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Mededelingenblad september 1995 nr. 47 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg 
te Woudenberg. 

Redaktie: G.D. Marringa (koördinator) 
P.R. Haring 
A.F.M. Reichgelt 
H. Schouten 
Th. van Straalen 

Redaktie-adres: 
Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg, tel. (03498) - 62328. 

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. 

Sekretariaat: J. van Lambalgen, Vermeerlaan 6, 
3931 TW Woudenberg, 
tel.nr. (03498) - 65509. 

Donatie minimaal ƒ 15,00 per jaar. 
Aanmelding als donateur graag bij de sekretaris van de 
stichting. 
Postgironummer 2057783. 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401. 

De Oudheidkamer aan de Schans nr. 20 is 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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JAARLIJKS UITSTAPJE 

Vele jaren achtereen wordt door ons op de 2e woensdag 
in september het jaarlijkse uitstapje voor onze dona
teurs en belangstellenden georganiseerd. 
Dit jaar zal de excursie worden gehouden op WOENSDAG 13 
SEPTEMBER a.s.. 

Onze toch voert dit jaar in oostelijke richting via een 
toeristische route door een schitterend stuk natuur
schoon van de Gelderse Vallei en de Veluwe, naar ons 
einddoel de stad Deventer gelegen aan de overkant van 
de IJssel. 
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Voor de middag brengen we eerst een bezoek aan het 
kasteel CANNENBURCH in Vaassen. Dit historisch renais
sance slot uit de 16e eeuw werd gebouwd in opdracht van 
de Gelderse legeraanvoerder Maarten van Rossum, die ook 
in onze gemeente zijn sporen heeft nagelaten met zijn 
vesting op de Schans. 
Vóór de bezichtiging zullen we eerst genieten van een 
kopje koffie of thee met toebehoren in het restaurant 
't Koetshuis, dat onderdeel van dit kasteel uitmaakt. 

Na de bezichtiging - waarbij een deskundige toelichting 
zal worden gegeven - gaat onze rit via Terwolde en 
Twello richting IJsselbrug naar Deventer, alwaar wij in 
het Cultuurcentrum Oude Mariakerk in het hart van 
Deventer worden verwacht voor een uitgebreide Salland-
sche koffietafel. 
Deze oude Mariakerk werd gebouwd in het einde van de 
13e en begin 14e eeuw en was bestemd voor de burgerij 
als tegenhanger van de aangelegen Lebuïnuskerk. Na de 
Reformatie werd de Mariakerk overbodig en in 1647 werd 
ze in gebruik genomen als arsenaal, zodat er paarden, 
manschappen en materieel onderdak vonden. 

In 1993 heeft er een grondige renovatie onder toezicht 
van Monumentenzorg plaatsgevonden en is ondermeer de 
authentieke doorgang tussen de Lebuïnuskerk en de Oude 
Mariakerk weer in ere hersteld. 

Dit monumentale gebouw biedt vanaf vorig jaar gelegen
heid voor de ontvangst van gezelschappen tot maximaal 
320 personen, ondermeer voor het nuttigen van maaltij
den e.d. Wij wilden deze gelegenheid niet voorbij laten 
gaan en vinden het een eer u in deze prachtige monumen
tale ruimte de koffietafel te kunnen aanbieden. 

Na de maaltijd bestaat er gelegenheid om nader kennis 
te maken met de historische binnenstad van Deventer, 
dat eigenlijk één groot historisch gebeuren is, alles 
min of meer op loopafstand. Ja beslist een stad die de 
moeite voor een bezoek waard is! 
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Voor de liefhebbers bestaat er gelegenheid voor het 
maken van een stadswandeling van minimaal 1 uur onder 
leiding van de VVV. Hiervoor dient u zich in de aanmel-
dingsstrook aan te melden. 

Verder zijn er in Deventer de volgende mogelijkheden: 

1. Bezoek aan museum DE WAAG en/of het SPEELGOED EN 
BLIK MUSEUM. Deze twee musea zijn op korte afstand 
van elkaar gelegen aan De Brink. 

2. Bezoek aan de prachtige historische Lebuinuskerk. 
Een zgn. kruisbasiliek uit de elfde eeuw. Hierbij 
bestaat ook de mogelijkheid om de toren van deze 
kerk te beklimmen, waarbij men dan wel 213 trappen 
moet bedwingen, maar vervolgens een schitterend 
uitzicht heeft over de stad, de rivier de IJssel en 
de omgeving. 

