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De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december 
1955, stelt zich ten doels 
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 s G,. Moesbergen, Stationsweg 169, 
3931 EN Woudenberg 
Telefoon (03498) 1464 

Donatie minimaal f. 10^00 per jaar 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van 
de stichting 

Postgironummer 2057783 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724,34,401 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestem
ming van de uitgeefster 
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VOORWOORD 

De Klapperman heeft het levenslicht aanschouwde De 
reacties die wij hebben ontvangen bemoedigen ons op 
de ingeslagen weg voort te gaan» Wij blijven hopen op 
medewerking van onze donateurs bij de geschiedschrij
ving van onze gemeente. Natuurlijk mag u zelf een 
artikel schrijven met vermelding van de bronnen 
waaruit u de gegevens hebt geput. Graag zelfs. 
Wij willen u daarbij vanzelfsprekend ook behulpzaam â 
zijn. Wanneer u dat even laat weten komen we ook 
graag even bij u langs. 

Heeft u historische uit de gemeente of streek 
afkomstige gereedschappen, foto's, keuken« of 
huishoudelijke artikelen, dan ia de stichting u dank
baar gestemd wanneer u deze wilt schenken. 
De stichting krijgt het komende jaar een eigen onderdak 
op de zolder van het gemeentehuis. Er komt een werk
en een opslagruimte zodat we de spulletjes goed kun
nen bewaren. Op deze manier kunt u er van verzekerd 
zijn dat ze voor het nageslacht worden bewaard. 

Van oude foto's laten we graag een reproductie 
maken. U behoeft de foto in dat geval alleen maar 
tijdelijk af te staan en uiteraard krijgt u het origi
neel van ons terug. De stichting kan haar bezit er 
mee verrijken. Gaarne aanbevolen. 

Ook oude kranten kunnen veel waardevolle historische g 
gegevens bevatten. Als u gaat opruimen gooi dan I 
geen oude kranten weg, maar stelt u zich even in 
verbinding met de sichting. 
Bent u in het bezit van een krantenartikel wat voor 
u waardevol is en dat u liever niet definitief wilt 
afstaan, dan is het mogelijk dat de stichting er een 
fotocopie van maakt zodat u ook in dat geval het 
origineel kunt behouden. 
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Kortom, de stichting kan veel materiaal gebruiken. 
Van-vrijwel alles mat u aan waardevols bezit s zijn 
foto's, reproducties of copieën te maken. 
In De Klapperman of in ons Mededelingenblad kan 
er over worden geschreven. Laat het ons even 
weten. 

Namens de Werkgroep .Publiciteit, 
G.D,. Plarringa, voorzitter 

FILM- EN DIA-AVOND 

Op woensdag 23 november aanstaande organiseert de 
Stichting Oud Woudenberg een film-en dia-avond 
voor donateurs en andere belangstellenden. 

U wordt hiervoor uitgenodigd» De'donateursavoh'd' 
wordt gehouden in Hotel De Nieuwe Poort, Dorps
straat 2, alhier en begint om 20.00 uur." 

Film 

Na de opening door de voorzitter, de heer C D . van 
Ekris, krijgt u een film te zien over de in 1981 
gehouden stoomlocomotievenparade op het spoorlijntje 
tussen Amersfoort en Woudenberg, ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging 
ivan Belangstellenden in het Spoor- en tramweg wezen 
(NoVoBoSV). Dp 26 en 27 september 1981 trok de 
'S~toom 81' 'manifestatie naar schatting tussen de 
120.000 en 150.000 bezoekers. Op het stations
emplacement in onze gemeente verzamelden zich duizen
den belangstellenden om de 12 stoomlocomotieven te 
bewonderen. 

De N.V.B.S. heeft van deze manifestatie een film 
gemaakt; welke op de donateursavond voor ons wordt 
gedraaid. 
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Dia's 

Na de koffie zullen er dia's worden vertoond uit 
het bezit van de stichting. Van verschillende mar
kante punten in onze gemeente zijn dia's gemaakt van 
de oude toestand maar ook van de nieuwe toestand na 
verbouwing of reconstructie, 
Ctee dia's kunt u tegelijk zien door middel van twee 
diaprojectoren en twee beeldschermen,, 
Dtee dubbele dia—serie is samengesteld door de 
bestuursleden KoC, van Lunteren, G, Hoesbergen en 
G» UJolswinkel, 

Meern gerust familieleden, vrienden of bekenden mee. 
Het belooft een interessante avond te worden. 

