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Mededelingenblad oktober 1992. nr. 37 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg 
te Woudenberg. 

Redaktie: G.D. Marringa (koördinator) 
K. Schouten 
Th. van Straalen 
J.J. Timmer 

Redaktie-adres: 
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 hebbende 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. 

Sekretariaat: W.C. Kok, Kon. Sophiestraat 1, 
3931 CN Woudenberg, 
tel.nr. (03498) - 2533. 

Donatie minimaal f 15,00 per jaar. 
Aanmelding als donateur graag bij de sekretaris van de 
stichting. 

Postgironummer 2057783. 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401. 

De oudheidkamer aan de Schans nr. 20 is geopend op iedere 
tweede vrijdag van van de maand van 19.00 tot 20.30 uur. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de 
uitgeefster. 
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DONATEURSAVOND 12 NOVEMBER 1992 

U I T N O D I G I N G 

Op donderdagavond, 12 november a.s. - aanvang 20.00 uur -
hopen wij onze jaarlijkse donateursavond te houden. 
Evenals vorig jaar wordt deze avond gehouden in HOTEL 
SCHIMMEL. Stationsweg 243 te Woudenberg. 
Vanaf half acht bent u van harte welkom en staat er een 
kopje koffie of thee voor u klaar 1 

Na het welkom van de voorzitter en enkele mededelingen zal 
door de heer H.P. Deys uit Rhenen een lezing worden gehou
den, die als titel draagt "De rol en het belang van Wouden
berg in de historie van de Gelderse Vallei". De heer Deys 
zal bij zijn lezing gebruik maken van dia's en oude kaar
ten. 

De heer Deys staat bekend als een boeiend spreker en wij 
zijn daarom blij dat wij hem bereid hebben gevonden deze 
avond voor ons te komen verzorgen. 

In de pauze zal er gelegenheid zijn voor een gezellige 
babbel en is men in de gelegenheid om - voor eigen reke
ning - een konsumptie te nuttigen. 

Gaarne nodigen wij onze donateurs en andere belangstellen
den hartelijk uit deze avond bij te wonen. 
Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer wij evenals 
voorgaande jaren ons opnieuw in een grote opkomst mogen 
verheugen. 

Namens het bestuur, 
H.G. Moesbergen, voorzitter 
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EXPOSITIE STICHTING OUD WOUDENBERG 

Vanaf vrijdag 27 november a.s. is de expositie "Groepsfo
to's van Woudenbergers vóór 1965" te zien in de Oudheidka
mer van de Stichting Oud Woudenberg aan de Schans nr. 20. 

Deze tentoonstelling biedt een unieke gelegenheid om een 
indruk te krijgen van het sociale/culturele leven van ons 
dorp van vóór 1965. 

Verschillende donateurs hebben gehoor gegeven aan de oproep 
voor het beschikbaar stellen van fotomateriaal, waarvoor 
onze hartelijke dank. 

De openingstijden zijn vanaf 27 november a.s. tot aan 
kerstmis iedere vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 

H. Schouten, 
Beheerder Oudheidkamer 

Huize : „Lambslgen'*' 

Huize Lambalgen te Woudenberg is in 
1953 verbrand en niet meer herbouwd. 
In 1415 wordt het landgoed Lambalgen 
voor het eerst genoemd. De foto da
teert van voorl940. 503 



DE TABAKSTEELT IN WOUDENBERG 

In de 17e, 18e en 19e eeuw is er in onze omgeving veel 
tabak verbouwd. Talrijke gezinnen verdienden er hun boter
ham mee. Jarenlang hebben we in Woudenberg de laatste res
tanten van deze tabaksteelt kunnen aanschouwen en wel door 
middel van de tabaksschuren. Van deze tientallen tabaks-
schuren staat er nog één in onze gemeente. 

In 1980 is er tijdens een expositie ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van Oud Woudenberg veel aandacht besteed 
aan de tabaksteelt. Nadien is de tabak een beetje op de 
achtergrond geraakt. 

Het vorig jaar is de tabaksteelt tijdens een tweetal avon
den van Projekt Woudenberg met medewerking van Oud Wouden
berg weer in de belangstelling gekomen. Mede naar aanlei
ding hiervan is er over de tabaksteelt een dia-serie samen
gesteld, gesponserd door Foto Van der Breggen te Wouden
berg. 

