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H. Schouten'
Th. van Straalen
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Ksdactieadres:
Trompiaan 15, 3931 ÄG Woudenberg, tel. (03498) 2328
De Stichting Oud. Woudenberg, opgericht 15 december 1955»
stelt zich tan doel:
1. Het verzamelen an tentoonstellen van voorwerpen van
oudheidlcuï"idige aard betrekking hebband op of gevonden
in de gemeente woudenberg en omgeving.
2, Hat verhogen van de kennis van de geschiedenis van de
gemeente Woudenberg.
3» Hat naspeunen van de zeden en gewoonten in de
gemeente Woudienbarg in het verleden en heden.
sëcrëterïâatTWcI'1^7™^î~^^^traat 1,
3931 CM Woudenberg
Telefoon (03498) 2533
Donatie minimaal f. 10,-— per jaar
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van de
stichting

Bsstgironuiaaser 2057783
Rakeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401
De Oudheidkamer is geopend op iedere tweede vrijdag van
de maand van 19.00 tot 21.30 uur. Ingang bordes Gemeentehuis.
Telefoon Oudheidkamer (03498)3399
Bij geen gehoor (03498)3291
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de
uitgeefster.
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VAN DE BOERDBRU USES ERF ÖP TOSKUHEN, 1554

De buurtschap Pföuäenberg hoort bij de oudste gebieden
van Ifeudenberg. In de archieven komt de uitdrukking
"gelegen in het oude gerecht" veelvuldig voor. Vanouds
waren het vooral, Äraersfoortse kooplieden die bezittingen
op Voskuilen hadden» Maar zij schonken deze bezittingen
veelal aan kloosters in. Amersfoort. Zo schonk Ärgriet,
de weduwe van Jóhan Granen de helft van haar erf aan het
vrouwenklooster St. Barbara in 1519 («3em. Arch. Amersfoort charter 811}, Sindsdien heeft het St. Barbara de
boerderij verhuurd totdat het verkocht werd op 25 mei
1807 aan Gerrit Wulven ïfeervald, voor f, 4.000,-—«
(Hecht, Arch» Wbudehberg nr. 2350; minuut in 2351).
Cfesdat in de kloosterboeken steeds gesproken werd over
(,
het erf op Voscuijl" is de naam Wet Erf in de 17e eeuw
steeds meer in gebruik geraakt en als boerderij naam gaan
leven» Het Erf wordt momenteel bewoond door de familie
J. Brons, Voskuilerweg 65$ op de noordwesthoek Voskuilerweg - Voskuilerdijk.
üan denkt wellicht dat een huurovereenkomst in 1554 niet
veel voorstelde. Zoals u hieronder kunt lezen, was dat
wel degelijk het geval, Omdat het een klooster betrof,
betaalde men ook een gedeelte in natura, de zogenaamde
toepacht. Verder was de. huurder gebonden aan allerlei
voorwaarden, waaraan hij moest voldoen. Om het contract
wat leesbaarder te maken heb ik de oude spelling wat
aangepast en hier en daar, lassen haakjes, enkele opmarkingen geplaatst. Het contract is te vinden in het
gemeentearchief van Amersfoort, nr, 586.
"In manieren en voorwaarden hierna beschreven, zo hebben
zuster Janna van Boijen, priorinne (hoofd van het klooster) en zuster Mijdt van Bij 1er als procuratrice (bs~
heerdstar van de financiën) van Sint Barbara klooster
binnen Amersfoort, verhuurt Ihoenis Thoenisz (Teunis
ïeunisasn) en Gijsbertgen zijn huisvrouw en hun erfgenamen, haar erf en goed zo dat van ouds gelegen is op
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Vosc±>cuylen in het gerecht van Woudenberg, en ïhoenis
het nu al gebruikende is (het is dus een vernieuwing van
zijn huurcontract). Zes jaren aan de andere durende,
waarvan het eerste jaar ingaan zal set Pinksteren anno
