
Een nieuw geslacht treedt aan 
J.J. Timmer 

Keren wij nu terug naar het gerechtshuis in de 
Voorstraat. 
Omstreeks het midden van de vorige eeuw wo
nen daar Aaltje van Maanen, de weduwe van 
Hendrik Lagerweij met haar zes kinderen Mat-
thijs, Antonia, Maria, Eduard, Willem Jacob en 
Jacoba Hendrika.1 

Op 26 september 1835 doet Matthijs aangifte 
van het overlijden van zijn vader Hendrik Lager
weij.2 

Het verwondert ons niet wanneer wij lezen dat 
Matthijs Lagerweij bij Koninklijk besluit van 18 
december 1836, nummer 120, in de plaats van 
zijn overleden vader wordt benoemd tot burge-

Afb.4. Gedeelte van de voorgevel van het voor
malig gerechtshuis van Woudenberg; Voor-
straat 16. (Coll. Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg, Zeist; foto A. van Gent, Barneveld; 
1955) 

meester en secretaris van Woudenberg.3 Van 
kindsbeen af is hij met het lief en leed in het 
gerechtshuis opgegroeid en zullen zijn ouders 
hem zeker hebben gestimuleerd bij de keuze 
van een beroep. 
In april 1851 overlijdt de moeder in het gezin.4 

Afb. 5. Achtergevel van het voormalig ge
rechtshuis van Woudenberg; Voorstraat 16 en 
18. (Coll. Rijksdienst voor de Monumenten
zorg, Zeist; fotoA. van Gent, Barneveld; 1955) 

Het gerechtshuis wordt verlaten 
Ruim vijf jaar later wordt de drukte in het ge
rechtshuis voor de familie Lagerweij kennelijk 
toch allemaal wat te veel. In de loop der jaren 
zullen de werkzaamheden voor de gemeente 
zeker zijn toegenomen en de aanloop in het 
huis in de Voorstraat zal ook veel meer zijn ge
worden. Zo werden in de eerste jaren dat Mat
thijs Lagerweij, die behalve burgemeester en 
secretaris ook ambtenaar van de burgerlijke 
stand was, verreweg de meeste huwelijken om 
7 uur 's avonds voltrokken. 
In de raadsvergadering van 29 december 1856 
deelt Matthijs Lagerweij mee -men spreekt niet 
meer van gerechtshuis maar van raadhuis- dat 
tot nu toe het raadhuis in zijn woning is geweest. 
Zijn familie en hijzelf willen dat het verplaatst 
wordt. Een zuster van Matthijs heeft de afgelo
pen herfst een huis gekocht en Lagerweij vindt 
dat huis wel geschikt om daar het raadhuis te 
vestigen. Iemand in het dorp, Antonie van Lun-
teren Cz., wil dit huis huren en daarin een loge-
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ment beginnen, maar zijn zuster heeft dat liever 
niet. 
Maar er is nog een andere locaiiteit om te ver
gaderen, namelijk bij Jacoba van Gooswilgen, 
die een herberg in de Uitleg heeft,5 in het begin 
van de vorige eeuw 'De Prins van Oranje' ge
noemd.6 

De gemeenteraad kan dus kiezen en om de 
besprekingen niet te beïnvloeden verlaat de 
burgemeester de vergadering. Uiteindelijk be
sluit men ingaande 1 januari 1857 te vergaderen 
in het huis nummer 12 van Antonie van Lunteren 
aan de Voorstraat.7 

Voorstraat 12 
Het pand waar men voortaan vergaderde stond 
op de plaats waar thans Brood- en banketbak
kerij Van den Pol is gevestigd.8 Door veel ver
bouwingen in de loop der tijden is veel, doch 
niet alles van het oude huis verdwenen. 
Op deze plaats woonde de oude schoolmees
ter Cornells Lagerweij.9 

