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Na een mislukte poging tot ontginning in de 12e eeuw, werd het bosge-

bied van Woudenberg vanaf 1240 ontgonnen door Filips van Rijningen 

en zijn opvolgers als heren van Woudenberg. Zij gaven de grond uit ter 

ontginning tegen tijns en trokken bewoners aan, die zich in het dorp 

vestigden. De ontginning voltrok zich bij gedeelten en zette zich voort 

tot in de 14e eeuw. Nadat in 1352 
Cornells Dekker (1933) studeerde middeleeuwse 

, . , , „.., . .. » . » . , I Gijsbert van Abcoude, een van de 
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent. In 1971 ' 

promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam twee heren van het naburige 

op een proefschrift over middeleeuws Zuid-Beveland. 
. . . . . Amerongen, heer van Woudenberg 

HIJ was werkzaam als rijksarchivaris in de provincie ° ° 

Utrecht en als hoogleraar in de paleografie en de I w a s geworden, scheidde hij z i jn deel 

archiefwetenschap aan de Universiteit van 
'. "\ ' . , .. .."' 1 van Amerongen af en bracht het 

Amsterdam. Sinds 1996 is hij met emeritaat. ° 
T •» ^ , , „ ^ . ,. „ # 

I onder zijn gerecht van Woudenberg. 

Omdat de kerkelijke indeling ongewijzigd bleef, vielen parochie en 

gerecht geografisch niet meer samen, en omdat Amerongen ontgonnen 

was in hofrechtelijk verband, trof men in Woudenberg twee soorten 

tijns aan: ontginningstijns en hoftijns. Deze situatie was in het 

Nedersticht uitzonderlijk. 
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Twee soorten tijnzen 

'Item dair sijn tweederley thinsgoeden in 't Sticht van Utrecht. Dat een is als leengoet 

off vorderlick goet ende erft opten oudsten ende dit moet men overgeven voor den 

thinsheer ende thinsgenooten. Dat ander erft als eygen goedt ende dat geeft men over 

voor 't gerecht, dair 't goet gelegen is.' Aldus luidt een artikel in het middeleeuwse 

Stichtse landrecht '. De twee soorten tijnzen waren van verschillende oorsprong. De 

eerstbedoelde (hoftijns) stamde uit hofrechtelijk verband, de tweede (ontginningstijns) 

uit de grootschalige ontginningen. 

Over de ontginningen in de Hollands-Utrechtse vlakte is onze kennis gedurende de 

laatste halve eeuw enorm uitgebreid :. Wij weten nu dat ze zijn begonnen in de loe 

eeuw en hebben voortgeduurd tot in de 13e en dat daarbij de juridische vorm van de 

'cope' favoriet was: uitgifte van grond door de landsheer, dus de graaf van Holland of 

de bisschop van Utrecht, aan kapitaalkrachtige projectontwikkelaars - in de literatuur 

vaak 'locatores' genoemd, maar in teksten over dit gebied wordt deze term niet aange

troffen -, die plaatselijke boeren of kolonisten aantrokken om het grove werk te doen. 

Zij lieten het land uitmeten en wezen de kavels toe. De bisschop en de graaf bedongen 

per ontginningseenheid de betaling van een uniforme en zeer lage, haast symbolische 

erfelijke tijns per hoeve (een oppervlaktemaat van ongeveer 16 morgen) op de te ont

ginnen landen ter erkenning van hun gezag, hetgeen vooral in de streek, waar de 

belangen van beide landsheren elkaar raakten van belang was. Veelal gaven zij die tijns 

evenals de lage rechtsmacht in leen aan de projectontwikkelaars, die vooral ministeria-

len waren en in Utrecht ook hoge geestelijken. 

Ook in het oosten van Utrecht gaf de bisschop stukken woest land op die manier ter 

ontginning uit, maar daar kon hij dat alleen doen als hij niet gehinderd werd door oude 

rechten van domeinheren. Die rechten op ongecultiveerde domeingedeelten bleven 

bestaan, ook toen de desintegratie van de oude domeinen voortschreed, hetgeen niet 

betekende dat die domeingedeelten woest bleven liggen. Ook daar vond ontginning 

plaats en dat soms al zeer vroeg, maar niet op initiatief van de landsheer, maar onder 

supervisie van de domeinheren en hun opvolgers. Deze ontginningen in domeinver-

band en later in dorpsverband waren kleinschaliger en werden uitgevoerd door de 

onderhorigen van de (vroegere) domeinen. De woeste grond, die men wilde ontginnen 

werd eerst verdeeld onder degenen die daarop al vanouds collectieve gebruiksrechten 

uitoefenden, zoals het weiden van beesten, het steken van plaggen en het betrekken 

van hout. 

Over de onderhorigen van het domein van de domproost te Amerongen zijn wij het 

best ingelicht. Zij worden nog in 128g aangeduid als 'mancipia' of 'hoflude', die ver

plicht waren tot keurmede en vroondiensten 3. Het waren halfvrijen, die hun grond in 

tijns hielden van de domeinheer. In de 14e eeuw blijken zij van halfvrije hoflieden ge

ëvolueerd te zijn tot vrije tijnslieden en was de tijns nog de enige verplichting, die aan 
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het domaniale stelsel herinnerde. Deze tijns stammend uit het hofrechtelijk kader, was 

niet uniform en zeker niet symbolisch, maar in oorsprong een tegenprestatie aan de 

domeinheer op te brengen door zijn (onvrije) onderhorigen voor het gebruik van land 

dat tot het domein behoorde. De in domaniaal kader ontgonnen landen kwamen onder 

hetzelfde tijnsregime te staan. 

In de praktijk bleef er, afgezien van de hoogte van het bedrag, een duidelijk verschil 

bestaan tussen de twee soorten tijnzen. De landen onderworpen aan de uniforme ont-

ginningstijns werden door de nazaten van de boeren-kolonisten in eigendom bezeten, 

vererfden zonder plichtplegingen en konden worden overgedragen voor het gewone 

gerecht. De hoftijnsplichtige landen daarentegen konden tot op zekere hoogte vergele

ken worden met leengoederen. Ze moesten voor een apart tijnsgerecht worden opge

dragen aan de tijnsheer en werden vervolgens namens de heer in tijns gegeven aan de 

nieuwe tijnsman. Vererving geschiedde op de oudste zoon en ook dan was formele 

intijnsgeving noodzakelijk '. 

Er zijn maar weinig plaatsen waar deze twee soorten tijns met hun verschillen naast 

elkaar voorkwamen. Dat was zo in Woudenberg, waar de twee ontginningswijzen el

kaar raakten 5. De oorzaak van de tweeërlei tijns in Woudenberg was dat daar in de 13e 

eeuw ontginning plaatsvond op een grootschalige manier, terwijl in de 14e eeuw de 

Woudenbergse zeggenschap uitgebreid werd over een groot gedeelte van Amerongen, 

waar op kleinschalige manier was en werd ontgonnen. Vanaf dat ogenblik kende men 

in hetzelfde gerecht de twee soorten tijnslanden naast elkaar. Zelfs was er in Wouden

berg nog een derde soort tijns. Niet op landbouwgrond, maar op huiserven. Was deze 

tijns vrij zeldzaam op het platteland, hij kwam veelvuldig voor in de steden, zowel in 

het Nedersticht als in andere gewesten. De verkaveling en uitgifte van grond tegen een 

lage tijns per erf ('area', 'hofstede'), om daar een huis opte bouwen, is een systeem dat 

we aantreffen in steden in opkomst om een reële ofte verwachten bevolkingstoename 

op te vangen en moet dus vooral in het licht van de ruimtelijke ordening worden gezien6. 

De huiserventijns hield een gezagserkenning in van de (stads)heer op zijn grond en had 

geen economisch doel. Ook losvan een stadsplanning, maar op plaatsen waarde bevol

king snel toenam, werd het systeem wel toegepast, zoals het geval was in Woudenberg 

in de 13e eeuw. Dat er in het Utrechtse landrecht slechts van tweeërlei tijnzen sprake is 

en niet van drieërlei, vindt zijn oorzaak in het feit dat ten tijde van de optekening van 

het landrecht vererving en overdracht van het erf waar de huiserventijns op rustte, 

geheel overeenkwamen met deze rechtshandelingen voor de landen die ontginnings-

tijns betaalden. 

De heren van Woudenberg 

In 1131 schonk Andries van Cuyk, bisschop van Utrecht, aan de Sint-Laurensabdij te 

Oostbroek het land genaamd Henschoten met daaraan verbonden een aandeel (waar-
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schap) in de gemene weiden en in het gemene bos genaamd het Westerwoud 7. In 1133 

sloot hij met de abdij en drie leken een ontginningsovereenkomst voor een gedeelte 

van het Westerwoud ter grootte van 40 hoeven, gelegen tussen Leusden in het noor

den en Ruvoort onder Maarsbergen in het zuiden K. Daarna voegde hij tussen 1134 en 

1139 a a n de schenking van het goed Maarsbergen, door Folkold van Berne en zijn vrouw 

Bescela gedaan aan de pas gestichte norbertijnerabdij van Berne bij Heusden, een 

gebied toe ter grootte van 10 hoeven bij Maarsbergen in hetzelfde Westerwoud '. Dat 

Westerwoud was het deel westelijk van de Eem van het grote woudcomplex, waarmee 

bisschop Alberik van Utrecht in 777 tegelijk met het domein Leusden door koning Karel 

de Grote was begiftigd lü. In de jaren '30 van de 12e eeuw bevonden zich enkele kleine 

nederzettingen in het woud: Maarn, Maarsbergen en Woudenberg ", en uit de schen

king van Folcold aan de abdij van Berne blijkt dat de bisschop inmiddels niet meer de 

enige eigenaar was. De onderhorigen van de bisschop en van andere grootgrondbezit

ters zoals Folcold hadden aandelen (waarschappen) in het collectieve gebruiksrecht op 

weidegrond en bos. De grootte van die aandelen richtte zich naar de grootte van het 

particuliere bezit. In de schenkingsoorkonde van het land Henschoten aan Sint Laurens 

wordt duidelijk gesteld dat dit land een waarschap in het collectief bezat, zoals de om

liggende landen ('omnimodis eandem quam circumiacentes terre habent' en wel naar 

rato van de grootte 'secundum suam quantitatem'). 

