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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 1s 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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DIA AVOND OUD WOUDENBERG
Op 12 november a.s. is er een donateursavond van Oud
Woudenberg. Zoals de laatste jaren gebruikelijk zullen er
in het najaar dia's worden vertoond. Deze keer hopen we u
dia's te laten zien van nog niet eerder vertoonde beelden
uit ons archief.
De donateursavond wordt gehouden in Partycentrum Schimmel
en begint om 20.00 uur. De historie van ons dorp zal weer
voor u gaan spreken. Vorig jaar hadden we een volle zaal.
Ook nu rekenen we weer op een grote opkomst.
Het bestuur.
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EEMLAND BIOGRAFIEËN
In ons vorig Mededelingenblad werd melding gemaakt van het
verschijnen van de serie Utrechtse biografieën, aflevering
Eemland. Er is bij deze bekendmaking verzuimd mededeling
te doen dat er ook bijdragen uit Woudenberg in deze biografie zijn opgenomen. Hieronder volgt een korte opsomming
uit onze gemeente:
-

Andries Abbema: auteur de heer Ir. W.H.M. Nieuwenhuis
te Amstelveen.
Andries Abbema heeft in de 18e eeuw gewoond op het slot
Lichtenberg, aan de Maarsbergseweg.

- Jannige van Isendoorn: auteur de heer Ir. W.H.M. Nieuwenhuis te Amstelveen.
Jannige had als jong meisje Woudenberg in 1668 verlaten om als werkmeid in dienst te treden bij een
deftige Utrechtse familie. Er ontspon zich een romance met de zoon van de heer des huizes en Jannige
kreeg in 1669 een zoon, Ferdinand de Groot.
-

Dominee Poll ion: auteur de heer A. van Gent te Barneveld.
Ds. Petrus Poll ion was predikant in Woudenberg in de
17e eeuw. Hij kon zich o.a. maar moeilijk verenigen met
het doen en laten van het Sint Anna Broederschap. Een
korte geschiedschrijving over deze predikant.

-

Evert van Garderen: auteur de heer G.D. Marringa,
Woudenberg.
Evert Van Garderen was politieman in Woudenberg en
leefde van 1898 tot 1969. Samen met zijn echtgenote
hebben ze jaren lang in het gemeentehuis gewoond. Op
latere leeftijd werd hij bode-concierge. Het was een
zeer gezien persoon. Velen van ons hebben hem gekend.
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U kunt het intekenformulier, toegezonden bij het vorig
Mededelingenblad inleveren bij de secretaris van de Stichting in de brievenbus of inzenden via Postbus 2, 3930 EA
Woudenberg.

