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Mededelingenblad februari 1987 nr 16 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg 
te Woudenberg 

Redactie: me j. H.J. Blokhuis 
G'.D. Marringa (secretaris) 
Th. van Straalen 
J.J. Timmer 

Redactieadres: 
Tromplaan 15, 3931' AG Woudenberg, tel. (03A98) 2328 

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

van oudheidkundige aard betrekking hebbend 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. 

Secretariaat: me j. H.J. Blokhuis, Het Wencum 15, 
3931 CT Woudenberg 
Telefoon (03498) 4093 

Donatie minimaal f. 10,— per jaar 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van 
de stichting 

Postgironummer 2057783 
Rekeningnummer 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) 4119. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestem
ming van de uitgeefster. 
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DE GESCHIEDENIS VAN DE HEREN STALLEN EN RIJTUIGEN 

Hierbij nodigen wij u uit voor de gezamenlijke bijeen
komst met de Verenigingen Oud Leusden, Oud Renswoude, 
Oud Scherpenzeel en de Stichting Oud Woudenberg, welke 
zal worden gehouden op maandag 23 februari a.s., 
aanvang 19-30 uur in Hotel Schimmel, Stationsweg 243 
te Woudenberg. 

Het programma luidt als*volgt: 

1. Ontvangst met een kopje koffie van 19.30 tot 
20.00 uur 

2. Opening door de voorzitter van de Stichting Oud 
Woudenberg 

3. Mededelingen 

4. Wie is de heer G. van Ipenburg? 
Korte inleiding door de heer S. Laansma, voorzit
ter van de Vereniging Oud Renswoude 

5. De geschiedenis rond de Heren Stallen en Rijtuigen. 
Dia's met toelichting door de heer G. van Ipenburg. 

6. Pauze 

7. De geschiedenis rond de Heren Stallen en Rijtuigen 
(2e gedeelte) 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

De Stichting Oud Woudenberg hoopt dat vele donateurs 
aan de uitnodiging gehoor zullen geven. 

Het Bestuur 
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VERSLAG JAARLIJKSE EXCURSIE 

Op woensdag 17 september j.l. vond de jaarlijkse excursie 
plaats en wel de tiende gedurende het bestaan van de 
Stichting. De deelname bestond uit 99 personen zodat 
het Toeringcarbedrijf H.G. van Vlastuin te woudenberg 
twee bussen had gereserveerd voor het vervoer van de 
deelnemers. 

Slot Loevestein was de eindbestemming. Een ieder was 
op tijd -d.w.z. om 12.30 uur- aanwezig en dat had tot 
gevolg dat de deelnemers 15 minuten vóór de afgespro
ken tijd via Vianen en Zaltbommel bij het restaurant 
"De Woerd" in Zuilichem arriveerden. Koffie met gebak 
stonden al gereed. 

Door de bestuursleden C.J. van Ekris en W. van der 
Wiel werden tijdens de koffiepauze formulieren uitge
reikt waarop iedere deelnemer geheel vrijblijvend kon 
invullen of er ook belangstelling bestaat om eens een 
volledige dag op excursie te gaan in plaats van op een 
middag zoals tien jaar lang het geval is geweest. 
Gedacht wordt b.v. van 's morgens negen uur tot 's a-
vonds zes uur met een broodmaaltijd. De uitslag van de 
enquête was dat de overgrote meerderheid zich uitsprak 
voor een uitgaansdag, mits de kosten niet te hoog wor
den. 

Na de gezellige koffiestop reden we via Brakel richting 
Loevestein. Via een fraaie landelijke omgeving arri
veerden we, na veel stuurmanskunst van de toeringcar-
chauffeurs over smalle wegen en door moeilijke bochten, 
bij het slot. 0p.de binnenplaats werd de groep in 
tweeën gesplitst. Terwijl de ene groep naar binnen 
ging voor de bezichtiging van Loevestein kon de andere 
groep het klankbeeld beluisteren, de omgeving van het 
slot verkennen en het bescheiden museum bezichtigen. 
In Loevestein werden de groepen begeleid door een gids, 
die op interessante wijze de geschiedenis belichtte. 
Om het geheel te kunnen bezichtigen was het nodig vrij 
steile en smalle trappen te beklimmen. 
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Loevestein geeft duidelijk weer waarvoor het gediend heeft: 
dikke kale muren en weinig lichtinval, geschikt voor ver
dediging en gevangenis. Als Hugo de Groot nog leefde zou 
hij dit zeker beamen. Loevestein is dan ook in 't geheel 
niet vergelijkbaar met een fraai ingericht kasteel, maar 
wel interessant om zijn geschiedenis. 