Het bosgebied ter grootte van 40 hoeven, gelegen bij de nederzetting Woudenberg ten 

oosten van Henschoten, tussen Leusden en Ruvoort, werd in 1133 door de bisschop aan 

de Sint-Laurensabdij en haar drie compagnons ter ontginning uitgegeven door middel 

van een 'cope'contract. De concessionarissen kregen de vrije beschikking over de grond 

en de bisschop begiftigde de voornaamste van hen, de abt van de Sint-Laurensabdij, 

met de tijns, het tiendrecht en de rechtsmacht. In de praktijk zou dit betekenen dat na 

de ontginning ook het land dat de drie lekenconcessionarissen zouden (laten) ontgin

nen onder de jurisdictie van de abt zou komen te staan en dat de tijns en de tienden 

aan hem betaald zouden moeten worden. 

De feitelijke ontginning werd wel begonnen, maar bleef in de aanvang steken. Voor de 

afwatering van een deel van het te ontginnen gebied werd vanaf Ruvoort in het noor

den van Maarsbergen naar de Lunterse beek de Monnikewetering gegraven en tegen 

Ruvoort werd de Monnikendijk aangelegd om de inloop van vreemd water tegen te 

houden ,;. Verder dan dit 'monnikenwerk' kwam men niet en het bos bleef zoals het 

was. Waar andere 'cope'ontginningen in de buurt wel slaagden, is de reden van de mis

lukking onbekend, maar de mogelijkheid van onenigheid onder de concessionarissen is 

niet uit te sluiten. In 1200 deed de abt nog eens een poging om tot cultivering van het 

bosgebied te geraken door te trachten landbouwers ('colonos') aan te trekken, die het 

ontginningswerk zouden verrichten. Omdat 'copen' tegen een recognitietijns per hoeve 

toen uit de mode was, bedong de abdij de betaling van een reële jaarlijkse last ('pen

sam'), als de ontginning een feit zou zijn ". Ook dit plan had geen succes. 
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In 1240 vond de abdij eindelijk een gegadigde. De ministeriaal Filips van Rijningen nam 

de 40 hoeven bos van de abdij in erfelijke pacht tegen twee pond per jaar14. In het con

tract werd vooropgesteld dat alle rechten die de abdij erop bezat, dus jurisdictie, tijns-

en tiendrecht, waren inbegrepen, maar iets verder nam de abdij gas terug en bepaalde 

dat in geval van ontginning alleen de smalle tienden aan Filips zouden toekomen en de 

grove tienden aan de abdij. De abt ging er, gezien de vroegere teleurstellingen, niet van 

uit dat het gebied nu direct ontgonnen zou worden, want hij behield zich enkele rech

ten voor, die alleen zin hadden zolang het bos in stand bleef, zoals het eruit betrekken 

van boomstammem voor balken en ander materiaal en het erin jagen van vee. Filips 

van Rijningen ging met die gedachtegang mee, want hij zou de beesten van de abdij 

door een omheining mogen tegenhouden, als hij in het bos een open plek wilde benut

ten als hooiland. Toch is het waarschijnlijk dat hij bij de verwerving van het bos van 

meet af aan de opzet heeft gehad om tot ontginning over te gaan en zo de rechts

macht, de tijns en de tiend te effectueren. We nemen aan dat spoedig na 1240 met de 

ontginning werd begonnen. 

De familie Van Rijningen ontleende haar naam aan het huis en het goed Rijningen in 

het Leuterveld ten oosten van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede. Elias van Rijnin

gen is de eerste die in de bronnen voorkomt, tussen 1206 en 1209'\ Filips van Rijningen, 

die in 1240 de 40 hoeven in het Westerwoud verwierf, is te beschouwen als zijn zoon en 

had zelf ook weer een zoon die Elias heette "'. Deze noemde zich in een oorkonde, die 

moet dateren van vóór september 1280, heer van Woudenberg " en zijn zoon Jan komt 

eerst nog voor als Van Rijningen, maar later als Van Woudenberg !S, een toenaam die 

ook zijn opvolgers aannamen. In 1336 werd door Elias van Woudenberg en zijn vrouw 

Agnes van den Berge het huwelijk geregeld van hun zoon Jan met Willemette, dochter 

van Jan van Diest, bisschop van Utrecht ". Hieruit en uit vele andere gegevens blijkt dat 

de heren van Woudenberg in die tijd tot de aanzienlijkste families van het Nedersticht 

gerekend mogen worden. Elias schijnt vóór juni 1339 te zijn gestorven2", nadat zijn zoon 

Jan hem was opgevolgd. Maar al in 1341 was iemand uit een ander geslacht heer van 

Woudenberg, namelijk Jan van Culemborg.:l De Van Woudenbergs schijnen al hun 

goederen en rechten in Woudenberg kwijtgeraakt te zijn. In Zeist en elders zien we hen 

in het verdere verloop van de 14e eeuw nog wel optreden, maar nu duidelijk als een 

familie van het tweede of derde garnituur n. Jan van Culemborg, heer van Wouden

berg, was gedurende enkele jaren nogal politiek actief', maar zijn rechten in Wouden

berg verkocht hij al in 1352 aan Gijsbert van Abcoude:4. Vanaf dat moment voerden de 

heren van Abcoude het bewind over Woudenberg, zoals zij dat deden over veel gerech

ten in het Nedersticht, onder andere in het nabije Amerongen, totdat bij de dood van de 

laatste heer uit de Abcoudse familie, Jacob van Gaasbeek, in 1459 al diens goederen en 

rechten in het Nedersticht in handen vielen van de bisschop zelf. 

De opvolgers van Filips van Rijningen tooiden zich met het predikaat 'heer van Wou

denberg' en de rechtsgrond daarvoor moet gelegen zijn in het feit dat zij de lage rechts-
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macht over Woudenberg bezaten. Over de 40 hoeven kreeg Filips de jurisdictie, het 

tijnsrechten het tiend recht van de abdij in erfelijke pacht. Maar toen de bisschop in 1133 

in het kader van de 'cope'overeenkomst de rechten over de 40 hoeven aan de abdij 

schonk, bestond de nederzetting Woudenberg al en de rechten daarover waren van

zelfsprekend niet in de schenking van 1133 begrepen, en dus ook niet in de overeen

komst van de abdij met Filips van Rijningen in 1240. Belening van ministerialenfamilies 

door de bisschop met lenen waaraan rechtsmacht was verbonden, vond vooral plaats 

in de 12e eeuw, met een uitloop in de 13e -\ In Woudenberg zal de bisschop lange tijd 

zelf het gezag over de nederzetting in het bos hebben uitgeoefend, zoals in Maarn en 

Maarsbergen. Bij ministerialen, die op hun goederen elders woonden, zal de belangstel

ling voor gezagsrechten over zulke kleine nederzettingen in een afgelegen woud niet 

groot geweest zijn. Wat Woudenberg betreft was bovendien een belangrijk deel er al 

sinds 1131 van uitgezonderd: het land Henschoten, waar de Sint-Laurensabdij inmiddels 

een 'curtis' had opgericht:f'. Uitbreiding van Woudenberg door ontginning was onmo

gelijk vanwege de claim van de abdij op de 40 hoeven. De belangstelling van Filips van 

Rijningen, een ministeriaal uit Wijk bij Duurstede, voor het bos bij Woudenberg kwam 

ongetwijfeld voort uit het feit dat hij daar al bezit had. Alleen dan heeft de bepaling in 

de overeenkomst uit 1240 zin, dat hij het voor zijn beesten te reserveren hooiland in het 

bos zou moeten omheinen. Misschien was hij er al woonachtig. Zijn broer Otto van Rij

ningen woonde vóór 1270 ook al niet meer in Wijk, maar op zijn bezitting in Overlang-

broek 2:. Wij achten het waarschijnlijk dat de bisschop omstreeks 1240 of al eerder de 

rechtsmacht (en de tienden) over Woudenberg aan Filips in leen heeft gegeven, aldus 

stilzwijgend de leenman aansporend om zijn nieuwe bezit te valoriseren door ontgin

ning. Daarbij was het zaak de abdij uit te schakelen, hetgeen in 1240 gebeurde. 

Het huis Woudenberg, het kasteel bij de nederzetting waar de heren van Woudenberg 

woonden, zal zijn opgericht op het eigen goed van de Van Rijningens, al vóór 1240, als 

Filips toen inderdaad al in Woudenberg woonachtig was, ofwel ten tijde van de ontgin

ning van de 40 hoeven kort daarna. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in 131328. 

Op 4 april 1327 erkende Elias van Woudenberg het in leen ontvangen te hebben van 

graaf Dirk van Kleef. Hij omschreef het leen als volgt: 'castrum meum in Waldenberg 

cum ipsius iurisdictione et appenditiis universis et quinquaginta mansos Hollenden-

ses', dus mijn kasteel in Woudenberg, met de rechtsmacht en alles wat er toe behoort, 

en 50 hoeven, Hollandse maat. Hij beloofde het leen te houden zoals zijn voorgangers 

dat van de voorgangers van de huidige graaf hadden gedaan 2". De heer van Wouden

berg hield dus de rechtsmacht over Woudenberg van de graaf van Kleef als annex van 

het kasteel, zoals ook reeds zijn voorvaderen. Hoe kan de graaf van Kleef aan het kas

teel met de rechtsmacht zijn gekomen, zodat hij het als leengoed kon uitgeven? 

Het is bekend dat in de tweede helft van de 13e eeuw, toen het wereldlijk gezag van de 

bisschop zich op een dieptepunt bevond en het Sticht belaagd werd door naburige gra

ven, vele Utrechtse heren zich probeerden in te dekken en door opdracht van hun kas-
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teel en ander goed een leenverhouding met deze graven aangingen. Ook de Van 

Rijningens bonden zich op deze wijze zowel aan de graaf van Celreals aan de graaf van 

Holland voor hun goederen bij Wijk, in Langbroek en in Zeist3". Een opdracht van het 

huis Woudenberg aan de graaf van Kleef past geheel in dit politieke kader. Jan van Rij-

ningen maakte tot 1271 deel uit van de Kleefse ministerialiteit en wordt dan bovendien 

door graaf Dirk van Kleef 'consanguineus', bloedverwant, genoemd ". Het is verleidelijk 

de opdracht van het kasteel Woudenberg en het zich begeven in de Kleefse ministeria

liteit door Jan van Rijningen met elkaar in verband te brengen. De opdracht zou dan 

hebben plaatsgevonden vóór 1271, ongeveer in dezelfde tijd als waarin andere goederen 

door de Van Rijningens aan de graven van Gelre en Holland werden opgedragen. 