Het bestuur 

OP EXCURSIE IN DEN HAAG 

Voor de excursie die de Stichting Oud Woudenberg 
woensdagmiddag 21 september jongstleden naar Den 
Haag had georganiseerd, bleek grote belangstelling 
te bestaan, zodat de beide bussen van de firma 
Bolderman uit Veenendaal geheel waren gevuld met de 
100 deelnemers. 
Iedereen was fijn op tijd, zodat kort na 12,00 uur de 
rit nsar de Residentie kon worden gestart, . f 
In afwijking van de laatste weersvoorspellingen was 
het ook na de middag nog heel lang droog en de lan
derijen langs de snelweg boden in het zonnetje een 
welvarende aanblik. 

Op het Binnenhof aangekomen, werden de deelnemers 
in twee groepen verdeeld. Een groep daalde af in de 
ruimte onder de Ridderzaal« Daar werd aan de hand van 
interessante dia's de geschiedenis van dit al uit 

74 



de dagen van Floris de Vijfde daterende"gebouw belicht. 
Gelijktijdig gingen de andere 50 reisgenoten de Ridder
zaal binnen, waar, zoals sommigen" van ons op" de tele
visie hebben gezien, de Koningin de vorige dag de 
troonrede had uitgesproken» 
Leuk om die historische zaal, die troon en die zetels 
nu echt in ogenschouw te kunnen nemen= 
Op prettige wijze werd een en ander -door een gids van 
toelichting voorzien» 
De groepen bezoekers wisselden en hierna werd ook de 
sjieke ruimte bezichtigd waar de'' Eerste Kamer pleegt 

kte vergaderen» Er; was' nog wat tijd over en zodoende 
kon desgewenst ook nog'" een blik worden gewoipen in de 
vergaderruimte van de Tweede Kamer, die groter, maar 
minder mooi is. 

De bussen werden weer opgezocht en hierna volgde een 
interessante tocht langs monumenten en gebouwen, 
zoals het Vredespaleis, het Kurhaus, de Pier en de 
Scheveningse boulevard» 

De zon was inmiddels schuil gegaan en de wind toege
nomen, zodat de zee er onstuimig uit zag, met daarop 
of daarin een enkele surfer, die trachtte zijn plank 
overeind te houden» 

Tegenover dat verlaten strand stak de verkeersdrukte 
op de Rijswijks.e weg wel zeer af, maar dankzij de 
rijkunst van de beide chauffeurs werd tijdig Motel 
Hoornwijck in Rijswijk bereikt, waar de koffie met cake 
best smaakte» 

Helaas begon het geleidelijk aan te regenen, zodat de 
.rit door het Westland, 'de glazen stad', niet zo tot 
Fzijn recht kwam, In een vlot tempo werd langs Poeldijk, 
Naaldwijk, Maassluis en Schiedam de- terugreis aan
vaard en om kwart voor acht was men weer in Woudenberg,, 
zeer voldaan over deze interessante en geslaagde 
excursie» 

G. Hossbergen 
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MUTATIES DONATEURSBESTAND 

Deze kaer is. een lange, Lijst met nieuwe donateurs 
te melden. De volgende donateurs heten wij in onze 
kring hartelijk welkoms 