Bij Loevestein is een restaurant waar menden consumptie 
kan nuttigen. Hiervan werd druk gebruik gemaakt zodat er 
op de terugweg geen busstop meer behoefde te worden 
gehouden. De terugtocht ging via de landelijke omgeving 
van de Betuwe en Rhenen naar Woudenberg waar de toering-
cars omstreeks te 19.00 uur achter elkaar arriveerden. 
De tweede toeringcar met W. van der Wiel aan boord had 
voor de variatie een andere route gekozen en kwam wat 
later binnen. 

Dank zij de medewerking van alle deelnemers kan er wor
den teruggekeken op een fijne middag, die voor velen 
niet alleen geslaagd is om de excursie, maar ook om 
gezamenlijk eens rustig en gezellig uit te zijn. 

C.J. van Ekris 

A.N.W.B. MONUMENTENBORDJES 

De Stichting Oud Woudenberg heeft van de A.N.W.B. een 
aantal borden geschonken gekregen, waarop in het kort 
de betekenis van het monument wordt vermeld. 
Na toestemming van de respectievelijke eigenaren 
zijn deze borden bevestigd aan de gebouwen of hekwer
ken van een zestal monumenten, namelijk: 

a. de Ridderhofstad Geerestein; 
b. het Koetshuis van Groenewoude; 
c. het terrein van De Schans; 
d. het hekwerk van het landgoed Lambalgen; 
e. de Pyramide van Austerlitz; 
f. toren van de Ned.Herv.Kerk. 
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Het laatste bord werd op 13 mei 1985 met een offici
eel tintje aan het hekwerk bij de toren van de Ned. 
Hervorrade Kerk bevestigd door burgemeester J. de Pree, 
met o.a. de volgende woorden: 

"Met genoegen wil ik het laatste bordje bevestigen in 
"de serie van zes voor historische gebouwen en -plekjes 
"in de gemeente, in dit geval aan het toegangshek van 
"de Herv.Kerk, gebouwd in de 14e eeuw en gewijd aan 
"Sint Catharina, verbouwd in de 19e eeuw. De toren is 
"eerst in de 15e eeuw aan de kerk gebouwd als baken 
"voor de wijde omgeving, met daarin twee bijzondere 
"klokken. Het luiden van de klokken was destijds ver
moedelijk niet alleen voor de erediensten, maar tevens 
"om de omgeving en vooral de mensen op de landerijen 
"'s middags te laten weten dat -het tijd was voor de 
"maaltijd. Het is een goede gedachte van de Stichting 
"om het verleden voor ons en iedere belangstellende in 
"herinnering te roepen. Men behoeft bij het passeren van 
"deze monumenten geen vraagtekens meer te plaatsen dank 
"zij de medewerking van de A.N.W.B." 

De aandachtige lezer mist in deze opsomming het toegangs
hek naar het voormalig kasteel Groenewoude, de boerde
rij Het Kerkepad en de Koepel van Stoop. Bij het toe
gangshek naar het v.m. kasteel Groenewoude heeft het 
Gemeentebestuur van Woudenberg na de restauratie een 
bord geplaatst en op verzoek van de eigenaren van de 
boerderij Het Kerkepad en de Koepel van Stoop zijn 
aldaar wegens bouwvalligheid geen monumentenbordjes 
geplaatst. 

G.D. Marringa. 
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OUDHEIDKAMER EN TENTOONSTELLINGSRUIMTE 

De Oudheidkamer en de tentoonstellingsruimte staan volop 
in de belangstelling. 
Een beknopt overzicht van de bezoekers willen wij u dan 
ook niet onthouden. 

* Op 11 juni 1986 mochten wij bestuursleden en belang
stellenden ontvangen van de zustervereniging "Oud 
Renswoude". 

* Juli 1986 - Bezoek Hervormde Vrouwengroep "De Kaars-
vlam". 

