weduwe J.H. Entrop te Amersfoort 
ten laste van H. van Geijtenbeek te Woudenberg, groot in 
kapitaal f, 2.000,™™ a 5% d.d. 28 mei 1828, ten bedrage van 
f. 2.003/75. 
Vervolgens werd nog hypotheek verstrekt aan H. voskuilen te 
Maarsbergen, ten. bedrage van f. 500,— tegen 4 1/4%, 
ingaande 1 naait 1841 en aan Fieber Binnendijk te Amers
foort, voor een bedrag van f, 1.400,—. 

verzorging en_oj • ;3jteiLMSEES 
Interessant is wat er zo al voor de verzorging en opvoeding 
van de jonge meisjes Jannetje en Gijsbertje kwam kijken. De 
beheerder van de nalatenschap heeffcnauwkeurig elke uitgave 
betreffende kleding, onderwijs en medische verzorging 
geregistreerd. Uit de jaarlijkse verantwoording van de 
uitgaven, die ten behoeve van de meisjes werden gedaan, 
noteren wij het volgende. 
Voor het onderwijs der kinderen..wordt aan C. Lagerwey in 
1840 f. 8,47 1/2 betaald, aan.de chirurgijn voor de 
vaccinatie der kinderen f. 1,~-, Zij kregen elk een bijbel, 
die samen twee gulden twintig kostten. 
Het is onvoorstelbaar wat men in die tijd voor een gulden 
kon kopen. Ook valt op, dat kleding neestal zelf vervaar
digd werd, geen confectie dus. 
Wij noteren weer: voor een bonnet, een paar kousen, 1 el 
vriesch (wollen stof) en een paar klcopen voor Gijsje wordt 
uitgegeven f« 2,25. Nogmaals voor Gijsje twee ellen katoen 
en een el voering voor een jxark f. 11,75. 
Mat Nieuwjaar ontvangen beide kinderen als nieuw jaarsgift 
elk een gulden. Met de kermis (St. Jacobsdag, op 25 juni) 
wordt voor elk meisje een koek gekocht: f. 0,60. Met 
Sinterklaas een St. Nicolaasgift van elk een gulden. Het 
jaar daarop ontvangen zij roet de kermis elk een schelling 
en een koek voor f. 0,60. 

373 

http://aan.de


Op 24 juni 1842 overlijdt oom Teunis Langelaar in Ameron-
gen? de meisjes reizen er heen, voor reiskosten en verte
ring wordt geboekt f. 3,80. Later blijkt, dat de kinderen 
van oom Teunis elk f. 208,44 1/2 geërfd hebben. 
Drie jaar later ontvangen zij hun aandeel in de nalaten
schap van hun grootouders Looijen, elk f. 106,41 1/2. 

Als de kinderen op een leeftijd komen, dat zij het breien 
Hoeten leren, gaan zij bij Errisje Diedenhoven in de leer. 
Aa.n deze wordt betaald voor breisajet f. 0,23. 
Later nog eens f. 1,09 en f. 0,80. Een afrekening met 
Errisje voor de breilessen geeft aan, dat zij voor elk der 
kinderen, 20 weken a f. 0,10 in rekening brengt. 
Cp 14 naart 1845 heeft de elfjarige Gijsje een 'ontwrichte 
arm'. Voor reiskosten en het consult bij dokter Van Loon 
wordt f. 2,10 geboekt. 
Leverancier van kleding en van sajet was Isaac Levie. Voor 
Gijsje in 1845 voor f. 10,03 1/2 en. voor rouwgoed, toen de 
grootouders Looi jen gestorven waren f. 3,27 1/2. 
Het jaar sluit met een nadelig saldo van f. 117,40 1/2. 

In 1347 werd voor Jannetje sajet gekocht voor f, 0,25 en 
een paraplu voor f. 3,75. Zij was nu 16 jaar en droeg een 
nuts met kantje. Hiervoor ward, inclusief de ondermuts in 
totaal f. 2,50 besteed. In hetzelfde jaar worden er ook 
schonen gekocht voor f. 1,80. Isaac Levie leverde weer ... 
kleding en katoen voor f. 2,45. 
Reinier Jatten, de schoenmaker, diende over 1847 een 
rekening in voor f. 2,25; Isaac Levie kwam nog met twee 
nota's, een voor Gijsje ten bedrage van f. 6,04 1/2 en een 
voor Jannetje voor f, 7,08. 

