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Mededelingenblad maart 1997 nr. 53 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg 
te Woudenberg. 

Redactie: G.D. Marringa (coördinator) 
W. Berentsen 
P.R. Haring 
A.F.M. Reichgelt 
H. Schouten 
Th. van Straal en 

Redactie-adres: 
Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg, tel. (033) - 2862328. 

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. 

Secretariaat: P.D. de Kruif, Pr. Hendrikstraat 16, 
3931 BA Woudenberg, 
tel.: (033) - 2862675. 

Donatie minimaal ƒ 15,00 per jaar. 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris 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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IN MEMORIAM L.W.H. VAN OIJEN 

Op 8 januari j.l. is op 83-jarige leeftijd overleden de 
mede-oprichter van onze Stichting en secretaris van het 
eerste uur de heer Lambertus Willem Hendrik van Oijen. 

De heer Van Oijen nam in 1955 samen met burgemeester 
Hosang en de heer Van Gent het initiatief tot de oprich
ting van de Stichting Oud Woudenberg, Van 1955 tot 1972 
was hij secretaris van onze Stichting en tot 1979 be
stuurslid. 

De heer Van Oijen heeft zich al die jaren met grote ijver 
ingezet voor de belangen van de Stichting en vooral in de 
moeilijke beginjaren veel baanbrekend werk gedaan. 

Na zijn vertrek naar Amersfoort ten gevolge van zijn ver
vroegde pensionering als gemeente-secretaris is de heer 
Van Oijen nog zeven jaar bestuurslid gebleven, waaruit 
blijkt dat Oud Woudenberg hem zeer na aan het hart lag. 

Ook nadien had hij immer belangstelling voor het wel en 
wee van onze Stichting en bij de persoonlijke contacten 
waren er altijd wel vragen in die richting. 

De Stichting Oud Woudenberg is de heer Van Oijen veel dank 
verschuldigd voor het vele werk dat hij heeft gedaan. De 
groei en de belangstelling die er voor Oud Woudenberg in 
de loop der jaren is ontstaan hebben wij mede aan hem te 
danken. 

Met veel respect en eerbied gedenken wij hem en wensen 
zijn echtgenote en (klein)kinderen veel kracht toe bij de 
verwerking van dit grote verlies. 

H.G. Moesbergen, voorzitter. 
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DONATEURSAVOND 

We willen u bij deze hartelijk uitnodigen voor een dona
teursavond waarop ook worden uitgenodigd de leden van de 
historische verenigingen van Scherpenzeel, Renswoude en 
Leusden. Deze avond is gepland op donderdag 24 april a.s. 
in "De Camp" en begint om 19.45 uur. Op deze avond zal ons 
bestuurslid de heer Th. van Straalen een lezing houden met 
als titel : 

"ZERKEN IN KERKEN" 

In deze dialezing zullen o.a. de geschiedenis van het 
begraven, het begraven in en rondom kerken, de wijze van 
het begraven en wat hierbij van belang is aan de orde 
komen. 
Het begraven in kerken werd officieel per 1 januari 1829 
verboden. De kerkvloeren werden op verschillende wijze 
uitgevoerd, zoals in leem, baksteen, kleine tegeltjes en 
de ons bekende zerken en graftegels, we zullen hiervan 
verschillende dia's kunnen zien. 
Ook zullen we op enige dia's zien dat tijdens de restaura
tie van een kerk men zorgvuldig om dient te gaan met onze 
historische kerkvloeren. 
Voor de genealogen onder ons zullen diverse aanwijzingen 
gegeven worden welk een belangrijke informatiebron de 
grafzerken en andere begraafgegevens voor hen zijn. 
In deze lezing zullen ook het begraven, de zerken en 
graftegel s in de Hervormde Kerk van Woudenberg aan de orde 
komen. 

Het belooft een interessante avond te worden en velen van 
u hopen we in "De Camp" te ontmoeten. 

P.D. de Kruif. 

767 



LEZING GENS NOSTRA 

De Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Amers
foort en Omstreken, nodigt belangstellenden uit voor het 
bijwonen van een lezing op dinsdag 8 april 1997 van 20.00 
tot 22.00 uur in de zaal Klein Geerestein van het zalen
centrum Schimmel te Woudenberg. 