* 15 september 1986 - Gastvrijheid verleend voor een 
bijeenkomst met zusterverenigingen uit Scherpenzeel, 
Renswoude en Leusden. 

* September 1986 - Vier vrijdagavonden "Open Huis" waar 
wij héél veel Woudenbergers mochten ontvangen. 

* Oktober 1986 - Groep 6 van de Koningin Julianaschool 
bezoekt de Oudheidkamer en Tentoonstellingsruimte. 

* November 1986 - Het Provinciebestuur van Utrecht doet 
een beroep op de Stichting om twee van de fraaie 
maquettes (Geerestein en Groenewoude) beschikbaar te 
stellen voor de tentoonstelling "Utrechtse kastelen 
en Buitenplaatsen". 

* 20 en 27 november 1986 - Twee avonden gastvrijheid 
verleend aan de Cursus Genealogie in het kader van 
de Projektcursussen. 

* 22 november 1986 - Ontvangst van in Woudenberg en 
Scherpenzeel wonende of verblijvende buitenlanders 
(70 personen) georganiseerd door de plaatselijke 
V.V.V. en Rotaryclub. De gasten waren afkomstig uit 
o.a. Amerika, Engeland, Duitsland, België, Spanje, 
Egypte én Turkije. 

* 12 december 1986 - Bezoek Burgemeesterskring Oost-
Utrecht. Aanwezig waren de burgemeesters met echt
genotes van: Baarn, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, 
Zeist, Amerongen, Langbroek, Leersum, Renswoude, 
Veenendaal en Rhenen en ons Woudenbergs burgemees
tersechtpaar, de heer en mevrouw Harrewijn. 
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15 januari 1987 - Groep 6 van de Willem van Oranjeschool 
(36 kinderen) vereert ons met een bezoek. 
Naast de verschillende groepen zijn wij ook zeker ver
heugd dat velen uit Woudenberg en ver daarbuiten een 
afspraak hebben gemaakt voor een bezoek aan de Oudheid
kamer en Tentoonstellingsruimte. 
Ook voor de nabije toekomst zijn er al weer aanvragen. 
Tevens zijn wij iedere 2e vrijdagavond van 19.00 tot 
21.30 uur aanwezig, waar een ieder zonder afspraak 
welkom is. 
De Oudheidkamer is telefonisch aangesloten onder het 
nummer (03498) 3399. Bij geen gehoor kunt u bellen 
(03498) 4119. 

K.C. van Lunteren 

NIEUWE AANWINSTEN 

Van de B.D.U. ontvangen 48 persfoto's van Woudenberg 
(nov. - dec.) 
De heer G.A. Russer uit Maarssen zond ons 2 reproduk-
ties van oude ansichten, o.a. van Huize Geerestein. 
De heer C. Wolswinkel schonk een brief van de Gemeen
te Woudenberg destijds gericht aan zijn vader, d.d. 
10 december 1941, betreffende aanbieding van een 
tegeltableau uit erkentelijkheid aan de Gemeente 
Barsingerhorn (N.H.), waar veel Woudenbergers tijdens 
de evacuatie in de meidagen 1940 gastvrijheid genoten. 
De heer H.M. schonk wederom fraaie oude gereedschap
pen: takel, houweel, belastingplaatje etc. 
N.N. schonk 2 oude Bijbeltjes uit het midden van de 
vorige eeuw. 
De heer H.J. de Gruijter uit Warmond, vroeger pastoor 
in Woudenberg, zond ons 4 foto's van de voormalige 
noodkerk van de Sint Catharinaparochie aan de Willem 
de Zwijgerlaan 38. 
B. van Kampen schonk een z.g. haarstel om zeis of zicht 
te scherpen + gehaakt tasje behorende bij klederdracht. 
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* Mevr. W. Pastoors- Moesbergen schonk 2 Woudenbergse mut
sen, ooit gedragen door haar grootmoeder L. Moesbergen-
Kolfschoten (1-10-1880 - 13-1-1940). 

* Mevr. Van Egdom- van de Lagemaat gaf een doos met schel
pen die naar boven zijn gekomen tijdens een grondboring 
op de Pelens-Hoeve. 

* De Melkunie schonk 3 ingelijste ontwerptekeningen van 
de Roomboterfabriek "De Vooruitgang", dxl. 1897 + 
enige gidsjes. 