3. Ook bestaat de mogelijkheid om op eigen gelegenheid 
de binnenstad en het prachtige Bergkwartier te 
bezichtigen, of vanaf één van de vele terrasjes 
verschillende monumentale panden in zich op te 
nemen. 

4. Bezoek aan het historische Stadhuis met indrukwek
kende hal, oude raadzaal en de schitterende burge
meesterskamer. 

De informatie die wij over Deventer hebben gekregen 
geeft ons het vertrouwen dat een bezoek aan deze stad 
beslist de moeite waard is en wij hopen dat zich ander
maal weer velen voor deze excursie zullen opgeven. 

Het programma voor WOENSDAG 13 SEPTEMBER a.s. ziet er 
als volgt uit: 

8.30 uur Vertrek met bussen van de Fa. Van Vlastuin 
vanaf de brandweergarage aan De Schans. 
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10.00 uur Aankomst bij Cannenburch, waar de koffie en 
gebak op ons wacht in 't Koetshuis. 
P.S.In deze gelegenheid zonodig ook gebruik 
maken van het toilet, aangezien er in het 
kasteel geen mogelijkheid voor is. 

10.45 uur Bezichtiging van het kasteel onder leiding. 

12.00 uur Vertrek richting Deventer. 

12.30 uur Aankomst bij de Oude Mariakerk voor gebruik 
van de koffietafel. Hierbij zal een gids de 
gelegenheid bieden ons door deze lokatie te 
voeren en de wetenswaardigheden te vertel
len. 

vanaf 
14.15 uur Mogelijk voor deelname aan de stadswandeling 

of bezichtiging van de eerder genoemde Ob
jekten. 

16.30 uur Vertrek uit Deventer en via een andere route 
hopen we om ± 18.00 uur weer in Woudenberg 
aan te komen. 

De kosten van deze excursie bedragen f 52,50 p.p. Dit 
zijn de kosten van de touringcar, koffie met gebak, de 
koffiemaaltijd, kosten stadswandeling en de fooi voor 
de chauffeur. 

U wordt verzocht het bijgesloten aanmeldingsformulier 
uiterlijk 7 september a.s. in te leveren bij de pen
ningmeester, de heer H. Wildschut, John. F. Kennedylaan 
13 te Woudenberg (tel. 03498 - 61266), onder gelijktij
dige betaling van de kosten d.m.v. overmaking naar 
postrekening 205 7783 of op rekeningnummer 37.24.34.401 
bij de Rabobank te Woudenberg t.n.v. de Stichting Oud 
Woudenberg. 

Vergeet u niet aan te geven of u wel of niet aan de 
stadswandeling wilt deelnemen. 
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En nog iets: Als u in het bezit bent van een museum-
jaarkaart deze meenemen, want dan heeft u vrij entree 
in de musea! 

P.S. 
Er worden evenals voorgaande jaren twee bussen ingezet 
en vol is vol en wie het eerst komt het eerst maalt; 
aarzel dus niet met uw opgaaf!! 

De excursiecommissie, 

Mw. J.H. Blokhuis 
M.J. Hendrikse 
H.G. Moesbergen 
W. van de Wiel. 

JAARVERSLAG OVER 1994 

Bestuur 

Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van het 
bestuur te melden. Per 31 december 1994 bestond het 
bestuur uit de volgende leden: 
H.G. Moesbergen, voorzitter 
J. van Lambalgen, sekretaris 
H. Wildschut, penningmeester 
H. Schouten, vice-voorzitter 
W.C. Kok, 2e sekretaris 
mevr. J.H. Blokhuis 
M.J. Hendrikse 
Th. van Straalen 
J.J. Timmer 
W. van der Wiel 

Erebestuursleden: 
C.J. van Ekris, K.C. van Lunteren, G. Moesbergen en 
C. Wolswinkel. 
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Gastdames tijdens de openstelling van de oudheidkamer: 
mevr. H. de Kruif-Versteeg en mevr. W. Floor-Vaarkamp. 

Het bestuur vergaderde op 18 januari, 20 april, 30 
juni, 31 augustus en 25 oktober 1994. 