Lagerweij werd op 17 november 1809 door de 
Heer van Woudenberg en Geerestein aange
steld tot schoolmeester, koster, voorzanger en 
doodgraver van Woudenberg.10 Cornells La
gerweij overleed op 8 augustus 1856 te Wou
denberg.11 

De nieuwe bewoners werden de reeds ge
noemde Antonie van Lunteren en zijn vrouw 
Anna Maria van Leeuwen.12 

De eerste vergadering in het nieuwe raadhuis 
had op 14 januari 1857 plaats.13 

In 1857 ontving Van Lunteren ƒ 30-voor ka
merhuur, verlichting en verwarming en daar
naast nog eens ƒ 25,- uit de gemeentekas.14 

De 'Geregtskast' in het raadhuis 
Voor het opbergen van het gemeentearchief 
koopt men in 1857 voor het bedrag van ƒ 2 9 -
bij een uitdrager in Utrecht een kast.15 

Kennelijk om te voorkomen dat eventueel later 
het eigendomsrecht van deze kast met succes 
zou kunnen worden betwist, wordt van deze 
koop melding gemaakt in de notulen van de 
gemeenteraad. Het was uiteindelijk voor die tijd 
toch een flink bedrag. 
Met pijnlijke nauwkeurigheid wordt het meubel
stuk omschreven als ,,een zwart gelakte kast 
met rode biezen" en wordt daarbij aangete
kend dat deze kast het eigendom van de ge
meente is.16 

Een geschikte locaiiteit 
Bij zijn rondreizen door de provincie is het de 
Commissaris des Konings in de provincie 
Utrecht, S. van Heemstra, niet ontgaan dat veel 
gemeenten op het platteland niet in het bezit 
van een eigen gemeentehuis zijn. Het lijkt hem 
noodzakelijk dat er een geschikte locaiiteit is 
voor de vergaderingen van burgemeester en 
wethouders en van de gemeenteraad, de se
cretarie en het archief. Meestal worden de ver
gaderingen gehouden in een gehuurde kamer, 
gewoonlijk in een herberg. Het is de Commissa
ris tevens gebleken dat het archief maar al te 
vaak in een kast wordt opgeborgen die in een 
kamer staat, „gewoonlijk voor het publiek toe
gankelijk, of tot het houden van drinkgelagen 
of openbare vermakelijkheden enz. bestemd". 
In zijn aanschrijving van 30 januari 1858 nodigt 
hij de gemeentebesturen dan ook dringend uit 
,,daar, waar dit te pas komt, te trachten in het 
bezit te komen van een eigen doelmatig ingerigt 
gemeentehuis, overeenkomende met de waar
digheid des bestuurs..."17 

De circulaire wordt besproken in de gemeente
raad, maar de raad verklaart dat zo'n gebouw 
hier voorlopig niet nodig is, waaruit wij kunnen 
afleiden dat men met de huidige situatie best 
tevreden was.18 

Over de periode dat bij Van Lunteren het raad
huis is gevestigd geweest, is betrekkelijk weinig 
bekend. Dit is zeer waarschijnlijk te wijten aan 
het feit dat dit pand in 1859 weer werd verla
ten.19 

Inmiddels is aan Matthijs Lagerweij bij Koninklijk 
besluit van 5 april 1858 eervol ontslag verleend 
als burgemeester van Woudenberg en is hij bur
gemeester van Westbroek en Achttienhoven 
geworden. 
Zijn jongere broer, Willem Jacob, wordt dan in
gaande 1 mei 1858 tot burgemeester van Wou
denberg benoemd.20 Willem Jacob Lagerweij 
vestigt zich later met zijn gezin op het adres 
Voorstraat 12.21 

In november 1889 neemt Eibert Cortus hier zijn 
intrek om als zelfstandige het beroep van bak
ker uit te oefenen.22 

