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Mededelingenblad oktober 1999 nr. 63 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg te Woudenberg 

Redactie : G.D. Marringa (coördinator) 
W. Berentsen 
G. Gerritsen 
P.R. Haring 
A.F.M. Reichgelt 
H. Schouten 
Th. van Straalen 

Redactieadres: 
Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg, tel. (033) - 2862328. 

De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december 1955, stelt zich 
ten doel: 
1. Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheid

kundige aard betrekking hebbende op of gevonden in de gemeente 
Woudenberg en omgeving. 

2. Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van de ge
meente Woudenberg. 

3. Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de gemeente Wou
denberg in het verleden en heden. 

Secretariaat: P.D. de Kruif, Pr. Hendrikstraat 16, 
3931 BA Woudenberg tel.: (033) - 2862675. 

Donatie minimaal ƒ 15,00 per jaar. 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van de stichting. 
Postbanknummer 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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INHOUDSOPGAVE 

Donateursavond blz. 913 

Nieuwe boekwerken over Woudenberg blz. 914 

Fototentoonstelling Zeist blz. 915 

Nieuwe donateurs blz. 916 

Nieuwe aanwinsten blz. 916 

DONATEURSAVOND 

Onze jaarlijkse donateursavond staat weer voor de deur. Op donder
dag 18 november a.s. is weer de grote zaal van Partycentrum Schim
mel gereserveerd voor een dia-avond. Opnieuw wordt u een stukje van 
het verleden van Woudenberg getoond. Deze avond begint om 20.00 
uur. Ontmoeting met elkaar blijkt telkens een vast onderdeel te zijn van 
dit soort avonden. Ontmoeten we u ook (weer)? Van harte welkom! 
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NIEUWE BOEKWERKEN OVER WOUDENBERG 

In november 1999 zijn bij de boekhandel verkrijgbaar: 

•> Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht: deel Woudenberg. 
Geschiedenis en architectuur. Deze publicatie is het 23e deel in de 
MIP reeks. Basis voor deze reeks zijn de resultaten van het Mo
numenten Inventarisatie Project (MIP) van de provincie Utrecht, dat 
tussen 1988 en 1992 werd uitgevoerd. 
Per gemeente worden de waardevolle gebieden, gebouwen en 
andere objecten omschreven. Ter actualisering wordt naast litera
tuur en archiefonderzoek tevens veldwerk en kadasteronderzoek 
verricht. 
Ook het deel Woudenberg is verlucht met talrijke afbeeldingen, zo
als kaarten prenten, bouwtekeningen, oude en nieuwe foto's. Het 
resultaat is een aansporing voor de lezer om zich te verdiepen in 
de cultuurhistorie in ruime zin en tevens een aanzet tot de 
(her)waardering van de totale bouwkunst. De auteurs zijn de 
kunsthistorici K. Veenland - Heineman en E. Stades - Vischer. Ze 
werden in belangrijke mate bijgestaan door diverse leden van de 
Stichting Oud Woudenberg. Verantwoordelijk voor alle recente op
namen van de beschreven objecten is de fotograaf van de provin
cie Utrecht Henk Bol. De uitgave is tot stand gekomen in samen
werking met de provincie Utrecht, de gemeente Woudenberg en 
uitgeverij Kerckebosch te Zeist. De prijs bedraagt ƒ 34,50. Het 
boekwerk telt 237 bladzijden. 

••• Regionale Utrechtse Biografieën: Het Eemland deel 2. 
Het vorig jaar verscheen Eemland deel 1 van de Utrechtse Biogra
fieën. Tien eeuwen Eemlanders konden niet in een deeltje worden 
beschreven. Daarom verschijnt er een tweede deel. Ook in dit deel 
een keur aan mensen, die van grote en soms minder grote beteke
nis zijn geweest voor het Eemland. Ook vanuit Woudenberg is er 
een bijdrage geleverd. 
• We maken kennis met de freuies Hooft, drie ongehuwde zus

ters, die woonden op het landgoed Geerestein en grote invloed 
uitoefenden op het dorp Woudenberg. 

• Ook komt u een beschrijving lezen over Hendrik Lagerweij, 
burgemeester van Woudenberg van 1818 - 1835. 
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• In de biografie is ook genomen een familielid Bols van Groe-
newoude; een dame waarover enkele interessante gegevens 
worden vermeld. 

Daarnaast zijn levensbeschrijvingen opgenomen van personen uit 
andere Eemland gemeenten. Kortom veertig levensbeschrijvingen 
geven opnieuw een prachtig inkijkje in de geschiedenis van het 
Eemland. De prijs bedraagt ƒ 25,-- en het boekwerk telt 200 blad
zijden. 

Misschien ten overvloede wordt nog medegedeeld dat bovenge
noemde boekwerken niet bij de Stichting Oud Woudenberg kunnen 
worden besteld. 

FOTOTENTOONSTELLING IN ZEIST 

in Zeist is binnenkort een unieke fototentoonstelling met materiaal uit 
de periode 1900 tot 1930. 
Het Zeister Historisch Genootschap Van de Poll Stichting bewaart zo'n 
400 glasnegatieven van de bekende Zeister boekhandelaar en uitge
ver Jan W. Kraal. De negatieven zijn veelal gebruikt voor publicaties 
en ansichtkaarten. 
De verzameling is in 1998 gerestaureerd en er zijn duplicaat negatie
ven en afdrukken gemaakt om verder verval te voorkomen. In het ka
der van de millenniumviering in Zeist die als thema "Tijd, Taal en Toe
komst" heeft, levert het Zeister Historisch Genootschap een bijdrage 
met een fototentoonstelling van circa 70 grote afdrukken uit de collec
tie Kraal. De tentoonstelling geeft een beeld van de mooiste plekjes in 
en om Zeist in het begin van de twintigste eeuw. 
Een mooie gelegenheid om als "Oud Woudenbergers" eens kennis te 
maken met een stukje historie net over de grens van ons dorp. 
De tentoonstelling is in Het Slot Zeist van 28 november 1999 tot en 
met 9 januari 2000. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 
11.00 - 17.00 uur, in het weekeinde van 13.00 tot 17.00 uur. Entree 
ƒ 6,50, 65+/jeugd t/m 14 jaar/CJP/museumkaart/Zeist pas ƒ 5,-. 
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NIEUWE DONATEURS 