Dat de aan het kasteel verbonden jurisdictie - lees de jurisdictie over Woudenberg -

mede werd opgedragen, wekt bevreemding. De Van Rijningens zullen het overheidsge

zag toch niet als eigen goed ('allodium') hebben bezeten zoals het kasteel, maar als bis

schoppelijk leen. Het kasteel konden zij opdragen aan wie zij wilden, maar voor de 

rechtsmacht gold dat niet. Dat die mede werd opgedragen, zal echter in de tijd van gro

te zwakte van het bisschoppelijk bestuur niet direct zijn opgemerkt en niet tot tegen

maatregelen van bisschoppelijke zijde hebben geleid. Waar bij de meeste bisschoppelij

ke lenen rechtsmacht en tienden (en tijnzen) hand in hand gingen, betrof het leen dat 

de heren van Woudenbergvan de bisschop hielden, voortaan alleen detienden en werd 

de rechtsmacht van de graaf van Kleef gehouden. In de lijst van lenen van de heer van 

Abcoude uit ca. 1380 komen als bisschoppelijk leen dan ook alleen de tienden 'tot 

Woudenberch ende in 't Wout' voor (dus rond de nederzetting en in het na 1240 ont

gonnen gebied), maar niet de rechtsmacht. Een latere lijst van lenen van de heer van 

Abcoude uit 1417 of later, noemt als bisschoppelijk leen: 'dat goet tot Woudenberch 

alsoo verre als heer Jan van Cuylenborch, die heer van Woudenberch was, dat plach te 

holden' i2, waarin de tienden begrepen zijn, want zij worden niet meer afzonderlijk ge

noemd. 

Een ander bisschoppelijk leen in Woudenberg betrof alleen grond en werd niet door de 

heer van Woudenberg in leen gehouden, maar door derden. We bedoelen het leengoed 

Gerestein in het noorden van Woudenberg, dicht bij de Leusdense ontginning 

Zuurbroek. In 1383 verkocht Jan van Rijnestein dit leen aan Klaas van Zevender" en van 

deze ging het vóór 1394 over aan Jacob van Zuilen en bleef het aan de familie Van 

Zuilen van Nijeveld34. Naarde herkomst vóór Jan van Rijnestein mogen wij raden, maar 

het is niet aannemelijk dat het land ooit deel heeft uitgemaakt van het goed 

Woudenberg. Het leen lijkt te dateren uit de tijd van vóór Filips van Rijningen. In 1383 en 

1394 bestond het uit twee hoeven land, waarvan er één Colvershoeve heette. De naam 

Gerestein-een steenhuis op een gerend stuk land-wordt dan nog niet genoemd. Het 

werd gebouwd rond 140035. In 1477 blijkt het leen te bestaan uit het huis Gerestein, met 

de Borghoeve (waarop het kasteel), Colvershoeve, Jacobshoeve (naar Jacob van 

Zuilen?), een halve hoeve boomgaard, een molen, een steeg, een viertal hofsteden in 
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Het huis Cerestein. Pentekening, anoniem, ca. 7720. HUA, TA, nr. 1343. 

het dorp en wat land 36. De totale oppervlakte van het leen ontliep de huidige grootte 

van 64 morgen volgens het kadaster nauwelijks. Het viel onder het gezag van de heren 

van Woudenberg, want jurisdictie, tijns- en tiendrechten waren niet aan het leen ver

bonden37. 

Het leen dat de heren van Woudenberg van de graaf van Kleef hielden, bevatte naast 

het kasteel en de jurisdictie over Woudenberg ook 50 hoeven. Het ligt voorde hand dat 

het gebied van de 40 hoeven er mee wordt bedoeld, dat, zoals nog zal blijken, na de 

ontginning veel groter uitviel. Toen het kasteel vóór 1271 voor het eerst aan de graaf van 

Kleef zal zijn opgedragen, kan het ontgonnen deel van het vroegere bos wel ongeveer 

50 hoeven hebben belopen. De opdracht moet geschied zijn onverlet de erfelijke pacht

som van twee pond per jaar die de Sint-Laurensabdij er uit toekwam. 

Na 1327 komt het leen in de leenregisters van de graven (en na 1417 hertogen) van Kleef 

niet meer voor. Wel bleef de leenband bestaan. In de oorkonde uit 1339, die we reeds 

aanhaalden, waarin Agnes, toen waarschijnlijk weduwe van Elias van Woudenberg, 

zich bekommerde om de rechtstitels van haar vruchtgebruik, vermeldde zij als zodanig 

een oorkonde, inhoudend 'hoe dat Elyaes van Woudenberch opdroech den grève van 

Cleve al dat goet te Woudenberch ende Johan voert dat goet verliede, behoudelijc 

Elyaes ende mi onser lijftocht aen dit voerghenoemde goet'38. Uit deze omschrijving 

van de inhoud van de thans verloren oorkonde blijkt dat Elias van Woudenberg op zijn 

Kleefse leen te Woudenberg, met toestemming van zijn leenheer, een vruchtgebruik 

had gevestigd voor zijn vrouw en dat hij het leen vervolgens opgedragen had aan de 

leenheer met het verzoek er zijn zoon Jan van Woudenberg mee te belenen. Dat moet 

in 1336 zijn geweest, toen de huwelijksgift door Elias van Woudenberg voor zijn zoon 
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Jan omschreven werd als 'onse huis van Woudenberghe mit alle zinen toebehoren, dats 

te verstane alle onse gherichten, tyenden, alle onse leen dat wi van heren houden...'39. 

Het leen moet vervolgens met alte andere Woudenbergse goederen van Jan van 

Woudenberg zijn overgegaan op Jan van Culemborg en deze droeg het, zoals wij zagen, 

in 1352 op aan de graaf van Kleef, zodat Cijsbert van Abcoude er mee beleend kon wor

den. Het leen blijkt dan te bestaan uit 'dat huys te Woudenberch mit alle sinen toebe

horen'. De 'toebehoren' worden niet meer gepreciseerd, maar uit het latere leenregis-

tervan de heren van Abcoude blijkt duidelijk dat de koop van Jan van Culemborg in 1352 

niet alleen het kasteel, maar ook de heerlijkheid met de leenmannen omvatte40. 

Kort daarop werd in 1353 het kasteel Woudenberg verwoest41 en in de geciteerde lijsten 

van lenen, die de heer van Abcoude omstreeks 1380 en in 1417 of later van zijn verschil

lende leenheren hield, komt als leen van de graaf van Kleef alleen nog voor 'die hofste

de daer dat huus te Woudenberch op te staen plach'. Waarschijnlijk was in deze lijsten 

de vermelding van het Kleefse leen niet meer dan een pro memoriepost en dat de 50 

hoeven er onder vielen, was blijkbaar in vergetelheid geraakt. Opeen gegeven moment 

is de erfelijke pacht aan de Sint-Laurensabdij omgezet in een leenverhouding, want in 

de lijst van lenen van de heer van Abcoude uit ca. 1380 komt de passage voor: 'alsulc 

goet als men van Woudenberch sculdich waer te houden van den abt van Oesbroec'42. 

In plaats van een Kleefs leen waren de ontgonnen hoeven een abdijleen geworden. En 

zelfs dat raakte in vergetelheid. In 1443, toen, zoals we nog zullen zien, de tijns uit de 

hoeven door de heer van Woudenberg werd verkocht, vroeg men zich af wat de rechts

grond van dit bezit was en verklaarde bisschop Rudolf van Diepholt, dat, zo mocht blij

ken dat het een bisschoppelijk leen was, deze leenverhouding diende gerespecteerd en 

hersteld te worden " . Natuurlijk kon dit niet worden aangetoond. 

De veronderstelling dat het huis Woudenberg vóór 1271 door Jan van Rijningen werd 

opgedragen aan de graaf van Kleef om het als leen terug te ontvangen, impliceert een 

hoge ouderdom van het huis Woudenberg. Als het zou dateren van vóór 1240 lijkt het 

te vroeg om aan een steenhuis in de bekende vorm van een woontoren te denken, 

omdat deze verschijningsvorm over het algemeen pas uit de late 13e eeuw en 14e eeuw 

dateert. Verder gaand op de hypothetische weg zou echter ook gedacht kunnen wor

den aan een 'mottekasteeltje'. De 'châteaux à motte' waren kunstmatige hoogten met 

daarop een houten of stenen fortificatie en kwamen in de 12e en begin 13e eeuw in het 

lage kustgebied van Nederland, België en Noord-Frankrijk veel voor. In de Nederlandse 

toponymie leefden ze later voort als 'werf' en 'berg'. In de provincie Utrecht komen 

deze veldnamen in samengestelde vorm voor in Wulven, Jutphaas en Zeist en mogelijk 

op meer plaatsen 44, maar toponymisch en archeologisch onderzoek is er nog nauwe

lijks naar gedaan. Wel schijnen enkele ronde en vierhoekige burgen ook in Utrecht uit 

een 'motte' te zijn ontstaan, de kasteelnaam en later plaatsnaam Montfoort ('mont 

fort', versterkte berg) wijst er duidelijk op45. Als we aannemen dat het Utrechtse laag

land geen uitzonderingspositie in het verspreidingsgebied van de 'motte' zal hebben 
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ingenomen, dan is de hypothese dat het huis Woudenberg in zijn vroegste vorm een 

'mottekasteeltje' kan zijn geweest, niet absurd. 

Deze hypothese lijkt bovendien de enige manier om een bevredigend antwoord te 

geven op een kardinale vraag ten aanzien van de vroegste geschiedenis van Wouden

berg: waar lag in het moerassige beboste laagland nu eigenlijk de 'woudenberg', 'de 

berg in het woud', waaraan de nederzetting haar naam ontleende? Andere berg-topo-

niemen in het Utrechtse, zoals Driebergen, Maarsbergen, Soesterberg, Overberg en 

Achterberg laten zich lokaliseren in heuvelachtig terrein of onmiddellijk daarachter. 

Het dorp Woudenberg daarentegen is zo plat als een cent en alleen in Henschoten zijn 

enkele natuurlijke heuveltjes, maar die hoorden sinds 1131 nu juist niet meer tot de 

jurisdictie van Woudenberg en de naam Woudenberg kwam toen nog niet voor. Als wij 

een door de heer opgeworpen berg in het woud mogen veronderstellen, zal die blikbe-

palend zijn geweest in de kleine nederzetting, die in de volksmond daarnaar genoemd 

kan zijn. Het late voorkomen van Woudenberg als plaatsnaam, voor het eerst om

streeks 1280, zou daarmee verklaard zijn. 

De hypothese werpt wel een nieuw probleem op: als het een kasteelbergje in het woud 

is geweest, dat rond het midden van de 13e eeuw zijn naam aan de nederzetting heeft 

gegeven, dan moet het een oudere naam hebben verdrongen. Immers dat de al vóór 

1131 bestaande woonkern, hoe klein ook, geen naam gehad zou hebben, is onaanneme

lijk. Er is maar één naam die daarvoor in aanmerking komt en dat is Henschoten, een 

naam die al in de koninklijke schenkingsoorkonde voor de bisschop uit 777 voorkomt 

voor een deel van het woud en in 1131 voor het land dat Sint Laurens verwierf met een 

aandeel in het collectief van de (Woudenbergse) gemene weide en bossen. 

