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1. Woord vooraf  
 
Voor u ligt het derde nummer van het blad Oud Woudenberg van dit jaar.  
 
In het eerste artikel wordt oud-bestuurslid de heer G.D. Marringa herdacht. 
Hij heeft veel voor onze stichting betekend in de periode 1980-2000 vooral 
als redacteur van onze uitgaven. 
 
Hierna is er aandacht voor immaterieel erfgoed. 
Het Woudenbergse dialect in het artikel daarna is daar een voorbeeld van.  
We vervolgen met een terugblik op de activiteiten van Oud Woudenberg 
op Haantjesdag.  
Ook dit seizoen komen de kinderen weer regelmatig op bezoek in de 
Oudheidkamer. We informeren u erover. 
Oktober is de Maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema 'Vorst & 
Volk'. Mees de Man vertelt hierover op 29 oktober in de hal van het  
Cultuurhuis.  
 
De volgende historische avond is gepland op 27 november a.s.  
Op veler verzoek krijgt u weer een interview te zien dat Johan de Kruijff 
had met een bekende oud(e)-Woudenberger.  
Dit maal met de heer G.J. (Gerrit) van de Lagemaat van de Jacobs Hoeve.  
Na de pauze duiken we diep in de geschiedenis met kerkhistoricus  
drs. P.B. (Pieter) Koekkoek. Hij zal het hebben over de oudste bewoning 
van Woudenberg, waarover nieuwe zaken naar boven zijn gekomen. 
 
Ook het afgelopen kwartaal heeft u ons weer vele interessante stukken 
geschonken voor onze collectie. De nieuwe aanwinsten staan uitgebreid 
beschreven. Misschien brengt het u op een idee. Gooi in ieder geval niets 
weg wat van belang kan zijn om de geschiedenis van ons dorp nader in 
beeld te brengen.  
 
'Cultuur, daar geef je om' is de titel van het laatste artikel in dit nummer 
van Oud Woudenberg. Hierbij maken wij u attent op de fiscale voordelen  
die schenken aan culturele instellingen, zoals Stichting Oud Woudenberg, 
met zich meebrengt.  
 
Wim de Greef, eindredacteur 
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2. In memoriam G.D. Marringa 
 
Op 10 juli 2013 is de heer  
Geert Derk Marringa  
overleden.   
Hij heeft veel voor onze  
stichting betekend, zoals u 
hierna kunt lezen.  
De heer Marringa was  
bestuurslid van Stichting  
Oud Woudenberg in de  
periode 1979-1983,  
voorzitter van de redactie 
1982-1993 en aansluitend 
coördinator van de  
Werkgroep Publiciteit  
1994-1999.  
 
In 1982 besloot het toenmalige bestuur om regelmatig een mededelin-
genblad en daarnaast een blad met thema-artikelen De Klapperman te 
gaan uitgeven. Onder leiding van de heer Marringa zijn maar liefst 63 
nummers van het Mededelingenblad en 12 keer een uitgave van  
De Klapperman verschenen. Bovendien zijn vele tientallen artikelen in 
deze uitgaven door hem (mede) samengesteld en/of geschreven.  
Verder staan op zijn naam het jubileumboekje samengesteld ter gele-
genheid van het 25-jarig bestaan van onze stichting in 1980 en het 
boekje Inlandse Tabak. Tenslotte maakte hij tussen 1982-1988 vier 
boekjes met fietsroutes, kaartjes en beschrijvingen. 
 
Twintig jaar lang heeft de (oud-)gemeentesecretaris van Woudenberg 
met veel kundigheid en doorzettingsvermogen zijn bijdrage geleverd aan 
het vastleggen van de geschiedenis van ons dorp. 
Wij gedenken de heer Marringa vooral daarom met groot respect.  
Wij wensen zijn nabestaanden steun en sterkte toe in het dragen en 
verwerken van dit verlies. 
 
Namens het bestuur, Wim de Greef 

  
 

De heer G.D. Marringa in 1985. 
(foto collectie OW 32656) 
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3. Zorg voor immaterieel erfgoed 
 
Bij immaterieel erfgoed kunt u onder andere denken aan: 
gebruiken, gewoonten, verhalen, ambachten etc.  
Het is belangrijk de kennis hiervan voor de toekomst vast te leggen  
omdat anders een stuk traditie verloren gaat. 
 
'Immaterieel erfgoed kan altijd rekenen op een groot draagvlak in de 
samenleving, want dit is iets van ons zelf.' 
Zo verwoordde Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
H. Zijlstra het belang hiervan vorig jaar, na het ratificeren van het inter-
nationale UNESCO-verdrag over immaterieel cultureel erfgoed. 
Verder zei hij: 'De belangstelling voor immaterieel erfgoed groeit, juist in 
deze tijd van globalisering. Het proces van erkenning begint dan ook van 
onderop' en 'Hoe internationaler ons denken en handelen, hoe belang-
rijker regionaal en lokaal erfgoed wordt om de diversiteit van onze  
cultuur tot uitdrukking te brengen.' 1 
 
Het is ook een bewustwordingsproces om de nog aanwezige kennis vast 
te leggen en over te dragen, het te bewaren en levend te houden voor 
toekomstige generaties. 
 