1555. M i e jaar voor achtentachtig keizers gulden, 't
stuk voor twintig stuivers gerekend. Te betalen, de ene
helft van de voorschreven penningen op Sint Ifearten in
de winter, en de andere helft op Sint Petrus ad, Cathedram, of binnen een maand na elke termijn voorschreven,
op poene (boete) van vervallen te zijn van de voorschreven huurweer (huurcontract), zo verre (als) de bevelhebbers in deze tijd van het voornoemde convent dat opnemen
willen (daar gebruik van willen maken) en anders niet.
En hier boven zullen Thoenis en Gijsbertgen voorschreven
nog jaarlijks geven ses paar goede kaphoenen (12 hanen),
het paar geastimeert (geschat) op zeven stuivers, 't
welk noch"fcans altijd staan zal tot keur en gelieven van
de voornoemde bevelhebbers, te weten of zij geld of
hoenderai zullen willen ontvangen« Voorts zo-zullen de
voorschreven btmksrs (huurders) gehouden wezen onder
haar koeien tot behoefte van het voorschreven convent te
waden zeven schapen, voor zo ver da voorschreven bevelhebbers da schapen zouden zenden, (ds boer moest dus
maar afwachten of hij 7 schapen extra kreeg te weiden).
En daar toe jaarlijks het voorschreven convent geven en
leveren een beer of bergvarken, oud wezende drie vierde
jaar, en dat alles tot keur, wil en believen van de
bevelhebbers van het voornoemde convent, in elke tijd.
Ook al het houtgewas, mitsgaders het halve ooft (de
helft van het fruit) houdt het voorschreven convent aan
zich. Verder dat de bruikers nochtans gehouden zullen
zijn hetzelfde halve ooft jaarlijks thuis te brengen en
in het voorschreven convent af te leveren. Ook zullen de
bruikers jaarlijks gehouden zijn het voornoemde convent
drie dagen met wagen en paarden te dienen, daar zulks
het voorschreven convent gelieven zal.
Ook mede zullen de voornoemde bruikers jaarlijks buiten
kosten van het voornoemde convent betalen de gewoonlijke
tijns (soort belasting) op het voorschreven erf en goed
staande. En zullen ook gehouden wezen op elke tijd die
de bevelhebbers van het voorschreven convent zullen
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believen, jaarlijks te houden, al het hout op het voornoemde erf en goed staande en wassende, en hetzelve in
het voorschreven convent leveren op eigen kosten en
buiten kosten van. het voorschreven convent.
Hst wordt nochtans (bovendien} dezelfde bruikers verboden, om hout te ïaogen houden (hakken) of snoeien buiten
wil en consent (toesteraning) van het voornoeasde convent
of haar bevelhebbers, dan alleen de knotwilgen, die de
bruikars zullen mogen snoeien als die vier jaar oud zijn
en anders niet, Bn de poten (stekken) die daar af komen
en vallen zullen de bruikers wederom in de aarde moeten
steken en poten, daar en zodanig zoals de voornoemde
bsvelhebbers zullen wijzen en gelieven. En bovendien nog
gehouden wezen te halen en te helpen poten
alzulke enten (stekken.) en poten, zoals het voornoemde
convent of haar bevelhebbers zal believen op het voornoemde erf te voorzien en te willen poten.
En zullen voorts elk jaar gehouden wezen om het voornoemde erf en goed te begraven (vergraven) en te sloten
en verder in goede vage (staat) te houden, zo als dat
tot profijt van hetzelfde erf en goed vereist en profijtelijk wezen aal. Idem zullen de bruikers voornoemd ook
geen plaggen mogen slaan (steken), dan alleen bij wil en