De ontginning van de 40 hoeven in het Westerwoud 

Het Westerwoud behoorde niet tot het domein Leusden, in de koninklijke schenking 

aan de bisschop uit 777 verschijnen het domein en het woudcomplex als afzonderlijke 

grootheden. Het domein bestond aanvankelijk behalve uit landbouwgronden ook uit 

ongecultiveerd gebied, zoals velden, broeken, heiden en bos. In het Kromme Rijngebied 

en overal elders in het oosten van Utrecht hebben de geërfden van de kleine nederzet

tingen, die uit de domeinen ontstonden, in de ne en 12e eeuw of al eerder door klein

schalige ontginning hun landbouwareaal weten uit te breiden over woest gelegen 

gronden van de vroegere domeinen. Ook in Leusden was dat zo. Daarnaast deed in de 

jaren '30 van de 12e eeuw de bisschop zich gelden als initiator van meer grootscheepse 

ontginningen ten oosten van die oude nederzetting, al of niet met een 'cope'contract 

als basis. Hoewel de 'cope' een juridisch en geen geografisch begrip is, zijn de ontgin-

ningseenheden waaraan een 'cope' ten grondslag ligt veelal in het terrein waarneem

baar en op de kaart te herkennen. Ze zijn regelmatig verkaveld in stroken volgens een 

vooropgezet plan. Ten zuiden en oosten van het oude centrum van Leusden zijn enkele 
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ontginningseenheden aan te wijzen met een regelmatige, strookvormige percelering: 

Hoevelaken, Asschat, Hamersveld en Leusderbroek. Van Hoevelaken is een 'cope'con-

tract overgeleverd uit 1132"', in Asschat en Hamersveld wijst de daar geheven lage en 

uniforme tijns eveneens op een ooit gesloten 'cope'4-. Alleen Leusderbroek mist zulke 

kenmerken. Het grensde aan het Westerwoud, maar maakte er geen deel van uit. Het 

zullen de 'buren' van Leusden zijn geweest, die deze ontginning verwezenlijkt hebben 

en later worden de grondbezitters er ook zogenoemd48. Daarbij dienen we te bedenken 

dat een ontginning in strookkavels niet voorbehouden was aan grootschaliger ontgin

ningen. Soms vereiste ook ontginning in dorpsverband vanwege de afwatering rechte 

sloten en dus strookkavels. 

De ontginning van het Leusderbroek was al begonnen en misschien al voltooid, toen de 

'cope'overeenkomst voor de 40 hoeven in het Westerwoud in 1133 werd gesloten. De 

bijna noord-zuid lopende percelering van het broek eindigt in het zuiden niet over de 

gehele lijn bij de Lunterse beek, wat men zou verwachten. In het zuidwesten zet zij zich 

voort in het Zuiderbroek of (later) Zuurbroek, een gebied dat dus kennelijk als onder

deel van het Leusderbroek is gecultiveerd. Behalve de gelijke kavelrichting wijst daarop 

ook het feit dat het Zuurbroek tot 1614 bestuurlijk onder Leusden ressorteerde en niet 

onder Woudenberg, zoals het overige gebied ten zuiden van de Lunterse beek4'. De 

naam Zuiderbroek is trouwens alleen zinnig als zij vanuit Leusden is gegeven. 

Eén van de weinige werken, die de abdij van Sint Laurens en de drie leken ter uitvoering 

van de 'cope' in 1133 i n n e t gebied van de 40 hoeven tot stand hadden weten te bren

gen, was zoals wij zagen het graven van de Monnikewetering om een deel van het te 

ontginnen gebied te laten afwateren op de Lunterse beek. Daartoe was noodzakelijk 

geweest de meest westelijke kavelsloot van het Zuurbroek te adapteren tot watergang. 

Dat de Monnikewetering iets ten zuiden van het Zuurbroek van richting verandert, 

betekent dat men haar bewust op de al bestaande kavelsloot heeft aangegraven om er 

gebruik van te maken bij het bereiken van de Lunterse beek. Het bestaan van de 

Leusderbroekse ontginning in opzet reeds in 1133, met inbegrip van het Zuurbroek, kan 

de uitdrukkelijke toestemming van de bisschop verklaren, zoals die vervat is in het 

'cope'contractvan de 40 hoeven, om een watergang te mogen aanleggen waar dat het 

gemakkelijkst was. Lang niet in iedere ontginningsconcessie is expliciet sprake van een 

watergang. Vooral dan schijnt de toestemming van hogerhand nodig te zijn geweest, 

als men zich gedeeltelijk bedienen wilde van een al bestaande, door anderen gegraven 

watergang of sloot, zoals bijvoorbeeld bij de ontginning van Tuurlaak in het Kromme 

Rijngebied in 1159, waar gebruik gemaakt mocht worden van de Schalkwijkse wete

ring w. 

Het graven van de Monnikewetering door de concessionarissen in 1133 houdt in dat zij 

van plan waren om eerst het kleine gebied tussen de meent van Woudenberg en de 

meent van Maarn, dat later Slabbendel heette, te ontginnen. Of Filips van Rijningen, 

toen de abdij in 1240 de beschikkingsmacht over de nog steeds woest liggende bos-
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grond aan hem had overgegeven, ook met de ontginning van Slabbendel is begonnen, 

is onbekend. Hij kan evengoed zijn aangevangen met het grotere gebied ten oosten 

van de nederzetting Woudenberg tussen de Lunterse beek in het noorden en de Monni-

kendijk tegen Ruvoort in het zuiden. Hier vormde in het noordwesten de oostelijke zij

kade van het Leusdense Zuurbroek een duidelijk uitgangspunt. Door deze zijkade in een 

rechte lijn door te trekken naar de Monnikendijk verkreeg men een goede basis voor 

kaveluitzetting in oostelijke richting. In het oosten ging men met de ontginning voorlo

pig niet tot de hogere zandgrond, maar op ruime afstand daarvan eindigde men de 

kavels en groef daar een afvoerwatergang, deZeegsloot (later in de volksmond afgesle

ten tot Zeesloot), beginnend vanaf de Monnikendijk bij Ruvoort en uitlopend in de 

Lunterse beek. 

Dit ontginningsgebied ten oosten van de nederzetting Woudenberg werd doorsneden, 

waarschijnlijk al ten tijde van het nog ongecultiveerde woud, door de west-oost lopen

de weg tussen Woudenberg en Scherpenzeel. De strookverkaveling werd zeer regelma

tig en parallel aan die weg aangelegd. Het gedeelte ten noorden van de weg stond 

bekend als Ekerissl - waarschijnlijk al vóór de ontginning, want 'eek-rijs' betekent 

eikentakken - en het deel ten zuiden van de weg heette later de Wetering ' ;. Waar-
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schijnlijk was de afwatering van het westen van Ekeris op de Zeegsloot niet ideaal, 

want op een gegeven ogenblik is vanaf deze weg in noordoostelijke richting, dwars 

door Ekeris, de Ekerisse dijk aangelegd ,!. Omdat de verkaveling geen rekening houdt 

met deze waterscheiding, dateert zij zeker van na de ontginning. Over-Ekeris, oostelijk 

van de Ekerisse dijk, bleef afwateren op de Zeegsloot of direct op de Lunterse beek, 

Neder-Ekeris ten westen van de dijk loosde het overtollige water op de Verloren 

Wetering, een tot watergang geadapteerde dode arm van de Lunterse beek54. 

Slabbendel lag ten zuiden van de nederzetting en ten westen van Ekeris/de Wetering 

en vormde een aparte ontginningseenheid, die niet lang voor of na Ekeris/de Wetering 

zal zijn ontgonnen. Het gebied werd doorsneden door de Monnikewetering-ook Slab-

bendelse wetering genaamd " -, en reikte in het oosten tot de Weteringsdijk en in het 

westen tot de Heigraaf "'. De Heigraaf, die daar een ronding vertoont waaraan de ont

ginningskavels zich schijnen aan te passen, zal wel uit de eerste ontginningsfase van 

dit gebied dateren, maar voorbij de ronding, tussen Slabbendel en de Woudenbergse 

meent, loopt hij zo duidelijk toe op de Monnikewetering, dat hij niet ouder dan deze 

laatste kan zijn. Dienend voor de afwatering van Maarsbergen en Maarn, waar cultive

ring van kleine bosgedeelten eerder dan in Woudenberg werd begonnen, zal de Hei

graaf nog wel dateren uit de 12e eeuw. De abdij van Berne, die kort na het sluiten van 

het 'cope'contract van 1133 vaste voet in Maarsbergen kreeg, zal er de hand in hebben 

gehad. De geërfden van Maarn hadden aan de overkant van de Heigraaf, dus in de rich

ting van Woudenberg, hun meent, die reikte tot de Monnikewetering. De aanwezig

heid van deze meent vormde voor de Woudenbergse ontginners een gegeven, dat ge

respecteerd moest worden. Zij lieten hun kavels van Slabbendel er, onregelmatig, op 

geren. Het geheel van Slabbendel was dus een betrekkelijk smal gebied, ten westen van 

de Monnikewetering ingeklemd tussen de Heigraaf en twee meenten: de Woudenberg

se meent in het noorden en de Maarnse in het zuiden57. In het noordoosten reikte Slab

bendel tot aan de achterkant van de dorpserven van Woudenberg. De kavelrichting in 

dit ontginningsgebied is ongeveer dezelfde als in Ekeris/de Wetering. Binnen Slabben

del zelf liggen de kavelsloten aan weerszijden van de Monnikewetering een enkele 

maal in eikaars verlengde, maar meestal niet. De wetering vormde duidelijk een barriè

re en men is aan twee kanten gaan ontginnen. Een klein randgebiedje, in latere bron

nen Klein Ringelpoel geheten, ingeklemd tussen de meent van Maarn in het noordoos

ten en de meent van Maarsbergen in het zuidoosten, heeft eveneens een strookverka-

veling. Als resterende 'poel' tussen Slabbendel en de beide meenten is het waarschijn

lijk ongeveer gelijk met Slabbendel ontgonnen. 

Ekeris/de Wetering en Slabbendel kan men beschouwen als het kerngebied van de 40 

hoeven. Met de ontginning ervan was de van te voren geschatte oppervlakte al ruim

schoots overschreden. Volgens het kadaster is (omgerekend naar morgens) Ekeris/de 

Wetering 522 morgen groot en Slabbendel met Klein Ringelpoel 207, samen 723 mor

gen. Omdat men in Woudenberg met hoeven van 15 morgen rekende58, beliep het kern-

C. DEKKER HEERSCHAPPIJ EN O N T G I N N I N G IN WOUDENBERG IN DE M I D D E L E E U W E N 



gebied dus 48,6 hoeven, hetgeen aardig in de richting komt van de 50 hoeven die de 

'toebehoren'van het Kleefse leen van de heren van Woudenberg uitmaakten. 