Aktiviteiten 
15 maart. Avond voor de vier historische verenigingen 
namelijk Leusden, Renswoude, Scherpenzeel en Wouden
berg. De heer J. Lagerweij hield een dia-lezing geti
teld: "Dagboek van een hofstee", over de boerderij "'t 
Vliet". Meerdere donateurs van onze Stichting waren 
hierbij aanwezig. 
14 september. Onze jaarlijkse excursiedag. Met twee 
volle bussen gingen we naar De Biesbosch en naar Dor
drecht. 
11 november. Onze jaarlijkse donateursavond. Mevr. J.H. 
Blokhuis liet ons dia's zien op twee beeldschermen. De 
titel van haar lezing was: "Woudenberg voorheen en 
thans". 

Op 1 februari was het bestuur vertegenwoordigd bij de 
kennismakingsbijeenkomst van burgemeester Krajenbrink. 
18 februari. De heer D.A. Eilander hield voor de be
stuursleden en medewerkers met hun partners een dia
presentatie over de voorlopige resultaten van zijn 
archeologisch onderzoek op Henschoten. Op die avond 
liet ook de heer W. v.d. Wiel een diaserie zien over de 
aanleg van de Rondweg. 
In mei zijn bestuursleden aanwezig geweest bij de 
voorjaarskontaktavond van de Stichting Stichtse Ge
schiedenis in Veenendaal en de tentoonstelling ter 
gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Vereniging 
Oud Renswoude. 
Op 7 juni waren we aanwezig bij de opening van het 
Congresburo Midden Nederland in het prachtig gerestau
reerde Jachthuis van "De Boom". 
Op 27 juni verzorgde de heer J.J. Timmer een diapresen
tatie voor nieuw-ingekomenen in het Gemeentehuis en op 
27 oktober werden dia's vertoond op verzoek van de 
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Ouderraad van de Griftschool door de heer G.D. Marrin-
ga. 

10 september was de Open Monumentendag weer in Wouden
berg. In het Gemeentehuis was een tentoonstelling 
ingericht over de Pyramide. Voor bezichtiging waren 
geopend: Geerestein, het Koetshuis van Groenewoude, 
Jachthuis De Boom en de Pyramide, 's Avonds was er een 
concert van het Kleinkoor Laetare uit Lunteren o.l.v. 
de heer J.J. Timmer in de Hervormde Kerk. 
3 oktober bezochten burgemeester Krajenbrink en wethou
der mevr. Ravenstein onze Oudheidkamer. 
21 oktober hebben we een kleine expositie ingericht in 
het kantoor van Accountantskantoor Accon bij de opening 
van dit bedrijf. Een financiële aktie door de Accon 
voor onze Stichting bracht ƒ 572,- op waarvoor onze 
hartelijke dank. 
Enkele pogingen om een nieuw en zo mogelijk groter 
onderkomen voor onze Oudheidkamer te vinden hadden niet 
het gehoopte resultaat. 

Ruilabonnementen van periodieken zijn er met de volgen
de historische verenigingen: 
Oud Scherpenzeel, Oud Renswoude, Oud Veenendaal, Oud 
Rhenen, Oud Lunteren, Histokring Leusden, Fléhite, 
Baerne, Van de Pollstichting, Oud Utrecht, Tussen Rijn 
en Lek, Tweestromenland en Archeologische Ver. Wester
heem. 

Een abonnement hebben we op: 
Stichts Historisch Contact, Nederlandse Historiën, De 
Hoeksteen, Veluwse Geslachten, Gens Nostra, Alledaagse 
dingen en Scarpenzele. 

Werkgroep Publiciteit 
De werkgroep bestaat uit de bestuursleden H. Schouten 
en Th. van Straalen. De donateur A.T.M. Reichgelt heeft 
de plaats ingenomen van het bestuurslid J.J. Timmer. De 
donateurs P.R. Haring en G.D. Marringa hebben eveneens 
zitting in deze werkgroep. 
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In het jaarverslag 1993 werd een oproep gedaan aan de 
donateurs zich te melden als vrijwillige arbeidskracht. 
Naar aanleiding van deze oproep stelden de heren B.A. 
Bouwmeester (sorteren foto's en maken van films), 
Th.G.A. Heine (fietsroutes, sorteren foto's en assis
tentie Mededelingenbladen) en D.A. Voogd (amateur
fotograaf) zich beschikbaar. 
Ook de heer A.W. Tel bood zijn diensten aan, alsmede de 
heer A. Vroon. 
Een oproep in de Woudenberger bereikte ook niet-dona-
teurs. De werkgroep kon de namen van mevr. A. Krey en 
de heren P. Frei en K. Vingerhoets noteren als medewer
kers voor De Klapperman/Woudenbergse Historische Reeks. 
Leden van de werkgroep verzorgden voor Projekt Wouden
berg een achttal lezingen, veelal met dia's. 
Ook in 1994 verzorgde de werkgroep in de maand december 
voor de donateurs een wenskaart. 
Regelmatig werd er gewerkt aan het sorteren van honder
den foto's uit de Woudenberger, geschonken door de 
uitgever, de B.D.U. te Barneveld. 
In 1994 werd vier keer een Mededelingenblad aan de 
donateurs verzonden en De Klapperman over het Goed 
Egdom kon aan de voorraad worden toegevoegd. Alle 
donateurs kregen gratis een exemplaar toegezonden. 