consent van het voorschreven convent. Ook mede zullen de
bruikers gehouden wezen het bouwhuis (gebouw) op het
voornoemde erf en goed staande, wanddicht en dekendicht
(dakdicht) te houden, en zo hetzelve, het laatste jaar,
buiten kosten van het voorschreven convent op te leveren.
ai zullen ook de voornoemde bruikers in de twee laatste
jaren geen stro of messen (mest) van het voornoemde erf
en goed laten blijven, en de messen die daar in het
laatste jaar vallen (afkomen) zal na midwinter, zal in
de vaalt blijven.
Idem zullen ook de bruikers gehouden zijn al de schattingen (incidentele belastingen) en ongelden (regelmatige belastingen) die op het voorschreven erf en goed
staan en zijn, alleen te gelden en te betalen, zonder
enige verstoring van het voorschreven convent daar van
te zullen hebben, uitgezonderd indien daarop in toekomende tijden enige nieuwe schattingen of ongelden gezet
worden.
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Dan zullen de bruikers gehouden zijn die ter goeder tijd
te betalen, en zal alsdan het voornoemde corvortt daarbij
doen, als xmn beven en beneden doen zal.
Nog zullen de bruikers gehouden zijn, het laatste jaar,
het hoge land met hard koren geheel te bezaaien en het
lage land half met weit (tarwe), gerst en haver. En
zullen dan de bruikers het tweederde deel van het koren
genieten, en het derde deel aan het voorschreven convent
laten voor haar pacht, na bouwmans recht (boerenrecht).
En was het zaak dat de voorschreven bruikers in een van
deze voorschreven punten en condities verzuiaden en
breukachtig bevonden werden, alzo dat zij niet voldeden
als voorschreven staat, zo zullen zij vervallen wezen
van deze huurwere, mitsgaders van alzulke vaag en verbeterschap (verbeteringen) alsdan op het voornoemde erf en
goed wezende en dat alles voor zo ver de bevelhebbers
van het voorschreven convent zal believen en opnemen
willen en anders niet. Mits dat nochtans de voornoemde
bruikers gehouden zullen zijn te betalen al de verschenen en onbetaalde pachten, dan verschenen en onbetaald
zijnde.
En aan het einde van deze vcorschreven huurjaren zal het
voorschreven erf en goed wederom vrij en los wezen en
komen aan het convent voorschreven, zonder dat de bruikers enig recht, actie of toezegging daar op hebben (dus
geen erfpacht), of ook enige vage, bepoting of verbetering op het voornoemde erf wezende, hebben of pretenderen zullen mogen. Uitgezonderd de schuur en de twee
bergen welke zullen blijven staan in kwestie (daar moet
over gepraat worden) en tot een ieder zijns goed recht,
alle dunk (waardering) zonder arg en list.
En omdat wij voornoetnde bevelhebbers en bruikers voorschreven bekennen voor ons en onze erven, dat deze
voorschreven huurwere in alle manieren en voorwaarden
geschied en voltogen is. Zo hebben wij dit ter oorkonde
en elk in naam als boven, elk onze naam of gewoonlijke
merk (handtekening of huismerk) hier onder deze huurcedule (contract) gezet met onze eigen hand.
Sfelke huurcedule zijn in tweevoud eensluidend, waarvan
elk van de partijen een ontvangen heeft.
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Gegeven in het jaar onzes Haren duizent vijfhonderd vier
en vijftig op de zesde juli.
Dat de bovenstaande huurvoorwaarden «el op te brengen
waren blijkt uit het feit dat dezelfde Ihonis Thonisz
Het Erf weer huurt, voor 6 jaar in 1560.
H.M. van Woudenberg

