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Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg
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nr. 45

Redaktie: G.D. Marringa (koördinator)
P.R. Haring
A.F.M. Reichgelt
H. Schouten
Th. van Straalen
Redaktie-adres:
Tromplaan 15, 3931 AG

Woudenberg, tel. (03498) - 62328.

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: J. van Lambalgen, Vermeerlaan 6,
3931 TW Woudenberg,
tel.nr. (03498) - 65509.
Donatie minimaal ƒ 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 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.
ISSN: 0927 - 9792
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OM TE NOTEREN
Tijdens onze laatste bestuursvergadering op 9 februari
1995 hebben we enkele data vastgelegd die we u graag nu
al willen doorgeven.
Op woensdag 13 september a.s. willen we de jaarlijkse
excursiedag houden.
Onze donateursavond is vastgesteld op donderdagavond 9
november 1995.
Nadere bijzonderheden hoort u nog van ons maar u kunt
dus nu al de data noteren.
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WOUDENBERG VAN MOBILISATIE TOT BEVRIJDING
Op en rond 5 mei 1995 zullen er in ons land ter gelegenheid van de vijftigste bevrijdingsdag heel wat
herdenkingen, feestelijkheden en exposities worden
georganiseerd.
Ook het bestuur van Oud Woudenberg heeft gemeend hieraan aandacht te besteden. We werken mee aan een boek
over de periode 1939-1945 in de gemeenten Renswoude,
Scherpenzeel en Woudenberg. Voor dit boek met veel
foto's, interviews en ooggetuigeverslagen bestaat grote
belangstelling.
Tevens maakten we plannen voor een tentoonstelling over
de mobilisatie, oorlogstijd en bevrijding. Op onder
andere enkele oproepen in de pers mochten we enthousiaste en voor ons plan waardevolle reakties ontvangen.
Meerderen gaven voorwerpen tijdelijk af om te exposeren.
Een groepje van vijf pesonen is aan het werk gegaan.
Bijna alle voorwerpen uit onze oudheidkamer zijn in
depot gegaan en er wordt hard gewerkt aan de inrichting
van de tentoonstelling. We gaven aan de expositie de
naam "Woudenberg van mobilisatie tot bevrijding". We
zullen geopend zijn van vrijdag 21 april t/m vrijdag 26
mei 1995 en wel op de donderdagavonden en vrijdagavonden van 19.00 - 21.00 uur (behalve op 4 mei). Tevens op
de dinsdag- en vrijdagmiddagen van 14.00 - 16.30 uur.
Verder voor groepen op afspraak.
We hopen velen van u tijdens de openingsuren daar te
ontmoeten.

WOUDENBERGSE JEUGDBIBLIOTHEEK
Zaterdag hield het Nut van 't Algemeen een jeugdbazar
in de oude openbare lagere school. Deze jeugdbazar is
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op initiatief van mevrouw v.d. Zee tot stand gekomen.
Burgemeester J.A. Hosang sprak een welkomstwoord. Hij
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van de weg af te houden en genoeglijke uurtjes en
prettige tijdsbesteding te bezorgen. Mevr. v.d. Zee
verzamelt wekelijks een groot aantal kinderen bij haar
thuis en vertelt hun een verhaal. Als luisterbijdrage
moet dan ieder kind 1 cent betalen.
Van deze opbrengst, aanvuld met enkele vrijwillige
giften, konden thans reeds 150 boeken, bestemd voor de
jeugdbibliotheek, worden aangeschaft. Deze boeken
werden overgedragen aan het Nut van 't Algemeen. Deze
vereniging vulde met nog eens hetzelfde aantal boeken
de jeugdbibiotheek aan, zodat thans 300 boeken aanwezig
zijn. Voorwaar een mooi succes. De burgemeester hoopte,
dat de kinderen deze boeken grondig zouden lezen en
daardoor hun kennis verrijken. Hij dankte allen, die
hadden meegewerkt tot het houden van deze bazar.
In een lokaal van de oude school, voor deze gelegenheid
feestelijk versierd, waren verschillende inzendingen
ondergebracht. Vooral de paddestoelen (30 inzendingen),
trokken de bijzondere aandacht. Alles was keurig uitgestald in mandjes, opgevuld met mos, takjes en bladeren.
De jury stond voor geen gemakkelijke taak, om daaruit
de prijswinnaars aan te wijzen. Ten slotte werden de
prijzen toegekend aan: Ree. v.d. Laan, een boek, groep
6-9 jaar; P. Veldhuizen en A. v.d. Pol, een boek, als
groepsprijs 9-13 jaar; G de Witte, een boek, groep 1317 jaar. De bekroonde inzendingen zullen enige dagen
worden tentoongesteld in de étalage van de bloemist
Rouwendaal alhier. Verder waren in dit lokaal nog
aardige attracties aanwezig, o.a. een kegelspel, grabbelton, sjoelbak, trekparapluie, waarmede de talkrijke
kinderen zich aardig konden vermaken. De negerpop,
waarvan de verjaardag geraden moest worden, trok de
aandacht van groot en klein.
Mevr. v.d. Zee las de kinderen een verhaal voor getiteld "Olaf de Vondeling" van Ida Heijermans, dat werd
afgewisseld met lantaarnplaatjes. In een ander lokaal
was de theeschenkerij ondergebracht, waarin tevens werd
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opgevoerd een "Boerenbruiloft" onder leiding van Mevr.
M. van Oyen. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door
Mevr. Geyskens. Het spel, gespeeld door 16 meisjes,
voorstellende 8 meisjes en 8 jongens in boerenklederdracht, was uitstekend ingestudeerd. Het talrijke
publiek heeft kunnen genieten van de aardige spelmomenten en boerendansen. Tot slot werd een taart bij opbod
(Amerikaans) verkocht, die ruim ƒ 27,- opbracht, ten
bate van de kas der jeugdbazar. De geboortedatum van de
negerpop was 10 November. Mevr. Geyskes had 9 November
geraden en was de datum het meest nabij, waardoor zij
winnares werd van de pop. De burgemeester dankte de
leidsters voor alles wat zij hadden gedaan voor de
jeugd van Woudenberg en bood de dames bloemen aan. De
opbrengst van de bazar bedroeg bruto ƒ 300,-.
De nieuwe Holevoet
15 oktober 1955.
Bewerkt door G.D. Marringa.