De heer Manche, voorzitter van deze afdeling, zal spreken 
onder de titel "Stamboomonderzoek is dat iets voor mij?". 
Deze causerie is speciaal bedoeld om belangstellenden te 
informeren over genealogie en over de hulp die de NGV 
daarbij kan bieden. De doelgroep bestaat uit belangstel
lenden die nog geen lid zijn van de NGV en er over denken 
aan een onderzoek naar hun voorouders te beginnen of 
daarmee al begonnen zijn. Uiteraard zijn ook NGV-leden van 
harte welkom. 

UIT W0UDENBERGS VERLEDEN 

In de komende Mededelingenbladen gaan wij afleveringen 
plaatsen van een artikel, geschreven door de heer A. van 
Gent uit Barneveld. Dit artikel kreeg de titel: "Uit 
Woudenbergs verleden, bij een zilveren jubileum". 

Het plan is in elk Mededelingenblad één of meerdere hoofd
stukken op te nemen op de middenpagina. Deze pagina kunt u 
dan uitnemen en bewaren, totdat het artikel compleet is. U 
verzamelt op deze wijze een interessant geschrift over de 
geschiedenis van Woudenberg. 

De eerste afleveringen van de reeks treft u aan in dit 
Mededelingenblad. 
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UIT WOUDENBERGS VERLEDEN, 

BIJ EEN ZILVEREN JUBILEUM 

1980 

door de heer A. van Gent 

1. Inleiding. 
2. De scheldnaam "klokkedief". 
3. Openbaar bestuur. 
4. Openbare orde. 
5. Onrust in de Franse tijd. 
6. Welke families speelde een rol in het bestuur? 
7. De gemeentewaag. 
8. Volksgezondheid. 
9. Hoog bezoek. 
10. Voorzittershamer en bodebus. 
11. Nieuwe gemeenteraad in 1851. 
12. Boerderijen- en streeknamen. 

1. Inleiding 

In de vijftiger jaren had ik het genoegen verscheidene 
malen te publiceren over de geschiedenis van Woudenberg. 
Door mijn werkterrein en belangstelling voor de Wouden-
bergse historie was ik in de gelegenheid gegevens uit het 
verleden, vooral uit de 19e eeuw te noteren. Er is evenwel 
nog één en ander in portefeuille gebleven, dat wellicht 
bredere belangstelling verdient. Vandaar, dat ik gaarne 
inging op de suggestie van het bestuur der Stichting "Oud 
Woudenberg" om "nog eens in de pen te klimmen". Ik vlei 
mij met de gedachte, dat ik na een lange onderbreking 
wederom een steentje kan bijdragen aan de verwerkelijking 
van de voornaamste doelstelling van de Stichting, n.l. het 
verhogen van de kennis van de geschiedenis der gemeente 
Woudenberg. Als het navolgende zou medewerken aan het 
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wekken van meerdere belangstelling bij de lezers, dan ben 
ik tevreden. 

Ik zou willen beginnen met de Stichting "Oud Woudenberg" 
mijn gelukwensen aan te bieden met haar vijf en twintig
jarig bestaan. Zoals velen zich zullen herinneren zag ik 
vijf en twintig jaar geleden mijn streven beloond toen de 
Stichting, dank zij de medewerking van de toenmalige 
burgemeester, de heer J.A. Hosang, werd gevormd. Mij viel 
de eervolle taak te beurt de eerste voorzitter te zijn. 
Maar toen mijn benoeming tot Burgemeester van Bergschen-
hoek af kwam, kon ik deze taak niet langer vervullen en 
werd de heer dr. R.F.P. de Beaufort voorzitter der Stich
ting. Een betere voorzitter dan Dr. de Beaufort had de 
Stichting zich niet kunnen wensen. Als historicus en 
afkomstig uit deze streek had hij een zeer grote kennis 
van de plaatselijke en regionale historie. Aan hem is dan 
ook te danken, dat een belangrijke bijdrage aan de reali
sering van de doelstellingen van de Stichting werd gele
verd door het verschijnen van het bijzonder interessante 
werk, dat in coöperatie met de heer Louis H. Jansen, tot 
stand kwam en dat de titel draagt "Over de geschiedenis 
van het volksleven van Woudenberg". 