HaDoFlo de Gruijte'r, Blotenburgerhof 2, Woudenberg 
M. van Laars Lambalgseweg 9, Woudenberg 
INBO B„V„9 Geeresteinselaan 57, Woudenberg 
N„H o van Lambalgen, Voorstraat 8, Woudenberg 
B. Westerink, Ruysdaellaan 8, -Woudenberg- ( 

mevrouw H'. E". Kalff-Olland, Ekris 67, Woudenberg 
GoW'o Hitman, Oranjelaan 16, Woudenberg 
Ai Hcutkooper, Griftpark 13, Woudenberg 
C„Pho Roodnat, Griftpark 12, Woudenberg 
0,F- Groosmuller, Vondellaan 22, Woudenberg 
R.E. Entrop, Prins Mauritslaan 21, Woudenberg 
0. Prins, Piet Heynlaan 23, Woudenberg 
C.E. Baron van Asbeck, Hoetvelderweg 3, Leusden 
0° van de Berkt, Maarten van Rossumweg 3, Woudenberg 
C. Richel, Albert Cuyplaan 6, Woudenberg 
l\l«3oWc Beijleveld, Nico Bergsteijnweg 135, Woudenberg 
Co Alta, Clan Steenlaan 1, Woudenberg 
D. van Wijngaarden, Tromplaan 19, Woudenberg 
O« ter Haar, Karel Doormanlaan 2, Woudenberg 
mevrouw P.G.G« Veer-Bink, Burgwal 39, Woudenberg 
0oW„ van der Wiel, Zeisterweg 10, Woudenberg 
C. Kraaij, Nico Bergsteijnweg 48, Woudenberg 
OoOo Grotentraast, Stationsweg 129, Woudenberg 
Wo Blokhuis, Stationsweg 58., Woudenberg • j 
3.L. Dalhuijsen, Voorstraat 50, Woudenberg 
C,], Meerbeek, Ekris 63, Woudenberg •• 
E.Co V/eldhuis, Nico Bergsteijnweg 67, Woudenberg 
CoHo.Valkenburg, Geeresteinselaan 37, Woudenberg 
mevrouw CM» van der Lans-van der Kooij, Evertsen-
laan 17, Woudenberg 
T, van ds Lagemsat, Koningin Hulianaplein 2, 
Woudenberg 
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Do Mourik, Koningin Wilhelminastraat 5, Woudenberg 
3, Sneep, 3ohn F. Kennedylaan 28, Woudenberg 
D.CoWo Ruitenbeek» Woudenbergseweg 14, Maarsbergen 
mejuffrouw H. Ritsma, 3ohn F. Kennedylaan 3, Woudenberg 
Ho Schots, Kouweland 12, Woudenberg 
mevrouw 3» Roodenbutg-Lanjouui, Willem de Zwijgerlaan 22, 
Woudenberg 
3. Kroes, Akkerwinde 37, Culemborg 
H. Schuurman, Tabaksland 74, Woudenberg 
mevrouw M„ Bloemendal-Verkerk, Zeisterweg 41, 
Woudenberg . . 
^U .van Doorn, Zuiderbroek 22, Woudenberg 
mevrouw 0..-A.: Schimmel5 Stationsweg 40, Woudenberg 
D.3o Bakkernes, Dorpsstraat 30, Woudenberg 
E„3.•Wolswinkel, Balistraat 12, 's-Gravenhage 
T.C„ Pouwels, Paulus Potterlaan 26, Woudenberg 
Ko van Ginkel, 8 Monmouth Lane, Whiting/New 3ersey 
U.S-.Ao 
Ho Hazeleger, Stationsweg 61, Woudenberg 
H. Schouten, Tromplaan 9, Woudenberg 
3. Renes, V.d. Waalstraat 42-1, Wageningen 
BDU B.V., Nieuwstraat 15, Barneveld 
3. Maasland, van Galeniran 5, Woudenberg 
B. Kroese, Vermeerlaan 82, Woudenberg 
IM»Wo Kramer, Frans Halslaan 8, Woudenberg 
rioDoCo den Boer, Paulus Potterlaan 64, Woudenberg 
AoCo Bos, Rernbrandtlaan . 66, Woudenberg 
OcGoAo Honders, Rernbrandtlaan 40, Woudenberg 
fam. 3oHo de Kruif-Roelofsen, Prins- Hendriklaan 2, 
Hooge Mierde 
fcA. de Kruyf, De Hunze 10, Woerden. 

De volgende donateurs gaven te kennen te willen 
bedanken? 

3. Smits, Witte de Withlaan 30, Woudenberg 
mevrouw G. van 't Boveneind-van den Broek, 3ohan Willem 
Frisolaan 1, Woudenberq 

r 
PJ.'uan Leeuwen, 3acob atslaan 10, Woudenberg 

Met deze opgave omvat het donateursbestand thans 
342 adressen. 