GEERESTEIN EN ZIJN BEWONERS
Hebt u het al gelezen? Het pas uitgegeven boekje "Geerestein en zijn bewoners", door Inbo Architecten Adviseurs te Woudenberg, biedt een schat van gegevens
over het Huis en zijn eigenaars en bewoners. In een
beknopt overzicht wordt heel veel verteld uit de geschiedenis, in een prima uitgave met prachtige foto's.
Alle lof voor deze uitgave.
Op enkele gegevens wil ik even ingaan:
Ten eerste. Op blz. 73, 20e regel lezen we het volgende: Als Hooft, die het benoemingsrecht van de Woudenbergse predikant bezat, of meende te bezitten, enz. Dit
laatste zal wel juist zijn, want meneer Hooft kocht
Geerestein met alle rechten enz. Hij zal misschien
gedacht hebben dat daarin ook het collatierecht (het
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recht van goedkeuring van het beroep van een predikant)
was begrepen, zoals dat in vele gemeenten was, o.a. ook
in Scherpenzeel. Maar in Woudenberg was dat anders. Hij
had niet dat recht, maar de Staten van Utrecht. Dit
blijkt uit het volgende.
Na het vertrek van Ds. Ketelius in 1640 naar Brazilië,
wordt door de kerkeraad van Woudenberg candidaat Cornelis Bergius beroepen, en men vraagt goedkeuring aan de
Classis Amersfoort. "Verklaren sij oock dat haere
ooghen, mitsgaders het ooghe der gemeijnte gevallen
is
op Cornell's Bergius, gewesene predikant
in Mosrooien,
wonende tot Amsterdam, die sij geerne tot haren predikant souden beroepen", enz. De classis beslist: "dat
sij (de kerkeraad) des rechts regel en de wegh van
beroepen niet waren gegaen engevolght, en dat sij oock
alsnoch niet en mochten beroepen; maer moesten eerste
en alvorens blijcken
't consent van haren Ed. Hogh (de