Wat nu gepubliceerd wordt moet worden beschouwd als een 
aanvulling op evengenoemd werk met de bedoeling, dat het 
meerderen moge stimuleren tot verder onderzoek. 

2. De scheldnaam "klokkedlef" 

Wie zich verhalen van oudere ingezetenen herinnert over de 
twisten tussen jongeren uit Woudenberg en Scherpenzeel, 
weet, dat daarbij de scheldnaam "klokkedief" te pas kwam. 
Scherpenzelers waren klokkedieven. Hoe oud is deze scheld
naam en waar komt hij vandaan? Uit een oud archiefstuk 
blijkt, dat er alle aanleiding is om te veronderstellen, 
dat de scheldnaam bijna vijfhonderd jaar oud is. Wat was 
het geval? Binnenlandse oorlogen woedden tussen hertogen 
en graven, soms ook bisschoppen en hun volgelingen en wie 
op het platteland woonde, was daar vaak de dupe van. Dat 
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was ook dikwijls het geval in deze streek. Woudenberg lag 
in het grensgebied van Utrecht en Gelderland. Dat was niet 
bepaald gunstig als de Hertog van Gelre het weer eens aan 
de stok had met de Bisschop van Utrecht. Wanneer de eerst
genoemde in het offensief was, gebeurde het, dat de legers 
der Geldersen bij Woudenberg en Scherpenzeel over de grens 
kwamen. De oorlogsschade was veelal aanzienlijk. Daarvan 
getuigt een opgaaf van de schade, die de Woudenbergers 
hadden geleden bij de inval van de Hertog van Gelre in 
1495. De schade-memorie vermeldt allereerst, dat de Geld
ersen de kerk te Woudenberg "jammerlijk" beschadigd heb
ben, de ruiten vernield ("die glaes uutgesmeten") en met 
behulp van ladders in de kerk waren geklommen ("ende mit 
lederen dairinne geclommen"). Behalve nog meer vernielin
gen, die de ruwe soldeniers aanbrachten, stalen zij ook 
verschillende kostbaarheden uit de kerk (cleynoten, al-
tairlaeken, e t c ) . Tenslotte vermeldt het archiefstuk: 
"unde unse kelken hadden sy oick mede, doch die baden die 
vrouwen weder aff dat wij die behielden". Hier is de 
oorsprong te vinden van bovenbedoelde scheldnaam. De 
kelken waren miskelken (te vergelijken met de avondmaals-
beker bij de protestantse eredienst) en dat waren vaak 
voorwerpen van grote waarde. Van zilver vervaardigd waren 
zij voor de rovende krijgsknechten de moeite van het 
meenemen waard. De vrouwen van Woudenberg hadden blijkbaar 
grote overredingskracht: de kelken bleven in Woudenberg. 
De volksmond heeft er later "klokken" van gemaakt. De 
schade-opgaaf besluit met een lijst van zestien inwoners, 
die ook schade hadden geleden, waaronder zich bevonden 
"den ouden Jan van Gennep en den jongen Jan van Gennep, 
Reyer Roloffse, Willem van Delen en Maess Gysberts huys-
frou"! 

3. Openbaar bestuur 

Zien wij nu in de eerste helft van de 19e eeuw eens rond 
in Woudenberg. Genoemd werk van Dr. De Beaufort verstrekt 
al enige informatie. De Lagerwey's spelen een belangrijke 
rol in het bestuur van de gemeente. Bij resolutie van het 
Departementaal Bestuur 's Lands van Utrecht van 8 septem-
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ber 1802 wordt Willem Lagerwey Wzn. hersteld in zijn 
functie van Schout van Woudenberg en Geerestein. Het lijdt 
geen twijfel of Lagerwey is als gevolg van de politieke 
geschilpunten en mede door de aanwezigheid van de Fransen 
uitgeschakeld geweest. Hij komt terug, doch overlijdt een 
jaar later. Wordt dan opgevolgd door Matthijs van Geyten-
beek. Deze was tevoren eerst gadermeester van Doorn, Maarn 
en Maarsbergen geweest en vervolgens secretaris van Wou
denberg. Schepenen waren in die tijd Willem Andries Abbe-
ma, Teunis van Holten, Jan Karssenberg, Dirk de Jongh en 
Peeter Kok. Zij werden in 1802 gedeeltelijk vervangen: de 
schepenbank bestaat dan uit Willem Andries Abbema, Jacobus 
van Arnhem, Teunis van Holten, Jacobus van Leusden, Geurt 
Moesbergen, Dirk de Jongh en Peeter Kok. 