Antonie van Lunteren verhuist 
In het jaar 1859 verhuist Antonie van Lunteren 
met zijn gezin naar een ander pand in de Voor-
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Afb. 6. Links het gemeentehuis van Antonie van Lunteren. Het pand stond aan de Voorstraat ter 
hoogte van het huidige nummer 48. (Coll. K.C. van Lunteren, Woudenberg) 

straat, namelijk nummer 22. Van Lunteren die 
aannemer van beroep was, heeft mogelijk voor 
zichzelf daar een nieuw huis gebouwd.23 Dit 
huis heeft gestaan op de plaats waar sedert 
1959 het huidige pand Voorstraat 48 is te vin
den.24 

Deze locatie heeft voor ons al enige historische 
betekenis gekregen omdat hier eerder het ge-
rechtshuis van Jan Karssenberg stond. 
Met de verhuizing van Van Lunteren is ook het 
gemeentehuis verplaatst. Dit is kennelijk heel 
geruisloos verlopen, want in het gemeentear
chief is daarover zelfs niets te vinden. 

Antonie van Lunteren overlijdt op 27 maart 
1863.25 De weduwe Van Lunteren doet daarop 
het verzoek of het gemeentehuis in haar woning 
mag blijven zolang zij daar woont. De gemeen
teraad beslist in haar voordeel.26 

In 1867 wordt de vanwege de gemeente te be
talen kamerhuur op ƒ 40,- per jaar vastge
steld.27 

Afb. 7. Caféhoudster Anna Maria van Lunteren 
geb. van Leeuwen, geb. 17 juni 1822 te Vee-
nendaal, overl. 29 nov. 1907 te Woudenberg. 
(Coll. K.C. van Lunteren, Woudenberg) 
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Werkruimte voor de secretaris 
Er komt een einde aan de periode waarin leden 
van de familie Lagerweij het ambt van schout 
en later dat van burgemeester bekleden. Wij 
zagen al dat deze betrekkingen ook werden 
gecombineerd met die van secretaris. 
Na het verstrijken van zijn ambtstermijn wordt 
in het voorjaar van 1870 bekend dat Willem Ja
cob Lagerweij niet is herbenoemd als burge
meester.28 

Op 29 juni 1870 wordt de nieuwbenoemde bur
gemeester A.D.C. Clarion geïnstalleerd.29 In 
hetzelfde jaar treedt Willem Jacob Lagerweij 
eveneens terug als secretaris.30 In zijn plaats 
wordt Rijk Dorrestein benoemd.31 

De benoeming van Dorrestein brengt de nood
zaak met zich mee dat er naar een geschikte 
werkruimte voor de nieuwe secretaris moet 
worden omgezien. Burgemeester en wethou
ders worden gemachtigd tegen een niet al te 
hoge prijs een localiteit te huren.32 

Op 17 januari 1871 brengen burgemeester en 
wethouders verslag uit aan de raad van hun 
bemoeienissen. Er zijn twee oplossingen: 
- De weduwe Van Lunteren wil een kamer voor 

de secretarie bouwen en de aanwezige raad
kamer met de secretarie verhuren voor 
ƒ 7 0 - per jaar. 

- Hendrik Vermeulen wil zijn huis in de Uitleg 
inrichten voor raadkamer, secretarie en een 
woning voor de veldwachter en dan huis en 
tuin verhuren voor ƒ 9 0 - per jaar, waarin 
door de veldwachter jaarlijks ƒ 3 0 - zou 
kunnen worden bijgedragen. 

Met de aantekening in de notulen van de ge
meenteraad dat Jonkheer H.W.C. Hooft de 
aanbieding van H. Vermeulen in het voordeel 
van de gemeente acht, wordt met vier stemmen 
voor en één tegen besloten het voorstel van de 
weduwe Van Lunteren te aanvaarden. 
De huurtijd wordt vastgesteld op zes jaar, onder 
voorwaarde dat de gemeente het recht heeft 
de huur na drie jaar op te zeggen. 