Staten van Utrecht)
enz. De volgende dag beroept de
kerkeraad van Maartensdijk Ds. Bergius en dit beroep
neemt hij aan.
Heel opvallend is het, dat op het predikantenbord in de
kerk van Woudenberg als nr. 3 is vermeld Cornel is
Bergius 1640 - 1653 en als nr. 4 Petrus Pollion 1665 1676. In werkelijkheid heeft Ds. Bergius nooit in
Woudenberg gestaan en Ds. Pollion dus van 1641 tot
1676. Uit de notulen van de classis Amersfoort blijkt
dat het beroep door de kerkeraad alleen geldig was na
goedkeuring door de heren Staten van Utrecht.
Los van dit vermeende benoemingsrecht was de heer van
Geerestein wel altijd Opperkerkmeester en hij benoemde
de andere 2 kerkmeesters, die dus het werk deden. In de
Franse tijd werd een streep gehaald door vele rechten
van de adel. Bij de instelling van de Kerkvoogdij in
1823 werden Kerkvoogden en Notabelen benoemd. Later
toen men de heer Hooft benoemde als kerkvoogd, wilde
hij deze funktie alleen aannemen als hij niet aan
verkiezing onderhevig was. Hiervan is correspondentie
in het Kerkarchief aanwezig.
Ten tweede. Op blz. 74, 5e alinea lezen we: Boven in de
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toren, enz. Dit klopt niet, want de badkamer was de
verbinding tussen toren en het woonhuis van de boerderij en had als ingang een deur in de toren. Deze kamer
heet nu nog de badkamer. De oudste freule overleed in
1918, maar de laatste van de drie pas op 7 mei 1924, in
tegenstelling tot het op blz. 76 vermelde.
Pas na het overlijden van de laatste freule Hooft, werd
deze badkamer, ± 1926, opgeruimd. Er stond toen nog een
donker koperen (?) bad met gordijnen erboven en een
koord met een kwast om zich op te kunnen trekken.
De warm en koud water leidingen kwamen uit de boven de
badkamer gebouwde keuken. Mijn vrouw en de andere
kinderen De Lange weten dit nog heel goed. Pas ± 1926
werd deze kamer in gebruik gegeven als slaapkamer voor
de familie De Lange. Vanaf die tijd heeft mijn vrouw en
haar zuster er geslapen, tot ons trouwen in 1940.
Hopende dat dit nu dus duidelijk is.
C. Wolswinkel,
Rumelaarseweg 2,
Woudenberg.

JOHANNA PHILIPPINA DORRESTEIN
Vroeger, vanaf ongeveer 1905, kenden alle Woudenbergers
juffrouw Jo van het gemeentehuis. Haar vader was gemeentesecretaris en gemeente-ontvanger van Woudenberg.
Ze is in 1882 in Woudenberg geboren en haar leven lang
is ze daar blijven wonen. Dat was eigenlijk niet haar
bedoeling - zoals ze vertelde - maar na het behalen van
het diploma apothekersassistente bleef ze nog een
poosje thuis bij haar ouders wonen.
In die tijd overleed echter een ambtenaar op de gemeentesecretarie. Burgemeester De Beaufort kwam vragen of
zij haar vader op het gemeentehuis kwam assisteren.
Dit aanbod heeft ze aanvaard en ze vond het werk op de
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gemeentesecretarie zo prettig, dat ze tot haar pensionering op het gemeentehuis is blijven werken. Ze is een
vakstudie gaan volgen en heeft het diploma gemeenteadministratie als één van de weinige vrouwen in die
tijd gehaald. Toen haar vader zijn funkties neerlegde
op 1 januari 1917 kon zij geen gemeente-ontvanger
worden. De wettelijke regeling (gemeentewet) liet niet
toe dat vrouwen deze funktie vervulden. Er werd al wel
aan een wijziging van deze wet op dit punt gedacht. In
verband hiermede werd er in de funktie van gemeenteontvanger voorzien door middel van tijdelijke benoemingen.
Zo verklaarde Jan Douma, direkteur van de Roomboterfabriek "De Vooruitgang" en zwager van Jo Dorrestein, in
1922 dat mocht hij worden benoemd tot gemeente-ontvanger, hij hiervoor zal bedanken wanneer vrouwen deze
funktie mogen bekleden, mits hij de zekerheid zal
hebben verkregen dat zijn schoonzuster J.Ph. Dorrestein
in zijn plaats zal worden benoemd. Juffrouw Jo moest
deze baan krijgen.