Ambtenaar van de burgerlijke stand waren in die tijd: 
Willem Andries Abbema en Jan Karssenberg, maar deze func
tie heette toen Commissaris van Huwelijkszaken. In 1811 
werd het instituut van de burgerlijke stand, geheel naar 
Franse trant, ingevoerd. 

Evenals schout Lagerwey, keerde de gerechtsbode Lagerwey 
op zijn post terug. Matthijs Lagerwey was sedert 1784 bode 
van het gerecht geweest. Ook hij is waarschijnlijk als 
gevolg van politieke meningsverschillen (Patriotten en 
Prinsgezinden) genoodzaakt geweest zijn betrekking van 
gerechtsbode neer te leggen. In 1802 besluiten Schout en 
Gerechten de gerechtsbode Matthijs Lagerwey in zijn ambt 
te herstellen. De schout Lagerwey is dan een maand geleden 
teruggekeerd. Maar er zit Matthijs iets dwars. Hij bedankt 
voor de eer, doch toen het bestuur besloot "het gerechts-
huis ter verplaatsen ten huize van Matthijs" en "teffens" 
te herstellen in zijn functie van gerechtsbode, nam hij de 
benoeming aan. 
Daar viel kennelijk iets aan te verdienen, want in laatst
bedoelde vergadering van Schout en Gerechten verscheen de 
nieuwbenoemde gerechtsbode Lagerwey en werd hem medege
deeld, dat Schout en Gerechten de secretaris en de bode 
voortaan boven hun "ordinaire" tractement en emolumenten, 
voor extra-ordinaire zaken behoorlijk zouden belonen. 

- wordt vervolgd -

772 



VAN HET BESTUUR 

Graag geven wij u informatie over zaken die het bestuur 
van Oud Woudenberg passeren. De werkgroep Archeologie, en 
met name de heer D. Eilander, heeft een aantal plateau's 
gemaakt van grondmonsters uit het gebied "Henschoten". Zij 
geven een bijzondere "kijk" onder de grond en te zien is 
hoe in de loop der eeuwen onze bodem is ontstaan. Er wordt 
nu aan de beschrijving gewerkt en mettertijd zullen ze 
worden tentoongesteld. 
Vermeldenswaard is het fraaie boek met de Stamreeksen 
Wolswinkel - De Lange. Dit boekwerk is ons aangeboden door 
ons oud-bestuurslid de heer C. Wolswinkel die dit in de 
loop der jaren heeft samengesteld over zijn voorgeslacht 
en dat van zijn echtgenote. Het geeft een interessante 
blik op Woudenbergse families en we hebben dit met veel 
dank in ontvangst genomen. Dit boek en andere interessante 
uitgaven kunt u tijdens de openstelling van de Oudheidka
mer inzien. 
Op onze laatste bestuursvergadering is besloten om op de 
komende "Haantjesdag", 14 juni a.s. een kraam te huren 
voor Oud Woudenberg. Het thema van die dag "Politie-Vei-
ligheid-Verkeer" zullen we trachten in beeld te brengen 
met fotomateriaal uit ons archief. Komt u even langs? 
Helaas gaat de cursus van Projekt over de geschiedenis van 
Woudenberg niet door. Te geringe opgave is hiervan de 
oorzaak. Een volgend jaar mogelijk weer wel. 

Wanneer u zaken onder de aandacht van het bestuur wilt 
brengen dan vernemen wij dit graag van u. Bij onderge
tekende kunt u hiervoor terecht. 

