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Redactie: mej. H.J. Blokhuis
G.D. Marringa (coordinator)
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 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.
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van de
stichting.
Postgironummer 2057783.
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401~
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de
uitgeefster.
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MUTATIES DONATEURSBESTAND

De volgende nieuwe donateurs heten we hartelijk
welkom.
W.H. Eulderink, Vondellaan 42, Woudenberg
M.P. Koolhaas, Huygenslaan 20, Woudenberg
Graag hopen wij u op onze eerstvolgende donateursavond
te kunnen begroeten.
Sedert de vorige verantwoording hebben wij drie
donateurs moeten uitschrijven, namelijk een wegens
opzegging en twee wegens overlijden.
Het aantal donateurs bedraagt thans 573.
W.C. Kok, secretaris
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DCWAIEURSAVQND 15 NOVEMBER 1990

Op donderdagavond 15 november aanstaande, om acht uur,
hopen we onze jaarlijkse donateursavond te houden.
Evenals vorig jaar wordt deze avond gehouden in het
Verenigingsgebouw aan de Schans te Woudenberg.
Vanaf half acht bent u van harte welkom en staat er
een kop koffie voor u klaar!
Na het welkom van de voorzitter en enkele mededelingen, zal mevrouw Scholtus uit Ede klederdrachten
vertonen en hierover uitleg geven.
Hierna wordt er een pauze ingelast, waarin u de
gelegenheid hebt om (voor eigen rekening) een
consumptie te kopen.
In deze pauze hebt u tevens gelegenheid om, indien u
hiervan nog niet in het bezit bent, een naaldband voor
het opbergen van "De Klappermannen" te kopen. De prijs
bedraagt f. 7,75.
Ook zijn er nog exemplaren van "De KLapperman" te
koop, indien u soms nog een exemplaar mist.
Na de pauze zal de heer Joh. Timmer u nog een aantal
dia's laten zien.
Wij nodigen onze donateurs en andere belangstellenden
hartelijk uit deze avond bij te wonen.
Wij hopen -evenals vorige jaren- weer op een grote
opkomst.
Het bestuur
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BESTOURSMEDEDELINGEN

Donatie
Al sinds jaar en dag bedraagt de minimum donatie van
de Stichting Oud Woudenberg f. 1 0 , — per jaar.
Gelukkig zijn er een aantal donateurs die zich niet
aan dit minimum bedrag houden, maar jaarlijks een
hoger bedrag overmaken.
Het bedrag wat de Stichting jaarlijks aan donatiegelden ontvangt, is nagenoeg voldoende om de druk- en
verzendkosten van Ifededelingenbladen en Klapperman te
dekken.
Naast het uitgeven van genoemde periodieken zou
Stichting graag haar dienstverlening uitbreiden
meer aktiviteiten willen ontplooien.
Dit is de reden waarom het bestuur heeft besloten
de minimum donatie met ingang van 1 januari 1991
verhogen tot f. 1 5 , — per jaar.
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Verhuizing Stichting Oud Woudenberg
De Stichting Oud Woudenberg gaat verhuizen naar het
voormalig gebouw van Gemeentewerken aan de Schans 20
te Woudenberg.
In verband met deze verhuizing en de hieraan verbonden
werkzaamheden zal de Oudheidkamer tot nader bericht op
de tweede vrijdagavond van de maand gesloten zijn.
Het ligt in de bedoeling om begin 1991, mede in het
kader van het 35-jarig bestaan van de Stichting, een
tentoonstelling in het nieuwe gebouw te organiseren.
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NIEUWE AANWINSTEN

