
De naam 

'De Klapperman'. Een oude naam voor een nieuw blad. Hoe kan het ook anders... 
We duiken meteen de geschiedenis in. Het is 9 oktober 1 757.1 n die nacht is erbij de pastorie 
van dominee Pronkertenig onraad. Maar er is niemand die het opmerkt; iedereen is in diepe 
rust. In het duister van de nacht slaat de dief snel zijn slag. Behoedzaam kruipt hij door het gat 
in de voorgevel van de pastorie naar binnen en grist snel wat kindergoed en een fluwelen 
mantel van mevrouw Pronkert uit de laden van het kabinet. 
Er is niemand die het opmerkt... 
In de dagen die daarop volgen overleggen de Schout van Geerestein en de Schepenen van 
Woudenberg metdeAmbachtsheeren komentothetbesluiteen'nagtwakerof klepper'aan 
te stellen. 
Om diefstallen te voorkomen en de inwoners bij een beginnende brand te alarmerea moet 
de klepper 's nachts in het dorp de ronde doen; in de winter van tien tot vier uur en in de 
zomermaanden van elf tot drie uur. Daarnaast draagt hij er zorg voor dat 'des winters bij 
donkere Maan' de lantaarns rond het kerkhof en in de Voorstraat zullen branden. 

Een eeuw later. De klepper wordt nu klapperman genoemd. Voorzien van piek en klep gaat 
hij iedere nacht door het dorp en de nieuwe Uitleg en na te hebben geklept roept hij de uren 
uit. 
Wil iemand vroeg uit de veren, dan wordt hij op het afgesproken tijdstip door onze 
klapperman gewekt. 
De klapperman was niet alleen nachtwaker, maar ook omroeper. Hij was verplicht ervoorte 
zorgen hetgeen men hem opgaf, om te roepen. H et ratelen van zijn klep deed bij een ieder de 
oren spitsen. Hij kende het wel en wee van zijn dorpsgenoten en was van het laatste nieuws 
op de hoogte. 

September 1983. De klapperman is terug in de Woudenbergse gemeenschap. In deze 
verschijning zal hij waken over de geschiedenis van Woudenbergen veel daarvan verhalen. 

De redactie 



Restanten van een natuurstenen doopvont 
Th. van Straalen 

In het bezit van de Stichting Oud Wouden
berg bevindt zich een natuurstenen kop 
(afb.1) van 17,5 centimeter hoogte, die bij 
vernieuwings- en vergrotingswerkzaamhe-
den van de hervormde kerk in hetjaarl 952 
is opgegraven. 
In het boek 'Uit de geschiedenis en het 
volksleven van Woudenberg' lezen we op 
pagina 43: „dat hij deel heeft uitgemaakt 
van een reeks koppen, die wel meer onder 
aan de daklijst bij Romaanse kerken voor
komen". 
Op het eerste gezicht lijkt deze veronder
stelling heel reëel, maar dergelijke koppen 
komen ook voor aan natuurstenen doop
vonten. Er zijn doopvonten bekend, waar
van de kuip met vier koppen is versierd. 
Tegen de zuidzijde van de toren van de her
vormde kerk staat een stuk natuursteen in 
een halfcirkelvormige bestrating van zoge
noemde IJsselsteentjes (afb.2.) Na het ver
wijderen van een stukje van de bestating 
bleek dit stuk natuursteen de voet van een 
doopvont te zijn. 
Gelet op het volgende mogen we aanne
men dat de beide stukken natuursteen van 
hetzelfde doopvont afkomstig zijn: 
a. beide stukken natuursteen zijn van een

zelfde soort, namelijk Anröchte1; 
b. de stijlkenmerken van beide stukken 

duiden er op dat ze gelijkertijd gemaakt 
kunnen zijn; 

c. ze zijn beide dicht bij elkaar gevonden, 
namelijk in en bij de hervormde kerk. 

De vorm van het doopvont 
Het onderste gedeelte van de voet bestaat 
uiteen vierkant van 61 bij 61 centimeter; dit 
gaat over in een ronde zuil met een door
snede van 51 centimeter. Op de vier hoek
punten boven dit vierkant naast de zuil zijn 

1 De steen werd herkend als Anröchte zandsteen 
door de heer G.A. Overeem, beeldhouwer bij de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist. 

nog kleinere rondingen te herkennen; hier
op kunnen vier dunne kolommetjes ge
staan hebben. De hoogte van dit voetstuk is 
44 centimeter. De totale hoogte van ver
gelijkbare doopvonten varieert van onge
veer 85 tot 105 centimeter. De kuip, die 
dikwijls een los element is, meet vaak 40 
centimeter in de hoogte. We mogen dus 
aannemen dat er ook nog een tussenstuk is 
geweest. Een enigszins vergelijkbaar voor
beeld van een compleet doopvont vinden 
we onder andere in de hervormde kerk te 
Batenburg (afb.3), maar dit is wel sterk 
gerestaureerd. Hieraan zien we duidelijkde 
koppen. Van hettussenstuk is de binnenste 
zuil dunner terwijl de vier zuiltjes op de 
hoeken zwaarder zijn. De voet van het Ba-
tenburgse exemplaar is duidelijk rijker ge-

Afb. 1. Kop van de kuip van het doopvont. 
(Foto Rijksdienst voorde Monumentenzorg, 
Zeist) 
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Afb. 2. Voet van het doopvont tegen de 
zuidgevel van de toren van de hervormde 
kerk. (Foto J.J. Timmer; 1982) 

detailleerd, maar deze is waarschijnlijk ge
heel bijgemaakt. 

De datering 
in vergelijking met andere doopvonten en 
gelet op de natuursteensoort mogen we als 
datering globaal aannemen rond het jaar 
1300. 

Anröchte zandsteen 
Dit is een dolomietzandsteen die afkom
stig is van het plaatsje Anröchte, circa 12 
kilometer ten zuiden van Lippstadt (West-

Duitsland). De kleur van deze steen is ko
pergroen tot geel. Deze steen is onge
schikt voor buitenwerk, vandaar dat het stuk 
tegen de zuidzijde van de toren sterk is ver
weerd. Voorzover bekend is deze steen 
toegepast in het koor van de Domkerk te 
Utrecht en aan een vijzel die in Cothen 
gevonden is. 

Natuurstenen doopvonten 
In Nederland bevinden zich nog enkele 
tientallen natuurstenen doopvonten, maar 
voorzover bekend, is de Woudenbergse de 
enige van Anröchte zandsteen. Het doop
vont zal voor de Reformatie in de kerk 
hebben gestaan en daarna eruit zijn ver
wijderd, stukgeslagen en begraven. Dit is 



Afb. 3. Het gerestaureerde doopvont in de 
hervormde kerk te Batenburg. (Foto Rijks
dienst voorde Monumentenzorg, Zeist; 1976) 

met zoveel doopvonten gebeurd. Ook wer
de ze geheel of gedeeltelijk gebruikt als 
voet onder de preekstoel. Ze werden zelfs 
gebruikt als kalk- of bloembak. 

Roepsteen 
Men veronderstelt dat vanaf de steen aan de 
zuidzijde van de toren na de kerkdienst de 
burgerlijke afkondigingen werden gedaan. 
Dergelijke stenen worden daarom ook wel 
'roepstenen' genoemd. 
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