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1. Woord vooraf 

In dit nummer van 'Oud Woudenberg' aandacht voor de familie- 
naam Van Ginkel. 

Vervolgens verzorgt de secretaris van de Stichting Oud Wouden- 
berg een aantal mededelingen, ondermeer over de eerstvolgende 
historische avond (voorheen aangeduid als donateursavond) 
20 april a.s., over de Knapzakroute en over hoeve De Beek. 

Dit jaar is ook het jaar van de Pyramide, die 200 jaar geleden, in 
1804, werd opgeworpen door de soldaten van het leger van de 
Franse generaal Marmont. Dit was tot in 1806 gelegerd op de 
heide achter Zeist. Uit het legerkamp is het dorp Austerlitz ont- 
staan. De Pyramide ligt in de gemeente Woudenberg.' 
In het komende nummer van 'Oud Woudenberg' zal over het ont- 
staan en het verval van de Marmontberg, die later de Pyramide 
van Austerlitz ging heten, een artikel staan. 
Daarin ook aandacht voor de huidige restauratiewerkzaamheden. 

De redactie wenst u veel leesplezier. 

De Pyramide met houten obelisk drie jaar na de aanleg, weergegeven door 
Anton Howen (Linksboven staat, op z'n Frans: 'Camp de Zeist 7807') 

' Vergelijk: R.P.M. Rhoen, De verwarring rond het Kamp van Zeist, in: Seijst, 
bulletin ter bevordering van de kennis van de geschiedenis van Zeist, nr. 2003- 
IV, m.n. p.130. 
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2. Oud-Woudenbergse Families (4) 

In een adresboek uit 1923 staan alle 613 Woudenbergse gezin- 
nen. De volgende achternamen komen het meest voor: 
De Bree (9x), Van Dijk (IOx), Van Egdom (14x), Van Ginkel 
(1 3x), (Van) Kolfschoten (1 5x), Koudijs ( l  lx), Van de Lagemaat 
(IOx), ter Ma(a)ten (8x), Meerbeek (8x), Meerveld (8x), Moesber- 
gen (8x), Schimmel (1 Ox), Veld(t)huizen (12x), Wagensveld (7x), 
Van de Wetering (8x), Van der Wiel (9x), (Van) Wol(f)swinkel 
(1 2x). 
Deze keer graag uw aandacht voor naamdragers Van Ginkel. 

1923: Het ~dresboek~ 
In het adresboek uit 1923 staan dertien gezinnen Van Ginkel, 
(NB Het huisnr. is een plaatselijk doorlopend nummer.) 

Ginkel, J. van arbeider 558 Achterstraat 
Ginkel, M. van landbouwer 388 de Pollen 
Ginkel, O. M. van nachtwacht 30 Voorstraat 
Ginkel, T. van landbou 
Ginkel, W. van landbouwer Scherpenzeelschenweg 

Ginkel, Wed. J.v. -- 62 Achterstraat 

Z Adresboek der Gemeenten Bunschoten, Hoogland, Nijkerk, Leusden, Wou- 
denberg, Scherpenzeel, Renswoude, Hoevelaken en Stoutenburg, bewerkt naar 
de officieele gegevens welwillend verstrekt door de betreffende secretarieën, 
drukkerij S.W. Melchior, Amersfoort, 1923. 
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Het gezin van Willem van Ginkel en Jannetje van de Waerdt rond 
1930. Vlnr op de achtergrond: Jan, vader Willem, Jaan, moeder Jans 
en Henk. Op de voorgrond vlnr: Mijntje, Jansje, Everarda en Willem. 
De laatste was later alom bekend als "Willem van Ginkel van de 
post I:. 
De oudst bekende voorvader Van Ginkel van dit gezin is Jan Everts 
van Ginkel (geboren ca. 1750) gehuwd met Hendrikje van ~ e . ~  
Dit is een andere familie Van Ginkel, dan weergegeven in de stam- 
boom hierna. 

i naam aantal gezinnen 
Ginkel, van 2 1 

Foto collectie W. van Kolfschoten Fm., Woudenberg. 
Genealogische database C. Jansen, Renswoude. 
H. pronk, Het nageslacht van Rutger Harmensz van Ginkel, deel I1 De familie 

van Ginkel, (2 boeken),Veenendaal, 2001. 
6 J.J. Timmer, Het bevolkingsregister van 1824, in: De Klappeman, 1986. 
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Jan van Ginkel 
(1 882- 1945) en zijn 
vrouw Teunisje van 
Dijk (1887- 1980). 
Zij woonden op Klein 
Sniddelaar aan de 
Voskuilerdijk. 