Werkgroep Veldnamen 
Leden van deze werkgroep zijn: M.J. Hendrikse, W. van 
der Wiel, Th. van Straalen en W.C. Kok. 

Werkgroep Archeologie: 
Deze bestaat uit: D.A. Eilander, M.J. Hendrikse en W. 
van der Wiel. 

Verslag werkgroep Oudheidkamer 
De werkgroep heeft ondermeer de volgende taken: 
- het verwelkomen en begeleiden van bezoekers 
- het rangschikken en registreren van geschenken 
- het organiseren van exposities 
- het beheer van de bibliotheek 
- het beheer van het foto- en dia-archief 
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Aan onze gastvrouwen mevr. De Kruif-Versteeg en mevr. 
Floor zijn wij dank verschuldigd. Ze zijn steeds bereid 
geweest de bezoekers aan de oudheidkamer op hartelijke 
en gepaste wijze te ontvangen. 

Het foto-archief is het afgelopen jaar door mevr. 
Blokhuis en de heer Marringa met assistentie verder 
geordend en toegankelijk gemaakt. De heer Van Straalen 
heeft in dezelfde periode de bibliotheek ingericht, 
terwijl de heer Van der Wiel en ondergetekende de 
overige algemene zaken van de oudheidkamer voor hun 
rekening hebben genomen. 

Afgelopen twee jaar is de expositie gewijd aan groeps
foto's van Woudenbergers van voor de jaren zestig. 
Ten gevolge van de voorbereiding van de tentoonstelling 
1940-1945 is bovenvermelde expositie een aantal maanden 
verlengd. Hierdoor is het aan ons ter beschikbaar 
gestelde materiaal nog niet aan de rechtmatige eigena
ren teruggegeven. Wij zullen trachten dat dit najaar te 
realiseren. 

Tenslotte wil de werkgroep oudheidkamer een ieder 
bedanken die achter de schermen heeft meegewerkt om één 
en ander in goede orde te laten verlopen. 
Leden van de werkgroep zijn: H. Schouten, beheerder, W. 
van der Wiel, Th. van Straalen, mevr. J.H. Blokhuis en 
G.D. Marringa. 

J. van Lambalgen, 
sekretaris. 

BRONNEN UIT HET GEMEENTEARCHIEF: DE AKTEN VAN INDEMNI 
TEIT 

Voor de mensen die al vaker voorouderonderzoek hebben 
verricht zijn de registers van de burgerlijke stand en 
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de bevolkingsregisters en voor 1812 de doop-, trouw en 
begraafboeken bekende bronnen. Minder bekende bronnen 
kunnen echter aanvullende informatie verschaffen of 
hiaten opvullen. Het is de bedoeling om in de toekomst 
regelmatig minder bekende bronnen die voor de onderzoe
ker van nut kunnen zijn onder de aandacht te brengen en 
er iets over vertellen. Daarbij komen aan de orde de 
ontstaansgeschiedenis van de bronnen: door wie, waarom 
en hoe werden ze opgemaakt? Welke informatie bevatten 
ze en voor welke onderzoekers zijn ze van belang? Het 
zal vrijwel steeds om bronnen gaan die een aanvulling 
op andere bronnen vormen. 