IN MEMORIAM CORNELIS WOLSWINKEL
Op 10 augustus j.l. is na een
korte tijd van ziekte overleden
ons oud bestuurslid en erebestuurslid Cornells Wolswinkel
op de leeftijd van 85 jaar.
De heer Wolswinkel heeft gedurende 20 jaar, te weten vanaf
1969 tot 1989 deel uitgemaakt
van het bestuur van onze Stichting als waarnemend voorzitter.
In al die jaren en ook daarna heeft Wolswinkel zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor onze Stichting en met
name voor wat betreft de verhoging van de kennis van de
geschiedenis van de gemeente Woudenberg, een van onze
doelstellingen. Z1jn interesse was vooral gericht op het
naspeuren van echte Woudenbergse familienamen en hofsteden.
Zo verscheen er van zijn hand de Klapperman over Het Goed
Egdom en laatstelijk heeft hij zich verdiept in 300 JAAR
LAGEMAAT, waarover binnen niet al te lange tijd een Klapperman zal verschijnen.
Op het eerste gezicht leek de heer Wolswinkel een man van
weinig woorden en veel meer een man van daden, maar zodra
Woudenbergs verleden ter sprake kwam bleek pas hoe groot
zijn interesse hiervoor was. Wolswinkel was dan ook een
geboren en getogen Woudenberger.
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Zoals gezegd heeft Wolswinkel voor onze Stichting veel
belangrijke gegevens opgediept en bijeen gebracht.
Zijn belangstelling voor onze Stichting was er altijd en
bij bijzondere gebeurtenissen konden wij op zijn aanwezigheid rekenen.
Wij zullen zijn bijdrage aan onze Stichting zeker missen.
Zijn laatste werk betrof, zoals ik reeds opmerkte, 300
JAAR LAGEMAAT, de boerderij van zijn voorouders waar hij
ook zelf tot aan zijn pensioen heeft gewerkt en die nu
bewoond wordt door zijn zoon Marius.
Ongetwijfeld zal het hem veel voldoening hebben geschonken
dit werk nog te hebben mogen voltooien. Voor ons de opdracht dit in een Klapperman op te nemen en uit te geven.
Wij herdenken de heer Wolswinkel en zijn dankbaar dat hem
zo'n werkzaam lang leven werd geschonken, waarvan ook onze
Stichting de vruchten mocht plukken.
Wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen
veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies van man,
vader en grootvader, die zo veel jaren zo'n grote plaats
in de familiekring heeft ingenomen.
Namens de Stichting Oud Woudenberg,
H.G. Moesbergen.
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IN MEMORIAM MARTINUS JAN HENDRIKSE
Toen wij in de bestuursvergadering van 1 september j.l. een in
memoriam uitspraken ter nagedachtenis van Cornel is Wolswinkel, kon geen van ons vermoeden
dat een dag later ons bestuurslid Martien Hendrikse ons door
de dood zou ontvallen. Hoewel
vermoeid, had hij de hele avond
nog met ons vergaderd en zijn
gewaardeerde inbreng geleverd
die altijd tot doel had de belangen van onze Stichting te
behartigen en te verdedigen.
Op de leeftijd 70 jaar werd hij weggenomen van zijn vrouw,
kinderen, kleinkinderen, waarvoor hij zo vele jaren heel
veel had betekend. Ook de zorg samen met zijn vrouw Eef
voor hun zoon Sander was voor hen beiden een opdracht die
zij met liefde en toewijding al die jaren hebben verricht.
Zijn verlies zal dan ook in het bijzonder bij Eef, de
kinderen en kleinkinderen een grote lege plaats betekenen
met name ook vanwege zijn interesse op velerlei gebied.
Als Stichting Oud Woudenberg verliezen wij in Martien een
grote stimulerende kracht in ons team. Jarenlang was hij
onze 2e voorzitter en was vanwege zijn vele jaren bestuurlijke inzet als raadslid in onze gemeente van grote waarde
ondermeer vanwege de contacten met de gemeente. Daarnaast
had Martin veel belangstelling voor alles was met de
historie van zijn geboorteplaats Woudenberg te maken had,
met name het verzamelen van oude prenten. Samen met zijn
vrouw struinde hij menige prentbriefkaarten-beurs af en
bijna altijd trof hij wel weer iets van zijn gading. Ook
de periode van de mobilisatie, de 2e wereldoorlog en de
bevrijding had Martien's interesse.
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Nog niet zo lang geleden had hij alles wat de Stichting
hierover bezit geordend en beter inzichtbaar gemaakt.
De laatste jaren was Martien iedere maandagmorgen samen
met Mien Blokhuis en Henk Moesbergen in de oudheidkamer om