Salaris voor beheerder 
M deze uitgaven administreren deed Matthijs Lagerweij niet 
voor niets. Krachtens accoord met Johannes Langeiaar, de 
vader der kinderen, berekende hij over de jaren 1840-1848 
negentig gulden, dat was dus tien gulden per jaar. 

De deerns worden tieners 
In' 1B49~zï^~mjf dat de meisjes groter en völwassener 
worden. Isaac Levie levert tulle en goed voor een corset 
voor Gijsje voor resp. f. 1,30 en f. 1,10. Voor drie 
baleinen in het corset wordt tachtig cent berekend. 

374 



Gijsje zal een ijverig lezend godsdienstig kind zijn 
geweest, W.L. Okhuysen rekende voor het inbinden en opraken 
van haar bijbeltje f. 1,40. Dat was in 1849, maar toen was 
het bijbeltje al acht jaar oud! 
Zij gaan ook naar de kermis met veertig cent zakgeld ieder. 
Levie levert kousen en een muts voor f. 1,10 voor Gijsje en 
schoenmaker Jetten lapt haar schoenen voor f. 1,25. Een 
post voor kleding voor Jannetje bewijst, dat ook zij aan 
de beurt kwam, totaal f. 10,28. 
Het onderwijs aan Gijsje, die vijftien jaar wordt, gaat ook 
voort, de onderwijzer- J. van Zadelhof brengt f. 1,10 in 
rekening over 1849. 
In datzelfde jaar boekt de administrerende voogd f. 10,35 
voor een 'nerinossen rok' met schorteldoek en knipje ten 
behoeve van Jannetje. 
Over 1849 is er een batig slot van f, 718,44 1/2. 

Langzaf - ! zelfstandig^ worden 
Op 28 juni 1850 «ordt aande~Î5 1/2-jarige Gijsje een 
bedrag van f. 10,04 1/2 meegegeven cm zelf in Amersfoort 
een muts, een rok en verdere kleren te kopen. In hetzelfde 
jaar wordt een uitgaaf van f. 6,60 geboekt voor een knip je 
met beui 3 je v "do negentienjarige Jannetje. In hetzelfde 
jaar wordt aan J. van Maanen f. 1,07 betaald voor een muts 
voor Jannetje. In dat jaar was zij enige malen onder 
geneeskundige behandeling; zij'ging naar een echte dokter, 
te weten dokter J. Gijsberti Hadenpijl, die over 1850 
f. 0,70 en in 1851 f. 5,45 rekende. 
Voor Gijsje werd een 'nieuw pak', een muts en een ondennuts 
aangeschaft voor f. 10,55. 
G.A. van de Roemer leverde een gouden slot voor Jannetje 
voor de prijs van f. 14,80. En Gijsje kreeg een paraplu en 
een rok, een jak en hemden, plus sajet voor f. 10,52 1/2. 
Nu komt de tijd, dat de kinderen gaan 'uitvliegen'. H.A. 
Hauer jr. te utrecht levert een ladetaf el voor Gijsje voor 
f. 10,50. Uit een boeking van f. 2,50 wegens zakgeld, 
blijkt, dat Gijsje op 18 februari 1853 in dienst treedt bij 
Gijsbert Dorrestein. Een week later wordt aan Jacob 
Veldhuizen het laatste kwartaal kostgeld betaald. Dokter 
Gijsberti Hodenpijl behandelde Gijsje in die tijd, waarvoor 
hij f. 7,40 rekende. 
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Op 2 augustus 1853 wordt voor Gijsje een knipje, hand
schoenen en een jurk aangeschaft voor f. 10,50. 
Jannetje ontvangt vijf gulden zakgeld en Gijsje een 
gulden. Dit zakgeld ontvangt zij ongeveer om de drie 
maanden. 
Op 20 januari 1854 is er een uitgave van tien gulden voor 
rouwgoed voor Jannetje, die dan bij Vrouw Buurman inwoont, 
Jannetje is dan 23 jaar, Gijsje 20. 
Aangezien Jannetje in 1858 met Willem Buurman gehuwd is, 
kan Eich hier een romance hebben voltrokken. Of Jannetje is 
eenvoudigweg in die tijd bij haar aanstaande sctoonouders 
of -moeder ingetrokken. 
In 1855 vinden wij de aankoop van een gladde rok en een 
zijden boezelaar voor Gijsje, voor resp. f. 5,— en 
f. 4,--. Voor de Utrechtse kermis ontvangt zij vijf gulden. 