P.D. de Kruif. 
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Zuidkant Voorstraat, vooraan het pand No. 31 
(Fam. Veldhuizen - van Kolfschoten) 
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NIEUWE DONATEURS 

J. van Voorthuizen, Parklaan 18, Woudenberg 
H. Moesbergen, Ringelpoel 9, Woudenberg 
M.P. Burgers, De Plantage 22, Woudenberg 
M.G. Hoepel, Frans Halslaan 24, Woudenberg 
W. Kuiper-Baars, Vondellaan 12, Woudenberg 
G.J. Gerritsen, Stationsweg-West 97a, Woudenberg 
G.J. Bouwmeester-Hardeman, Laagerfseweg 66, Woudenberg 
W.J. Wolfswinkel, J.F. Kennedylaan 143, Woudenberg 
G. de Lange, Pr. Beatrixstraat 24, Woudenberg 

W. Kok. 

NIEUWE AANWINSTEN 

Van mevrouw M. Bloemendal-Verkerk ontvingen wij een 
knijpkat. 

B.A. Bouwmeester stelde ons diverse oude foto's, kran
tenknipsels en jaarverslagen beschikbaar. 

Van de heer C. Wolswinkel mochten wij ontvangen de 
Stamreeksen van de familie Wolswinkel-de Lange, alsmede 
diverse oude foto's, krantenknipsels en een asbak. 

Mevrouw A. de Pree-Riekwel overhandigde ons kranten
knipsels uit de periode van burgemeester J. de Pree. 

Van Campina Melkunie ontvingen wij een album over de 
geschiedenis van de Roomboterfabriek "De Vooruitgang", 
aangeboden aan de commissarissen bij hun afscheid op 20 
februari 1969. 

Van J.P. van Bergen ontvingen wij een "Vrijstelling 
vordering van rijwielen 1942". 
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T. Moesbergen stelde ons twee foto's beschikbaar van de 
Coöperatie en de woning Voorthuizen. 

•kJckycKvc 

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN EN MEDEDELINGEN 

Onlangs kreeg ik het boekwerk 'Archeologische kroniek van 
de provincie Utrecht 1970-1979' onder ogen. Dit is een 
uitgave van de provincie Utrecht en de Stichting Publica
ties Oud Utrecht. 

Op pagina 54 worden enkele interessante vondsten in Wou
denberg genoemd: 

1. In 1973 werd bekend, dat de heer J.C.A. Hulst, te 
Amersfoort, bij de aanleg van een gasleiding in 1967 enige 
honderden meters te westen van de uitspanning Bergzicht 
neolithische vondsten had gedaan. Het gaat om vuurstenen 
voorwerpen, onder meer een pijlpunt, een mesje en een 
krabber, en scherven van wikkeldraad-, dikwandig en klok
bekeraardewerk. Het is niet onmogelijk, dat op deze plaats 
een grafheuvel heeft gelegen, die bij de aanlag van de 
gasleiding is vernield. 

2. In 1972 werd direct ten westen van de hierboven genoem
de vindplaats een vermoedelijke grafheuvel aangetroffen, 
die nog intact was. In 1974 werd deze, onder begeleiding 
van de provinciaal archeoloog, door leden van de AWN ' ) , 
afdeling Vallei en Eemland, gekarteerd en ingemeten. 

3. In 1977 werden vondsten gedocumenteerd, die eertijds 
bij de aanleg van de wijk 't Schilt aan het daglicht 
kwamen. Het betreft scherven van aardewerk uit de (12de/) 
13de eeuw en later. 
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Een blauw-grijs kogelpotje, in 1925 gevonden bij graafwerk 
aan de fundamenten van boerderij Heygraaf 15, werd even
eens in de documentatie opgenomen. De vondsten bevinden 
zich in het gemeentehuis van Woudenberg, de melder was de 
heer M. Wassen, van de ROB 2 ) . 

') Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. 

2) Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 

Tot zover het citaat. Ter verduidelijking wordt medege
deeld dat de neolithische tijd - zie punt 1 - ook wel 
aangeduid als Nieuwe Steentijd, loopt van 5300 - 2100 voor 
Christus. 

G.D. Marringa. 
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