Stichting Oud Woudenberg is hier al jaren actief mee bezig.  
Zo is bijvoorbeeld de collectie foto's inmiddels gegroeid tot meer dan 
10.000 exemplaren en zijn bestuursleden en vrijwilligers bijna dagelijks 
in de weer om hierbij informatie op te vragen en vast te leggen.  
Verder is voorzitter Johan de Kruijff met medewerking van vrijwilliger 
Bertus Mulder een paar jaar geleden begonnen met het interviewen van 
oud(e)-Woudenbergers om hun verhalen te horen, vast te leggen op video 
en zo te bewaren voor het nageslacht en door te geven aan anderen. 
Op de volgende historische avond op 27 november a.s. is er weer een  
presentatie van één van deze interviews (zie blz.13). 
Ook het artikel over dialect dat hierna volgt is een voorbeeld van het 
vastleggen van het immateriële erfgoed van Woudenberg. 

                                                 
1 Tijdschrift Immaterieel erfgoed, jrg 1, nr 3, 2012.  
Meer informatie is te vinden op de websites www.volkscultuur.nl en www.traditie.nl.  
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Ook u kunt hieraan een belangrijke bijdrage leveren door uw eigen 
levensverhaal vast te leggen.  
Dit kan door gebeurtenissen chronologisch of thematisch te beschrijven. 
 
Bij het opschrijven van uw herinneringen zijn foto's een makkelijke  
leidraad. 
Zet ze op chronologische volgorde, voorzie ze van bijschriften en er  
ontstaat vanzelf een levensverhaal! 
 
Als foto's al in albums zitten hoeft u er alleen maar een volgnummer bij 
te schrijven. Losse foto's moet u eerst nog op chronologische volgorde 
uitzoeken en er daarna een volgnummer achterop zetten. 
Hierna kunt u een notitieblok pakken of achter uw pc plaatsnemen om 
per foto de nodige informatie op te schrijven of in te tikken. 
 
De basisinformatie die u zou kunnen vastleggen is makkelijk te onthou-
den met de afkorting 'wwwww':  
-wie en/of wat staat/staan er op de foto;  
-wanneer is de foto genomen,  
-waar is de foto genomen en ter gelegenheid van  
-welke gebeurtenis. 
 
Bent u handig met de computer dan is het aan te bevelen uw foto's ook  
in te scannen (minimaal 300 dpi voor de kenners), dan hebt u altijd een  
kopie. Maak ook back-up (=extra kopie) en leg deze op een andere locatie, 
bijvoorbeeld bij een familielid.   
 
Bij Oud Woudenberg bewaren wij ook graag kopieën van uw foto's.  
Of u kunt de originelen bij ons deponeren (=schenken). Ook kunnen wij 
uw foto's scannen en daarna weer teruggeven. Als u van te voren een  
wwwww-lijst maakt, scheelt ons dat (veel) uitzoekwerk achteraf. 
 
Doet u ook mee om ons gezamenlijke immateriële erfgoed vast te leggen? 
 
Wim de Greef 
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4. Woudenbergs dialect (5) 2 
 
Hieronder staat het vervolg van een woordenlijst van Woudenbergs  
dialect.3 De lijst is opgesteld in of kort voor 1948. Een paar woorden zijn 
niet typisch Woudenbergs, te weten: pink, pol, pruim, reuzel, sajet en sliet. 
Van sommige betekenissen uit die tijd, ontgaat ons nu na 65 jaar de clou. 
Taal is een levend iets blijkt ook hier maar weer uit. 

 
dialect betekenis 

 

opspeulen 
 

uitvaren, razen, op zijn poot spelen 
 

 

peerd 
 

paard 
 

 

pink 
 

1-jarig kalf 
 

 

pol 
 

 

bijv. een pol gras, of een graspol 
 

 

pruim 
 

in de zegswijze: hij zegt geen pruim voor een 
mand vol 
 

 

pruum 
 

pruim (vrucht) 
 

 

puus 
 

poes 
 

 

raam, raamd 
 

 

venster 
 

 

ree 
 

 

gereed, klaar 
 

                                                 
2 M.J. Westerhout, 'De Westfriesche Buurschap Woudenberg'. Gepubliceerd in: De West-
fries, orgaan van de West-Frieze-Styk, XIe jaargang, 1948. De woordenlijst is hierin 
opgenomen als bijlage II op pagina 22 t.m. 28 en is samengesteld door Trudi Kolb. 
3 De vorige delen zijn verschenen in: Oud Woudenberg 2009-4, 2010-1, 2010-2, 2011-4. 
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dialect betekenis 
 

reizen, rees, 'erezen 
 

 

reizen, reisde, gereisd; b.v. Hij het veul 'ere-
zen; en ik ben noar Uutert (Utrecht) 'erezen. 

