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U I T N O D I G I N G
*********************

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Oudheidkamer aan de Schans nr. 20 (voormalig kantoor van
gemeentewerken), nodigen wij u hierbij uit de tentoonstelling
"Als de kiepen erbie"
*********************

te komen bezichtigen.
De tentoonstelling is geopend van dinsdag, 14 mei a.s.
tot en met vrij dag, 17 mei a.s. van 19.30 uur tot
21.00 uur, op zaterdag. 18 mei a.s. van 10.00 uur tot
15.00 uur en wordt gehouden in de Oudheidkamer.
Tijdens de tentoonstellingsdagen bestaat er tevens
de gelegenheid de Oudheidkamer te bezichtigen.
Voortaan is de Oudheidkamer weer geopend op iedere
tweede vrijdag van de maand van 19.00 uur tot
21.00 uur.
*******
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ALS DE KIEPEN ERBIE

U kent vast nog wel het versje "Boer wat zeg je van
mijn kippen, boer wat zeg je van mijn haan? Inderdaad
was het vroeger vanzelfsprekend dat er bij iedere toom
kippen een haan liep. Als je tegenwoordig tussen de
kippen verzeild raakt, zoek je meestal tevergeefs naar
een haan.
Vfe hebben allemaal op school geleerd dat de hele
Gelderse Vallei al vanouds bekend is om zijn kippen en
eieren. De kip heeft in deze streek de boer boer
gemaakt.
De overheid was in de vorige eeuw benieuwd hoe het met
de veehouderij was gesteld. Ieder jaar moest de burgemeester, geassisteerd door deskundigen, een verslag
over de landbouw in zijn gemeente maken. Dankzij die
verslagen weten we nu nog hoe in Woudenberg de pluimveeteelt zich heeft ontwikkeld. In 1874 waren er ruw
geschat 1.490 kippen in onze gemeente. In 1900 waren
het er 4.200.
De kippen werden aanvankelijk voor eigen gebruik
gehouden. Pas later bracht de boer eieren naar de
markten in Utrecht en Amersfoort. Rond de eeuwwisseling ook naar Amsterdam en Den Haag. Man was redelijk
tevreden over de prijs van de eieren: 3 cent in het
voorjaar en de zomer en 5,5 cent in het najaar en de
winter. Jonge hanen en oudere dieren werden toen ook
op de markt in Utrecht verhandeld.
In 1910 werd al het vee in Woudenberg geteld; de
zogenaamde landbouwtelling. In totaal werden er toen
28.864 kippen geteld. Het aantal kuikens in dat jaar
bedroeg 13.544. Een conclusie moge gesteld worden dat
de schattingen in de daarvoorliggende jaren wel erg
ruw waren.

454

In ieder geval legde de eier- en pluimveehandel de
boer bepaald geen windeieren.
De tijd brak aan dat men aandacht kreeg voor het
opfokken van hennen. Zo ontstonden er in Woudenberg
pluiinvee-opfokbedrijven, waarvan "De Burgwal'1 wel de
oudste was. Maar ook de handel nam toe.
Woudenberg kreeg een eigen eiermarkt, die voor het
eerst in het gebouw "De Harmonie" in de Dorpsstraat
werd gehouden. De laatste eiermarkt werd gehouden in
de Eierhal, nu brandweergarage, aan De Schans.
In de tentoonstelling "As de kiepen erbie" kunt u
vervlogen tijden in beeld opnieuw beleven, maar ook
zien dat lang niet alles is verdwenen.
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