Jan is een nazaat van 
Hemen Janz van 
Ginkel, genoemd in 
de overzichten van 
7 783 en 1748 
en de stamboom 
hierna. 

1805: Lidmaten kerk8 

Van de Gerefomeerde (vanaf 1816: Hervormde) Gemeente Woudenberg. 

Klaasje Pothoven 

Ernst Branse van Ginkel 
Mientje Lokhorst 
Geerfje A 

opmerkingen 

obiit?? 81 3.. . . . .................... .. . ... .... .. 

huisvr. van Corn: Rufhen v. Ginkel 

obiit (tussen 1805-1 820) 
huisvr. van G. van Ginkel 

' De foto is overgenomen uit Pronk, boek 1, p.145 (uitsnede). 
Lidmaten geref. gem. Woudenberg 1683,1690-1 8 16 (Historische Toegangen 

van de Gelderse Vallei [HTGV], deel 20). 
9 Obiit = is gestorven. 
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beroep 
land in gebruik 

i koeienhouden 
: [niet vermeld] 

leeftijden 

naam 
grootte van het gezin 
leeftijden 
beroep 
land in gebruik 

Jan van Ginkel 
4 personen 

naam en Jansen van Ginkel 

naam Comelis van Ginkel 
grootte van het 

'O Het Utrechts Archief, r.a.woudenberg, Huisgezinnen 1783, inv.nr. 2347. 
" Tabakken of toebacken = tabaksverbouwer. 
'' Morgen is een oppervlaktemaat, ruim 0,8 hectare. 



In 1748 vinden we vijf gezinnen Van Ginkel. Lambert, Hermen en 
Ruth zijn broers, die ook op de huisgezinnenlijst van 1783 staan. 
Zij zijn zonen van Jan Thijsz van Ginkel, die aan de Haar onder 
Ginkel (Leersum) woonde. 

i beroep boer 

naam Hermen van Ginckel 
grootte v.h. gezin ronder 3 knegts 
beroep 
land in gebruik 60 morgen met plag en heyvelt 

Huisgezinnen gerecht Woudenberg 1748 (HTGV 8). 
l4  Innocent = zwakbegaafd. 
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Op deze belastinglijst van het aantal schoorstenen in 1693, vin- 
den we alleen Jan Thijssen terug. 

(1 16) Thonis Hendricksz Kolverschooten bruijcker [=gebruiker, 
huurder] van een huis met 2 haardsteden waarvan Jacob Dimen 
en Jan Thijssen eigenaars zijn. 

(131) Henrick Hermansz in de Knaepstraet. 
Dit is het huis van Jantje Jans van Ginkel, weduwe van Hendrik 
Hermansen, wonende in de Knaapstraat. 
De KnaapIKnopstraat is nu de Nieuwstraat (bij de Holevoet) te 
Scherpenzeel (provincie Gelderland). Deze straat viel tot de 
grenswijziging van 1 januari 1960 onder Woudenberg (provincie 
utrecht)." 

Thijs Rutgers, de vader van Jan Thijssen wordt niet genoemd. 
Hij woonde aan de Haar onder Ginkel te Leersum. 

Inzameling voor aanleg van de Slaperdijk: 
Onder de kop "LEUSDEN" staat Claes Boode genoemd als eige- 
naar van de Heiligenberg. Driekwart van de helft van de bijbeho- 
rende landerijen wordt gebruikt door ene Jan van Ginckel. 

Rutger Hermansz, de vader van Thijs Rutgers, wordt op deze lijst 
niet genoemd. Ook hij woonde niet onder het gerecht Wouden- 
berg maar onder dat van Leersum. 

l 9  Haardstedengeld gerecht Woudenberg 1693 (HTGV 12). 
20 Huisgezinnen Woudenberg en Geerestein 1675 (HTGV I I). 
2 1 J.C. Klesser, Scherpenzeel poort van Gelderland, wegen en grenzen - voor- 
heen en nu, Scherpenzeel, 1992, met name p.54 en 67. 
22 Slaperdijkgeld Woudenberg, Leusden c.s. en Renswoude 1653 (HTGV 19). 
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Boerderij Het Hek, Haarweg 62, Leersum. 23 
De stamboerdenj van de Van Ginkel's die afstammen van 
Rutger   er mans z.^^ 
De Haarweg loopt aan de noordoost kant van de Utrechtse 
Heuvelrug tussen Maarsbergen en Veenendaal. Zij slingert als 
natuurlijke grens langs het lager gelegen, oorspronkelijke veen- 
gebied van de Gelderse Vallei. 
'Haar' is een algemene aanduiding voor 'hoogte in een veen: 25 