Een behoorlijk aantal nieuwe aanwinsten hebben we deze
keer te nelden. Het doet ons deugd dat er opnieuw weer
een aantal scihenkingen aan de Stichting zijn gedaan.
Mevrouw Hagens bracht een beschuittrommel, een beugelflesje, twee munten die ter gelegenheid van de opening
van de Albert Heijn vestiging in 1986 zijn geslagen
(met certificaat) en twee ansichtkaarten, namelijk van
Geerestein en de voormalige boerderij Het Kerkepad aan
de Ekris.
De heer H. Moesbergen vond ook nog wat oude spullen.
Op een van de open avonden van de Oudheidkamer bracht
hij vijf kleurenfoto's, waaronder een opname van de
boerderij Het Kerkepad (1987) en drie zwartwit opnamen
van de sloop van de muziektent in het De Beaufortpark
(1980). Een boekje met de titel "Kamptoestanden 1944/
45-,48 krijgt een plaats in onze bibliotheek.
De volgende gebruiksvoorwerpen en materialen vonden
eveneens een weg naar de Oudheidkamer: een hakmes, een
bit, een mollenlklem, een combinatietang, twee
kiezentrekkers, een aanklopbeitel en twee andere
beitels, een artsentangetje, een behangschaar, een
blikopener, een scharnier en leienhaakjes.
Mevrouw W. Versteeg- Meerbeek is zo nu en dan niet
alleen aktief in het opsporen van namen op oude
groepsfoto's, maar wilde ook wel wat van de hand doen.
Van haar kregen we een oud worsthoorntje. Een handig
hulpmiddel om de worst te stoppen, weet u wel!
Naar een foto uit 1985 tekende Johan Hazeleger uit
Barneveld de voormalige boerderij van de familie W.
van der Wiel in de Dorpsstraat na. Heel knap gedaan en
bedankt!
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De heer J. van der Wind uit Usselstein deed de
volgende schenkingen.
In 1930 vierde burgemeester P.A.G. Baron van Heeckeren
van Brandsenburg zijn zilveren ambtsjubileum. Ter
herinnering aan het huldeblijk van de Woudenbergse
bevolking werd een album aangeboden met namen van het
erecomite, het comité en van Woudenbergse ingezetenen
overhandigd.
Zes foto's gemaakt bij een optocht ter gelegenheid van
de 40e verjaardag van Koningin Wilhelmina.
Een oud geel fotootje van Fidelio (heel leuk! ).
Een foto van de portàerswoning op Huize de Heygraeff
en een specificatie van de bouwkosten van dit huisje.
Twee foto's van de verwelkoming van burgemeester en
mevrouw Van Heeckeren bij het kruispunt "Quatre Bras
in 1905.
Acht familiefoto's van de familie Van Heeckeren.
Een
groepsfoto
met
deelnemers
aan
de
"bouwlandwedstrijd"
op
10
september
1926
te
Woudenberg. De kiek werd gemaakt voor het Schoutenhuis
in de Voorstraat. De wedstrijd werd georganiseerd door
de U.L.G. Commissie tot verheffing van Akker en
Weidebouw.
Een onbekende foto van een groep personen gemaakt ter
gelegenheid van een tentoonstelling van pluimvee en
konijnen (de locatie moet buiten Woudenberg worden
gezocht).
Een programmaboekje voor het afscheid van Jhr. W.H. de
Beaufort als voorzitter van de Coop. Boerenleenbank en
Handelsvereeniging Woudenberg-Maarn op 8 juli 1952 in
Woudenberg.
Een naamlijst van leden
Gelderland sedert 1814.
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Mevrouw Fitski van het Harmoniegezelschap Fidelio
stelde ons een zogenoemd eenheidsdiploma van de
E.H.B.O. van een Woudenbergse ingezetene ter hand. Het
dokumentje werd in 1934 behaald nadat zij de
aanvangscursus in het verlenen van eerste hulp bij
ongelukken had gevolgd.
In de kring van onze donateurs spoorden we de cursiste
op en zij vond het prima dat de Stichting Oud
Woudenberg het diploma zou bewaren. Heel attent overigens, mevrouw Fitskil
De verzameling uniformen en speciale kostuums is
opnieuw uitgebreid. Onze donateur, de heer P. Bonzet,
schonk het zogenoemde geklede tenue van de Militair
Geneeskundige Dienst van de Raninklijke Landmacht. Nu
de heer Bonzet gepensioneerd is, zal het hem zeker
genoegen doen dat onze Stichting bet kostuum in de
collectie heeft opgenomen.
Graag willen wij bovengenoemde personen hartelijk
danken voor de getoonde belangstelling voor het werk
van de Stichting Oud Woudenberg.
Het bestuur