De weduwe Van Lunteren, die caféhoudster 
was, gebruikte de raadkamer ook wel eens voor 
andere doeleinden. Het merendeel van de ge
meenteraad had daar niet zoveel moeite mee 
en het wordt haar toegestaan de raadkamer 
kosteloos te gebruiken wanneer zij daarvoor 

toestemming van burgemeester en wethou
ders heeft verkregen.33 

Op 5 april 1871 wordt aan burgemeester Cla
rion machtiging verleend de nodige meubelen 
voor de gemeentesecretarie aan te schaffen.34 

Zonder volledig te zijn noemen wij enkele uitga
ven die blijkens overgelegde facturen zijn ge
daan.35 

Aan O van Elven, meester smid: 
een kachel 
een pook en een kolenschop 
een kolenbak 
eveneens voor de, .zikketeri" 

ƒ 
ƒ 
ƒ 

19,00 
0,75 
1,75 

een,,gordijn roeien2duimtjes" ƒ 0,50 

Aan de weduwe Van Lunteren: 
gordijnen en matten ƒ 2,55 

Aan de timmerman W. van Egdom : 
een nieuwe boekenkast ƒ 4,70 
een halve dag twee man een kast 
van het oude naar het nieuwe kantoor 
kantoor overgebracht en een 
lessenaar,, gereppereerd" ƒ 1,00 

Uit de notulen van de gemeenteraad uit 1882 
leiden wij voorzichtig af dat de secretarie nader
hand is overgebracht van de begane grond 
naar een kamer op de eerste verdieping en dat 
burgemeester J.B. de Beaufort, die inmiddels 
burgemeester Clarion is opgevolgd, de kamer 
in gebruik heeft genomen welke eerst voor de 
secretaris Dorrestein was gecreëerd.36 
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Afb. 8. 'Diaconiebusje', sedert 1906 bij huwe
lijksvoltrekkingen in het gemeentehuis van An
tonie van Lunteren gebruikt. (Coll. Gemeente 
Woudenberg; foto Arno Verkuil, Woudenberg; 
1985) 

Diaconiebusje 
Op één voorwerp behorende tot de inventaris 
van de raadkamer vestigen wij even uw aan
dacht. 
In de raadsvergadering van 22 maart 1906 
wordt goedgevonden dat bij huwelijksvoltrek
kingen ten behoeve van de diaconie een collec
tebus op de tafel in de raadkamer wordt ge
plaatst.37 

Dit 'diaconiebusje' is waarschijnlijk hetzelfde 
exemplaar als datgene wat thans nog in het 
gemeentehuis wordt bewaard. 
Het geelkoperen busje heeft een hoogte van 
±135 mm. 

Huur opgezegd 
Op 29 november 1907 overiijdt de weduwe Van 
Lunteren.38 Haar erfgenamen zeggen per 1 ja
nuari 1909 de gemeente de huur op.39 Het ge
meentebestuur wordt opnieuw genoodzaakt 
naar een ander onderkomen uit te zien. 
Gelukkig komt er een heel geschikte aanbie
ding. 

Afb. 9. Trouwstoet in de Voorstraat bij het gemeentehuis van Antonie van Lunteren. (Coll. Stichting 
Oud Woudenberg) 
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Noten 

1. Gemeentearchief Woudenberg (GA Wbg): Bevolkings
register 1850-1860, dee! I, fol. 58. 

2. GA Wbg: Registers van overlijden 1829-1842, overlij
densakten 1835, fol. 4 verso, aktenr 24. 

3. GA Wbg: Notulen gemeenteraad 7 lanuari 1836. 
4. GA Wbg: Registers van overlijden 1843-1852, overlij

densakten 1851, fol. 3 verso, aktenr 20. 
5. GA Wbg: Bevolkingsregister 1850-1860, deel II, fol. 

420. De huidige Dorpsstraat werd voorheen Uitleg ge
noemd. De benaming veronderstelt een uitbreiding van 
de dorpskern in oostelijke richting. 