Kortelings hebben we een fraaie maquette van een tabaks-
schuur ontvangen van de heer A.G. van Leeuwen te Wouden
berg. Een prachtige aanwinst in de kollektie van Oud Wou
denberg. Deze tabaksschuur is ook in de dia-serie opgeno
men. 

Als er belangstelling bestaat voor een dia-avond over de 
tabaksteelt dan kunt u zich in verbinding stellen met de 
heer G.D. Marringa, Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg, 
tel.nr. 03498 - 2328. 

G.D. Marringa 

* * * * * 
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UIT HET ARCHIEF VAN JHR. P.C. HOOFT 

Brief tot benoeming van een doodgraver. 
Door A.M. de Marez, 15 October 1709. 

Wij Anna Maria de Marez douariere Baronnesse van Lijnden 
Wenden vrouwe van Geresteijn etc. etc. als hebbende de 
directie over de kercke van Woudenbergh 't goed: van Toll 
predikant, J. van Bourgeois schout, Mon Janzen en Gerrit 
Aelten kerckmeester te Woudenbergh in den tijdt hebbende 
gehoort het versoeck van Jacob janzen Kouwert om door ons 
aangestelt te worden als dootgraver te Woudenbergh en dat 
volgens sulcke revenuen en inkomstens als doer van outs toe 
zijn staende, en verder in het reglement van den 22en april 
1706 zijn uijtgedrukt. 
Soo ist dat wij denselven Jacob Janzen Kouwert wel hebben 
willen gunstig zijn, met denselves sints desen als dootgra
ver aen te stellen, mitsdat de voors. Jacob Jansen sig 
stigtelijk zal hebben te houden aen het regelementen en 
soodanige orders als hij van de vrouwe van Geresteijn, en 
ons ondergeschrevene zal komen zo ontfangen, gedaen te 
Woudenbergh den 15en October 1709. 
Ende was onderteeckent, Endat geregtent A.M.B, douariere 
van Lijnden geboore de Marez. T.V. Toll Eccles, J.v. Bour
geois Mon van Domselaer en was aldus en gewerckt daerom 
stont dit merck is gestelt bij Gerrit Aelten kerckmeester 
van Woudenbergh ten presentie van ons bovenstaende. 

Daar gedaen collatie is dese copije van woorden tot woorden 
met zijn principaal en gedateert en onderteekent als boven 
accorderende bevonden bij mij onderget. secretaris van 
Woudenbergh op den 14en december 1727. 

H. Schouten 

<i> 
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SAMENSTELLEN FOTO-ARCHIEF 

Jarenlang ontving de Stichting van de Barneveldse Drukkerij 
„,- ÏTJ 4- AAirarl 1 TJTÏTT A p n r i n i n û l a Pn+Tl' c froniQnlft Hnnr Hp 
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fotograaf van de BDU van diverse onderwerpen in onze ge
meente. Deze foto's werden al dan niet afgedrukt in De 
Woudenberger of de Barneveldse Courant. 

Deze vele - ja honderden - foto's zijn gemaakt van diverse 
gebeurtenissen op het gebied van cultuur, sport, aktivitei-
ten van scholen, kerken, verenigingen, bedrijven en instel
lingen. 

Tot voor kort waren wij niet in de gelegenheid om deze 
foto's te inventariseren en te köderen. Hierdoor was het 
ook onmogelijk om bepaalde foto's terug te vinden, hetgeen 
door de BDU min of meer als eis was gesteld. 

Om aan de voorwaarde van de BDU te kunnen voldoen, maar 
zeker ook in ons eigen belang zijn wij onlangs gestart met 
deze inventarisatie. Een zeer omvangrijke, maar ook wel 
dankbare klus, die nog vele uren zal vergen. 

Niettemin begint er zicht te komen in het grote labyrint 
van foto's, waarvan er velen zeker ook voor de toekomst 
voor onze Stichting van onschatbare waarde zullen zijn. Op 
veel van deze foto's zijn immers situaties vastgelegd die 
voor ons nageslacht van grote betekenis kunnen zijn. 

Binnen niet al te lange tijd hopen wij zover te zijn met 
deze inventarisatie en kodering, dat wij onze verplichting 
jegens de BDU zijn nagekomen en zij ook het fotomateriaal 
van de laatste jaren aan ons zal kunnen overdragen. 