M.G. van de Glind, Laagerfseweg 71, 3931 PD 
L. Wiiiigenburg, Laan 1940 - 1945 nr. 5, 3931 CR 
P. de Witte, Jan Steenlaan, 3931 LC 
C.G.W. deWit, Van Rijningenpark 5, 3931 XP 
G. deBree, Kouweland 19, 3931 SE 
A. Blankenstijn, Laan van Nieuwoord 1, 3931 DD 
G. vanGinkei, Burgwal 123, 3931 HL 
G. Vink, Pr. Irenestraat 6, 3931 CL 
F. Ploeg, Brinkanterweg 23, 3931 PJ 
J. van Baaren, W. de Zwijgerlaan 9, 3931 KL 
A.J. Strengers-Baarslag, Jacob Catslaan 22, 3931 VE 
J. Veldhuizen, Stationsweg-West 141, 3931 EM 
J.J.G. Meerbeek, Stationsweg-Oost 148, 3931 EW 
W. Termaaten, Schans 14, 3931 KJ 
T. van de Lagemaat, de Heygraeff 5, 3931 MK 
M.C. van Bemmel, Middenstraat 42, 
H. van de Munt, van Hogendorplaan 35, 3931 HN 
Betty's Baby en Kleuterhuis, Dorpsstraat 14, 3931 EG 
A. de Thouars, Stationsweg-West 131, 3931 EM 
H.H. Dijkshoorn, Vondellaan 15, 3931 VA 
E. van Ginkel-van de Berg, Prangelaar 44, 3931 RD 
E. Faber-Bourgeois, Westerwoud 73, 3931 DK 

NIEUWE AANWINSTEN 

Van "Zorgcentrum Groenewoude" ontvingen wij een aantal oude foto's 
en gordijnen. 

Van de heer B. van Ginkel kregen wij een doos met pijpenkoppen uit 
een mestvaalt van Jacobshoeve-erf. 

De heer M. J. Hendrikse schonk ons een halve litermaat. 

Van de heer J. Bakkenes ontvingen wij twee oude foto's. 
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Een foto van het oude postkantoor ontvingen wij van de heer A. Meer
beek. 

Paarden en koeien tondeuses werden ons geschonken door de heer 
H. van Tilburg. 

Van de heer W. v. d. Waerdt ontvingen wij een kaart van de Am-
bachtsheerlijkheid en Landerijen van Meersbergen Anno 1760. 

De heer B. Westerink bezorgde ons drie oude foto's. 

De heer A. Walet schonk ons een dissel en een kapbeitel. 

Mevr. Minnen-Wolfswinkel schonk ons een foto. 

Van de familie van Ginkel-Versteeg ontvingen wij familie foto 's. 

Mevrouw C. van Westerveld-Amersfóort schonk ons foto's en een 
boekje "Uit Woudenbergs Verleden". 

De heer J. van de Lagemaat schonk ons twee rijtuig-lantaarns, een 
hoge hoed, een petje, een fietspomp, een doopmutsje een vrouwen
muts en een kleine wringer. 

Van de heer P. van Zalingen ontvingen wij een Delftsblauw bordje met 
afbeelding van Hotel Schimmel Anno 1885. 

Mevrouw van de Lagemaat-van Dam gaf ons een foto van de Naai
school van ± 1905. 

De familie van Ruiven uit Amersfoort schonk een boterton van aarde
werk van de "Roomboterfabriek De Vooruitgang". 

Na de opheffing van de "Opera en Operettevereniging De Lijster" ont
vingen wij uit handen van de laatste penningmeester de heer C.Ph. 
Roodnat het vaandel en de fotoboeken van deze vereniging. 

De familie Kleinveld schonk een familie schilderij. 

Van de familie Koudijs een oude pijp ontvangen. 
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De heer Meerbeek schonk een stuk Sunlight zeep. 

Van de Damvereniging Woudenberg kregen wij het boekwerkje van 
het 40 jarig bestaan dezer vereniging van 1959 tot 1999. 

Van de heer W. Veenendaai ontvingen wij bekleding. 

Bij de Milieustraat werden door Remon van Holland en Mischa Don-
kervoort 33 foto's uit de mobilisatietijd gevonden en aan onze stichting 
geschonken. 

Van heer W. v.d. Wiei ontvingen wij een oud pakje tabak. 

Mevrouw van Raay schonk een bierpulletje van Hotel Schimmel 

Uit Emmen ontvingen wij van de heer H. Hastey Woord en Beeld fo
to's uit 1945. 

Van de heer R. van Drie uit de Maarten van Rossumweg ontvingen wij 
twee aanzichtkaarten. 

Van de heer H.G. Moesbergen ontvingen wij oud handgereedschap en 
foto's. 

Van de heer Stierman mochten wij foto's van de Burgwal ontvangen. 

De heer K. Bruinings bracht een petroleumkacheltje. 

Van de heer van Asselt mochten wij foto 's ontvangen van het uitstapje 
naar het Zuiderzeemuseum in 1997. 

Alle schenkers willen wij ook nu weer heel hartelijk dank zeggen voor 
deze nieuwe aanwinsten. 
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