Ontstaansgesch iedeni s 

In vroeger eeuwen leefde een groot deel van de bevol
king in armoede. Bijstand of andere sociale wetgeving 
ontbrak. De armenzorg had een beperkt karakter en 
bepaalde zich tot leden van de eigen groep, de dorpsge
meenschap, de parochie, de kerkelijke gemeente of het 
gilde. Bedelarij was een groot maatschappelijk pro
bleem. Dit blijkt uit het feit dat in de vorige eeuw 
door de rijksoverheid pogingen zijn ondernomen om dit 
probleem via bedelaarskolonies, zoals Veenhuizen en 
Ommerschans, op te lossen. Vóór 1800 vormde deze zwer
vende en bedelende bevolking al zo'n groot probleem dat 
reeds Karel V een aantal bepalingen opnam in zijn Groot 
Placaat van Politie van 1531 om landloperij en bedela
rij tegen te gaan, zodat de armen, si eken en andere, 
nyet machtig wesende heur brood te winnen, gevoed en 
onderhouden moogen wesen, ter eeren en na Goids gebood-
en, vuyt rechte rechter liefde en caritate. Men maakte 
dus een onderscheid tussen wat men als beroepsbedelaars 
zag en de echte armen, waarvoor de plaatselijke gemeen
schap, zij het op beperkte schaal, wel zorg moest 
dragen. We hoeven niet de illusie te hebben dat hiermee 
het probleem was opgelost. De armen zult u altijd bij u 
hebben staat al in de bijbel. 

In 1687 kwamen de Staten van Utrecht met een reglement 
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aangaande het onderhoud der armen waarin bepaald werd 
dat alle personen die uit een plaats waren vertrokken 
na een jaar geacht werden niet meer te behoren tot de 
plaats waar ze vandaan gekomen waren. In 1725 (31 juli) 
moesten de Staten van Utrecht nog eens met een besluit 
komen waarin precies werd aangegeven wat onder een jaar 
verstaan moest worden: 52 weken. Een half jaar later 
(14 december) kwam daar nog eens het besluit bij waarin 
werd verplicht dat arme en onvermogende personen een 
akte van garantie moesten meebrengen uit de plaats 
vanwaar ze vertrokken. Deze akten van garantie werden 
ook wel akten van indemniteit (indemniteit = schade
loosstelling). Het dorpsbestuur dat de akte afgaf 
erkende daarin dat de persoon in kwestie ten alle tijde 
voor rekening kwam van de armenzorg in de betreffende 
plaats. Deze verklaringen werden ook wel door armbestu
ren en diakonieën afgegeven. Voor de dorpsbesturen was 
het dus zaak vreemdelingen bijtijds op te sporen en te 
zorgen dat een akte van garantie of indemniteit werd 
overhandigd. Dit besluit is oorzaak van de aanwezigheid 
van de akten en registers van indemniteit in het ar
chief van schout en schepenen. 

Informatie 

Aan de hand van een voorbeeld zullen we eens bekijken 
wat voor gegevens we zoal aantreffen. De afbeelding is 
een kopie van een register van indemniteit. In het 
register werden de afgegeven en de (te) ontvangen akten 
geregistreerd. Op de rechter pagina iets boven het 
midden staat (pagina's 678 en 679): 

5 november 1751 t Geregt Extraordinaris verga
dert hebben, t Geregt opgegeven om door de na
volgende parsoonen actens te geven of te leve
ren. 

Op gewone en buitengewone rechtszittingen van het 
dorpsbestuur of het gerecht werd vastgesteld wie akten 
moesten overhandigen of aan wie akten moesten worden 
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verstrekt. Dan volgen twee personen aan wie akten 
werden verstrekt: 

Is geresolveert Willem Jansen na Maarn oft el
ders een acte te geven. 
Frans Jansen van Davelaar naar Eede oft elders uyt 
te geven. 

Vervolgens een akte die bij het gerecht is ingeleverd 
nadat daarom gevraagd was: 

De aanstaande vrouw van Hermen Cornell'ssen op de 
Beeck een acte te leveren. 

Door de latere aantekening, gelevert, in de kantlijn 
kunnen we zien dat de akte is ingeleverd. 

In het register vinden we wel namen terug van mensen 
die op de akten voorkomen, maar lang niet altijd. Van 
veel mensen in het register zijn geen akten in het 
archief meer aanwezig. Omgekeerd zijn er akten waarvan 
de namen ontbreken in het register. De verklaring 
hiervoor is dat de akte weer werden meegegeven, wanneer 
iemand terugging of naar elders verhuisde. Bovendien 
zullen veel mensen de akten gelijk bij aankomst over
handigd hebben. 

Wat er gebeurde als men na aanmaning geen akte inlever
de laat de linker pagina zien. Na de vierde aantekening 
in de kantlijn staat bij de vrouw van Gijsbert Jorden-
sen: is uijtgeset. 