Naast dit fotomateriaal heeft de Stichting de afgelopen 
tijd foto's - voorzien van de glasplaten - aangekocht. 
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De ervaring leert namelijk dat bepaalde situaties in de 
gemeente snel veranderen en men binnen de kortste tijd niet 
meer weet hoe het voorheen was. Vandaar dat wij blijvend 
ons willen inzetten voor een goed en doelmatig te raad
plegen foto-archief. 

Vandaar dat wij ons altijd aanbevolen houden voor foto's 
die op het Woudenbergse betrekking hebben. U kunt ze altijd 
bij ons kwijt11 

Namens het bestuur, 
H.G. Moesbergen 

WERKGROEP VELDNAMEN 

In de afgelopen bestuursvergaderingen is ondermeer uitvoe
rig gesproken over de inventarisatie van de veldnamen die 
in onze gemeente voorkomen en voorkwamen. 

Om te voorkomen dat deze veldnamen in het vergeetboek gera
ken is en werkgroep van enkele bestuursleden geformeerd, 
bestaande uit de heren Hendrikse, Van Lambalgen, Th. van 
Straalen en Van der Wiel. 

Deze werkgroep heeft tot taak het inventariseren en op 
kaart brengen van alle bestaande en vroegere namen van o.a. 
boerderijen, landgoederen, akkers, landerijen, kortom alle 
namen die in het verleden aan onroerende goederen werden 
gegeven c.q. daarmee het onroerend goed aan te duiden. 

Deze naamgeving vond plaats ver voordat er sprake was van 
een straat en nummeraanduiding. 

De werkgroep streeft er naar om zoveel mogelijk naamsaan-
duidingen op te sporen en in kaart te brengen. 
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U kunt ze daarbij van dienst zijn door oude namen waarvan u 
de juiste plaats en omschrijving bekend is aan bovengenoem
de werkgroepleden door te geven. Hiermee kan naar wij hopen 
worden bereikt dat de veldnamenkaart uiteindelijk zo volle
dig mogelijk kan worden uitgevoerd en het gehele Wouden-
bergse grondgebied van Moorst tot Maarn en van De Groep tot 
de Boswachterij Austerlitz van veldnamen kan worden voor
zien. 

Bij voorbaat dankt de werkgroep u voor uw meedenken en mee
werken. 

Met deze veldnamenkaart hopen wij opnieuw een stukje Wou-
denbergse historie aan het archief van onze Stichting te 
kunnen toevoegen. 

Namens het bestuur, 
H.G. Moesbergen, voorzitter. 

HET SCHILD 

De stichting Oud Woudenberg heeft in 1990 een werkgroep 
veldnamen in het leven geroepen. Onder leiding van de heer 
Van Straalen verzamelen een aantal mensen de oude namen van 
weilanden, bouwlanden, bossen en boerderijen. Er is een 
gebiedsverdeling gemaakt en ondergetekende heeft op zich 
genomen om het gebied ten westen van het Valleikanaal te 
onderzoeken. Dat omvat dus vooral Voskuilen en Moorst. 
Veldnamen kunnen heel oud zijn. Zo is er bij de boerderij 
Dashorst een weiland dat 't Koendert heet. In de 17e eeuw 
komt hetzelfde perceel op een oude kaart voor als 't Cou-
lert1. In de loop van de tijd is het wel verbasterd. On
langs kwam ik een zeer oude veldnaam tegen. In 1453 wordt 
de naam Den Seilt al genoemd. Als we de genoemde omliggende 
percelen bekijken kan het niet anders of de naam leeft nu 
verder als Het Schild in het dorp. 

508 



Het Schild komt voor in een leenbrief2. Hierin wordt koek-
meester Evert van de Beke beleend met Het Schild, met een 
hoeve land op Neder Ekris en nog te tiend van Coelhorst. 
De belening is niet origineel. Hij is in 1535 overgeschre
ven door de schout van Zeldert en Coelhorst. Waarom zij dat 
deden is niet duidelijk. Ook raadselachtig is de verwijzing 
naar de Jan Craenenhoeve op de achterkant. Deze hoeve lag 
namelijk op Voskuilen. Het verband met Het Schild en de 
boerderij op Neder Ekris is niet duidelijk. 