DE SCHOUT VAN WOUDENBERG EN BET VERDWENEN BISSŒQFPELZJK
KASTEEL STÖUTENBUHG.
Hst kasteel Stxxrtenburg ia door bisschop Guy van Avesnes
(1301-1317) aangekocht "en bij ds bisschoppelijke kastelen in het Niedersticht gevoegd. Het kasteel wordt voor
de eerste maal vermeld op 12 juni 1259, toen Wouter van
Amersfoort, ridder, zijn "domna sive castrum Stouttoenburg", dat stond op zijn eigen grond en waarvan de bouw
toen nog niet was voltooid, "uit vrije wil" opdroeg aan
bisschop. Hendrik van Vianden (125Q-1267), die het hem
daaarna volgens ministeriaal recht in leen terug gaf. Gp
zichzelf is het aangaan van een dergelijke rechtsverhouding niet zo ongebruikelijk. De bisschop wilde in het
oosten van zijn bisdom een sterke fortenbestand opbouwen, daar hij nogal eens met de hertog van Gelre aan de
stok kreeg. Da hertog probeerde zijn land naar het
westen uit te breiden.
Door de voortdurende verslechtering van de financiën van
de bisschoppen ging hun sacht steeds verder achteruit.
Een goed geoefend leger te onderhouden werd steeds
moeilijker. De invallen vanuit het oosten werden veelvuldiger en het kasteel Stotihenburg heeft dit ondervonden. In maart 1495 namen plunderende Gelders soldaten
het ... ."slot ende huijs tot Stoutenberch mit tween
bouhuvsen ende schueren". *. in en staken het in brand.
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Hierbij werden alle bezittingen, voorraden en huisraad
van de pachter en de in de twee "bouhuysen" wanende
boeren vernield.
Of, en zo ja in hoeverre, het Kasteel na de vernielingen
van 1495 is hersteld, is niet bekend, m elk geval heeft
het Kabsburgsa bestuur, dat in 1528 de wereldmacht van
het bisdom Utrecht overnam, besloten het kasteel Stoutenburg af te breken. Het kasteel had geen nut meer en
was trouwens totaal vervallen. Uit een memorie, die
gedateerd kan worden voor 31 augustus 1540, blijkt dat
de schout van Woudenberg aangenomen had het kasteel af
te breken, de stenen schoon te bikken en naar het in
aanbouw zijnde kasteel Vredenburg in het centrum van de
stad utrecht ta vervoeren voor het bedrag van 200 RrLlipsgulden. De schout van Woudenberg, Laurens van
ïfolffswinckel genaamd, die bij nader inzien niet tevreden was mat deze regeling, heeft de afbraak waarschijnlijk niet daadwerkelijk ter hand genomen voor 3 mei
1542. Op deze datum werd Peter de Clerck, rentmeestergeneraal van de Dcraeinen in het Nedersticht van utrecht,
ingevolge een ordonnantie van de landvoogdes van 11
maart 1542, geijistrueerd in het openbaar bij opbod te
,f
verkopen
eenige steenen van den geruyneerden huysen
van Stoutenburge ende der Horst". De rentmeester moet
een geschikte dag voor de verkoop vaststellen en, wanneer hij dit gedaan heeft, in de wijde omtrek, gedurende
twee zondagen tevoren, op kerkdeuren en andere openbare
plaatsen de voorgenomen verkoop van ... "óüe steenen van
den huyse Stoutenberge op de hof fstadt ende der plaetse
daerse gelegen zijn", aankondigen.
Bieders moeten er echter rekening mee houden dat de
schout van Woudenberg al 300 Karolusguldens geboden had.
Uit latere rekeningen van de rentmeester blijkt inderdaad, dat de schout van Woudenberg, Laurens van Wolffswinkel, bij deze verkoop in 1542 de stenen gekocht heeft
voor een bedrag van 500 pond. Hierbij werd hem niet
alleen Ixestexraming verleend de .... "steen die aldaer
noch stcndt aenden selve huyse te gebruiken", maar ook
...."den steen uuyten fundamente te breecken".
Het was echter geen gelukkige koop. m 1543 namen Gelderse troepen Amersfoort in.
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Op het terrein van Stoutenburg troffen de Gelderse
soldaten toen keurig opgestapelde bakstenen aan, klaar
voor transport naar Utrecht.
De Geldersen hebben ds bakstenen toen naar gebruikt voor
het œtselen van een bolwerk voor de Utrechtse poort in
Amersfoort, Laurens van ïtolffswinckel vas woedend en .
klaagde bij de rentmeester,..."dat deur tinnerosn van
Amersfoort in den jare drie ende veertien, bij den
Geldersschai den selven steen gebroecken op Stoutenberch
voorsz. leggende hem ontvleet ende affhandich gamaect
es". Hij verzocht daarom van de koop ontlast te worden.
Aan dit verzoek is niet volledig gehoor gegeven. Nadat
er een onderzoek ingesteld was naar de hoeveelheid steen
die Laurens zelf al eerder gebroken en verkocht had,
werd liet koopbedrag van 500 pond teruggebracht tot 250
pond. Dit bedrag is door Laurens van Wolffswinckel
inderdaad in 1554 in twee termijnen aan de rentmeester
betaald. Het bolwerk voor de Utrechtse poort in Amersfoort, dat waarschijnlijk niet geheel voltooid was, werd
in 1546 op bevel van de stadhouder in Utrecht, Lodewijk
van Praet afgebroken.
Het kasteel Stoutenburg is verleden tijd. Op de plaats
waar het kasteel heeft gestaan, heeft men een ridderhofstad gebouwd, waar rond 1594 Johan van Oldenbarnevelt,
raadpensionaris van Bolland, Heer van Stoutenburch
wordt,»
Literatuur, Castellogica. •Nederlandse kastelen stichting.
Hans L. Janssen.
H. Schouten
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JAARVERSLAG 1989 VAN DE STICHTING OUD WOUDENBERG

