
Naar een eigen gemeentehuis 
J.J. Timmer 

Wij schrijven 6 januari 1908. Burgemeester 
P.A.G. Baron van Heeckeren van Brandsen-
burg, die burgemeester J.B. de Beaufort inmid
dels is opgevolgd, heeft een belangrijke reden 
om op die dag de gemeenteraad bijeen te roe
pen. 
De freules Hooft, die op huize Geerestein wo
nen, hebben zich namelijk bereid verklaard het 
huis aan de Voorstraat bij de Kruisweg in
gaande 1 januari 1909 aan de gemeente te ver
huren voor ƒ 2 2 5 - per jaar. Zij zijn tevens be
reid eventueel de nodige veranderingen aan te 
brengen om het als gemeentehuis in te richten. 
De burgemeester vindt dit pand zeer geschikt, 
want in dit huis zou ook de gemeente-veld
wachter kunnen wonen die dan tevens het ge
bouw zou kunnen schoonhouden.1 

Het is nog geen maand geleden dat de ge
meenteraad had besloten een huis elders in het 
dorp bij een publieke verkoop te zullen aanko
pen.2 

Het laatstgenoemde raadsbesluit wordt inge
trokken en bij meerderheid van stemmen wordt 
besloten het pand van de freules Hooft voor de 
tijd van zes jaar te huren. 

Dat de financiële polsstok van het gemeentebe
stuur in die tijd niet zo heel lang was, blijkt wel 
uit het feit dat de raadsleden zelf een crediet 
hadden verleend van ƒ 200,- voor de aanschaf 
van gordijnen, een kachel en verdere noodza
kelijke meubelen voor het nieuwe gemeente
huis.3 

Maar daarom niet getreurd, want op 12 januari 
1909 wordt voor 't eerst in het nieuwe gemeen
tehuis aan De Poort vergaderd. 
De burgemeester brengt in herinnering dat na 
bijna 50 jaar het gemeentehuis is verplaatst en 
vindt dat de gemeente de freules Hooft dank
baar moet zijn voor de welwillende wijze waarop 
zij dit gebouw hebben willen verhuren en als 
gemeentehuis hebben willen inrichten.4 
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Afb. 10. De Voorstraat nabij De Poort. Rechts op de afbeelding is nog net een stukje van het 
gemeentehuis te zien. (Coll. Stichting Oud Woudenberg) 
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Het gemeentehuis geschonken 
Op 6 februari 1913 komt er een brief van huize 
Geerestein bij het gemeentebestuur binnen 
waarbij de freules Hooft het gehuurde gemeen
tehuis met erf als bewijs van waardering aan 
de gemeente schenken.5 

Op voorstel van burgemeester en wethouders 
wordt dit grote geschenk in de vergadering van 
10 februari 1913 door de gemeenteraad dank
baar aanvaard. 
De burgemeester brengt namens de gemeente 
„hulde en hartgrondigen dank aan de edele 
geefsters en herinnert daarbij aan zoveel dat zij, 
zoowel op Christelijk als Maatschappelijk ge
bied tot welzijn der gemeente reeds vroeger 
hebben verricht en daargesteld". 
Diezelfde dag nog vertrekken burgemeesteren 
wethouders naar Geerestein om de dank van 
de raad en de gemeente over te brengen.6 Ter 
herinnering aan deze schenking wordt in de 
raadzaal van het gemeentehuis een tekstbordje 
opgehangen waarop de woorden staan die 
door de freules Hooft in hun schenkingsbrief 
zijn geschreven. Daarnaast krijgen twee wa-
penborden eveneens een plaats in de raadzaal, 
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Afb. 12. Tekstbordje ter herinnering aan de 
schenking in 1913. De tekst is genomen uit 
Kolossensen 3:17. (Coll. Gemeente Wouden
berg; foto Arno Verkuil, Woudenberg; 1985) 

te weten het wapen van Geerestein, geschon
ken door de freules Hooft en het wapen van 
Woudenberg wat door burgemeester P.A.G. 
Baron van Heeckeren van Brandsenburg is 
aangeboden.7 
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Afb. 11. Het gemeentehuis bij De Poort, in 1913 geschonken door de freules S.J.J. W. Hooft en 
S.C. Hooft. (Coll. Stichting Oud Woudenberg) 
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Telefoon en electriciteit 
Om de communicatiemogelijkheden te vergro
ten wordt in 1918 besloten het gemeentehuis 
van een telefoonverbinding te voorzien.8 

In 1920 wordt het gemeentehuis op het electri-
citeitsnet aangesloten.9 

Wie denkt dat er nu een periode van betrekke
lijke rust aanbreekt heeft het mis. Zo'n 23 jaar 
heeft men van de schenking kunnen 'genieten'. 
Dat waren geen gemakkelijke jaren. In politiek 
opzicht zeker niet: de lichtkroon die Baron Van 
Heeckeren als bewijs van waardering voor de 
huldeblijken bij zijn 25-jarig ambtsjubileum in de 
raadzaal liet ophangen, kon daarin geen veran
dering brengen.10 

Buiten het gemeentehuis heerste helemaal 
geen rust. De auto's jakkerden over De Poort. 
Je was je leven niet zeker! 

Noten 

1. Gemeentearchief Woudenberg (GA Wbg): Notulen ge
meenteraad 6 januari 1908, nr 1. 

2. GA Wbg: ld. 18 december 1907, nr 11. 
3. GA Wbg: ld. 3 december 1908, nr 7. 
4. GA Wbg: ld. 12 januari 1909, nr 1. 
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7. GA Wbg: ld. 29 april 1913, nr2. 
8. GA Wbg: ld. 29 mei 1918. 
9. GA Wbg: ld. 8 juli 1920. 

10. GA Wbg: ld. 11 augustus 1930. 
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