 

reuren 
 

roeren 
 

 

reur-iezer 
 

 

roerijzer (een lepel, e.d. om te roeren) 
 

 

reuzel 
 

 

varkensvet 
 

 

reut 
 

 

waarschijnlijk afgeleid van het Westfriesche-
rit; ( een reut jongens, een hoop, massa, 
sliert jongens). In de Koog zegt men in dit 
verband: "Een rit jongens". 
 

 

riest 
 

 

rijst 
 

 

ruig, ruug 
 

 

onkruid 
 

 

ruut 
 

 

ruit 
 

 

sajet 
 

 

soort wol; bijv. een kloen sajet 
 

 

scharp 
 

 

scherp; ook in de betekenis van gierig 
 

 

scheer 
 

 

schaar 
 

 

schepelsmand 
 

 

mand, waarin ¼ mud aardappels gaat 
 

 

schien 
 

schijn 
 

 

schoer 
 

schouder  
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dialect betekenis 
 

schoft 
 

 

in de betekenis van: Het is nog maar een-
schoft werk, het is bijna klaar 
 

 

schuttel 
 

 

schotel, schaal 
 

 

sliet 
 

 

dunne paal of tak 
 

 

snijbiet 
 

 

groente, waarvan de bladeren worden afge-
sneden, gekookt en gegeten 
 

 

spit 
 

 

dat, wat uit de grond gespit wordt 
 

 

stark 
 

 

sterk 
 

 

stee 
 

plek; bijv. er zit een stee an die appel; en 
ook: Hij moet weg bij die boer, hij zal een an-
derestee op moeten zoeken.  
 

 

stief 
 

 

stijf 
 

 

stik 
 

 

recht; bijv. De trap staat te stik; en: stik in de 
wind; ook de stikken van een stoel, dat zijn  
de dwarslatjes, waarmee de poten aan elkaar 
zijn verbonden. 
 

 

stokverf 
 

 

stofverf 
 

 

stolten 
 

 

stollen, bijv. van vet 
 

 
 

                                                                                     (wordt vervolgd) 
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5. Terugblik op Haantjesdag 
 
We schrijven zaterdag 8 juni 2013 en het is een mooie dag.  
Echt een dag om buiten te staan en het voorbij schuifelende publiek te 
tonen wat je als Oud Woudenberg in huis hebt.  
Piet de Kruif heeft de kraam van Oud Woudenberg weer op smaakvolle 
wijze ingericht om zodoende de voorbijgangers naar de uitgestalde 
waar, in de vorm van foto’s, boekjes en andere attributen, te lokken.  
 
Bijzonder in de stand zijn enkele foto’s, die met een prijsvraag te maken 
hebben, en waarvan de rest zich in de Oudheidkamer bevindt. De foto’s 
en de vragen zijn door Piet met zorg geselecteerd. De aantrekkelijke prij-
zen, met als hoofdprijs een etentje voor twee in Eetcafé De Toekomst, en 
het deelnamebedrag van slechts 1 euro dienen er voor te zorgen dat het 
publiek de verleiding niet kan weerstaan om 'heftig prakkiserend' het  
vragenformulier zo goed mogelijk in te vullen.  
 
De gang naar de tweede etage van het Cultuurhuis, waarbij de passan-
ten op de begane grond de weg wordt gewezen door 'onze eigen 
koningin Maxima', levert in ieder geval een gratis kop heerlijke koffie of 
thee op. Mooi meegenomen toch!   
En je wanen in Café De Poort of het belendende Bondscafé met uitzicht 
op 'koning Willem Alexander' is toch een bijzondere ervaring om nooit 
meer te vergeten. In ieder geval is het gezelligheid troef bij de gastvrou-
wen, die zich met verve kwijten van hun taak als waardin.  
De gang langs de foto’s is tevens een zorgvuldig geplande route langs  
de thema’s in de Oudheidkamer. Van allen die het de moeite waard vin-
den hun 'hoofd te breken' over de vragen, om een gratis maaltijd of één 
van de tegoedbonnen voor vlees of taart in de wacht te slepen, kunnen 
we er natuurlijk maar enkelen gelukkig maken. De familie Van Dis is er 
tenslotte met de hoofdprijs vandoor gegaan. Hun dag kon niet meer stuk. 
 
Terugkijkend waren er ook verrassende ontmoetingen.  
Bijvoorbeeld met verre donateurs die Woudenberg soms meer dan een 
halve eeuw geleden hebben verlaten en die in Haantjesdag de aanlei-
ding zagen om contacten te leggen met oude bekenden.  
 