Donateurs
De Stichting Oud Woudenberg bloeit meer en meer op door
belangstelling onder de bevolking. De georganiseerde
bijeenkomsten worden bijzonder goed bezocht en oude
voorwerpen uit de Wbudenbergse geschiedenis worden de
Stichting geregeld aangeboden. Het is dan ook niet zo
varwonderlijk dat in 1989 het aantal donateurs is toegenomen van 500 tot 570.
eastuurssaraensteninq
De samenstelling van het bestuur heeft in het verslagjaar twee wijzigingen ondergaan. Om statutaire redenen
was de heer G.J. Jetten niet meer herkiesbaar. Ter
vervanging van de heer Jetten werd de heer W. Kak in de
bestuursvergadering van 11 januari 1989 in het bestuur
benoemd.
Om gezondheidsredenen heeft de heer K.C. van Hinteren
medio september 1989 zijn funktie als bestuurslid beëindigd. Als gevolg van deze wijzigingen was de samenstelling van het bestuur aan het einde van het verslagjaar
als volgt;
C.J. van Ekris
W.C. Kok
H. Wildschut
M.J. Hendrikse
mr. H.J. Blokhuis
Th. van Straalen

voorzitter
secretaris
penningmeester
vice-voorzitter
2e secretaris
voorzitter werkgroep Publiciteit

J.J. Timmer
A, Veenendaal
W. van der Wiel
De drie eerstgenoemden vormen tevens het dagelijks
bestuur.
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V C5*. VyTlVviTj^ -A-i joggst a

Hert bestuur kwam viermaal in vergadering • bijeen en wei
op 11 januari, 10 april, 12 juli en 9 oktober.
Voorts waren er op 27 februari en 16 maart besprekingen
tussen een aantal bestuursleden en Burgemeester H« Harrewijn en de heer A.F. van leur. Aan de orde Kwamen o.a.
inventarisatie beeldbepalende panden, MIP inventarisatie
project en huisvesting van de Stichting, Over de huisvesting werden ook diverse gesprekken gevoerd tussen
Msvr. P, Froese-Westerhof, wethouder en enkele bestuursleden.

ferk^2ej)_BMi£iteit
Er werden door de werkgroep vier mededelingenbladen uitgegeven. De nunmers 23 tot en met 26 verschenen respectievelijk in de maanden Baart, mei, september en november. In juni verscheen de 2e druk van de Heuvelrug
fietsroute.
Hst vijfde nummer van De Klapperman sast deel 1 van
BDomboterfabriek "De Vooruitgang" verscheen in september. Eveneens in september verscheen een verzamelband om
de boekwerkjes "De Klapperman" in op te bergen.