Namens het bestuur, 
Go Moesbergen, secretaris 
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NIEUWE AANWINSTEN 

Door diverse schenkingen en welwillende mede
werking om foto's voor reproductie tijdelijk af te 
staan? werd de verzameling voorwerpen, boeken, 
foto's, tekeningen en de documentatie van de 
stichting opnieuw aanzienlijk uitgebreid» 

Objectons "•' • 

- granaatscherven en aluminium delen van een vlieg— 
tuiqs geschonken door mevrouw Veldhuizen— 
ersteeg, Raarsbergen 

- stuk spoorrail bij een bombardement op de spoor
lijn bij Bruinenburg in de hongerwinter 1944-1945 
ingeslagen bij de boerderij van de familie l.B, ter 
Maaten, geschonken door do heer D0B, ter Maaten, 
Woudenberg 

- opsteekgaffel voor koren, geschonken door de heer 
Co Wolswinkel, Woudenberg 

- harkje, geschonken door de heer B0Tr, Klein-
veldink. Woudenberg 

- rode dakpan, idem 
- hark, gebruikt om achtergebleven korenaren na 

het maaien bijeen te vergaren, geschonken door de 
heer O.M„ van Ginkel, Woudenberg 

- houten wieg, oorspronkelijk aan een bedstede beves
tigd geweest, idem 

- melkbus van De Vooruitgang, geschonken door de 
heer E« Dansen, Woudenberg 

- trekmes en muura.nker, bodemvondst in het bestem
mingsplan Laanzicht 

- hooiwaag, gesch. door de heer C.F!, van Ginkel, 
Soeken/document atie g • (Woudenberg 

- instructie voor den Nachtwacht—omroeper te Wou
denberg /geschonken door de heer CLM. van Gin
kel, Woudenberg / 1899, 

- 500 jaar Familie Verkerk, 2 delen, genealogische 



studie, 3. Verkerk, geschonken door de heer 
3« Verkerk, Zeist 

- boekje 'Wie gcat er mee op reis?', geschonken door 
de heer E. Donselaar, Woudenberg 

- map oude akten, geschonken door mevrouw A. van de 
Burgt-Veenviiet, Woudenberg 

- Acte van Scheiding van d n Leusderberg, 1889, 
copie geschonken door de heer G. Wanner, Stichting 
De Boom, Leusden 

- Over de- Putbcring op de Heide tusschen Woudenberg.. 
> en Zeist, lezing 1835, G. Floll, idem 
*- De Pyramide van Austerlitz, historische studie 

1895, PoD. Frederiks, idem • 
- Lijst der Plaatsen als l/rijhoeven op den Leusder-

berg, 1850, idem 
- diverse stukken betreffende gehoefslaagden 

(onderhoudsplichtigen), idem 

Foto's, dia's enz g 

- twee feto's boerderij Bruinenburg, g schonken door 
de heer G0A„ Russer, Maarssen 

- twee foto's speciale trein n-ar l/eenendaal, idem 
- drïjversfotc, omstreeks 1931, geschonken doo.r .. 

mevrouw H, van Beek—van Bentum, Woudenberg 
- ingelijste pentekening van Koningin .Wilhelmina,. ... 

geschonken door mevrouw Veldhuizen-van Putten 
- twee dia's van koster—schoenmaker G« Kleinveld, 

geschonken door mevrouw l\i. van de Lagemaat-
van Noortwijk, Woudenberg 

f- negen foto's van de expositie in april 1983 op 
Geerestein, geschonken door de heer A« Verkuil, 
Woudenberg 

- omstreeks 100Q foto's uit de Woudenberger, geschon
ken door de BDU, Barneveld 

- foto Geeresteinse schut, reproductie m.m.v. de 
heer Go den Daas, Woudenberg 

- 37 foto's betreffende mobilisatie, evecuatie~;enz. 
omstreeks 1939-1940, reproductie m.m.v. de heer 
C. Wolswinkel, Woudenberg 