Na het kerngebied zijn ook nog enkele randgebieden ontgonnen. Ten oosten van de 

Zeegsloot lag een gebiedje dat later bekend stond als Overlaar (in het noorden) en 

Huisstede (in het zuiden). Het oosten ervan bestond uit hoger gelegen zandige gronden 

en ressorteerde onder Amerongen, het westelijk deel werd ontgonnen vanuit 

Woudenberg, na Ekeris/de Wetering. Direct ten oosten van de Zeegsloot vertoont het 

gebied dezelfde fysisch-geografische gesteldheid als Ekeris/de Wetering en men zou er 

argumenten voor een strookverkaveling kunnen aanvoeren, maar slechts voor een deel 

en minder duidelijk. De geërfden van Huisstede en Overlaar beschermden zich, waar

schijnlijk pas later, tegen de overloop van water uit de Zeegsloot door de aanleg van 

een kade, de Zeegdijk "'. 

Ten noordoosten van Ekeris aan de overzijde van de Lunterse beek werd nog een rand

gebied ontgonnen, te weten Voskuilen, of liever Voskuilerbroek6", want het gebied dat 

Voskuilen werd genoemd, bevatte in het oosten ook Oud-Voskuilen, dat uit zandige 

grond bestond en eveneens onder Amerongen ressorteerde, hoewel het grensde aan de 

Leusdense enclave Donkelaar. Eenzelfde gesteldheid dus als in Overlaar en Huisstede. 

Voskuilerbroek, in het noorden begrensd door de Voskuilse dijk, in het westen door het 

Leusderbroek, vertoont een verkavelingsstructuur, die geïnspireerd is door die van 

Ekeris met in dezelfde richting aangelegde strookkavels. In Oud Voskuilen is de verka

veling onregelmatig en lijkt op die in het oosten van Overlaar en Huisstede. Zowel in 

Voskuilen als in Overlaar en Huisstede zullen de oostelijke delen, behorend tot 

Amerongen, al hebben bestaan, toen de westelijke werden ontgonnen. 

De datering van de ontginning van het kerngebied mag globaal gesteld worden rond 

het midden en in het derde kwart van de 13e eeuw, in Voskuilen was men in het begin 

van de 14e eeuw nog bezig. Zowel door de heren van Woudenberg als door de bisschop

pelijke onderzaten van Leusderbroek werden rechten op het Voskuilerbroek geclaimd. 

De Leusdenaren zagen ontginningswerkzaamheden, ondernomen vanuit Woudenberg 

aan hun kant van de Lunterse beek, met lede ogen aan en gingen ook zelf aan de slag. 

Vanaf de oostelijke zijkade van het Leusderbroek, met een kavelrichting ook hier aan

gepast aan die van Ekeris, vingen zij aan sloten te graven. Dit liep op ruzie uit met de 

Woudenbergers en bisschop Gwijde van Avesnes (1301-1317) werd te hulp geroepen om 

die te beslechten. De bisschop liet in de lengte door het ontginningsgebied een 'laak' 

graven, die de scheiding tussen Woudenberg en Leusden zou markeren. In latere bron

nen wordt deze watergang de Woudsloot genoemd61. 

Ook daarna lag een klein gebied ten noorden van de Voskuilse dijk, verder dan tot waar 

de Woudsloot was gegraven, nog steeds woest. Ook hier hadden de Woudenbergers 

met de buren van Leusderbroek te maken. In 1345 vroeg de nieuwe heer van Wouden

berg, Jan van Culemborg, opnieuw een bisschoppelijke uitspraak. Bisschop Jan van 

Arkel bevestigde de 'laak' van bisschop Gwijde als grens en stond toe dat die verlengd 

C. DEKKER H E E R S C H A P P I J EN O N T G I N N I N G IN WOUDENBERG IN DE M I D D E L E E U W E N 



lOud-Utrecht 

werd. Beide partijen mochten elk aan hun kant ontginningswerk uitvoeren: 'so mach 

haer Jan voerseyt ende onse ghebuere van Loesden aen beyden siden bediken ende gra

ven ende doen mit horen goede voerseyt al dat si wanen dat hoer orbaer is sonder 

enich becroen of wedersegghen van dier ander partije'. Het land 'gheleghen naest den 

goede van Woudenberch', dat begroot werd op drie hoeven, zou de heer van Wouden

berg van de bisschop in leen (dienstmansgoed) ontvangen &1. Dit leen komt inderdaad 

voor in het bisschoppelijk manboek van ca. 1382 met als leenman Willem van Abcoude, 

zonder nadere lokalisatie °. Het lag tussen de Woudsloot in het westen en de Amerong-

se goederen Ronselaar en Moorst in het oosten en was volgens het kadaster in 1832 in 

werkelijkheid heel wat groter dan drie hoeven, namelijk 63 morgen. 

De meent van Woudenberg 

De ontginning van de 40 hoeven bos is ondernomen vanuit de bestaande nederzetting, 

die we gemakshalve Woudenberg noemen maar die vermoedelijk aanvankelijk Hen-

schoten heette. We weten dat in de 12e eeuw aan het land dat particulieren in de 

nederzetting hadden, waarschappen verbonden waren 'in pratis vel in silva', in de wei

den en het bos64. Pas in de 16e eeuw vernemen we wat meer over de gemene grond. 

Het collectief bestond toen nog steeds, maar omvatte sinds de ontginning van het 
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Henschoten en de Woudenbergse meent. Tekening, anoniem, ca. 1655. HUA.fam. De Beaufort, nr. 1791. 
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woud in de 13e eeuw nog slechts weidegrond, de 'prata' uit de i2e-eeuwse teksten, nu 

algemeen als 'de meent' of 'gemeente' aangeduid, in 1502 als 'buermeent'M. De geme

ne weiden lagen aaneengesloten tussen de Henschoterheide en de Monnikewetering. 

Volgens de oudste bewaarde ordonnantie op het gebruik van de meent uit 1594 waren 

deelgerechtigd in het collectief de bezitters van hofsteden in het dorp Woudenberg en 

de bezitters van de boerderijen Henschoten, Nieuwenhuizen en De Meent". Bezitters 

van land of huizen in de ontgonnen 40 hoeven deelden niet in de gemene grond. In 

1810, toen de bebouwing in het dorp Woudenberg zich ook - en toen al sinds lange tijd 

- uitstrekte aan de oostkant van de Weteringsdijk, dus in het vroegere ontginningsge

bied van de hoeven, verklaarden schout en schepenen van Woudenberg uitdrukkelijk 

dat alleen bezitters van hofsteden aan de Voorstraat, Middelstraat en Achterstraat 'tot 

de Geresteinse allée', tot het gebruik van de meent waren gerechtigd ',T. Bezitters aan 

de overzijde van de hier als allée aangeduide Weteringsdijk, dus in de 40 hoeven, waren 

er van uitgesloten. De gerechtigdheid tot de meent beperkte zich dus tot oud-Wouden-

berg, zoals dat omstreeks het midden van de 13e eeuw bestond. 

Het begrip 'hofstede', in het latijn 'area', duidt geen boerderij aan, maar een erf waarop 

een huis gebouwd is of gebouwd kan worden. In de 16e eeuw blijkt op de ongeveer 50 

hofsteden, die in drie straten vrijwel naast elkaar gelegen waren en het dorp Wouden

berg vormden, een erftijns te rusten, toekomende de Habsburgse landsheer als opvol

ger van de bisschop van Utrecht68. Omdat in de bewaarde rentmeestersrekeningen van 

de bisschop uit de 14e en de eerste helft van de 15e eeuw geen verantwoording van 

deze tijns voorkomt, moet hij pas later aan de bisschop zijn toegevallen. Kennelijk was 

dat in 1459 uit de nalatenschap van Jacob van Gaasbeek en Abcoude, heer van Wouden

berg. De huiserventijns, waarvan hier sprake is, zal door één van diens rechtsvoorgan-

gers als heer van Woudenberg zijn ingesteld. Hierbij hoeft niet aan een mislukte stads

planning te worden gedacht, maar het toegepaste systeem kan wel wijzen op een snel

le bevolkingstoename in korte tijd. Dit komt geheel overeen met het beeld dat wij ons 

van het i3e-eeuwse Woudenberg kunnen vormen: een bestaande kleine nederzetting 

in het woud met een gemeen bos en een gemene weide, waaraan na 1240 in een snel 

tempo door het kappen van het bos een groot landbouwareaal werd toegevoegd. 

Ongetwijfeld heeft dit lieden van buitenaf aangetrokken. Filips van Rijningen kende de 

uitgifte van huiserven tegen tijns van nabij in Wijk bij Duurstede, waar hij in 1240 zelf 

een 'area' bezats''. Hij zal het dan ook zijn geweest, die de ruimtelijke ordening van de 

nederzetting Woudenberg heeft geëffectueerd en ter erkenning van zijn gezag een 

tijns op de huiserven heeft ingesteld 70. Tevens zal hij toen de deelgerechtigdheid in de 

meent opnieuw hebben geregeld. 

Mogen wij de oorspronkelijke woonkern Woudenberg even gering in omvang en even 

ongeordend voorstellen als de andere kernen in het woud, het waren juist de planma

tig uitgezette huispercelen van ongeveer gelijke grootte en de huizen die er op werden 

gebouwd, die van Woudenberg een dorp maakten met drie straten, terwijl Maarn en 
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Maarsbergen nog eeuwenlang gehuchten zouden blijven"1. Daar was van echte kernen 

nauwelijks sprake en de deelgerechtigdheid in de meenten was er verbonden met het 

bezit van enkele verspreid gelegen boerderijen. Vóór de uitzetting van de huispercelen 

moet ook Woudenberg slechts uit weinige boerderijen hebben bestaan, met waar

schappen in de gemene weide en het gemene bos naar rato van hun grootte. Deze toe

stand veranderde ingrijpend door de bevolkingstoename na 1240. Voortaan waren het 

de huiserven in het dorp, die waarschappen hadden, en het principe van 'naar rato van 

de grootte' verviel daarmee. Op het eind van de 16e eeuw blijken alleen de hof 

Henschoten en twee andere boerderijen buiten het dorp, genaamd Nieuwenhuizen en 

De Meent, nog op de oude voet in het collectief te delen. 