* De heer W. Moesbergen schonk een compleet Oud-Wouden-
bergs kostuum met peè, afkomstig en gedragen door 
Gerrit Rail (overl. 1935) gewoond hebbende aan de 
Maarsbergseweg. 

* De heer J. van der Spek schonk een fraaie beker, n.a.v. 
de 10e herdenking van de bevrijdingsdag. 

ä Van de B.D.U. 140 persfoto's die gestaan hebben in de 
Woudenberger (dec, - jan.) 

* De heer W. Blokhuis schonk een prachtige reproduktie 
van een boerenbegrafenis in Woudenberg uit het begin 
van deze eeuw. 

* Van de heer L. van Ginkel mochten wij ontvangen het 
boekwerkje van wijlen Ds.P. Bouw »Gedenken en danken". 

* De heer J. Briedé te Maarn schonk een foto van het 
Oud Burgemeestersechtpaar J.B. de Beaufort ter gelegen
heid van hun 40-jarig huwelijk op 23 juni 1910. 

Het Bestuur van de Stichting Oud Woudenberg is blij 
verrast, het grote aantal bovenvermelde schenkingen 
te mogen vermelden en houdt zich van harte aanbevolen. 

K.C. van Lunteren 
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MUTATIES DONATEURSBESTAND 

De volgende nieuwe donateurs heten wij in dit Mede
delingenblad hartelijk welkom: 

Mevr. C S . Rietbergen- van den Bosch, Oranjelaan 5, 
Woudenberg 
T. van Voorthuizen, Griftdijk 13, Woudenberg 
Mevr. E.J. de Jong- van Kolfschoten, Willem de 
Zwijgerlaan 2, Woudenberg 
Mevr. D. Bennink- van Daatselaar, van Speijklaan 16, 
Woudenberg 
Mevr. N.O. Overeem- Woudenberg, Schoolweg 37, Eist (Utr.) 
Mevr. N. Blok- Veenendaal, 't Schilt 32, Woudenberg 
R. van de Lagemaat, Zeisterweg 55, Woudenberg 
G. Donselaar, Wilhelminastraat 77, Bameveld 
A.A. Klumpenaar, Willem de Zwijgerlaan 93, Woudenberg 
H.J. van den Dikkenberg, Schoolweg 3, Overberg 
J.M.F. Hanegraaf, Thorbeckelaan 20, Woudenberg 
P.A. van Lunteren, John.F.Kennedylaan 127, Woudenberg 
J.K. van Pelt, Jacobshoeve-erf 28, Woudenberg 
J. van Wagensveld, Schans 1, Woudenberg 
P.J. van Leeuwen, Jacob Catslaan 10, Woudenberg 

Van de volgende personen ontvingen wij de mededeling 
dat zij het donateursschap wensten te beëindigen: 

H. Achterberg, Kouweland 46, Woudenberg 
E. Gerards, Bergweg 5, Doorn 

Door overlijden ontvielen ons de heer J.H. van Dijke, 
gewoond hebbende te Soesterberg en de heer C.W. van 
Egdom, gewoond hebbende te Woudenberg. 

Met deze vermeldingen komt de stand van het aantal 
donateurs op 460. 

H.J. Blokhuis, 
secretaresse. 
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DE KLAPPERMAN 

U zult misschien al wel eens uitgekeken hebben naar een 
nieuwe uitgave van De Klapperman. Wij kunnen u mededelen 
dat er een boekwerkje in bewerking is en zelfs reeds 
in een vergevorderd stadium verkeert. Door allerlei 
omstandigheden is het ons niet gelukt met een nieuwe 
uitgave in 1986 te komen. In het speurwerk gaat veel 
vrije tijd zitten en die tijd heeft niet een ieder al
tijd voorhanden. 

Er wordt op dit moment gewerkt aan tenminste drie nieu
we uitgaven van De Klapperman zodat de donateurs in de 
naaste toekomst zeker enkele boekwerkjes kunnen ver
wachten. 

Graag nog even het volgende. Als u meent een bijdrage 
te kunnen leveren aan De Klapperman wilt u ons dit 
dan in een vroegtijdig stadium laten weten? 
Dit is voor ons van groot belang want daardoor kunnen 
er eventuele doublures worden voorkomen en wij kunnen 
tijdig en beter plannen. 