Waar de Haarweg door de gemeente Leersum loopt, was al in 
het jaar 777 een nederzetting, genaamd Gengiloe (Ginkel). 26 

23 Vgl. E.J. Demoed, In een Lieflijk Landschap, Zaltbomrnel, 1974, p.254-257 
en Topografische kaart 1 :25.000, blad 32G, Topografische Dienst, 1973. 
24 Foto auteur, januari 2004. 
25 C. Kniyskarnp, Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 1976, p.890. 
26 H. van het Loo, Bescryvinge van Ameronghen, mens, bodem en landschap 
met een verleden, Arnerongen, 199 1, p.3 1 .  



Stamboom Van Ginkel(1600 - 1750)~' 

Hieronder een fragment van de stamboom van de nakomelingen 
van Rutger Hermansz (ook geschreven als Harmensz). 28 

RUTGER HERMANSZ trouwt ca. 1630 met Hendrikje Jans 
boer op Het Hek te Ginkel (aan de Haarweg te Leersum) 

I 
o.a. zoon: 
THIJS RUTGERS VAN GINKEL tr. S'zeel 1667 Willempje Jans v. Davelaar 
boer op de ouderlijke hofstede 

I 
1 kind: 
JAN THIJSZ VAN GINKEL tr. 1690 Merritje Lamberts van de Lagewey 
boer op de ouderlijke hofstede, later op De Wetering te Woudenberg 

zonen uit dit huwelijk met talrijk nageslacht o.a te Woudenberg: i 
t 1. LAMMERT tr. 1720 Evertje Hendriks van Davelaar 

boer op Klein Landaas 

t 2. THIJS tr. 1753 Simitie Jans van Lambalgen 
boer op De Wetering 

t 3. WULFERT tr. Leersum 1731 Zijmentje Dirks van Woudenberg 
boer te Darthuizen (Leersum) 

t 4. THEUNIS tr. I e  1731 Willemijntje Jacobs van Lambalgen 
tr. 2e 1740 Willemijntje Tijmens van Loenen 

boer aan de Ginkel (Leersum), later op Bruijnhorst, 
daarna te Hamersveld (Leusden) 

t 5. RUTGER tr. l738 Jantje Tijmens van Soelen 
boer op de Wetering, later op Klein Rumelaar 

L 6. HERMEN tr. 1735 Aaltje Anthonis Lagerwey 
boer op Klein Rumelaar, later op Henschoten 

27 H. Pronk, Het nageslacht van Rutger Hamensz van Ginkel, deel II De familie 
van Ginkel, (boek 1:) generatie 1 t/m 9, Veenendaal, 2001, pp. 1-18. 
28 Rutger Hermansz is een broer van Gerrit Hermansz, de stamvader van een 
geslacht Van Egdom (zie: Oud Woudenberg 2003, nr.3, p.4 e.v.). 



Schrijfwijze, soort naam en afkomst 

De schrijfwijze is meestal Van Ginkel, soms Van Ginckel. 
Evenals De Bree, Van Dijk en Van Egdom in de vorige afleverin- 
gen, is Van Ginkel een herkomstnaam. 

Ginkelduin, Ginkel en Ginkelse venen ten zuidoosten van het dorp Wou- 
denberg op een kaartje uit 1 628.16 

Het geslacht Van Ginkel, uit voorgaande stamboom, ontleent haar 
naam aan de buurtschap Ginkel, gelegen ten zuidoosten van het 
dorp Woudenberg. Ginkelduin en Ginkel vallen onder Leersum. 
De Ginkelse venen vallen onder Arnerongen, waar nu Overberg 
en de Groep liggen. Zij worden doorsneden door de snelweg A12. 
Ook ten westen van Ede ligt een buurtschap ~ inke l "  , met de 
daarbij gelegen Ginkelse heide als bekend militair oefenterrein en 
natuurgebied. In Nederland zijn circa acht, niet verwante ge- 
slachten Van ~ inke1 . l~  
Mede op grond van het spreidingskaartje hierna, kan worden 
aangenomen dat de meeste van deze families hun naam ontle- 
nen aan een van de twee gelijknamige buurtschappen. 

l6 Zie noot 21, waaruit het kaartje is overgenomen van p. 42 (uitsnede). 
" A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 1843, dl 4. 
IS C. Jansen, Van Ginkel's, Ui: Het ouwe Renswou, nr. 2, nov. 2003. 