Opvallend was dat de echte Woudenbergers de braderie eerder dan an-
ders voor gezien hielden. Al snel werd het Woudenbergse publiek 
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vervangen door mensen die van heinde en verre kwamen, waaronder 
veel gasten van de verschillende campings. 
 
Dat hield in dat het werven van donateurs er na 12.00 uur niet meer in 
zat. Bovendien kun je maar één ding tegelijk en genoot de fotoprijsvraag 
deze keer de prioriteit.  
Volgend jaar hopen we een speciale actie te organiseren samen met 
bestaande donateurs om nieuwe donateurs te werven. 'Vis vang je met 
vis! Dat zei Lammert en die kon het weten.' 
 
Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers van Oud Woudenberg en de 
sponsoren van de prijzen die eraan hebben meegewerkt om deze Haan-
tjesdag ook voor onze stichting tot een geslaagde dag te maken. 
 
Ody Honders 
 
 

 
 
Haantjesdag 2013: jong en oud schuifelen langs de kraampjes op de braderie.  
U kijkt vanuit de Dorpsstraat via kruispunt de Poort naar de Voorstraat.  
(foto: Gerwout Lamberink) 
 



 11

6. 'De scholen zijn weer begonnen' 
 
In Woudenberg en vele andere dorpen en steden kun je spandoeken 
vinden met de tekst 'De scholen zijn weer begonnen' erop, meestal op 
kruispunten van wegen waar schoolkinderen langskomen. 
Dit is vooral bedoeld om medeweggebruikers er op te wijzen: 
'Let op, er lopen/fietsen kinderen op de weg.' 
 
Ook de Oudheidkamer is het komende seizoen voor onze jeugd weer in 
beeld. Het is namelijk zo dat al een aantal jaren de groepen 5 van de 
zeven basisscholen in Woudenberg de Oudheidkamer bezoeken.  
Op school voorbereid, komen ze kennismaken met een stukje geschie-
denis van het dorp waar ze wonen. Dit gebeurt door verhalen die verteld 
worden, maar ook door zelf actief te zijn, zoals met de hand koffie  
malen, met een griffel schoonschrijven op een lei, een oud kinderspel 
spelen, enz.  
 
Op de vrijdagavond daaropvolgend worden de kinderen uitgenodigd om 
met hun ouders en grootouders de Oudheidkamer te bezoeken.  
 
Waarom schrijven we dit?  
Bent u als lezer van ons blad ouder of opa of oma van een kind in  
groep 5, dan bent u dit jaar aan de beurt. 
Vraag uw kind of kleinkind wanneer hij of zij naar de Oudheidkamer 
gaat, dan weet u dat u de vrijdagavond daarna hartelijk welkom bent.  
 
Nu bent u tijdens de openingsuren altijd welkom, maar op de genoemde 
avonden kunt u zien waar uw (klein)kind mee bezig is geweest! 
Jong geleerd, oud gedaan! 
 
Piet de Kruif  
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7. Oktober Maand van de geschiedenis 
 
 

 
 

Het officiële logo van de Maand van de geschiedenis 2013. 
(bron: www.maandvandegeschiedenis.nl) 

 
 
Oktober is al een aantal jaren landelijk uitgeroepen tot  
 

Maand van de geschiedenis. 
 
Stichting Oud Woudenberg beijvert zich om in principe het hele jaar door 
de plaatselijke geschiedenis onder de aandacht te brengen. 
Niettemin willen we ook in oktober meedoen om u eens extra te verma-
ken met historische zaken. 
 
Bestuurslid Mees de Man, onze 'vertel-man', zal op dinsdagavond  
29 oktober verhalen te berde brengen rond het thema van de maand van  
de geschiedenis 'Vorst & Volk'. 
 
Wie onze ‘mees-ter-verteller’ kent die komt, u ook toch?! 
Het is in de hal van het Cultuurhuis om 20.00 uur.  
De koffie staat vanaf half acht klaar. Welkom!   
   
Piet de Kruif  
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8. Historische avond op 27 november 
 
Op woensdag 28 november hebben wij weer een prachtige avond  
georganiseerd om interessante Woudenbergse historie met u te delen. 
 
Voor de pauze laten wij u een film 
zien uit de reeks interviews van 
ondergetekende met een van  
onze kleurrijke Woudenbergers. 
Dit keer vertelt Gerrit van de  
Lagemaat (1925) van de Jacobs 
Hoeve aan de Maarsbergseweg 
over zijn levenservaringen.  
Wij kunnen u nu al verklappen dat 
het weer prachtige verhalen zijn. 