HET CHARTER VAN 10 NOVEMBER 1417

In de oudste akte in het huisarchief van landgoed
Geerestein laat Jacob van Zuylen van Nyenvelt,
maarschalk en heer van Hoevelaken, bisschop Frederik
van Blankenheim op 10 november 1417 aan hem beloven,
dat na zijn overlijden zijn zoon beleend zal worden
met de twee hoeven lands: 'die Borchhove mit enen
huyse dat daer op staet geheten Gerenstein' en de
ander 'die Colenershoeve'.
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Tevens werd bepaald dat de vrouw van Jacob 'Elzebe'
een lijfrente uitgekeerd krijgt.
Wittert van Hoogland beschrijft in zijn boek Bijdrage
tot de geschiedenis der Utrechtse ridderhofsteden en
heerlijkheden de percelen als volgt: 'Dat huys tot
Geeresteyn, het getimmerte dat daer op staat, met de
rastmoolen ende een hoeve lands geheeten Tollenaars
hoeven ook die Broekhoeve ende de Jacobshoeve in den
dorpe tot Woudenberg.
De inhoud van de oudste akte is hieronder zo getrouw
mogelijk weergegeven.
Frederic bider genaden Gots bisscop to Utrecht maken
kont allen luden, dat voer ons quam ende voer onse
manne hierna bescreven, Jacob van Zulen van Nyenvelt
onse man en makede mit onser hant mit sinen vrye wille
alse onse manne wysden dat recht was Steven van Zulen
van Nyenvelt sinen soen die recte naehant nae synre
doet aen tween hoven lants als die gelegen syn der een
geheten is die borchhove westwer mit ene huyse dat
daer op staet geheten Gerenstein en die ander die
geheten is die Colenershove.
Daer an die Borchhove westwert naestgelant is onse
neve van Gaasbeke ende noerwert dat Zuyderbroeck ende
oestwert die Colenershove ende zuytwert onse neve
voers. Ende an die Colenershove is westwert naest
gelant die Borchhove ende dat Zuyderbroeck ende
noertwert die Beke ende oestwert dat Neder Eeckrijs
ende zuytwert Jans lant van Gronen- woude, so Jacob
voers, die van ons en van onsen gestichte te leen
hout.
Welke neahant om bede wille Jacobs voirs, wij of
onse nacomelingen Bisscopen to Utrecht Steven sine
soen voirs. belenen sullen als hij die aen ons
versucket wyllen te gebruken nae Jacobs sijns vaders
doet voers. ende die van ons ende van onsen gestichte
te houden als hi die daer aff mit recht schuldich is
te houden.
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Mit voerwerden weert sake dat Steven voers. afluvich
werde ende ghene levendige witaftige geboert achter
hem en liebe na sijne doet, dat dan die naehant van
den tween hoven lants mitten huyse voirs. wedercomen
sullen op Jacobs voirs. rechte leenvolgers sonder
argelist, beholdelick ons onsen gestichts ende manne
sijns rechts ende Elzebe van Zulen van Nyenvelt sijnre
moeder haere lijftuchte aen die tween hoven lants
mitten huyse voirs.
Hier waren over ende Gijsbert van Vyanen van
Rysenborch, Jacob Nenning van den Voerbroeck onse
manne ende andere Gueder lüde genoegh.
In oirkonde deses briefs besegelt mit onsen segel.
Gegeven ter Horst int jaer ons Heren dusent
vierhundert ende seventien op Sant Martij nsavent.
Archief Jhr. P.C. Hooft
Ir. W.H.M. Nieuwenhuis
H. Schouten

VERSLAG UITSTAPJE NAAR HOORN

Het was druk omstreeks 9.00 uur bij het Verenigingsgebouw op 19 september j.l. In totaal 127 personen
begaven zich naar de drie gereed staande toeringcars
onder het toeziend oog van commissielid W. van der
Wiel.
Oud Woudenberg ging een dagje uit. Op tijd waren we
aanwezig in het motel Breukelen, waar de koffie met
een flink stuk gebak inmiddels op ons wachtte. Door de
regen werd er weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een wandelingetje te maken in de tuinen.
In stromende regen ging het daarna via Amsterdam
richting Hoorn.
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Ben œmplijnent voor de uitstekende verzorging en
bediening van de broodmaaltijd is zeker op z'n plaats.
Het was waarnemend voorzitter, de heer M.J. Hendrikse,
die tijdens de broodmaaltijd de comiteleden C.J. van
Ekris (wegens ziekte helaas niet aanwezig) en de heer
W. van der Wiel bedankte voor de organisatie van deze
dag.
Er vielen nog steeds flinke buien toen we op weg
gingen naar het Westfries Museum in Hoorn. We werden
gesplitst in vier groepen en onder leiding van een
gids konden we kennis nemen van het waardevol
materiaal en schilderijen o.a. uit de tijd van de
Verenigde Cöstindische Compagnie (V.O.C. ). Hoorn heeft
een rijk verleden en dat werd ons in dit museum
duidelijk gemaakt. Ook het verschil tussen arm en rijk
uit die tijd was o.a. goed te zien aan de kleding van
de zeelui en de handelaren.
Bij het verlaten van het museum scheen de zon. Iben
het droog moest zijn, was het ook droog, maar wel
winderig. Velen maakten een rondwandeling door de
binnenstad met z'n prachtig versierde gevels en z'n
oude haven. Het was de moeite waard. Anderen gingen
wat drinken of winkelen in de binnenstad.
Op tijd vertrokken de toeringcars via Enkhuizen, de
Khardijk en de Flevopolder richting Woudenberg. De
bussen maakten in Ielystad een "ommetje" teneinde een
blik op te kunnen vangen van het in aanbouw zijnde
V.O.C, schip.
Een leerzame, maar bovenal ook een gezellige dag met
zo'n grote groep mensen.
Bedankt, Oud Woudenberg en
tot het volgend jaar.
Een deelnemer.
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