3. Historische avond dinsdag 20 april 

De eerstvolgende historische avond zal gehouden worden op 
dinsdag 20 april in gebouw Eben Haëzer aan de Schoutstraat. 
De inhoud van de avond zal worden verzorgd door onze burge- 
meester, de heer mr. A.B.L. de Jonge. 
Het onderwerp is: "200 jaar Pyramide van Austerlitz". 

Er is natuurlijk veel over de Pyramide te vertellen. 
Wat heeft er voor en tijdens de bouw in 1804 allemaal plaatsge- 
vonden? 
Net als nu waren de Woudenbergers en vele anderen uit de wijde 
omgeving erg nieuwsgierig naar wat er zich allemaal afspeelde in 
en bij de Franse legerplaats. Soms waren er zelfs enige duizen- 
den toeschouwers. 
Wat was de reden voor de aanwezigheid van Franse militairen op 
Woudenbergs grondgebied? Wie zorgde voor de aanvoer van 
rats, kuch en bonen voor 18.000 soldaten? Hoe is het koffiehuis 
ontstaan? 

De zeer boeiende verteltrant en niet te vergeten de entertainer- 
kwaliteiten van onze burgemeester staan garant voor een boei- 
ende bijeenkomst. 

Een avond om niet voorbij te laten gaan. 
Een mooie opsteker in de aanloop naar de officiële heropening 
van de Pyramide in september, waarbij uitgebreide festiviteiten op 
het programma staan. 
Een voor Nederland uniek monument, op Woudenbergs grondge- 
bied, dat in de oorspronkelijke staat is hersteld. 

Leg dus dinsdag 20 april vast in uw agenda! 
Plaats: Gebouw Eben Haëzer, aanvang 20.00 uur. 
Inloop met een gratis kopje koffie vanaf 19.30 uur. 



4. Hoeve "De Beek" 

Hoeve De Beek of Klein Davelaar, Brinkkanterweg 23, Woudenberg, 
aan de voonijde. 

De hoeve "De Beekn, een rijksmonument aan de Brinkkanterweg 
23, is één van de weinige echte monumenten die Woudenberg 
rijk is. 
Ook dit jaar is deze boerderij weer een centraal punt in de Knap- 
zakroute. Zaterdag 8 mei is de officiële opening. Daarna kan deze 
op iedere dinsdag van 11 mei t/m 14 september gereden worden. 
Het een aanrader om het komend seizoen eens op de fiets te 
gaan doen. 

Eén van de pleisterplaatsen in die route is dus hoeve "De Beek" 
waar dit jaar een bijzonder thema aan op orde zal zijn, namelijk 
"Van Schaap tot Woln. 



De uitwerking van dit thema vindt plaats in onderlinge samenwer- 
king tussen de familie Ploeg, de Stichting Oud Woudenberg en de 
Vereniging Oud Scherpenzeel. 

De heer Wim Schipper heeft een uiterst interessante verhandeling 
geschreven over dit onderwerp. Die zal in de vorm van een 
"Klapperman" worden uitgegeven en in mei aan alle donateurs 
worden toegezonden. Overige belangstellenden kunnen deze uit- 
gave behalve in de Oudheidkamer ook op de dinsdagen, waarop 
de knapzakroute wordt gehouden, bij de hoeve "De Beek verkrij- 
gen. 

Op deze dinsdagen zal namelijk ook de Stichting Oud Wouden- 
berg aanwezig zijn met een aantal modellen van schaapskooien 
en daarover informatie geven. 
Twee keer zal er een complete markt worden gehouden, maar het 
is sowieso zeer de moeite waard de hoeve "De Beek" eens te be- 
zoeken. 

Stelt u zich straks eens op de hoogte van het "quilten" en het 
bandweven door de heer Martin Seydell. 
Onlangs heeft zelfs een compleet weefgetouw voor breed weven 
een plaats gevonden op de deel. 

De familie Ploeg, de Stichting Oud Woudenberg en de Vereniging 
Oud Scherpenzeel zullen u op de themadagen graag ontvangen. 
Deze vinden plaats op: 

-iedere dinsdag van 11 mei tlm 14 september; 

-6 juli en 3 augustus is er bovendien een complete markt. 

Het adres: 
"Hoeve De Beek, Brinkkanterweg 23, Woudenberg. 



5. Vrijwilligers gevraagd 

De Stichting Oud Woudenberg vraagt dringend om een aantal 
vrijwilligers, die bereid zijn om op de dinsdagen waarop de Knap- 
zakroute wordt gehouden te assisteren in de (schaapskooien)- 
stand bij hoeve "De Beek". 
Elke vrijwilliger zal een korte instructie ontvangen over het thema 
"Van Schaap tot Wol'. 
Wie wil er tijdens de periode van dinsdag 11 mei tlm dinsdag 14 
september samen met een bestuurslid een aantal dagen (of dag- 
delen) meedraaien? Bereid u voor op leuke gesprekken. 
Aanmeldingen graag op telefoonnummer 033-2863649 of 033- 
2861 857. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

6. Evenementen 

Museum Flehite aan de Westsingel te Amersfoort. 