Gerrit v.d.Lagemaat en zijn vrouw 
circa 1960. (foto eigen collectie)                                                                             

 
Na de pauze gaan we terug naar de eerste bewoning van Woudenberg. 
Drs. Pieter Koekkoek, predikant en kerkhistoricus doet al enige jaren 
onderzoek naar het ontstaan van ons dorp. Hij doet dit samen met zijn 
nicht Carina Verschoor BA, die bezig is met haar masteropleiding arche-
ologie aan de Universiteit Leiden en met onze onderzoeksmedewerker, 
bodemkundige Derk Eilander.  
Het onderzoek is nog volop gaande maar hij kan ons al enkele  
spannende uitkomsten vertellen. 
Een van de opgeloste mysteries is hoe de naam Woudenberg is  
ontstaan en vooral waar de 'berg' in het 'woud' precies ligt.  
 
De avond wordt, zoals gebruikelijk, gehouden in gebouw Eben Haëzer,  
Schoutstraat 8a en begint om 20.00 uur.  
De inloop is vanaf 19.30 uur, waarbij u een kopje koffie van ons aange-
boden krijgt. 
De toegang is gratis. Wel vragen wij u na afloop een vrijwillige bijdrage 
in de daarvoor bestemde bus bij de uitgang te doen voor de bestrijding 
van de kosten. 
 
Johan de Kruijff 
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9. Nieuwe aanwinsten 
 
Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe aanwinsten die door  
verschillende van u zijn geschonken tussen 1 mei en 1 augustus 2013.  
Alle gevers onze hartelijke dank! (tekst en foto's Wim de Greef) 
 
W. v. Appeldoorn-
Minnen 

-papieren vleeswarenzakje van de winkel van haar    
 vader met het opschrift:  
 'Fijne Vleeswaren en Worstsoorten Rund- 
 en Varkensslagerij W.C. Minnen, telefoon 374,  
 Dorpsstraat No.12 Woudenberg' 
 

W.A. Baris 
 
 

-vier aangetekende enveloppen voor de verzending  
 van contant geld aan de gemeente Woudenberg   
 door de Bank Nederlandse Gemeenten via de  
 Amrobank te Den Haag, waarvan er twee gericht zijn  
 aan de gemeenteontvanger (1977 en 1978) en twee  
 aan de kassier (1979 en 1981)  
 De heer Baris kwam in dienst in 1968 en bekleedde  
 de functie van chef van de afdeling Financiën,  
 Onderwijs en Personeelszaken tevens gemeente- 
 ontvanger.Daarnaast was er een kassier. In 1976/'77  
 werd de functie van gemeenteontvanger opgeheven.  
 Daarvoor kwam in de plaats de functie van chef van  
 de afdeling Financiële Zaken tevens Comptabele.  
 

A.J. Bouma-
Driessen 
 
 

-blikken doosje, tweezijdig te openen voor sponsje en  
 doekje t.b.v. het schoonmaken van een lei op school, 
 met afbeelding van de drie prinsesjes en de tekst  
 'Nederland vrij 5 mei 1945' 
-koperkleurig wandbord 
-wandbord van aardewerk met portret en de tekst:  
 'Wilhelmina 1898 Koningin der Nederlanden 1948' 
-vierkante tegel met portret en de tekst:  
 '30-4-1980 Beatrix Koningin der Nederlanden' 
 

M.J. Bouman-
Regeer 

-vijf foto's van panden aan de noordzijde van de  
 Voorstraat tussen 't Schoutenhuis en kruispunt  
 de Poort (1x ca. 1920, en 4x 70-er jaren)  
 (om te scannen) 
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B. Bouwmeester -plaatjesboek van G. ten Napel e.a., Twintig eeuwen  

 vaderlandse geschiedenis in beeld gebracht, z.jr. 
 

burgemeester  
T. Cnossen-
Looijenga   

-portret in lijst van koningin Wilhelmina met kronings- 
 mantel 1898 (afdruk van schilderij) 
-portret van koningin Beatrix (foto op karton)  
 Beide zijn afkomstig uit de burgemeesterskamer van  
 het gemeentehuis van Woudenberg. 
 

G. Donselaar- 
van Laar 

-vijf groepfoto's uit de periode 1936-ca.1950 
-twaalf rouwkaarten uit de periode 1922-1955: 
 Hiervan zijn er zeven gestuurd aan de grootvader   
 van mevrouw Donselaar, Jan Wulfert van Laar  
 (1857-1944), wonende te Maarsbergen op boerderij  
 De Meent (thans Woudenbergseweg 114), twee aan  
 zijn weduwe Gijsbertje van Laar-van Ravenhorst  
 (1867-1955), twee kaarten van Jan Wulfert zelf en  
 een kaart van Gijsbertje zelf. 
-een rouwadvertentie uit 1984 
 

O.G. Druijff-
Schimmel 
 

-vier familiefoto's van rond 1940 (om te scannen) 
 
 

J. van Egdom Hzn. 
 
 

-rood etuitje voor autosleutels met het opschrift: 
 'Garage Gebr. Honders b.v., Maarsbergseweg 4,  
 Woudenberg, tel. 03498-1814'  (zie foto) 
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A.J. Eilander- 
van de Vosse 
 
 
 

-'Rijmprent aan de Nederlandse jeugd door de Rege- 
 ring op 31 augustus 1948 uitgereikt bij gelegenheid  
 van het vijftig jarig regeringsjubileum van H.M. Ko- 
 ningin Wilhelmina.'  
 Door mevrouw Eilander vroeger op school gekregen  
 en later door haar ingelijst. 
 