Op 10 augustus 1856 wordt er voor Jannetje een mits gekocht 
en een chiffonnière, 4) Kosten bij elkaar f. 20,—-. Voor 
Gijsje worden een japon en een muts voor vijf en twintig 
gulden aangeschaft, op 26 februari 1857, 
De laatste uitgavenpost heeft betrekking^op de aanschaffing 
van kleding ter gelegenheid van Jannetje's huwelijk met 
Willem Buurman. 

Naschrift 
De lezer zal met mij tot de conclusie komen, dat het leven 
van deze twee meisjes zo'n' anderhalve eeuw geleden heel wat 
andere aspecten vertoonde dan van kinderen in onze tijd. Er 
werd soberder geleefd, ook in kringen, die over ruimere 
middelen konden beschikken. Eten gift œ t Nieuwjaar, met de 
kermis een kleine tractatie, met Sinterklaas een 'St. 
Nicolaasgift' van een'gulden, dat was het vertier' voor 
Jannetje en Gijsje en dat zal geen uitzondering geweest 
zijn. 
Zwemles, turnen, sporten, ballet en disco, dat was er 
allemaal niet bij. 

A. van Gent 

1) aangenomen als lidmaat der Hervormde gemeente op 2 april 
1834 

2) volgens het lidmatenboek in 1838 
3) ongeacht het belegde kapitaal 
4) hoge ladentafel, ook linnenkast 
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EXCURSIE STICHTING ÖÜD WOUDENBERG GESLAAGD 

Voor naar liefst 117 deelnemers aan de excursie van de 
Stichting Oud Woudenberg was het woensdag 20 september een 
vroege reveille om de trip naar het oude Kampen bij te 
kunnen wonen. Behalve het -mer, waaraan de organisatoren 
uiteraard geen inbreng hadden, was door hen niets aan het 
toeval overgelaten. 

ï«fet alle respect voor de schoonzoon en dochter van Van ds 
Wiel, Dick en Nanda van Dijk, had men op de juiste manier 
roet qoede kalveren geploegd» Dick, zoon van de vroegere 
koster. Is werkzaam als evangelist in de Karrpense Hervormde 
Gemeente«. Hij ontpopte zich in de .bussen van Van Vlastuin 
en tijdens de koffie en maaltijd evenals bij het bezoek aan 
de Bovenkerk, als een bijzonder goed geïnformeerde 
Rampenaar, mede door zijn gedegen voorstudie over wat hij 
da Wbudenbergse gasten sou mogen vertellen. 
Van het bestuur van de Stichting Oud Woudenberg was het 
een goede zaak om Wim van de Wiel mede te belasten met de 
voorbereiding von deze door het fraaie weer begunstigde 
trip. 

Ook de chauffeurs hadden zich. terdege voorbereid en wisten 
onderwég naar Kampen en ook op de terugweg veel bijzonders 
te vertellen over wat er zoal te zien was. 
De route ging via de snelweg tot Wezep en via het 
zogenaamde "gebed zonder end" naar Kampen, waar een 
koffiepauze werd gehouden in de Buitenwacht, een vervanging 
van de vroegere buitensocieteit. 
Koffie met gebak vormden een degelijke basis om de daarop 
volgende •tocht par bus langs de gerestaureerde stadspoorten 
van de oude Hanzestad, mat duidelijke uitleg van Dick van 
Dijk, naar de Bovenkerk te maken. 

'Passen de, in vrijwel alle hoeken, zittende, tekenende 
leerlingen, studenten van de kunstacademie, werden de 
bezoekers langs de verschillende kunstschatten gevoerd, 
waarbij Dick van Dijk vele bijzonderheden nader toelichtte. 