In de registers staan de namen van de personen die de 
akte overhandigd hebben. Als het gezinshoofden zijn, 
vaak ook nog de namen van de echtgenoten en (in de 
akten) de namen van de kinderen. Verder worden vermeld 
de plaats van herkomst of bestemming en de datum. Soms 
wordt ook de verblijfplaats in Woudenberg aangegeven. 
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Belang 

Het bevolkingsregister, waarin vertrek of vestiging van 
personen werden geregistreerd, loopt pas vanaf 1850. 
Voor Woudenberg zijn er wel inwonerslijsten van 1824, 
1830 en 1840, maar hierin werd niet bijgehouden wanneer 
of waarvandaan zich iemand had gevestigd of wanneer en 
waarheen hij of zij was vertrokken. Over deze lijsten 
een volgende keer meer. In de bronnen van vóór 1812 
werd evenmin vestiging of vertrek geregistreerd. Alleen 
in de trouwboeken treft men wel opmerkingen aan als: 
jongeman van of jongedochter van, met plaats van her
komst. Bij lidmatenregisters van de kerk vindt men ook 
wel waar mensen vandaan zijn gekomen, maar het is de 
vraag of juist deze bevolkingsgroep van armen en zwer
venden daarin terug te vinden is. In zulke gevallen 
kunnen we alleen via de akten en registers van indemni
teit het spoor verder volgen. Het betreft bovendien een 
bevolkingsgroep die veelal niet in de belastingkohieren 
voorkomt. 

A.F.M. Reichgelt 

Bronnen „ n ,, . 
Gemeentearchief Woudenberg, Archief Gerecht Woudenberg 
(GW), inventarisnummers, 219-223. 

219 Akten van indemniteit binnengekomen bij het 
gerecht, 1732-1797. 

220 Akten van indemniteit afgegeven door het 
gerecht en later weer terugontvangen, 1747-
1794. 

221 Registers van afgegeven en ontvangen akten, 
1749-1772. 

222 Idem, 1772-1793. 
223 Idem, 1793-1812. 

Literatuur 
Groot Utrechts Placaatboek, uitgegeven 1729, deel I pp. 
416 e.V., 451-452 en 758. 
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HISTORISCHE TOEGANGEN VAN DE GELDERSE VALLEI 

In de reeks "Historische toegangen van de Gelderse 
Vallei" verscheen deel 14: 
Leusden en Leusbroek, oudschildgeld 1536 - 1806. 

Reeds eerder zijn de volgende delen verschenen: 

1. Doopregister geref. gem. Scherpenzeel 1610 - 1619. 
2. Begraafregister geref. gem. Woudenberg 1765 • 1811. 
3. Grafregister geref. gem. Woudenberg 1763 - 1810. 
4. Huwelijksregister geref. gem. Scherpenzeel 1610 -

1916. 
5. Dopen geref. gem. Woudenberg 1686 - 1702. 
6. Lidmatenregister geref.gem. Scherpenzeel 1610 -

1636. 
7. Grafstenen in de kerk van Woudenberg 1979. 
8. Huisgezinnen gerecht Woudenberg 1748. 
9. Huisgeld gerecht Woudenberg 1525. 
10. Quotisatie en Consumptiegeld gerecht Woudenberg 

1614. 
11. Huisgezinnen Woudenberg en Geerestein 1675. 
12. Haardstedengeld gerecht Woudenberg. 
13. Oudschildgeld Woudenberg en Geerestein 1536 - 1775. 

Nadere informatie bij het Bureau voor Familie-Historie, 
W. de Greef, 't Schilt 60, 3931 VH Woudenberg. 

KASTELEN EN RIDDERHOFSTEDEN IN UTRECHT 

28 oktober a.s. verschijnt het boek "Kastelen en rid-
derhof'steden in Utrecht". Niet zo maar een boek, maar 
een uitvoerig geïllustreerd standaardwerk van 608 
bladzijden over alle bestaande en verdwenen kastelen en 
ridderhofsteden. Een schitterend gebonden boek op groot 
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formaat, waaraan tientallen deskundigen vele jaren 
hebben gewerkt. 

Er zijn ca. 700 kaarten, plattegronden, schilderijen, 
tekeningen en foto's opgenomen, waarvan 100 in kleur. 
Bij intekenening vóór 28 oktober a.s. bedraagt de prijs 
f 59,90. Daarna ƒ 69,90 per stuk. Verkrijgbaar bij 
Boekhandel Van Lunteren, tel. 61344. 

% 

.NR fRG, - B(j 't aafó D« ponrt va« Cleaf. 

«^«*,'?«tr: 

Kruispunt De Poort omstreeks 
1930. 
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