- album oude ansichtkaarten van diverse plaatsen, ge
schonken door de heer OoM« van Ginkel, Woudenberg 
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- vijf inundatiefoto's Voskuilen 1939-1940, repro
ductie m.m.v. de heer Do ter Maaten, Woudenberg 

- foto Kruispunt De Poorts reproductie m.m.v,, de 
heer H. van Ginkel^ Woudenberg 

- foto's burgemeester en mev/rpuu j\EL.de Beaufort, 
reproductie m.m.u. mevrouw CLG„ Druijff-Schïmmel, 
Woudenberg 

- foto's Maalderij l/an Kolfschoten omstreeks 1925 
en Oacobshoeve, idem 

- drie foto's van.de aanplakboom bij Huize De.Boom, 
reproductie m.m.v. de heer-G« Wanner, Leusden 

- foto Zangvereniging De Lijster, reproductie m.m.v, 
de heer H. Kleinveld, Woudenberg 

Allen die de stichting een schenking hebben gedaan 
of gelegenheid hebben gegeven tot het reproduceren 
van foto's,, willen wij daarvoor onze hartelijke dank 
betuigen« Gaarne aanbevolen: 

G.floesbergen, secretaris 

25 DAAR OUD WOUDENBERG 

Aansluitend op het Mededelingenblad nr 3 vermelden 
wij in dit nummer de. openingstoespraak van de jubile— 
umtentoonstelling op 11 5 12 en 13 december 1980 door^^ 
burgemeester H,H, Zwart. fp 

„Evenals op 20 februari 1976 toen de stichting ter 
gelegenheid van het 20-jarig bestaan in de raad
zaal van het gemeentehuis van Woudenberg een expositie 
organiseerde, was ik ook ditmaal g-arne bereid ter 
gelegenheid van het zilveren bestaan deze thans in . 
het Verenigingsgebouw ..georganiseerde tentoonstelling 
te openen. 
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15 december aanstaande is het precies 25 jaren gele
den dat de stichting officieel werd opgericht. 
Het initiatief daartoe was genomen door mijn ambts-
voorgangers de heer DoA, Hosang, en het zal niet 
alleen het bestuur/en donateurs, maar ook hem bijzonder 
veel voldoening geven, dat deze stichting zich gedu
rende de afgelopen kwart eeuw zo heeft ontwikkeld. 
Van harte gefeliciteerd. 
De voorzitter van de destijds ingestelde voorbereidings
commissie, de heer A. van Gent - ook hier aanwezig -. 
behoorde eveneens met enige onderen tot de mannen van 
•p uur» Zij delen ongetwijfeld in de blijdschap 
van de jubilerende stichting. 

De wen% die al jaren bij de stichting leeft - zeker al 
vanaf de oprichting - om te komen tot een eigen onder
komen (Oudheidkamer Woudenberg) is niet in vervulling 
gegaanl De stichting zou daarin het verzamelde mate
riaal kunnen onderbrengen en exposeren. Het lijkt mij 
toch" te realiseren door middel van een Huisvestings
fonds wat vaste vorm aan dit gerechtvaardigde verlan
gen te geven* Dit zou voor de Stichting Oud Woudenberg 
voor een volgend lustrum het mooiste geschenk zijn' 
Dit alles staat ons vanavond niet in de weg dat deze 
tentoonstelling feestelijk wordt geopend] Hard is er 
de laatste maanden, en bijzonder hard de laatste dagen 
is er gewerkt om alles zo goed mogelijk - tot in de 
puntjes - te verzorgen en overzichtelijk aan de 
bezoekers te tonen. 

De stichting is daarin volkomen geslaagd. Daarbij 
^Pblt "bijzonder te prijzen dat een grote plaats is inge
ruimd voor de in de achttiende en negentiende eeuw in 
onze gemeente zo bloeiende tabakscultuur. Dit draagt 
bij tot kennis van deze streek en de doelstelling van 
de stichting is onder meer de interesse voor het ver
leden levendig te houden en dat wordt door deze ten
toonstelling bereikt. Het is dan ook volkomen begrij
pelijk dat bij de stichting het verlangen leeft -
ook dient te leven met het oog op uw doelstelling -
dat tenminste êên tabaksschuur voor het nageslacht 
bewaard blijft. Het is waard daarvoor je jas uit te 
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trekken] Het verschijnen van het boekwerkje 
'Inlandse Tabak' van de hand van gemeentesecretaris 
G„D„ Marringa zal na lezing uu kennis van alles wat 
met tabak samenhangt verrijken. 