377 



Een grote verrassing was het toen plotseling de bekende 
organist Willem Hendrik Zwart een paar improvisaties 
speelde op bekende roelodien, 

In wezen kwam men tijd te kort om altes in zich op te 
nemen. De bussen stonden al weer klaar om het gezelschap 
terug te brengen naar De Buitenwacht voor een. koffietafel. 
Tassen de gangen door werd het gezelschap geïnformeerd over 
de geschiedenis van de Kampersteur en de Kanper uien, 
waarbij Van Dijk nog weer eens toonde hoe hij zich van 
echte Woudenberger had weten te transformeren tot goed_ _ 
Kampenaar. Terecht werd hij aan het einde van de maaltijd 
bedankt, door voorzitter C. van Ekris, 
Te voet ging het vervolgens over de oude IJsselbrug naar 
het geneentehuis om daar de prachtige zalen en de Schepen
zaal te bezichtigen, onder de leiding van een deskundige 
bode/concierge/conferencier, die op "syn Kampens'' 
aandachtige luisteraars vond in de ïfoudenbergse bezoekers. 

De gastheer' wist zijn gehoor te boeien smet zijn aaneenge
regen anecdotes, het zichtbaar maken van een grote 
hoeveelheid spreekwoorden en gezegden en zag terloops kans 
de verslaggever letterlijk en figuurlijk te kijk te zetten 
achter de tralies -van de vroegere rechtzaal op een saai 
balkonnetje, dat zicht gaf op de befaamde Oudestxaat, naar 
vooral voor het publiek 'op de ' "gestrafte". 

Nagenietend, van'"het gebodene kreeg men zo'n anderhalf uur 
de gelegenheid om zichzelf en elkaar in Rarapen te vermaken, 
waarna langs een andere dan de heenweg, de terugweg werd 
gemaakt naar Woudenberg door het polderland. 
Gedegen voorbereiding door Oud Woudenberg, roet geweldige 
"rugdekking" door de heer en mevrouw Van Dijk™ v.d. Wiel en 
de drie chauffeurs kon men vanaf 18.15 uur terugzien op een 
geweldige dag. 

W. van Halem 
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OPEN MONtMENPENDftG 1989 

In het kader van de Open Monumentendag werd op zaterdag 9 
september j.l. een tentoonstelling georganiseerd in de 
raadzaal van ons gemeentehuis roet als thema: "Bond de 
Pyramide van Austerlitz", terwijl ook de oudheidkamer en de 
expositieruimte open waren. 

Jfcudenberg is de enige Nederlandse gemeente die kan bogen 
een pyramide binnen zijn grenzen te hebben. Er was dan ook 
veel belangstelling voor deze unieke tentoonstelling over 
dit onderwerp. Niet alleen de plaatselijke Woudenberger 
naar ook de regio™ en landelijke bladen, alsmede Radio 
utrecht vestigden de aandacht op deze tentoonstelling. 
Uit het getekende gastenboek komen wij namen tegen uit o.a. 
Amsterdam, Den Haag, Voorschoten, Katwijk, Nieuwegein, 
Utrecht, Zeist, Veenendaal, toBrsfoort. 
In totaal neer dan 300 bezoekers mochten wij verwelkomen, 
'boor de vele originele stukken, die nooit eerder te zien 
zijn geweest bleek de grote betrokkenheid van de 
Woudenbergers bij het Pranse~Ba.taa.fse kaap in de eerste 
jaren van 1800. 

Uit het oude Woudenbergse goreente-archief zijn zeer vele 
stukken naar boven gehaaid zoals s wetboeken van Napoleon, 
inkwartieringsiijsten van Franse militairen die bij Wouden
bergers onderdak vonden, lijsten die de aanzet vormden voor 
de burgerlijke stand, proclamaties, officiële brieven, 
mededelingen enz» 
Veel 'belangstelling trokken ook de twee zeer kostbare 
schilderijen, ter beschikking gesteld door de familie De 
Beaufort, van de bekende schilder Ravenswaay. Beide 
schilderijen zijn geraakt vanuit de koepel van Stoop, 
respectievelijk in 1833 en in 1853. Ze geven een prachtig 
beeld van. het toenmalige heidelandschap. Van bebossing was 
toen nog geen sprake. 