Dat de hof Henschoten van de Sint-Laurensabdij sinds 1131 in de meent deelde, zagen 

we al, maar waar lagen de boerderijen De Meent en Nieuwenhuizen? De Meent was 

een boerderij, die op een onbekend tijdstip midden in de gemene weidegrond was ge

vestigd. In 1805 was zij 14 belastbare morgens groot". De grootte van de meent als 

geheel (in de zin van gemene weidegrond) wordt in de leggers van het morgengeld van 

1501 en 1511 opgegeven als vier hoeven, dus volgens de Woudenbergse maat 60 mor

gen73, in de legger van het oudschildgeld van 1536 als 80 morgen, maar 'mittie hofste

de', waarbij de boerderij De Meent dus inbegrepen is"'. In de volgende eeuwen zou de 

meent blijven functioneren als gemeenschappelijke weide, ter grootte van ongeveer 60 

morgen, totdat zij in 1868 werd geliquideerd 75. De oorspronkelijke omvang van de 

meent, vóór de vestiging van de boerderij De Meent, zal dus tegen de 80 morgen heb

ben belopen. Als benutbare grond dan, want volgens het kadaster was het gebied tus

sen de Henschoter heide en de Monnikewetering 101 ha 10 à 35 ca, dus ongeveer 120 

morgen groot. Tegen de heide aan was de grond echter nog lang woest. Uit dergelijk 

'wilt lant' is de boerderij Nieuwenhuizen ontstaan, gelegen direct ten zuidwesten van 

de meent, tussen Slabbendel en de Henschoter heide. Hoewel de naam Nieuwenhuizen 

voor zichzelf spreekt, bestond de boerderij al in de eerste helft van de 15e eeuw "6. Zij 

heeft nooit deel uitgemaakt van de gemene weide. 

De meentordonnantie van 1594 bepaalde de waarschappen in scharen, waarbij het 

begrip schaar de eenheid was waarin het aantal stuks vee berekend werd, dat men op 

de meent mocht laten grazen. De hofsteden in het dorp waren gerechtigd elk voor drie 

scharen en de halve hofsteden elk voor anderhalve schaar. Men kende dus splitsing van 

de hofsteden, maar niet meer onbeperkt: een deling in derde of kwart hofsteden was 

volgens de ordonnantie niet mogelijk, hoewel dat vroeger wel het geval was geweest77. 

Het goed Henschoten was goed voor 18 scharen, de boerderij Nieuwenhuizen voor 12 en 

de boerderij De Meent mocht zoveel beesten laten grazen als zij op stal had, hetgeen 

later gefixeerd werd op 9 scharen, de helft dus van het aantal van Henschoten. Dat was 

naar rato van de grootte, want het bouwland van Henschoten was 28 à 30 morgen 

groot"8, dat van De Meent 14 morgen. Tegenover het grote aantal scharen van Hen

schoten stond voor dit goed de verplichting om 'tot behoeff van der gemeenten off 
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inwoonders van 't dorp' een brouwketel en een jonge stier te houden en bovendien elk 

jaar op beide uiteinden van de hoofdstraat in het dorp een voer plaggen en een voer 

rijshout te storten. 

De 18 scharen van Henschoten werden in de loop van de tijd geïnterpreteerd als een 

kwart van de meent en dit werd ook vermeld in de koopvoorwaarden, toen de rent

meester van de voormalige abdij van Sint Laurens in 1637 het goed Henschoten ver

kocht aan Michiel Pauw79. Kort daarna liet deze dit vierde deel geografisch afbakenen 

en aan het particuliere bezit van Henschoten toevoegen. Niet zonder medeweten van 

de andere meentgerechtigden overigens, want we vernemen 'dat doen het vierde part 

van de meent wierd afgegraven ende aen Henschoter erff gebrocht, die hoffsteeden 

behorende aen de meent tot Woudenberch van de heer Pauw genoten hebben hondert 

rijcxdaelders'h". 

De meentorganisatie te Woudenberg, zoals die uit de ordonnantie van 1594 naar voren 

komt, viel op geen enkele wijze samen met het dorpsgerecht. Zij fungeerde daarnaast, 

met eigen functionarissen (twee weigraven) en eigen personeel (een herder). Van een 

maalschap, een organisatie tot regulering van uitbating en beheer van het gemene 

woud, zoals die in het naburige Maarn en Maarsbergen al bestond in de 12e eeuw en in 

Amerongen in de 14e eeuw81, vernemen we in Woudenberg niets, maar dat is niet ver

wonderlijk, omdat het bos daar al in de 13e eeuw gekapt is. Het is echter waarschijnlijk 

dat de meentorganisatie in Woudenberg eenzelfde oorsprong en een ongeveer gelijke 

ouderdom had als in Maarn en Maarsbergen, waar de meenten zich in de loop van de 

tijd ook beperkten tot collectief beheerde weiden en we van een maalschap ook niets 

meer vernemen. Hoe lang de weigraven in 1594 al fungeerden, is onbekend. In Maarn 

waren er in 1616 functionarissen, die als meent- en heemraad worden aangeduid, 

belast met taken inzake de meent en de waterlozing82. Aparte heemraden zonder taak 

met betrekking tot de meent komen voor in Maarsbergen en al vroeg in Woudenberg, 

waar zij in 1370 samen met de schout optraden in verband met waterstaatswerken 

zoals de Monnikendijk en het Hinderdijkje tussen Klein Ringelpoel en Maarn8'. 

De weinige boerderijtjes die de nederzetting Woudenberg gekend moet hebben vóór 

de verkaveling van de huiserven, moeten naast een aandeel in het gemene weiland en 

het gemene bos ook enig bouwland hebben gehad, dat de basis vormde voor hun aan

deel in de gemene grond. In de meeste nederzettingen lag het bouwland centraal en 

werd eng genoemd. Die eng bleef lang in de toponymie voortleven, ook in Maarn en 

Maarsbergen s', terwijl wij die aanduiding in Woudenberg nergens tegenkwamen. Wel 

werden de 28 morgen bouwland van Henschoten 'eng' genoemd, maar dat was geen 

centrale eng, waar de dorpsgenoten hun akkers hadden, maar een particuliere eng, 

namelijk het (enige) bouwland dat de hof van Sint Laurens te midden van de woeste 

gronden bezat8". Mogelijk hadden ook de Woudenbergers ooit hun gezamenlijke eng, 

zonder dat die in de toponymie is blijven voortleven. Als dat zo zou zijn, komt daarvoor 

in aanmerking het gebied tussen de nederzetting en de gemene weide, waar de perce-
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lering kleinschalig is en onregelmatig van richting, waar men zowel noord-zuid als 

oost-west gerichte percelen aantreft naast andere die daar weer schuin op aanlopen. 

Een verkavelingspatroon dat op engen niet ongebruikelijk is. Het gebied omsloot de 

woonkern aan drie zijden en grensde in het noorden aan het goed Gerestein, in het zui

den aan de ontginningseenheid Slabbendel, terwijl in het westen de Monnikewetering 

de scheiding met de meent markeerde. 

De ontginningstijnzen 

Aan het collectieve gebruiksrecht dat de Woudenbergers door middel van het waar

schapssysteem vóór de ontginning van de 40 hoeven bezaten, niet alleen in de gemene 

weide, maar ook in het gemene bos, heeft Filips van Rijningen bij de ontginning niet 

zonder meer voorbij kunnen gaan. Het ligt voor de hand dat hij de bewoners van de 

nederzetting aan de ontginning heeft laten deelnemen en dat hij hen tot de eerste fei

telijke bezitters van het nieuwe land heeft gemaakt. En, getuige de grootscheepse uit

gifte van huiskavels in het dorp, niet alleen hen. 

De landbouwers, hetzij autochtonen hetzij immigranten, die aan de ontginning deelna

men, kregen de beschikking over grond tegen de betaling van een erfelijke tijns aan de 

heer. Bij latere overdrachten van land wordt soms, maar lang niet altijd, in de oorkonde 

de formule toegevoegd: 'behoudeliken den heer van Abcoude alle sijns rechts', hetgeen 

wijst op de verplichting tot het betalen van een tijns aan de heer van Abcoude als heer 

van Woudenberg5''. Anders dan de huiserventijnzen in het dorp, vinden we de tijnzen 

van de landerijen niet terug in de rekeningen van de Habsburgse landsheer, de 16e-

eeuwse rechtsopvolger van de heer van Woudenberg. Zij moeten dus in een vroeger 

stadium vervreemd zijn. 

Wij weten precies wanneer. In december 1442 verkocht Jacob van Gaasbeek en Abcoude 

de Woudenbergse tijnzen aan het Kartuizerklooster Nieuwlicht buiten Utrecht, dat 

men het farmilieklooster van de Van Abcoudes zou kunnen noemen"". De transactie was 

echter niet onbetwist, want mr. Jan Pot beweerde om onbekende redenen, ook rechten 

op de tijnzen te hebben. Waarschijnlijk zou hij ze tegenover het klooster niet hebben 

kunnen handhaven, maar hij was zo slim geweest ze aan de bisschop te verkopen. In 

1454 haalden de Kartuizers bakzeil en toonden zich bereid de rechten van Jan Pot en dus 

nu van de bisschop te erkennen, als de heer van Abcoude dat ook zou doen. Deed deze 

dat niet, dan zouden zij met hun erkenning wachten tot hij dood was88. En inderdaad, 

prior en convent lieten hun pretenties pas officieel varen toen Jacob van Gaasbeek als 

laatste van de Abcoudse familie, waaraan de Kartuizers zoveel te danken hadden, in 

1459 was gestorven 8'. Vier jaar eerder had bisschop Rudolf van Diepholt de tijnzen al 

geschonken aan de door hem gestichte twee vicarieën op het altaar van Sint Maarten 

en Sint Elizabeth van Thüringen in de dom'". Toen later de vicarieën door de Hervor

ming hun doel hadden verloren ontdeed de dom zich in 1630 van de tijnzen door ze te 
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verkopen aan Johan van Reede, heer van Renswoude, die ze enkele jaren in volle eigen

dom bezat tot er in 1642 na een goederenruil een leenband met de domproost werd 

geconstrueerd". 

De voornaamste bron waaruit wij de aard en de omvang van de tijns in het ontgin

ningsgebied van Woudenberg kennen, wordt gevormd door de oorkonden verband 

houdend met de transacties tussen 1442 en 1459 en een gespecificeerde lijst, die de 

namen van de tijnsplichtigen bevat met de grootte van hun landerijen, waarvoor zij op 

Sint Maarten in het jaar 1460 tijns moesten betalen aan de vicarieën in de dom ':. De 

i5e-eeuwse oorkonden hebben het over 968 tijnsplichtige morgens, de lijst uit 1460 

komt niet verder dan 964 morgen 2 hond, in 1630 blijkt het om 940 morgen te gaan en 

in 1642 nog maar om 914. De tijnsplichtige oppervlakte had dus de neiging in te krim

pen en in werkelijkheid was dit proces waarschijnlijk al verder voortgeschreden dan de 

officiële bescheiden suggereren. De lagetijnsbedragen werden blijkbaar steeds minder 

betaald. 