6. GA Wbg: Bevolkingsregister 1824, fol. 67. Bekendma
king betreffende het ijken van maten en gewichten, 
1824; doos I ongeordend. 

7. GA Wbg: Notulen gemeenteraad 29 december 1856. 
8. Aan de hand van oude delen van het bevolkingsregister 

en lijsten van nummering van huizen en gebouwen kon 
de ligging van het perceel worden vastgesteld. 

9. GAWbg:Bevolkingsregister 1850-1860, deel I, fol. 19. 
10. Archief Hervormde Gemeente Woudenberg: Kerke-

boek, fol. 28; inv. nr 50. 
11. GA Wbg: Registers van overlijden 1853-1862, overlij

densakten 1856, fol. 4 verso, aktenr 28. 
12. GAWbg: Registers van geboorten 1853-1862, geboor

teakten 1857, fol. 5 verso, aktenr 38. Op 7 augustus 
1857 doet Antonie van Lunteren een aangifte van ge
boorte. Als adres van geboorte wordt het huisnummer 
12 vermeld. 

13. GA Wbg: Notulen gemeenteraad 14 januari 1857. 
14. GA Wbg: Rekening der buurlasten 1857; doos Reke

ning buurtlasten. Gemeenterekening 1857. 
15. GA Wbg: Gemeenterekening 1857. 
16. GA Wbg: Notulen gemeenteraad 17 augustus 1857. 
17. Provinciaal-Blad van Utrecht, 1 februari 1858, nr 12. 
18. GAWbg: Notulen gemeenteraad 10februari 1858, nr 1. 
19. GA Wbg: Registers van geboorten 1853-1862, geboor-

tenakten 1859, fol. 1, aktenr3. Op 10januari 1859 doet 
Antonie van Lunteren een aangifte van geboorte. Als 
adres van geboorte wordt het huisnummer 12 vermeld. 
Na de vierde Algemene Volkstelling in 1859 wordt W. J. 
Lagerweij in het bevolkingsregister ingeschreven onder 
huisnummer 12; Bevolkingsregister 1860-1870 deel I 
fol. 17. 
GAWbg: Notulen gemeenteraad 15 april 1858, nr 2, 
GAWbg: Bevolkingsregister 1860-1870, deel I, fol. 17. 
GA Wbg: Bevolkingsregister 1870-1920, deel III, fol. 
522. 
GAWbg: Bevolkingsregister 1860-1870, deel I, fol. 31. 
Aan de hand van oude delen van het bevolkingsregister 
en lijsten van nummering van huizen en gebouwen kon 
de ligging van het perceel worden vastgesteld. 

25. GA Wbg: Registers van overlijden 1863-1872, overlij
densakten 1863, fol. 2, aktenr 9. 
GA Wbg: Notulen gemeenteraad 9 april 1863, nr 1. 
GAWbg: ld. 31 juli 1867, nr 7. 
GA Wbg: ld. 30 april 1870, nr 3. 
GA Wbg: ld. 29 juni 1870, nr 4. 
GA Wbg: ld. 2 november 1870, nr 8. 
GA Wbg: ld. 16 november 1870, nr 9. 
GAWbg: ld. 21 december 1871, nr 10. 
GA Wbg: ld. 17 januari 1871, nr2. 
GAWbg: ld. 5 april 1871, nr 3. 
GA Wbg: Gemeenterekening 1871, bijlagen nrs 28, 29 
en 30. 

GA Wbg: Notulen gemeenteraad 24 april 1872, nr 6. 
ld. 28 september 1882, nr 7. 
GA Wbg: ld. 22 maart 1906, nr 2. 
GA Wbg: Registers van overlijden 1903-1912, overlij
densakten 1907, fol. 11 verso, aktenr 43. 
GA Wbg: Notulen gemeenteraad 18 december 1907, 
nr 11. 

20. 
?;. 
22 

23. 
24 

26. 
27, 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

36. 

37. 
38. 

39. 

o4 