De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland leende ons 
opgegraven aardewerk, kogels, knopen met regimentsnummer, 
ducaten enz., afkomstig uit het kamp, tevens foto's en 
tekeningen. 
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Ook van Museum "Flehite" uit Amersfoort en van " 't Schou-
tenhuis E.V." kregen we diverse foto's en tekeningen. Van 
particuliere zijde was er o.a. een kanon uit 1671; een 
model dat ook in de Franse tijd gebruikt werd. Dit kanon 
trok veel bekijks. Opvallend veel is er op deze tentoon
stelling gefotografeerd. 
Bijzonder fijn is te melden dat ook van de zijde van de 
gemeente Woudenberg en van de Stichting Den Treek-Henscho-
ten daadwerkelijke belangstelling bestaat voor de pyramide. 
De restauratie is opgenomen in het meerjarenplan 1992 met 
een kostenraming van f. 50.000,—. 

Dank aan allen die hun medewerking hebben verleend. 
Wij mogen terugzien op een zeer geslaagde monunie.nte.ndag. 

K.C. van Lunteren 

BURGEMEESTERS KRING OOST UTRECHT OP BEZOEK 

Op verzoek van burgemeester H. Harrewijn is vanwege het. 
grote succes van Open Monumentendag de tentoonstelling 
"Rond de Pyramide van Austerlitz" nog eenmaal weer 
opgebouwd en wel op vrijdag 13 oktober j.l. in verband met 
hert bezoek van de borgemeesterskring Oost Utrecht. 
Tassen half drie en drie uur arriveerden de burgemeesters 
net hun partners. 

Na verwelkend te zijn door de gastheer, burgemeester 
II, Harrewijn, werd de heer K.C. van Lunteren voorgesteld. 
Hij hield voor het gezelschap een lezing omtrent het thema.* 
".Rond de Pyramide van Austerlitz", waarin nader toegelicht 
werd: de komst van de Fransen en de reden daarvan, het 
verblijf en leven in het Frans-Bataafse kamp op de heide
vlakte tussen Zeist, Driebergen en Woudenberg in 1804-1806, 
de bouw van de Pyramide op Wbudenbergs grondgebied, de 
invloed en het gevolg van de Franse tijd, o.a. invoering 
van de burgerlijke stand, wetboeken van Napoleon, benoeming 
burgemeester, voorschriften politie en justitie, invoering 
kadaster enz. 
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Ma de lezing werd een bezoek gebracht aan de "Pyramide". 
Ondanks het minder gunstige weer, liet (bijna) niemand zich 
weerhouden om de klim naar boven te naken. 
Terug op het gemeentehuis werd de tentoonstelling bekeken. 
Men was verwonderd over de hoeveelheid stukken, welke over 
deze tijd aanwezig zijn in het Wöudenbergse archief. 
Aan de hand van het aantal vragen kon worden opgemaakt dat 
men deze tentoonstelling waardeerde. 
Voor de gasten was er een boekwerkje samengevat,, waarin 
zijn opgenomen de lezing, verlucht met diverse foto's, 
afdrukken van diverse originele stukken en een gemeente
kaartje waarop de "hof van Henschoten" staat afgebeeld. 
Dit is het gebied dat reeds genoemd werd in het bekende 
charter van Karel de Grote van 777 en waar later in 1804 de 
Pyramide verrees. 

Na half zeven namen de gasten afscheid, maar niet voordat 
burgemeester H. Harrewijn de heer K.C. van Lunteren bedankt 
had voor zijn inzet v-oor deze middag. 33e burgemeester over
handigde hem een serie foto's, gemaakt van de tentoonstel
ling op de Open Mcaiumentendag, voor de Stichting Oud 
Woudenberq. 
Persoonlijk kreeg hij een fraaie stropdas met het gemeente-
wapen en voor zijn echtgenote was er een prachtige sjaal, 
eveneens met. het Wöudenbergse gemeentewapen. 

De Redaktie 

DE (AMBACTEIS) HEERLIJKHEID WOUDENBERG 

De zestiende en vooral de zeventiende eeuw kenmerkten zich 
als een periode in onze geschiedenis van nationale roem. 
Niet voor niets wordt de zeventiende eeuw de 'Gouden Eeuw' 
genoemd. Er werd met de handel veel verdiend en onze snepen 
waren op alle zeeën en oceanen te vinden. De Verenigde 
Oostindische Compagnie {V.O.C.) was een bloeiend instituut. 
In de achttiende' eeuw moest de Republiek der Verenigde 
Nederlanden een stap terug doen. 
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De Republiek kreeg te naken Het een tweede stadhouderloos 
tijdperk, waarin de toenmalige regeringen in de 
verschillende staten van de Republiek gevormd werden door 
regenten. Deze regenten zorgden ervoor, dat de belangrijk
ste bestuursfuncties bij de eigen families bleven. 