Jkvr. L.F.E.  
Eschauzier- 
van den Bosch, 
Rotterdam 
 

 Afkomstig uit het gezin van haar grootvader  
 jhr. J.K.H. de Beaufort (1879-1962), burgemeester   
 van Leusden, die daar op huize De Heiligenberg   
 woonde: 
-een poederdoos en een mof, begin 20e eeuws  
 

M. Feenstra -foto van Martje van Asselt (1891-1994) 
-drie foto's van smid Jo van Asselt en zijn vrouw  
 Gerritje Vermeer  
 

J. Floor -folder 'Woudenberg aan de Stichtse Heuvelrug, uw  
 vacantieoord' ca.1960 
 

H. van Ginkel Hzn. 
(geb. 1924) 
 
 

-stapel kranten-en knipsels vnl. De Amersfoortsche  
 Courant en enkele nummers van De Woudenberger 
 met Woudenbergs nieuws en artikelen over de oor- 
 log 1940-'45 en de bevrijding 
 

W. de Greef Azn. -poststuk met twee Beatrix-postzegels afgestempeld 
 in Woudenberg op 13 feb. 2013 (zie foto) 
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A. Hazeleger-
Donselaar 
 

-twee klassenfoto's van de Julianaschool uit de jaren  
 vijftig (om te scannen) 

W. van der Helm -scans van twee briefkaarten verzonden uit Wouden- 
 berg in 1877 (per e-mail ontvangen)  
-bladzijde uit het tijdschrift Wolkenridder, personeels- 
 blad van de KLM, nr.10, 12 sep. 1981  
 Bevat een artikel met twee foto's over de cockpit  
 (gebruikt als vluchtnabootser) van een DC-8  
 vliegtuig, die jarenlang als blikvanger aan de Maars- 
 bergseweg stond. (zie foto) 
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G. Heijkamp -twee insteekboekjes met 48 foto's met daarop afge- 
 beeld leden van het koninklijk huis (ca.1965-1995) 
 

G.J. van 't Hoog-
Buma 
 

-poëziealbum van haar moeder, die in Baambrugge  
 woonde, begonnen in 1902 
-boekje samengesteld door J.W. Rengelink en I. Mug  
 Koningin Wilhelmina 1898-1948, 'aangeboden door  
 het gemeentebestuur van Amsterdam aan school- 
 leerlingen' 
-blikken sigarendoosje 'Panter Sigarenfabrieken' 
-broche met afbeelding van drie militairen en  
 het opschrift 'Victory 1945, Our liberators' 
-geglazuurde broche/speld van aardewerk in de vorm  
 van een margriet met een oranje hart (in plaats van  
 wit) uit de oorlogsperiode 1940-'45 
-kroontjespen 
 

K.B. Höster, 
Leusden 
 
 

-twee schriftjes met het opschrift 'De oorlog 1940 45' 
 Dit betreft het oorlogsdagboekje (het origineel - 
 zie foto- en een overgeschreven versie) van zijn  
 moeder Gerritje Höster-van Dijk (1898-1981). Het  
 gezin woonde toen aan kruispunt de Poort, boven  
 garage Honders. (Ter inzage gehad om te kopiëren.) 
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-gestencilde brief met opschrift: 
 'Aan de ingezetenen van Woudenberg, Scherpen- 
 zeel en het Westelijk deel van Renswoude' m.b.t.  
 voorzorgsmaatregelen voor evacuatie in geval van  
 uitbreken van oorlog, ondertekend (gedrukte tekst):  
 'De Burgemeester van Woudenberg, van Heeckeren  
  v Br.' en 'okt. 1939'  
-twee klassenfoto's uit 1934-'35 van de Wilhelmina- 
 bewaarschool met de juffrouws Knoester en Koudijs  
-boek H.M. van Woudenberg samenstelling,  
 Renswoude, Woudenberg, Scherpenzeel  
 in de tweede wereldoorlog, 1995 
-metalen wandbordje met opschrift: 'Regerings- 
 jubileum van H.M. koningin Wilhelmina 1898-1948' 
 

R. de Jongh 
 
 