1 Gemeentearchief Amersfoort 617. 
2 Gemeentearchief Amersfoort; St. Pieters Gasthuis, map 

101. 

Scherpeneel 
H.M. van Woudenberg 

DE KERK IN WOUDENBERG TIJDENS DE HERVORMNG 

De Provinciale Synode van Utrecht verzocht in 1606 aan de 
predikanten verslag uit te brengen met betrekking tot de 
kerkhervorming in de verschillende parochies. 

Het verslag uit Woudenberg luidde als volgt: 

In 1593 lag in de kerk "geheel woest"1. Kerkmeesters werden 
door de gemeente verkozen en hun budget bedroeg ƒ 80,--. 
Hier houdt zich nog steeds als predikant op dominee Corne
lls Janszoon van Wijk bij Duurstede, hoewel hij door de 
examencommissie van Utrecht onlangs was afgewezen. Aan de 
visitatoren gaf hij te kennen binnenkort te zullen vertrek
ken. Er is hier wel een koster, maar geen schoolmeester. 
Het pastoorshuis is onbewoonbaar. Een vicarie en een broe
derschap met hare goederen zijn aangegeven bij de beheers
instantie . 
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Wat een moed voor dominee Gerrit Hendrikszoon Bree om te 
Woudenberg te staan in de crisis der hervorming. Wij 
schrijven 1606. Hij noemde de staat zijner gemeente ellen
dig. Dit kwam door het gedrag van zijn voorganger en diens 
houding. Wel had hij nu 150 kerkgangers, doch geen deelne
mers aan het Heilig Avondmaal. Het bijgeloof vierde nog 
hoogtij bij begrafenissen, want men droeg de doden om de 
kerk heen, waarbij de schoolmeester het gebed deed. Tevens 
droegen zij een crucifix rond. Deze schoolmeester was 
pausgezind. Men eiste ook van de predikant dat hij evenals 
zijn voorganger predikaties hield over de doden. 
Tijdens de kerkdiensten was het zeer onrustig en om de kerk 
heen veel getier. De kerkgangers moesten het ontgelden daar 
zij uitgejouwd werden. Daar de pastoor of rondreizende 
priester gezegd had, dat de kinderen die gereformeerd 
gedoopt werden stierven, lieten de meeste hun kinderen 
Rooms-Katholiek dopen. Een rondtrekkende priester, die ook 
de naburige dorpen de omgeving af liep en de sacramenten 
bediende. Velen reisden rond met een karretje dat bij 
opening een altaartje bleek te bevatten. 

Ontleend aan literatuur. 
H. Schouten 

KASTEEL BRUINENBÜRG 

Ten zuid-oosten van het landgoed "De Boom" in de omgeving 
van de Lunterse Beek op de rand van de grens met de gemeen
te Leusden ligt in de gemeente Woudenberg aan de weg Ekris 
nr. 74 het veebedrijf van Gijs en Joke de Kruif. 

Deze boerderij, dragende de naam "Bruinenburg" staat op 
historische grond. Op deze plaats stond ongeveer vier 
eeuwen geleden een kasteel met de naam "Bruinenburg". 
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Uit een tekening van 1613, in het bezit van de Stichting 
Oud Woudenberg, blijkt dat het kasteel bestond uit een 
aantal aan elkaar grenzende gebouwen met een klein toren
tje. 

Uit oude goed bewaarde dokumenten blijkt dat op 16 april 
1614 met instemming van de Sint Johans Baptisten Kerk in 
Wijk bij Duurstede een zekere Joffrou Geertruit Pynsen van 
der Aa een erfpachtgoed, genaamd Bruinenhoeff (Bruinenburg) 
in eigendom overdraagt aan jonker Walraven van Weerden-
borgh. 

f'̂ cjy*"" 

«2SS»»* SP" 

Tekening van Sr. van Nidek in Museum Flehite te A mersfoort 

Bruinenburg bij Groenewoude 1613. 

Deze tekening is ook in het bezit 
van de Stichting Oud Woudenberg. 

Jammer, dat dit kasteel in de loop 
der eeuwen verloren is gegaan. 