De handel, met name de V.O.C., bloeide nog wel, maar in 
verhouding tot de buitenlandse concurrenten werd het te 
vervoeren aandeel geringer» ifcnsterdam begon steeds meer 
zijn functie als havenplaats (stapeiplaat) te verliezen. 
Engeland begon meer en meer zijn oude handelslconcurrent, 
de Republiek der Nederlanden, te overvleugelen. 

Nederland met bondgenoot Engeland hadden in het begin van 
de achttiende eeuw de grote tegenstander, Frankrijk, ' 
overwonnen na een langdurige, bloedige en kostbare Spaanse 
successie-oorlog. 
In 1713 werd in Utrecht de vrede gesloten. Als gevolg van 
de teruglopende handel, de oorlogshandelingen en de niet 
altijd krachtige familieregering werden de Staten van 
Utrecht geconfronteerd roet een groot tekort aan financiële 
middelen. Er werd uitgekeken naar mogelijkheden om aan geld 
te komen. Het idee kwam toen naar boven de Utrechtse am-~ 
bachtsheerlijkheden te verkopen. Dit waren min of meer 
zelfstandige gebieden, die vroeger in het bezit van de kerk 
en de bisschoppen waren geweest. Sinds de zestiende eeuw 
waren deze gebieden in de wereldlijke macht van Karel V 
gekomen en na de afzwering van Philips II eigendom geworden 
van de Staten van Utrecht. De Utrechtse Staten hadden de 
ambachtsheerlijkheden niet verpacht, maar steeds in eigen 
beheer gehouden» -De gebieden vielen onder de Domeinen en 
zij werden beheerd door een rentmeester. ..... ; .... . "; 
De verkoop van een aantal ambachtsheerlijkheden zou op de. 
eerste mei 1715 bij opslag aan de meestbiedende plaats-; 
vinden. Van de toen op schrift gestelde voorwaarden worden 
er hieronder twee vermeld: 

"Conditien ende Voorwaarden, waar na de Ed: Mog: Heeren 
STATEN 's Lands van Utrecht, door de Heeren derselver 
Geccnmitteerden, in gevolge van Haar Ed: Mog: Resolutien, 
den 24en Maart 1714, en 28en Marty 1715. ter Beschryvinge 
genomen, by openbare Cp-slag aan de meest biedende, op den 
len May 1715. zullen Verkoopen de nabeschreve Ambachts-
Heerlyckheden, gelegen in de Provincie van Utrecht," 
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"De voorz Ainbachts-Heerlyckheden sullen verkoft worden met 
alle de Preeminentien, Gerechtigheden ende anoiumenten, 
die daar toe behooren, als het stellen van Schouten, 
Gadermeesfers, Secretarissen, Schepenen, Costers, Dood
gravers, Gerechts-bodens, midsgaders Schippers, daar zulex 
plaatse heeft, ende alle het geene daar verder aan soude 
mogen dependeren, ende.daer-en-boven genieten de Pacht™ 
penningen, die de respective Schouten ende Secretarissen 
Jaarlycx aan het Comptoir van Haar Ed: htogt Domeynen, 
wegens hare Bedieningen gewoon zyn te betalen; Dog houden 
Edï Mog: aan Haar, het Recht van appreteren ende 
improberen van Beroepingen van Predicanten, midsgaders het 
aanstellen van Waartslieden." 

Het ging onder meer om de navolgende ambachtsheerlijkheden 
in de provincie Utrecht, die alle in het kwartier van 
Bemland blijken te liggens Bunschoten, Leusden cum fuis 
Hamersveid en Snorrenhcef, Lange-Ruyge Weyde, Gver-Lang-
Broeck, 't Lyn-Pad buyten de Catharina-poort, De Kleyne 
Oovelswade of ïolsteeg, Woudenberg etc. 

Een zekere Andries Abbetna, eigenaar van het slot Lichten
berg gelegen in de gemeente ïfeudenterg., en kanunnik te 
utrecht kocht de ambachtsheerlijkheid Pfoudenberg voor 
tienduizend gulden. 

