




Uitgave bij het verschijnen van de

12e Klapperman

De Bataafs -Franse tijd met Pyramide

van Austerlitz~ 1781 -1815

~



DE BATAAFS -FRANSE TIJD

Opnieuw is er een Klapperman verschenen en wel het 126 nummer in
de loop van de jaren 1983 -2000. In deze Klapperman komt de Ba-
taafs- Franse tijd (1781 -1815) aan de orde, waarin een apart hoofd
stuk is gewijd aan de Pyramide van Austerlitz, die is gebouwd in het
jaar 1804 op het grondgebied van de gemeente Woudenberg.

In het jaar 2004 wordt het 200-jarig bestaan van de Pyramide van
Austerlitz herdacht. De Pyramide verkeert in een slechte staat vaan
onderhoud. Voor 2004 moeten er nodig restauratiewerkzaamheden
worden verricht, waarvoor de benodigde gelden beschikbaar zullen
worden gesteld.
Daarnaast wordt omschreven hoe Woudenberg de Bataafs -Franse
tijd beleefde.

De schrijver van deze Klapperman is drs. A. T .M. Reichgelt te Amers-
foort. De heer Reichgelt is enkele jaren werkzaam geweest op de ge-
meentesecretarie vaan Woudenberg en heeft onder meer het oud-
archief geïnventariseerd over de periode van 1509 -1943. Dit archief is
inmiddels overgebracht naar het gemeentearchief van Amersfoort,
waar ook de heer Reichgelt nu als archivaris werkzaam is. Hij is ook lid
van de Werkgroep Publiciteit van Oud Woudenberg.

De Stichting Oud Woudenberg is de heer Reichgelt veel dank ver-
schuldigd voor het schrijven van deze Klapperman. Een ieder. die wel
eens historisch onderzoek heeft gedaan, weet hoeveel tijd hierin kan
gaan zitten. Daarom is Oud Woudenberg verheugd dat er altijd weer
mensen kunnen worden gevonden die de Klappermanreeks voortzet-
ten.

VOORRADIGE KLAPPERMANNEN

Bij het verschijnen van een nieuwe Klapperman wordt u meestal een
overzicht verstrekt van de eerder verschenen nummers. Ook nu doen
we dat. De meeste nummers zijn nog voorradig, zodat de donateurs
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bij het ontbreken van één of meerdere exemplaren de collectie vaak
nog compleet kunnen krijgen.

De Klappermannen kunnen worden opgeborgen in een naaldband

Het overzicht:

Nr Onderwerp Jaar van uitgifte

1983
1985
1985
1986

1993
1994

1. Bodebus
2. 100 jaar Hotel Schimmel
3. Gerechts- en gemeentehuizen
4. De trom
5. Roomboterfabriek "De Vooruitgang",

1897 -1940, deel 1
6. Roomboterfabriek UDe Vooruitgang",

1940- 1962, deel 2
7. Roomboterfabriek "De Vooruitgang",

1962- 1986, deel 3
8. Woordenboek A.J. van der Aa

van 1849
9. Het Goed Egdom
10. 100 jaar bakkerij BesselsentSchimmel

1895- 1995
11. 100 jaar Harmoniegezelschap uFidelio"

1895 -1995
12. De Bataafs- Franse tijd met Pyramide

van Austerlitz, 1781 -1815

De Klappermannen zijn verkrijgbaar voor f 2,50 per stuk, exclusief
eventuele portokosten .
Een naaldband kost f 7, 75. Voor het verkrijgen van zowel een Klap-
perman als een naaldband kunt u contact opnemen met G.D. Marrin-
ga, Emmahof 8, 3931 El Woudenberg, tel. nr. 033- 2862328.

zodat u ze gemakkelijk kunt bewaren en de kans op zoek raken is
minimaal.



AGENDA

De eerstvolgende DONA TEURSA VOND is vastgesteld op

DONDERDAG 17 MEI 2001

Het onderwerp is: De Gilden van Amersfoort

De donateursavond vindt plaats in gebouw
Eben Haëzer, Schoutstraat Ba Woudenberg

Aanvang 20.00 uur