Met medewerking en financiële steun van verschillen
de instanties is hier ter plaatse als het urare een 
klein cultureel centrum tijdelijk in deze-grote zaal 
ingericht» Door financiële injecties van diverse 
instanties is deze tentoonstelling dan ook mogelijk 
gemorden. Dat de Stichting Oud Woudenberg in de 
harten van vele inwoners een grote plaats inneemt 
is af te leiden uit de spontane medewerking v- n vele^Ä 
particulieren, die allerlei oudheidkundige voorwer
pen tijdelijk voor deze expositie hebben afgestaan. 

Deze expositie is leerzaam! Ze biedt 'Elck wat wils', 
voor jong en oud. Het- is eveneens een goed idee 
dat de leerlingen van de-hoogste klassen van de 
basisscholen deze tentoonstelling in klasseverband 
zullen kunnen bezoeken,, Ik verwacht dat deze 
jubileum-tentoonstelling zich in een grote belang
stelling zal verheugen wat voor het bestuur dan weer 
een extra stimulans betekent op de ingeslagen weg 
voort te gaan] In plaats van om de vijf jaren bijvoor
beeld om de drie jaren. 

Meneer de voorzitter en bestuursleden; Dank voor 
wat u tezamen 'voor ons in deze hebt gedaan, w arbij 
ook de stille werkers achter de schermen in de dank 
worden betrokken. Destijds als historische vereniging 
opgericht — geschiedbeoefening, met name van het 
het eigen gebied, spreekt velen aan - is Oud ^p 
Woudenberg niet meer uit onze plaatselijke gemeen
schap weg te denken. Wij feliciteren u nogmaals van 
harte met het zilveren jubileum en spreken de ver
wachting uit dat uw stichting nog een lang en gezond 
leven beschoren zij] 

Tenslotte verklaar ik deze tentoonstelling voor 
geopend door mijn vrouw te verzoeken naar voren te 
komen en de voorzitter van de jubileren.de 
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Stichting Oud Woudenberg een topografische kaart van 
Specht uit 1734 van Midden Nederland aan te bieden. 
Dank us'. 

Naschrift s 

Uiteraard was het de heer C J . van Ekris, die in z'n 
kwaliteit van voorzitter ven de jubilerende stichting,, 
burgemeester en mevrouw Zwart hartelijk dank zegde 
voor de opening van de tentoonstelling en vooral niet 
^e vergeten voor de prachtige topografische k-art 
^ P collectie van de burgemeester. 
In één van de eerstvolgende nummers van het Medede
lingenblad hoop ik nader in te gaan op de jubileum-
tentoonstelling en wel speciaal op hetgeen is 
geëxposeerde 

Gou. Marringa 

LEZERS OVER DE KL APPERTAIN! 

Wij vragen nog even uw aandacht voor enkele reacties 
van lezers op het eerste nummer van De Klepperman. 
U las dat Korstiaan van Ginkel de eerste gemeente
bode was die de bodebus heeft gedragen. Het is niet 
lekend cf het onderscheidingsteken na het overlijden 
^P Van Ginkel nog is gebruikt. Dat meenden we toen. 
De heer D. van Schaik laat ons weten dat bij de ope
ning van het huidige gemeentehuis de bodebus is ge
dragen door de veldwachter-bode, de heer E. van Gar-
deren. l/oor die gelegenheid misschien? 
Als het aan het raadslid, de heer W.H. Backer ligt, 
gaat de heer 3. van der Spek, de huidige gemeente
bode, bij bijvoorbeeld huwelijksvoltrekkingen en raads
vergaderingen de bodebus weer dragen, zo bleek in de 
raadsvergadering van 29 september jongstleden. 
De moeite waard om daar nog eens over na te denkenJ 

D,Do Timmer 
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