Na deze uiteenzetting zal getracht worden het verschil te 
omschrijven tussen een heerlijkheid en een ambachtsheer™--
lijkheid. HeerlijkhedenHcön~me^^ en 
hoge heerlijkheden. Onder een hoge heerlijkheid verstond 
men een bepaald grondgebied, datonderworpen was aan het 
gezag van een door aanzien en bezit gekwalificeerd persoon, 
of wel, de heer der heerlijkheid, die veelal tot de adel of 
tot de ridderschap behoorde. De heer oefende op eigen naam 
binnen de heerlijkheid overheidsgezag uit, met name de 
rechtspraak. 
Voorts kon de heer bepaalde belastingen ten eigen bate 
heffen. De hoae heerlijkheid werd door de overheid in leen 
gegeven. De*~rechtsverhouding tussen heer (leenman) en de 
landsvorst (leenheer) werd door het leenrecht bepaald. 
De rechten waren gebonden aan het object (de heerlijkheid) 
en niet aan de persoon van de leen. 
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Deze had nog andere rechten, namelijk aanspraak op 
bepaalde diensten door ingezetenen {herendiensten) en de 
uitoefening van jachtrecht en visrecht, sens ook tolhef- .-.-. 
fing. 

De heer van een lage heerlijkheid of ggteghtsheerlijkheid 
had alleen een aantal rechten, zoals het benoemen van 
bepaalde functies en innen van pachtopbrengsten van 
landerijen in het betreffende gebiesd. De rechten van een 
anibachtsheerlijkheid werden gekocht. 

Het gehele complex van rechten en bevoegdheden van de heer 
werd eveneens net naam "heerlijkheid' aangeduid. In latere 
tijd kon de heerlijkheid ook in handen van een rechtsper
soon zijn? bijv. van een stadsgeraeente. 

De Heer van Geerestein en Woudenberg-was 'heer van de hoge 
heerlijkheid Geerestein en de lage..-ambachtsheer 1 ijkhexd 
Woudenberg. Hij mocht wel jagen op het grondgebied van Gee
restein en niet op het grondgebied van Woudenberg. 

De rechten van de heerlijkheden, ambachtsheerlijkheden en 
stadsrechten zijn in de loop van de vorige eeuw afgeschaft. 
Cp het ogenblik is een heer slechts een heer in naam, niet 
in daden. 

Geraadpleegde literatuur: 
M. van der Bijl - Van Standen tot Staten 
H.P. Deys - De Gelderse Vallei 
Archief Geerestein 
.Archief 't Schoutenhuis 

H. Schouten 
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SPORTHAL "DE CAMP" 

Op 22 september j.l. werd de nieuwe sporthal officieel 
geopend én deze hal kreeg daarbij de naam van !,De Canp". De 
conroissie van naamgeving kreeg van het Bestuur de opdracht 
een naam voor te dragen, voor deze nieuwe sporthal, die 
voorzover kon worden nagegaan, niet voor andere sportzalen 
werd gebruikt, kort. is, gemakkelijk in het gehoor ligt en 
bij voorkeur een historische betekenis heeft, 

Waarom de Camp? 
Citeren wij het middelnederlands handwoordenboek dan lesen 
wij dat camp een zelfstandig naamwoord is, kamp, akker. 
Welnu de akker waarop deze nieuwe sporthal is gebouwd stond 
bekend als de Kamp Weiland (sectie B, nr. 699) achter de 
Kaneelsedijk wat op zichzelf al voldoende is voor deze 
historische naam. fear er is meer, »aer citeren wij het 
middeleeuws handwoordenboek. 
Camp; zelfstandig naamwoord Kamp, strijd, tweekamp, in enen 
camp gaan. In de sport wordt "gestreden" voor de Overwin
ning. 

Vanaf de Voorstraat krijgen we eerst de Burgwal, die 
herinnert aan het kasteel de Burgwal, de Kaneel (betekenis? 
waterloop, bedding, kanaal) en aansluitend nu de Gamp, 
Nagegaan'is dat sinds de invoering van het kadaster, begin 
1800', de Camp zesmaal van eigenaar is gewisseld. 
Met de gemeente Woudenberg zeven keer en dat wordt het 
geluksgetal genoemd« 

Gelet op de historische achtergronden van de Camp is 
besloten ook de historische schrijfwijze toe te passen en 
daarom Camp met een C. 

K.C. van Lunteren 
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