-Excel-document van door hem op de computer  
 ingebrachte gegevens van G. Moesbergen Mzn. (zie  
 hierna) 
-twee zangbundels (1930 en 1933) oorspronkelijk van 
 zijn grootvader die in Den Haag woonde 
-twee versjesboeken (1942 en 1979) de oudste van  
 zijn moeder die in Santpoort woonde 
-twee leesboekjes (1956 en 1967) resp. van zichzelf  
 en van zijn broer, die toen in Gorinchem woonden 
 

B. Klinkhamer -vijf digitale foto's van de familie van zijn vrouw:  
 Merkens, Bloemendal en Verkerk  
 (per e-mail ontvangen) 
 

P.D. de Kruif -vijf leem-en fosfaathoudende brokken grond 
-zeven fragmenten van rode dakpannen 
 Gevonden onder de parallelweg langs de Geere- 
 steinselaan ter hoogte van nummer 19 bij graafwerk  
 door derden (leidingen leggen). 
 

A. van Laar- 
van Dam 
 
 

-schoolplaat in lijst met tafereel van Ot en Sien in de  
 wei 
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G.D. van Laar- 
van Ginkel,  
Veenendaal 

-drie foto's van haar vader O.M. van Ginkel (1872- 
 1950) (om te scannen) 
-concept-akte van transport van O.M. van Ginkel aan 
 H. van Ingen Azn. van het huis Voorstraat (thans nr.  
 32, pand slagerij Kuijpers) uit augustus 1907 
 

 Bodemvondsten van wijlen haar man G. van Laar  
 gevonden bij het Henschotermeer en in de bossen  
 daaromheen, ondermeer met behulp van een  
 metaaldetector, in de periode 1992-2011: 
-pijpenkop met afbeelding van een haan (zie foto) 
 

 
 
-circa veertig metalen voorwerpen, vnl. 20e eeuws 
-militaria, waaronder een krijsvak embleem,  
 identiteitsplaatje en tien hulzen (zie foto) 
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N. v.d. Lagemaat-
van Elten 
 

-drie ansichtenkaarten uit de serie 'Westerwoud:  
 1e serie', uitgave van 't Schoutenhuis circa 1935  
-een ansichtkaart 'Berghuisje, Maarn' uit dezelfde tijd 
  

J.W. van Maren, 
Scherpenzeel 
 

-tijdschrift Veluwse Geslachten, jaargang 2012  

J. van Milligen 
 

-'Kasboek voor Ontvangsten.  
 H. de Haan's Eenvoudige Bedrijfsboekhouding voor  
 den gewonen Boer. W.J. Thieme & Cie - Zutphen'.  
 Alleen ingevuld is het opschrift op het eerste blad:   
 'Mei 1925, melk, rundvee, varkens, eieren, diversen'.  
  

G. Moesbergen 
Mzn. 

-aantal vellen met de genealogie van twee families  
 Moesbergen 
 

S. B. v. Oosterum-
de Boer 
 
 

-twee boterkoelers van aardewerk (terra cotta), 
 begin 20e eeuw of iets ouder 
 Circa 35-40 jaar geleden gekocht op een vlooien- 
 markt in de omgeving van Woudenberg. 
 

G. Pul -oude accordeon met metalen plaatje waarop onder  
 andere de tekst 'Fabrik-Marke Apollo' 
 

W. Schimmel Wzn.  oud-voorzitter van en namens  
 Vereniging Oud-Scherpenzeel:  
-38 digitale foto's die betrekking hebben op Wouden- 
 berg  
-een Word-document met een uitgebreide omschrij- 
 ving van elke foto. Volgens de methode 'wwwww'  
 (zie blz. 5). 
 

N.E. Stam- 
de Visser,  
Bergschenhoek 
 
 

-foto met vijf politieagenten en burgemeester  
 J.A. Hosang uit 1955 
 Gemaakt t.g.v. het 25-jarig jubileum van politieagent  
 E. van Garderen. Op de foto staat ook de vader van  
 mevrouw Stam, politieagent C. de Visser.  
 (digitale foto, per e-mail ontvangen)  
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E.C. Veldhuis en 
H.A. Veldhuis-
Ritchi 
 
 

-zestig leesboekjes en elf leerboekjes deels uit hun  
 jeugd (periode 1945-1955 te Amsterdam, Drieber- 
 gen, Rhoon, Schiedam) en deels van de Juliana- 
 school, waar mevrouw Veldhuis leerkracht was. 
 
-ook uit hun jeugd: een oprolbare schoolplaat 
 'No.19A. Rembrandt in zijn Schildercaemer, 1665',  
  
-tegel met opschrift: '1940, Renswoude Scherpenzeel  
 Woudenberg, Reünie Oud-strijders 1990' 
 
-fotoalbum samengesteld door mevrouw Veldhuis  
 als dagvoorzitter van de reünie van oud-strijders  
 'Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg (RSW)  
 1939-1940' op 6 mei 1995 
 De Oranjeverenigingen van RSW organiseerden de  
 reünies in die tijd. Mevrouw Veldhuis was toen voor- 
 zitter van de Oranjevereniging Woudenberg.  
 