MjssplssaaBfceajaanateHaL
Op 22 maart werd de VDorjaarsdonateursavond gehouden.
Dit keer stond gaan specifiek îfeudenbergs onderwerp op
liet prograaana, maar hield bestuurslid Th. van Straalen
een dia-leging over middeleeuwse stadspoorten, verdedigingstorens en stadsmuren, .in Nederland.
Op 26 april vond er een gezamenlijke bijeenkomst plaats
van de oudheidkundige verenigingen Leusden, Henswoude,
Scherpanzeel en de Stichting Oud WDudenberg. Dr. H.P.
Deijs uit Khenen gaf een lezingrastals crïderwerp "De
strijd tegen het water tussen Gelderland en utrecht".
De jaarlijkse donateursavond werd gehouden op 23 november. Op deze donateursavond werd er afscheid genomen van
de heer K.C. van Lunteren als bestuurslid. Voorzitter
van de Stichting Oud T^>udenberg, C.J, van Ekris, bedankte voor het vele werk dat door de heer K.C, van Duntaren
is verricht voor de Stichting Oud Woudenberg,
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Tijdens te dcmteursavmd overhandigde ds heer B. Kroese
symbolisch de eerste verzamelband voor de Klappermannen
aan de heer Th. van Straalen.
Aan de hand van dia's uit heden en verleden werd onder
leiding van de heer J. Timmer een wandeling gemaakt door
fcfoudenberg.
De naar schatting 200 donateurs en andere belangstellenden konden terugzien op een geslaagde avond.
Evenementen, excursies
Haantjesdag 17 juni, was voor de Stichting aanleiding om
een tentoonstelling te organiseren, over uniformen en
beroepskleding betrekking hebbende op ^foudenbergers.
De Qxiheidkamer en de Expositieruimte waren eveneens
opengesteld.
m het kader van de Open Monumentendag werd er op 9
september een tentoonstelling georganiseerd in de raadszaal van ons gemeentehuis met als thema: "Bond de Pyramide van Austerlitz". De heer K.C. van lunteren heeft op
zijn specifieke wijze deze tentoonstelling gerealiseerd.
Wij mogen dan ook terugzien op een geslaagde monumentenOp 13 oktober werd deze tentoonstelling van de Pyramide
weer opgebouwd in verband met het bezoek van de Bürgemeesterskring Oost Utrecht.
De jaarlijkse excursie was op 20 september. Onder leiding van de heren C.J. van Ekris, G.J. Jetten en W. van
de Wiel werd door maar liefst 117 deelnemers een bezoek
gebracht aan Kampen, Naast een bezoek aan de Bovenkerk
te Kampen, en de Schepenzaal in het Gemeentehuis kregen
de deelnemers de gelegenheid voor 'n vrije rondwandeling
door Kampen.
W. Kok,
secretaris
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KUNST-

m m s c H o a G WEBD G E W E L D I G SUCCES

Ieder jaar houdt een andere cradheldkundige vereniging
uit deze regio een gezamenlijke bijeenkomst en dit jaar
was Oud Scherpenzeel aan de beurt, m samenwerking met
de Stichting Oud Woudenberg, de Historische Vereniging
Ctó-Renswoude en de Historische Kring leusden werd een
Kunst- en Kitschdag gehouden. De organisatoren waren
erin geslaagd 3 deskundigen bereid te vinden om de
antieke bezittingen te beoordelen op ouderdom en waarde.
Deze taxa beurs, ds heren J» Boode en R. Stuurman uit
Amersfoort en A. Bruyn uit Woudenberg hadden als specialiteiten schilderijen, porselein, gereedschap, archeologische vondsten enzovoort. Deze Kunst- en Kitschdag
die van 10.00 tot 17.00 uur in Cafe Bestaurant Boschzicht plaatsvond is een geweldig succes geworden. Liefst
666 bezoekers kwamen met. hun oude voorwerpen om daze
door de deskundigen te laten beoordelen, sommige kwamen
zelfs enige keren terug daar men per bezoek maximaal
drie verschillende voorwerpen mocht meenemen«
In de tijd dat de bezoekers moesten wachten kon men een
kleine tentoonstelling bezoeken die door de verenigingen
uit Leusden, Woudenberg, Benswoude en Scherpenzeel was
ingericht over historische zaken uit de betreffende
dorpen. Van een aantal meegebrachte stukken die op deze
dag niet getaxeerd kon worden werd de bezoeker naar
andere experts verwezen. Aan het eind van de middag trok
schilder Van Vuuren het lot van de winnaar van de verloting: een door hem gemaakt schilderij van de kerk uit
Scherpenzeel, Gelukkige winnaar van dit prachtige schilderij werd mevr. W. van Velthuizen uit Wekerom.
De voorzitter van Oud Scherpenzeel, Joh. Lagerwey bedankte hierna alle deelnemers van deze zo succesvol
verlopen dag en overhandigde de drie antiekkenners als
dank een leuke attentie.
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Irdtiatiefnemer van deze dag, Henk van Vtouosnberg en
penningmeester ïfertin Wassen, die samen voor een perfects organisatie hadden gezorgd, werden speciaal bedankt.
fede door hun inzet Kan Oud Scherpenzeel op een geweldige dag terugzien die ook financieel een suoces werd.
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De volgende donateurs heten we hartelijk welkom*.
Jhr, Ir, W.H.J. de Beaufort, Qraeterweg 13, Swalraen
ïfëvrouw P.L, Duykers- van Msijgaard, Nico Bergsteijnweg
32, ïabudenberg.
Mevr. W. dan Hartogh- Versteeg, Kirchgasse, Ringgenberg,
Zwitserland.
Zes personen gaven te kennen het donateurschap te willen.
beëindigen en hebten wij helaas moeten uitsctirijven.
Het aantal donateurs bedraagt thans 575.
W.C. Eek, secretaris