********** 
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Tot 1701 blijft het kasteel "Bruinenburg" in handen van de 
Weerdenborghs. Een Simon van Weerdenborgh is in 1655 schout 
van Woudenberg. Vrouwe Mechteld van Weerdenborgh, de 
schenkster van twee avondmaalsbekers aan de kerk van Wou
denberg, draagt op 13 augustus 1701 "Bruinenburg" over aan 
Trajectanus Boll, schepen van Utrecht, 
Daarna komt "Bruinenburg" in handen van Anthonia Jacoba van 
Leeuwen. Het goed wordt dan omschreven als "een zekere 
hofstede, voorheen geweest den oudadellijke Huyse Bruinen
burg". Aannemelijk is dat het oude kasteel tussen de jaren 
1701 en 1774 is gesloopt. 

De boerderij, die er voor in de plaats is gekomen, werd op 
24 november 1944 door de Duitsers in brand gestoken uit 
wraak voor het opblazen van een bruggetje in de spoorlijn 
Amersfoort-Veenendaal door ondergrondse strijders. 

De eigendomspapieren, waaronder het testament van Vrouwe 
Mechteld van Weerdenburg, heeft men kunnen redden. 

Literatuur: 
1. Uit de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg 

1969 door dr. R.T.P. de Beaufort en Louis H. Jansen. 
2. Het kastelenboek van Utrecht 1975. 

G.D. Marringa 
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NIEUWE AANWINSTEN 

Van de familie Van Egdom onvingen wij lingerie uit 
vroeger tijden, t.w. 5 nachthemden, 1 onderrok, 2 
lijfjes en 1 onderbroek. 

Mevrouw J. Rommers-Vermeulen gaf 2 foto's in bruik
leen om er afdrukken van te laten maken. 

Mevrouw L. Zandbergen-Kok schonk een ansichtkaart met 
"Groeten uit Woudenberg"; nagegaan wordt nog of de 
afbeelding op deze ansicht betrekking heeft op een 
Woudenbergse situatie. 

De heer W. van der Wiel kwam in het bezit van een 
aantal scherven afkomstig uit de tuin van Huize 
Nieuwoord. 

Via de heer H. Schouten kwamen wij in het bezit van 
een aantal archiefstukken, ondermeer bevattende 
grafieken van jaargegevens van de voormalige Room-
boterfabriek De Vooruitgang. 

De heer A. de Greef schonk een oude bonenmolen en een 
zakkendrager. 

De heer J. van de Lagemaat schonk een flitspuit. 

Van de heer A.G. van Leeuwen ontvingen wij een prach
tig model van een tabaksschuur (Nijkerks model). 
Samen met zijn broer heeft de heer Van Leeuwen dit 
model tot in alle finesses zowel het uitwendige, als 
het inwendige opgebouwd. Een heel mooie aanwinst voor 
onze oudheidkamer. 
Bovendien schonk de heer Van Leeuwen ons een mestkar, 
die hij eveneens naar een oud model heeft gemaakt. 
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Van de familie J. van Dijk te Woudenberg: 
- 53 foto's van de receptie ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de "N.V. Roomboterfabriek De 
Vooruitgang" en het 50-jarig jubileum van de direk-
teur van deze fabriek, de heer J. Douma, in 1947; 

- twee foto's van de dames Dorrestein en Mej. Jo 
Dorrestein, gemeente-ontvanger van Woudenberg bij 
haar afscheid op 1 november 1947 en haar pensione
ring met krantenknipsel; 

- Boekwerkje Samenspraak "Verworreve vrucht is zeut 
of Wombarg Oud en Nieuw, opgevoerd door de Vereni
ging "De Toekomst" in Woudenberg; 

- boekwerkje "Revue "Wat nu??", in december 1928 op
gevoerd door de Rederijkerskamer "Ons Genoegen" te 
Woudenberg ; 

- vier foto's, namelijk: 
a. groepsfoto uit 1919 met meester Boeschoten 
b. foto van de veenplassen uit 1908 
c. groepsfoto genomen op Henschoten uit 1908 en 

een groepsfoto met o.a. burgemeester Baron 
van Heekeren van Brandsenburg. 

Alle gevers en geefsters hartelijk dank voor alle schenkin
gen I 

Namens het bestuur, 
H.G. Moesbergen, voorzitter 
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