Speurders en schrijvers blijven van harte welkom. 

Namens de Werkgroep, 
G.D. Marringa 

NAAM STUK GEREEDSCHAP 

De heer J. Lagerweij, voorzitter van de Vereniging 
Oud Scherpenzeel, is benieuwd waarvoor het voorwerp, 
waarvan u hiernaast op ware grootte een schets 
ziet afgebeeld, werd gebruikt. 
Wie de naam van dit stuk gereedschap en eventuele 
bijzonderheden weet te melden, wordt vriendelijk 
gevraagd contact op te nemen met de heer Lagerweij, 
Stationsweg 316, Scherpenzeel, tel. (03497) 1647. 

F.D.L. Roodschild Koning 
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OUDE JAARGANGEN WOUDENBERGERS 

Het plaatselijk blad "De Woudenberger", hetwelk bij vele 
gezinnen wekelijks in de brievenbus rolt, bevat veel ak-
tueel plaatselijk nieuws. 
Het nieuws van nu is later geschiedenis m§t zeer veel 
historische waarde. 

Vanaf 1980 heeft de Stichting alle "Woudenbergers" inmid
dels laten inbinden. Van de "Woudenbergers" van vóór 1980 
ontbreken verschillende nummers en volledige jaargangen. 
Het is onze opzet alle jaargangen compleet te krijgen en 
te laten inbinden. 

Nu is onze vraag: Wie is in het bezit van "Woudenbergers" 
van vóór 1980 en wil deze aan de Stichting afstaan? 
Gaarne aanbevolen. 

G.D. Marringa 

SPOORWEGSTATION DOMSELAAR IN ARGENTINIË 

Het is een bekend feit, dat afstammelingen van Neder
landse emigranten dikwijls trots op hun afstamming zijn 
en geïnteresseerd in de plaats van herkomst van hun 
familie. Men vindt zelfs Nederlandse plaats- en familie
namen in het nieuwe vaderland der emigranten, waardoor 
men ongetwijfeld eerbied jegens de voorvaderen wenst 
uit te drukken of althans de herinnering aan de Neder
landse afstamming wil levend houden. 
Een voorbeeld hiervan is het spoorwegstation ergens in 
Argentinië^ dat de naam Domselaar draagt., 

Vaak komen ook Amerikanen bij hun bezoek aan het oude 
continent vol belangstelling naar hun voorvaderen in
formeren. Dit gebeurde in 1949 door een afstammeling 
van de Woudenbergse familie Van Domselaar. 
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Zijn naam was Bernardo BECKWTTH, wiens moeder Gertru-
dis van Domselaar heette. De heer Beckwith vertelde 
mij van het spoorwegstation Domselaar. De vader van 
Gertrudis was Gijsbert - die later Bernard genoemd 
werd -, die in 1832 als baby met zijn ouders, zijn 
zusje Maria en zijn broertje Cornelis naar Buenos 
Aires emigreerde. 
De ouders van deze jonge kinderen waren Antonie (geb. 
+ 1790) en Maria van den Berg (geb. + 1799). 

De heer Beckwith noemde de emigrant Dr. Antonius van 
Domselaar; of deze titel rechtmatig gevoerd werd, is 
mij niet bekend. Deze Antonius of Antonie was de zoon 
van Cornelis van Domselaar (1757-1836) en Maria Schras 
(+ 1763-1814), die in de Voorstraat op nummer 37 of 38 
gewoond hebben. Verder onderzoek leerde, dat aan deze 
Woudenbergse Domselaar-tak nog twee vroegere genera
ties toegevoegd konden worden, n.l. Antonie van Domse
laar, tabaksplanter, (....-1787) en zijn vrouw Gerritje 
Cornelisdr. van 't Voort, (ook wel vermeld als 
Gerritje Morren- van 't Voort), terwijl de oudst bekende 
stamvader Jan van Domselaar, tabaksplanter,•,• was (....-
1754), die gehuwd was met Jacobje van Wittenberg 
( -1780). 

Geïnteresseerden in de -niet geheel volledige- stamtafel 
Van Domselaar, die ik destijds samenstelde, kunnen zich 
tot de redactie wenden. 

A. van Gent 

^ 
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