Juffrouw Jo
1882 -

Dorrestein
1975
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Omstreeks 1931 kwam de wetswijziging tot stand en in
1932 werd ze naast de funktie van ambtenaar ter secretarie ook benoemd tot gemeente-ontvanger. De voorzitter
van de gemeenteraad, burgemeester P.A.J. Baron van
Heeckeren van Brandsenburg, vond het uniek dat ze de
eerste vrouwelijke gemeente-ontvanger was. Zo niet de
eerste vrouw in Nederland dan toch wel in de provincie
Utrecht.
Bij haar benoeming in 1905 tot ambtenaar ter secretarie, kreeg ze een instructie waarin de bepaling stond
dat ze jaarlijks zes weken vakantie kon genieten. Een
vrijwel ongekende weelde in die tijd dat het woord
vakantie voor veel mensen onbekend was. Het salaris van
ƒ 200,- per jaar zal daar wel op afgestemd zijn.
Toen ze haar vakdiploma haalde kreeg ze van de burgemeester een doos bonbons met een biljet van ƒ 25,- er
in. Van het gemeentebestuur van Woudenberg kreeg ze ook
ƒ 25,-. Van dit bedrag kocht ze een schrijfbureautje en
een bureaustoel. Ze zorgde dus zelf voor haar kantoormeubilair. In die tijd was het nog gebruikelijk het
bureauwerk te doen achter een lessenaar. Dit meubilair
heeft ze ongeveer 40 jaar in het gemeentehuis gebruikt.
Ze heeft op drie verschillende gemeentehuizen gewerkt.
Eerst op de bovenkamer van een café aan de Voorstraat
ongeveer tegenover haar ouderlijke woning. Daarna is
het gemeentehuis verplaatst naar het centrum van het
dorp bij het kruispunt De Poort; de voormalige naaischool van de freules Hooft van Geerestein. In 1936
kwam ze te werken in het fraaie nieuwe gemeentehuis aan
de Maarsbergseweg/Parklaan.
De funktie van gemeente-ontvanger was in haar tijd een
bijzonder verantwoordelijke baan. De gemeente had
namelijk geen kluis waarin het geld veilig kon worden
opgeborgen. Van giraal verkeer was nauwelijks sprake.
Het kasgeld ging altijd mee naar huis. In de meidagen
van 1940 toen de Woudenbergers moesten evacueren had
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zij ƒ 10.000,- in kas. Ze heeft toen extra angstige
dagen gehad want ze voelde zich verantwoordelijk voor
deze gemeenschapsgelden.
Ze was ook ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze
schreef alle geboortes en overlijdens in de registers
en ze verzorgde de procedure rondom ondertrouw en
huwelijk. Ze zegt slechts een enkele keer een huwelijk
te hebben voltrokken. Dat deed ze niet zo graag. Naast
haar secretarie werkzaamheden deed ze ook administratieve werkzaamheden voor de Roomboterfabriek "De Vooruitgang".
Op 1 oktober 1947 was ze 65 jaar en ging ze met pensioen. Ze bleef met haar zuster en een huishoudster wonen
in het ouderlijk huis aan de Voorstraat tot het moment
dat ze moest worden opgenomen in het Bejaardencentrum
Groenewoude.
Vermeldenswaard is nog de verklaring van het gemeentebestuur van Woudenberg d.d. 27 augustus 1947 (ruim een
maand voor haar pensioen) dat ze uit hoofde van haar
funktie een horloge nodig had. Dit voor die tijd (ruim
twee jaar na de oorlog 1940 - 1945) kostbare kleinood
kon ze nog tijdig aanschaffen.
Ze overleed op 18 januari 1975 op 82-jarige leeftijd.
Ontleend aan een interview op 31 maart 1971 met Wika
van Ginkel in het kader van de radio uitzending "In het
zilver", een programma voor oudere luisteraars. Ook het
gemeente-archief is geraadpleegd.
G.D. Marringa.
WATEROVERLAST IN WOUDENBERG
Gelukkig zijn we daarvoor anno 1995 bespaard gebleven
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hoewel de Grebbedijk toch verschijnselen van zwakheid
en doorsijpelen vertoonde. De plaatselijke kranten
hebben u daarover ingelicht.
In 1855 is deze dijk wel doorgebroken. De tekening
toont aan dat ook Woudenberg in dat jaar onder water
heeft gestaan.
De Stichting Oud Woudenberg wil graag van Woudenbergse
families weten of er volgens overlevering dan wel
geschriften feiten bekend zijn over deze wateroverlast,
In Veenendaal werd in 1955 deze watersnood herdacht.