In hoeverre kwam het gebied waarop de tijnsverplichting rustte overeen met de gebie

den die door de heren van Woudenberg vanaf het midden van de 13e eeuw waren ont

gonnen? De schatting van 40 hoeven in 1133, herhaald in 1240, zal globaal zijn geweest. 

Voor veen- en komgrondontginningen elders, waar het begrote aantal hoeven in de 

naam is blijven voortleven (Tienhoven, Achthoven, enz.), geldt meestal dat de uiteinde

lijke oppervlakte de schatting bij het begin van de ontginning te boven gaat. In een 

woud zal het nog moeilijker schatten zijn geweest. Uit de lijst van 1260 blijkt dat de 

tijns één Franse schild per 15 morgen bedroeg (hetgeen neerkwam op 2 stuivers per 

morgen), waaruit opgemaakt kan worden, dat men met hoeven van 15 morgen reken

de. In dat jaar werd over 964 morgen (dus over 64 hoeven) tijns betaald, als volgt ver

deeld: Ekeris 260, de Wetering 221, Slabbendel, waarschijnlijk met inbegrip van Klein 

Ringelpoel, 151, Voskuilen 198, Overlaar en Huisstede 134. Het ontgonnen gebied, dat 

oorspronkelijk geschat was op 40 hoeven en vóór 1271 al 50 hoeven beliep, was dus uit

eindelijk nog veel groter uitgevallen. Eenmaal begonnen waren de heren van 

Woudenberg in het oosten met de ontginningen doorgegaan tot de bestaande zand

gronden van Amerongen en in het noorden tot waar zij de Leusdenaren op hun weg 

vonden. 

Volgens het minuutplan van het kadaster uit 1832 was (omgerekend in morgens) het 

geheei van Ekeris en de Wetering 522 morgen groot, Slabbendel met Klein Ringelpoel 

207 morgen, het geheel van Voskuilen, Overlaar en Huisstede 555 morgen. Samen dus 

1284 morgen, voor de middeleeuwse situatie een absoluut maximum. Als we echter 

bedenken dat Voskuilen, Overlaar en Huisstede een onbekend aantal morgens bevat

ten, die bij de ontginning al bestonden, onder Amerongen ressorteerden en geen ont-

ginningstijns betaalden, dat verder volgens de leenregisters ongeveer honderd morgen 

land van de heren van Abcoude in leen gehouden werd, die ook geen tijns betaalden, 

dan moet de conclusie wel zijn dat in 1460 verreweg de meeste ontgonnen landen tijns 
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betaalden. Als we rekening houden met de constatering dat het aantal tijnsbetalende 

landen de neiging had in te krimpen, dan zijn we dicht bij een volgende conclusie, 

namelijk dat de tijnzen ooit wel op de gehele ontgonnen oppervlakte zullen zijn geves

tigd, behalve dan op enkele landerijen, die al vroeg in leen kunnen zijn gegeven. In 

Voskuilen, Overlaar en Huisstede geeft het verschil tussen de werkelijke grootte en de 

tijnsbetalende landen erin, ongeveer aan hoe groot het gebied was, dat ontgonnen 

werd, ten opzichte van de reeds bestaande hoger gelegen delen. 

De tijns was zeker een ontginningstijns en de landen die er aan onderworpen waren, 

werden overgedragen voor het gewone gerecht van schout en schepenen en niet na 

een formele opdracht dooreen tijnsheeraan een nieuwe bezitter in tijns gegeven, zoals 

bij landen bezwaard met hoftijnzen gebruikelijk was9 '. Het zullen de Van Rijningens 

zijn geweest die de tijns hebben ingesteld bij de ontginning in het midden van de 13e 

eeuw en hebben uitgebreid over de landen, die daarna tot in het begin van de 14e eeuw 

zijn ontgonnen. Toen later nog de drie hoeven ten noorden van Voskuilen na een 

meningsverschil met de buren van Leusderbroek in 1345 aan de heer van Woudenberg 

in leen werden gegeven, volgde wel een gedeeltelijke ontginning ervan, maar een ont

ginningstijns werd niet meer ingesteld. 

Het oude en het nieuwe gerecht 

De heer van Woudenberg bezat de rechtsmacht over de 40 hoeven, hoe groot die ook in 

werkelijkheid waren, op grond van het contract met de abdij van Sint Laurens uit 1240. 

Over de nederzetting zelf met omgeving was hem die waarschijnlijk al eerder toegeval

len. Nu doet er zich in de bronnen over Woudenberg een eigenaardig verschijnsel voor. 

Bij situering van stukken land of bij vermelding van de woonplaats van personen wordt 

vaak onderscheid gemaakt tussen het oude gerecht en het nieuwe gerecht. Beide 

begrippen waren geografisch bepaald en besloegen samen het gehele territorium van 

het gerecht of de heerlijkheid Woudenberg. In de legger van de bisschoppelijke belas

ting, die morgengeld werd genoemd, uit ca. 1446 is voor het eerst te zien welk deel van 

Woudenberg als het oude gerecht bekend stond en welk als het nieuwe gerecht94. Het 

laatste blijkt ongeveer de oude nederzetting te beslaan (de meent, het gebied dat de 

eng geweest zou kunnen zijn en het bisschoppelijke leen Cerestein) met de ontgonnen 

hoeven, waarop de ontginningstijnzen rustten. Het oude gerecht was het resterende 

deel van Woudenberg, dat tot nu toe nog in het geheel niet ter sprake kwam, dat wil 

zeggen de zandgronden ten noorden en ten zuidoosten van de ontgonnen hoeven, in 

1446 gespecificeerd als Ronselaar, Dashorst, Moershorst of Moors(t), Kouwenhove, 

Vlastuin, Lambalgen, Geitenbeek, Voorde, Klooster, 'Jan Quyntijnsgoet', Bruinhorst, 

Broek, Oudenhorst, Egdam, Davelaar, Landaas, Schothorst of Cinkelse weide en Rume-

laar. 

Het oude gerecht van Woudenberg wordt soms ook het oude gerecht van Amerongen 
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Parochie en gerecht in Woudenberg en Ame-

rongen. Tekening door Gerrit van Omme. 

genoemd, hetgeen een relatie van 

het desbetreffende gebied met 

Amerongen suggereert. Nu was die 

er zeker, want als landerijen in het 

oude gerecht kerkelijk worden ge

situeerd, dan is dat in de parochie 

Amerongen ' \ Landen in het nieu

we gerecht daarentegen blijken 

steeds te liggen in de parochie 

Woudenberg. De scheiding tussen 

het oude en nieuwe gerecht van 

Woudenberg werd dus bepaald 

door de parochiegrens, die Wou

denberg verdeelde. Toch duidt de 

betiteling oude respectievelijk 

nieuwe gerecht op een wereldlijk 

onderscheid en niet op een kerke

lijk. 

In het uitgestrekte Amerongen 

bestond sedert eeuwen een twee-

herigheid van de domproost van 

Utrecht en de heer van Abcoude, 

die daar elk hun eigen schout en 

hun eigen tijnsmeester hadden, 

wier gezagsrechten hier en daar 

wel door elkaar liepen maar toch in 

grote trekken geografisch waren bepaald "'. Van tijd tot tijd vangen wij iets op over 

onenigheid en misverstanden over en weer en het is in dit kader dat uit 1373 twee lijst

jes van grieven zijn overgeleverd, die de beide heren van Amerongen tegen elkaar had

den. De proost had als eerste punt op zijn lijstje staan: 'dat die here van Apcoude dat 

gericht van Westerwout, dat horet tot Ameronghen ter kerken ende tot denen recht tot 

Ameronghen, nu getogen hevet tot den recht end scependoem van Woudenberg"1. 

Deze grief maakt ten aanzien van Woudenberg heel wat duidelijk. 

Vóór 1373 had Cijsbert van Abcoude of zijn zoon Zweder blijkbaar een gedeelte van 

Amerongen, dat hier het Westerwoud wordt genoemd, aan de rechtspraak aldaar ont

trokken en toegevoegd aan het rechtsgebied van Woudenberg, dat hij sinds 1352 bezat. 

Natuurlijk moet dat Westerwoud al onder de Amerongse jurisdictie van de heer van 

Abcoude hebben gestaan, want een dergelijke overheveling zou niet mogelijk zijn ge-

Parochiegrens 
Grens onzeker 
Nieuwe gerecht van Woudenberg 
(parochie Woudenberg) 

Oude gerecht van Woudenberg 
(parochie Amerongen) 
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weest als de proost het er geheel of gedeeltelijk voor het zeggen zou hebben gehad. Zij 

kon pas plaatsvinden toen sinds 1352 Woudenberg dezelfde gerechtsheer had als het 

bewuste deel van Amerongen en moet bepaalde voordelen hebben meegebracht voor 

de heer van Abcoude en voor zijn onderzaten. 

Als wij juist zien hebben drie redeneneen rol gespeeld. In de eerste plaats betekende de 

tweeherigheid van Amerongen voor beide gerechtsheren een belemmering in hun zelf

standigheid en vooral voor de heer van Abcoude, die dan wel de jurisdictie over de 

bewoners van het Westerwoud bezat, maar dat was het kleinste deel van de bewoners 

van Amerongen als geheel'18. Onenigheid tussen beide schouten over het tijdstip van de 

rechtszittingen en over competentie ten aanzien van grond of personen was niet lan

ger aan de orde voor het gebied dat aan Woudenberg werd toegevoegd. In de tweede 

plaats was het gerecht Amerongen zeer uitgestrekt. Het meest noordelijke goed 

Moorst lag ruim 13 km van het dorp verwijderd. Vanaf verschillende locaties binnen het 

gerecht kon men makkelijker de dorpskern van Woudenberg bereiken dan die van 

Amerongen. Sommige bewoners van het Westerwoud moesten zelfs Woudenbergs ter

ritoir of de Leusdense enclave Donkelaar passeren om bij hun gerechtsplaats en 

parochiekerk te komen. In de derde plaats functioneerde er in Woudenberg al een sche

penbank'" en deze progressieve wijze van rechtspreken met meer waarborgen voor 

neutraliteit en doelmatigheid, moet Woudenberg voor de onderzaten van de heer van 

Abcoude in het Westerwoud aantrekkelijker hebben gemaakt dan Amerongen met zijn 

burengerecht. Zo de heer van Abcoude misschien ook in Amerongen een modern sche-

pengerecht heeft willen instellen, dan was dat onmogelijk als de domproost dwars lag. 