. ..

BESTUUBSMH3EDELIÎ3GEN

Veel nieuws valt er niet te vermelden.
Hieronder volgt een overzicht van data rast activiteiten*
- 8 septaiaber a.s. : Open Msnimentendag.
. ...
De aandacht zal dit jaar gevestigd zijn op Scherpenzeel.
- 19 september a.s.; Jaarlijkse esssursie.
Nadere berichten volgen.
- 15 november a.s. ; Donateursavond.
Mevrouw Schoitus uit Ede laat klederdrachten zien.
Het bestuur.
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NIEUWE AANWINSTEN

Van onze donateur, de heer A.A. iaimpenaarf kregen we
een reproductie van een foto van de woning Voorstraat 58
in vroeger jaren. Graag horen we nog eens wanneer de
kiek is gemaakt en hoe de drie Idnderen heten die zijn
afgebeeld.
Ons bestuurslid, de heer M.J. Bandrikse, overhandigde
ons tijdens een bestmirsvergadering vier reprodukties
van foto's van Wbudenbergse voetbalelftallen.
De opnamen zijn gemaakt in 1926/1927, 1932/1933 (angeslagen kampioen 3e klasse h afdeling utrecht) en 1933/1934.
Wie belangstelling heeft deze foto's eer© te komen
bekijken (de naaien van de Wbuderibergse voetballers zijn
bekend! ) is van harte welkem in onze Oudheidkamer»
De heer D. Dekker was nog in het bezit van vijf exemplaren van De Wacht, "weekblad voor de gemobiliseerde
waernacht en het Nederlandsche volk".
Dit geïllustreerde weekblad werd in de jaren 1939-1940
uitgegeven door de Koninklijke Nelerlandsche Vereeniging
"Cte Leger".
Sfe zullen deze schenking van de heer Dekker graag in
onze bibliotheek een plaats geven.
Mst dank voor deze schenkingen.
Het bestuur.
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E M OUDE ZEGSWIJZE

Bijna allemaal hebben we het wel eens meegemaakt.
We maken een gekheidje met elkaar en beginnen elkaar uit
te dagen.
Zoals op deze manier: de een heeft een eraser water in de
hand an dreigt die over het hoofd van de ander leeg te
gieten en dan meestal op een plaats waar zoiets eigenlijk niet kan,, in huis bijvoorbeeld.
De ander gelooft niet dat het zal gebeuren.
"Zeg eens knijp?" .... "KiijpJ ! I " Gevolg: van top tot
teen kletsnat!
Een soortgelijke uitdaging kon man vroeger in ^udenberg, of misschien ook wel, in deze streek horen.
Men had dan een ei van een vogel of een eend gevonden.
Een dot-ei, zoals men dat noemde. Het verhaal wil dat
zo'n ei al bevrucht was.
Iemand houdt het ei in de hand en zegt tegen een ander:
"Zeg eens dot-ei". Het antwoord is: "Dot-ei" en hij
krijgt het naar z'n hoofd gegooid.
Lekker fis/ zegl
Johan Timmer
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