met name het oud-foto-bezit van de Stichting te inventariseren en te rubriceren. Hij was dan altijd een van de
eerste en vaak was zijn opmerking "dan kan Eef ook rustig
haar gang gaan en loop ik haar niet voor de voeten".
Ook de laatste maandag, twee dagen voor zijn heengaan was
Martien nog de hele morgen samen met de voorzitter in de
oudheidkamer aanwezig. Hij voelde zich niet zo erg lekker
maar was toch de hele morgen bezig en zo werden ook nog de
punten voor de vergadering van de volgende dag doorgenomen. Voor ons was een maandagmorgen zonder Martien een
morgen zonder nieuwtjes want Martien had bijna altijd wel
wat nieuws. Al zat hij niet meer in de gemeenteraad, hij
bleef sterk geïnteresseerd en daardoor bleven ook wij op
de hoogte. Wij zullen dit nog heel lang erg missen.
Zoals ik reeds opmerkte was Martien voor onze Stichting de
grote stimulans die veel werk voor onze Stichting heeft
verricht en die door zijn grote kennis van zaken en vooral
ook door zijn taktvolle wijze van benadering sterk heeft
bijgedragen aan de opbouw en uitbreiding van Oud Woudenberg.
Martien zal in onze herinnering blijven als een bestuurslid die de gave bezat om in korte bewoordingen de kernpunten uit de besprekingen te halen zonder een ander daarbij
het gevoel te geven dat hij of zij het bij het verkeerde
eind had. Een man met de stelling "niet zeuren, maar
doen". Martien wij zullen je erg missen !
Het Bestuur van de Stichting Oud Woudenberg wenst Eef, de
kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe om dit
grote verlies te dragen en te verwerken.
Namens de Stichting Oud Woudenberg,
H.G. Moesbergen.
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BODEMONDERZOEK IN WOUDENBERG
A.
In de Archeologische Kroniek van de provincie Utrecht
1990-1991 lezen we over Woudenberg het volgende: "Duidelijke resten van een laat Middeleeuws versterkt huis
Lambalgen werden tijdens het onderzoek door de Stichting
Regionaal Archeologisch Archiveringsproject niet aangetroffen. Wel werd de aanwezigheid van puin in de grond
geconstateerd. Het goed (Groot) Lambalgen wordt in 1511
genoemd. Uit de schriftelijke bronnen is niet duidelijk of
er in de Middeleeuwen ook een (versterkt) huis aanwezig
was. Later stond er een landhuis, dat in 1953 is afgebrand.
Op het stort van de bouwput voor een appartementenflat op
De Schans vond de heer Beukhof aardewerk scherven uit de
15de/16de eeuw, fragmenten van ijzeren voorwerpen (ondermeer van een hellebaard?) en restanten van waterputten,
waaronder één, die was gemetseld van bakstenen van het
formaat 26 x 12,5 x 6 cm".
B.
In de Archeologische Kroniek van de provincie Utrecht
1992-1993 lezen we over Woudenberg het volgende: "Lichtenberg. Door de provincie Utrecht werd aan de Stichting
Regionaal Archeologisch Archiveringsproject opdracht
gegeven tot een inventarisatie van het tracé van de Nieuwe
Randweg rond Woudenberg. Hoewel de verwachting waardevolle
archeologische sporen aan te treffen niet hooggespannen
was, bestond er toch geen zekerheid dat zich in het gebied
geen resten zouden bevinden.
Tijdens de inventarisatie werden echter geen nieuwe vindplaatsen ontdekt. Wel werd nauwkeurig met behulp van
bodemweerstandsonderzoek de locatie van het reeds bekende
voormalige middeleeuwse huis Lichtenberg en de daarbij
behorende grachten vastgelegd.

867

Aangenomen wordt dat het huis in het begin van de 15e eeuw
gebouwd werd door een nazaat van Jan van Renesse van
Rhijnauwen. In overleg met de provincie kon het monument,
dat aanvankelijk aangesneden zou worden door het nieuwe
wegtracé, gespaard worden. Begeleid door de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek werden de oude
contouren van de kasteel plaats en haar grachten weer
hersteld. Daartoe werden ondermeer de grachten deels
uitgediept. Meestal bevindt zich juist in de grachten een
ongekende hoeveelheid belangrijke vondsten, die mede
kunnen dienen om de kasteelplaats nader te dateren en de
indeling van de gebouwen te bepalen. In dit geval bleek
dat echter niet zo te zijn. Een veldtechnicus van de
eerder genoemde Rijksdienst trof slechts materiaal uit
recente periode aan in de licht uitgedempte grachten.
Bron: Archeologische Kronieken.
G.D. Marringa.
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