-twee nummers van het tijdschrift Utrecht in Woord  
 en Beeld, 6 januari 1928 en 14 februari 1930 met  
 ondermeer Woudenbergse onderwerpen  
 
-jubileumuitgave van De Woudenberger/Scherpen- 
 zeelse Krant t.g.v. het 25-jarig bestaan, 26 juni 1985 
 
-A. en H. Algra, Dispereert niet, twintig eeuwen histo- 
 rie van de Nederlanden, 5 delen, 10e druk, 1987 
 
-E.J. Haslinghuis, De Nederlandse monumenten van  
 geschiedenis en kunst, (…) deel II De provincie  
 Utrecht, Eerste stuk: de gemeente Utrecht, eerste af- 
 levering, 1956 
 
-boek Koningin Wilhelmina 1898-1938 veertig jaren  
 wijs beleid, 1938, met drie losse foto's van schilderij- 
 en op karton van Wilhelmina, Juliana en Bernhard 
 
-boek De gouden kroon, gedenkboek bij gelegenheid  
 van het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin 
 Wilhelmina, 1948  
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D.A. Verkerk 
 

-drie bladzijden van het tijdschrift Utrecht in Woord en 
 Beeld, waarschijnlijk uit 1930 met drie foto's van  
 Oranjefeesten te Woudenberg 
 

D. van de Weerd, 
Lunteren 

-vijfentwintig foto's uit de periode ca. 1880-1930 (om  
 te scannen) 
-fotoalbum met kartonnen kaft (ca.1910) 
 Aangelegd door de grootmoeder van de heer Van de  
 Weerd, Jannetje van de Lagemaat (1893-1974)  
 dochter van Tijmen van de Lagemaat die in 1917  
 met zijn gezin naar Ede verhuisde.  
 Jannetje trouwde in 1921 met  
 Aalbertus (Bart) van der Scheur (1882-1963).  
 Het album (zie foto) bevat 32 losse foto's op karton  
 geplakt voornamelijk van de familie v.d. Lagemaat.  
 

 
 
 
 
W. van der Wiel 
 
 

-kannetje van aardewerk met o.a. het opschrift  
 'jan.1938'  
 Gemaakt ter gelegenheid van de geboorte van  
 prinses Beatrix. 
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10. Cultuur, daar geef je om  
 
De overheid is samen met de cultuursector een campagne gestart om 
het geven aan cultuur onder de aandacht te brengen. Veel culturele in-
stellingen in Nederland hebben een status als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Ook Stichting Oud Woudenberg is als ANBI erkend.  
Wie geld geeft aan een culturele instelling met een ANBI-status (hier valt 
ook uw jaarlijkse donatie aan Oud Woudenberg onder), kan dit bedrag in 
principe aftrekken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.  
Bovendien geldt er sinds kort zowel in de inkomstenbelasting als in de 
vennootschapsbelasting een extra aftrek. 
Particulieren mogen namelijk voor de inkomstenbelasting 25% meer  
aftrekken dan er gegeven wordt (met een maximum van € 1.250). 
Dus als u bijvoorbeeld € 50 geeft, mag u voor de inkomstenbelasting € 
50 + 25% = € 62,50 aftrekken. 4 
Vennootschappen mogen het aftrekbare giftenbedrag zelfs verhogen 
met 50%, met een maximum van € 2.500. 5 
Deze extra belastingaftrek loopt tot en met 2017.  
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de websites 
www.daargeefjeom.nl en www.anbi.nl. 
 

De jaarlijkse minimumdonatie die Stichting Oud Woudenberg hanteert is  
€12,50. Dit is het laagste bedrag voor een historische vereniging in de 
wijde omgeving. Met dit lage bedrag stellen wij (bijna) iedereen in staat 
om donateur te worden. Helaas wordt dit bedrag door de inflatie steeds 
verder uitgehold. Daarom vragen wij u: als Oud Woudenberg u meer 
waard is dan €12,50 per jaar, wilt u dan een extra gift overmaken?  
Ons rekeningnummer is 3724.34.401.  
Met de genoemde belastingaftrek wordt het voor u wel heel aantrekkelijk 
om ons een extra steuntje in de rug te geven.   
Van een aantal van u mogen wij jaarlijks al een hoger bedrag ontvan-
gen, waarvoor onze hartelijke dank. 
                                                 
4 Voor particulieren geldt een drempel afhankelijk van het inkomen. De drempel voor  
aftrek van gewone giften is 1% van het drempelinkomen, maar minimaal € 60. U mag 
maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinko-
men is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw 
persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het 
drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen. 
5 Voor vennootschappen is de drempel voor de giftenaftrek van € 227 per 1 januari 2012 
vervallen. 
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