CO
CM
CO
CO C\i
M CO
C
1
•H co
fn CD

u ^r

CS
2

co

o

.
Q
O

.
i—i

•

<D
-P

642

NIEUWE AANWINSTEN
Mevr. v.d. Pijl-van Kolfschoten deed ons een 15-tal
foto's toekomen uit de periode 1920-1930.
Van de heer H. Schouten ontvingen wij na zijn
promotie een tweetal boekwerken, t.w. "Het jachtrecht van de Ridderhofsteden Geerestein en Groenewoude" en "De jacht en het jachtrecht in de provincie Utrecht van 1680-1795".
Mevr. H. Termaaten-Fredriks schonk ons een wasbord.
Het boekje "Gedenken en danken", geschreven door
Ds. P. Bouw ontvingen wij van mevr. H. WagensveldDonselaar.
Diverse stukken betreffende de jaren 1940-1945
werden geschonken door mevr. Blokhuis-van Egdom.
De heer A. de Greef deed ons een schoteltje met de
afbeelding van het gemeentehuis toekomen.
Op de donateursavond schonk mevr. T. v. Andel-van
Ginkel uit Hoofddorp ons een bijbeltje met leren
band van haar vader uit de oude pastorie aan de
Schoolstraat en een eigen gemaakte boenborstel uit
de 2e wereldoorlog.
Van de heer D. Dekker ontvingen wij een munitiekist
en tabak uit 1944.
Twee foto's van de bevrijdingsoptocht van 20 september 1945 schonk mevr. G. Donselaar-van Laar.
Mevr. de Jong deed ons in het bezit komen van een
foto van het station uit 1918.
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Mevr. Kolfschoten uit 't Kampje schonk twee foto's
uit de mobilisatietijd 1939-1940.
Een pakje amateursigaretten ontvingen wij van mevr.
Mendel-Minnen.
Twee foto's van het einde van de Grift en het beekhuisje schonk de heer G. Bielderman.
Een tweede exemplaar van het boekje "Gedenken en
danken" ontvingen wij van mevr. Hendrikse-de Lang.
Foto's van De Poort werden geschonken door B. van
de Wetering.
D.A. Voogd vulde ons bezit aan met twee gevulde
wekpotten.
De heer J. Grootheest deed ons 2 emblemen van Canadese militaire toekomen.
Een foto van de kaascursus op Klein Geerestein uit
plm. 1915 schonk ons de heer W. van de Lagemaat.
De heer Entrop verrijkte ons met een aantal boeken
en albums over het Koninklijk Huis, een Canadese
helm en veldmuts.
Een foto van de optocht in 1945 onvingen wij van de
heer W. v.d. Lagemaat.
Foto's uit de mobilisatie en oorlogstijd ontvingen
wij ook van resp. de heer A. Hendrikse,, de heer
Van Ee en de heer Kooy.
Twee herinneringsteksten aan de barre winter 19441945, alsmede de bevrijding 1945 en tien oude foto's zijn geschonken door de fam. De Witte te Woudenberg.
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Geschonken door J. Timmer te Woudenberg:
- gewassen pentekening van het veevoederbedrijf
Van Kolfschoten aan de stationsweg 275
- pentekening woningen aan Kostverloren
- aquarel boerderij Van der Wiel en twee (gesloopte) woningen bij de Ned. Herv. Kerk.
Onze hartelijke dank voor al deze schenkingen. We
houden ons steeds aanbevolen als u iets van de hand
wilt doen. Ook kopieëren wij graag oude foto's.
H.G. Moesbergen, voorzitter.
MUTATIES DONATEURSBESTAND
De volgende donateurs hebben zich aangemeld:
H. Radstaake, Pr. Hendrikstraat 10, Woudenberg
J. Verbeek, Landaasweg 1, Woudenberg.
A. van Egdom-Bakker, Laagerfseweg 7, Woudenberg
J.B. Berkhof, Piet Heynlaan 28, Woudenberg.
Mevr. J. v.d. Beek-Kuiter, Pr. Beatrixstraat 44, Woudenberg
K. van Dijk, Zeisterweg 8, Woudenberg.
D. Methorst, De Steen 47, Woudenberg.
Th. Schmidt, van Galenlaan 24, Woudenberg
B. Koster, De Kaneel 10, Woudenberg.
C.B.D. ter Burg. Kon. Wilhelminastraat 2, Woudenberg
M. de Smit, Kon. Wilhelminastraat 1, Woudenberg
G. v.d. Ham, Van Limburg Stirumlaan 16, Woudenberg
Mevr. A. Bouw, Ekris 23, Woudenberg
T. v.d. Lagemaat, Geeresteinselaan 16a, Woudenberg
J.A.G. Kinkelder, De Steen 24, Woudenberg
P. Frei, Veldschans 4, Woudenberg
D.J. Regtien, Diamantweg 59, Amersfoort
M. de Man, van Hogendorplaan 20, Woudenberg
D. Stuivenberg, van Hogendorplaan 21, Woudenberg
G. Apeldoorn, Leusbroekerweg 7, Leusden.

645

Het aantal donateurs per 16 maart bedraagt 628.
W. Kok,
donateursadministratie.
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