Van 7 februari tlm 2 mei 2004 is er een tentoonstelling met als 
thema "Geschonken schaffen", de verrassende verzameling van 
een apothekersfamilie. 
Dinsdag tlm vrijdag van l l .O0 uur - 17.00 uur. 
Zaterdag van 13.00 uur - 17.00 uur. 



7. Oudheidkamer 

Mevrouw Henny de Kruif is weer zover hersteld van haar val dat 
zij haar taak in de Oudheidkamer op elke tweede vrijdag van de 
maand weer kon opvatten. 
Wij als bestuur zijn verheugd dat zij er weer is. 
Zij wil ook u graag uitnodigen om de Oudheidkamer met een be- 
zoek te vereren en van haar koffieservice gebruik te maken. 
Alle donateurs en andere belangstellenden: 

hartelijk welkom! 
Velen hebben het pas verworven en bijzondere glas (roemer) uit 
ca. 1754 nog niet bewonderd, net zo min als het tentoongestelde 
enorme schilderij (ca. 2 x 3 meter) van de Burgwal. 
Die twee zaken moet u toch beslist even komen zien. 
Hiervoor heeft u de mogelijkheid op iedere tweede vrijdagavond 
in maart van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
Ook maandagmiddag kunt u langskomen van 14.00 uur tot 15-30 
uur. 

8. Andere locatie voor Oud Woudenberg 

Van de Gemeente Woudenberg hebben wij bericht ontvangen dat 
wij in ieder geval tot begin november 2004 in ons huidige gebouw 
kunnen blijven. 
Tot die tijd ontvangen wij u op de bekende openingstijden graag 
aan De Schans. 
Maar wat daarna? Hoe zal het verder gaan? 
We overleggen daarover met de gemeente Woudenberg en zijn 
vol vertrouwen dat er een goede oplossing zal komen. 
Vanaf november dit jaar hopen we u in een ander onderkomen te 
kunnen ontvangen. 
We houden u op de hoogte. 



9. Tenslotte 

Schenkingen vanaf augustus 2003: 

-Diverse documenten over 
firma Roelofsen & Van der Wiel 
-Oude zeis 
-Loden koker met bouwtekeningen 
en doos met stukken Sunlightzeep 

-Telefoon boeken 
district Utrecht 197511 976 

-Brandweerhelm gedragen door 
brandweer bij het Spoor 
-Een steekpen 
-Een aantal foto's 
-Drie Utrechtse mutsen 
-Diverse artikelen 

-Acht boeken over landbouw 
-Textiel- en voedselbonnen uit WO II, 
oude exemplaren De Woudenberger, 
diverse foto's 

-Glas met gravering 
'School met de Bijbel Woudenberg' 

-Boterpotjes van 'De Vooruitgang' 
-Oude foto's en documenten 
-Oude sigarenplank 
-Oude foto's 
-Melkboekje l944/1945 J.v.d.Broek 
-Oude foto's 

dhr. H. de Ruiter 
mw. Eijbergen 

mw. Van Ingen 

dhr. W.v.Kolfschoten 

dhr. D. de Kruif 
dhr. Bijleveld 
fam. J. Veldhuizen 
Museum Nairac 
mw. H. Visser- 
v.Lambalgen 
dhr. J. Floor 

fam. Gerritsen 

fam Veldhuis 
fam. Bos 
mw. Donselaar 
fam. Hanegraaf 
mw. Vreekamp 
dhr. H.J. v.d. Wind 
mw. De Jong- 
Schimmel 

Alle gevers hartelijk dank 
voor de aanvulling van de collectie. 



Nieuwe aanwinsten bibliotheek: 

- Renswoude in oorlogstijd, door S. Laansma 

- Renswoude in 1832 

- De mooiste natuurgebieden in en om de Gelderse Vallei, 
tien wandelroutes, door Gerrit de Graaff, 

- De mooiste buitenplaatsen van de Gelderse Vallei, 
tien wandelroutes, door Gerrit de Graaff, 

- Boerenbouw op Heerengoed 

- Inventaris van hei archief van de familie Taets van 
Amerongen (1 160)1259 - 1993, door E.J. Wolleswinkel 
(geschenk van de auteur) 