Terloops dient de aandacht gevestigd te worden op de benaming Westerwoud, die dus 

nog steeds bestond. De volledige naam komt overigens nog maar zelden voor en de 

gewone aanduiding in de 14e eeuw is 'het Woud' zonder meer. Alle goederen in het 

oude gerecht worden steeds gelokaliseerd in het Woud "l(). Interessant is dat de oude 

benaming niet meer sloeg op de ontgonnen hoeven, want daar was geen woud meer. 

Wat in 1373 het 'gericht van Westerwout' heet, was het 'oude gerecht (vroeger beho

rend tot Amerongen)', tegenover het 'nieuwe gerecht' dat juist de ontgonnen hoeven 

besloeg "". De benamingen oud en nieuw moeten afkomstig zijn van de heer van 

Abcoude. Voor hem was het gerecht in Amerongen oud bezit, toen hij in 1352 dat van 

Woudenberg erbij verwierf. Vanuit Woudenberg gezien was de feitelijke toestand net 

andersom, want aan de bestaande rechtskring Woudenberg werd door annexatie een 

deel van de rechtskring Amerongen toegevoegd. Een late bron uit 1665 geeft zelfs aan 

dat bij de samenstelling van het schepencollege van Woudenberg rekening werd 

gehouden met de woonplaats van de schepenen in de verschillende delen van het 

gerecht. Misschien was dat al vanaf de samenvoeging zo l02. 

Niet eenduidig is de situatie in Overlaar en Voskuilen. Uit de ontginningstijnzen, die er 

op de meeste landerijen rustten en die oorspronkelijk aan de heren van Woudenberg 

toekwamen, mag worden afgeleid dat die landen vanuit Woudenberg zijn ontgonnen. 
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Dat betrof Voskuilerbroek, terwijl de hogere gronden van Oud-Voskuilen toen al 

bestonden en tot Amerongen behoorden. Goederen in Voskuilen worden dan ook 

meestal gesitueerd in het nieuwe gerecht, maar een schepen die in Voskuilen woonde, 

blijkt in 1669 te ressorteren onder het oude gerecht '03. Ook in Overlaar wordt enkele 

malen een erf in het oude gerecht gesitueerd '"'. Dat de heer van Abcoude daar als heer 

van Amerongen oude rechten had, blijkt uit het feit dat hij er lang vóór 1352 een goed in 

leen gegeven had aan Elias van Woudenberg. In 1339 verklaarde Agnes van den Berge, 

toen waarschijnlijk diens weduwe, dat de heer van Abcoude bij oorkonde had toege

staan dat zij vruchtgebruik genoot 'aen dien goede tot Oeverlaer' "". Voor de vestiging 

van vruchtgebruik op lenen was toestemming van de leenheer vereist en Elias van 

Woudenberg moet de heer van Abcoude als zijn leenheer daar indertijd om hebben ver

zocht. 

Ook al is de grens tussen het oude en het nieuwe gerecht in Voskuilen en Overlaar dan 

niet exact te trekken, duidelijk is dat oudtijds de heren van Woudenberg in het bezit 

waren van de jurisdictie in het nieuwe gerecht en van de ontginningstijnzen in de hoe

ven, die deel uitmaakten van het nieuwe gerecht. In het oude gerecht van Woudenberg 

hieven zij geen ontginningstijnzen. Daar bezat de heer van Abcoude vanouds de rechts

macht als één der heren van Amerongen en hief er hoftijnzen. Het oude gerecht 

behoorde tot de parochie Amerongen, terwijl het nieuwe gerecht samenviel met de 

parochie Woudenberg. 

De kampontginningen en de hoftijnzen 

Al lang voordat het oude gerecht (van Amerongen) werd samengevoegd met het nieu

we gerecht (van Woudenberg), hielden onderhorigen van het domein Amerongen zich 

bezig met de ontginning van gemene gronden rond het dorp, na meentverdelingen op 

basis van het waarschapssysteem ""'. Wat in Amerongen onder meent werd verstaan, 

dekte echter niet alle gemene gronden van het uitgestrekte (vroegere) domein. De bos

sen op en over de Heuvelrug vielen er niet onder, meentverdelingen vonden daar niet 

plaats en het waarschapssysteem verbonden met de bouwlanden en de collanden bij 

het dorp gold er slechts in theorie ! 'r. Sommige onderhorigen van de domein heren moe

ten echter al vroeg de Heuvelrug zijn overgetrokken en in het Westerwoud aan de over

zijde van het beekje de Groep individueel boerderijtjes hebben gesticht en stukken bos 

er omheen hebben ontgonnen voor een boerenbedrijf. Dat waren zogenaamde kamp

ontginningen ('campe' betekent akker), onregelmatig en blokvormig verkaveld, goed 

voor één bedrijf. Op het hoogstgelegen deel richtten zij hun akkers in en op de lagere 

delen de weiden, met meestal de boerderij er tussen. De vele toponiemen met -laar 

(intensief benut bos) en -horst (hoogte), die we in dit gebied aantreffen, herinneren 

nog aan deze pionierstijd. Hoewel nog in de 14e eeuw in algemene zin waarschappen in 

bossen en venen worden vermeld als verbonden aan landen bij het dorp ;"s, is er geen 
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De kampontginningen aan de Lunterse Beek. Tekening door Gerrit van Omme. 

enkel blijk van een verbinding van de kampontginningen, die in de bossen over de 

Heuvelrug ontstonden, met landen waar dan ook rond het dorp. Ook geografisch was 

er over Amerongs territoir slechts een verbinding via een omweg, omdat Leersum, 

waaronder het gehucht Ginkel, ver naar het noordoosten tot aan het beekje de Groep 

reikte. 

In het Woud aan de zuidkant van de Lunterse beek, tussen de grens met M a ars bergen 

in het westen en de grens met Renswoude in het oosten, ontstond een reeks aan elkaar 

grenzende kampcomplexen, die in tweede instantie werden uitgebreid door de aanleg 

van kavelstroken in het lage broekland dat als wei-, hooi- en plagland in bezit werd 

genomen '"". Het verkavelingspatroon van deze langgerekte opstrek naar het zuiden 

vertoont variaties, maar is veel strakker dan in de oorspronkelijke kampcomplexen, die 

een enigszins ronde vorm hadden. Aan de begrenzingen is te zien dat men rekening 

moest houden met eikaars buren; zij zullen in de loop van de tijd in onderling overleg 

zijn vastgesteld. Al deze kampontginningen met opstrek hadden een eigen naam, van 

west naar oost: Rumelaar, Landaas, Davelaar, Egdam, Lambalgen, Broek, Vliet en 

Bruinhorst. Wat de eindgrens van de opstrek betreft, die was vanaf Landaas naar het 

oosten gegeven in het watertje de Groep, alleen voor Rumelaar gold dat niet. Dit goed 

strekte zich in het zuiden dan ook uit tot over een heideveld tegen de grens met 

Leersum, dat in de i8eeeuw nog ongecultiveerd lag en toen Molshof werd genoemd. 
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Het goed Vliet. Tekening door E. Buytendijck, 1628. HUA, dom, nr. 1920. 

Het erf Toeslag in het goed Vliet. Tekening door W. Schillincx, ca. 1628. HUA, dom, nr. 1920. 

Voor de datering van deze kampontginningen met opstrek staan ons maar weinig 

gegevens ten dienste. Rumelaar wordt genoemd in 1242, als het Utrechtse kapittel van 

Sint Pieter de tienden van dit gebied in pacht geeft aan de abdij van Berne, die een 

proosdij had in het aangrenzende Maarsbergen "". Daaronder ressorteerde in het noor

den ook Ruvoort, al in 1133 genoemd als begrenzing van de 40 hoeven. Dit gebied had 

eenzelfde verkavelingsstruktuur als de aangrenzende kampontginning Rumelaar, 

zodat ook deze ontginning wel kan opklimmen tot de 12e eeuw. In de 18e eeuw lag het 

westelijk gedeelte van de kampontginning Rumelaar zelfs op Maarsbergens territoir, 

maar dat lijkt niet de oorspronkelijke toestand weerte geven. 

De ten oosten van Rumelaar ontgonnen goederen worden nergens in i3e-eeuwse bron

nen genoemd, maar in het begin van de 14e eeuw verschijnen enkele personen, die hun 

naam er al aan hebben ontleend: de gebroeders Gert en Gijsbert van Egdam en Gerard 

van Bruinhorst ' " . In het verkavelingspatroon is te zien dat van het hoevestrokencom-

plex Rumelaar het goed Schothorst of Ginkelse weide is afgescheiden en van het com

plex Lambalgen het goed Oudenhorst. Deze afgescheiden goederen hadden dus geen 

eigen kampen aan de Lunterse beek. Misschien is het toevallig dat de afgescheiden 

goederen beide met een -horsttoponiem werden aangeduid en mogen we er niet uit 

afleiden dat de toponiemen met -horst in dit gebied uit een wat latere tijd zouden da

teren dan bijvoorbeeld de namen met -laar, maar ook voor Bruinhorst als het meest 

oostelijke van de kampontginningen met opstrek, tegen Renswoude aan, zou het wel 
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kunnen opgaan. Gezien de ervan afgeleide persoonsnaam bestond dit goed echter al in 

de late 13e eeuw en globaal mag het ontstaan van de kampontginningen met opstrek 

ten zuiden van de Lunterse beek dan ook gedateerd worden in de 12e en 13e eeuw. 

Waarschijnlijk zijn er twee uitzonderingen: de goederen Broek en Vliet. Het laatste 

goed ligt ingeklemd tussen Broek en Bruinhorst en uit de configuratie mag afgeleid 

worden, dat het later is ontgonnen dan deze aangrenzende goederen. Broek behoorde 

in 1438 aan de heer van Abcoude "2 en Vliet in 1424 voor een deel, dat als 'toeslag' wordt 

aangeduid, aan de domproost "'. Die aanduiding, later zelfs als eigennaam gebruikt, 

wijst op een verdeling, waarop ook het feit betrekking kan hebben dat uit Vliet zowel 

aan de domproost als aan de heer van Abcoude en zelfs nog aan anderen hoftijnzen 

werden betaald. Broek en Vliet zullen zijn ontstaan uit veenachtige broekvelden, die op 

een gegeven ogenblik zijn verdeeld met het oog op ontginning, waarbij beide Ame-

rongse grondheren hun recht opeisten. 

Behalve de verzelfstandiging van Schothorst en Oudenhorst, vond zowel in de middel

eeuwen als daarna herhaaldelijk splitsing van de goederen plaats in meer bedrijfseen-

heden. Zo werd Rumelaar in de loop van de tijd gesplitst in Groot Rumelaar, Tweede 

Rumelaar, Klein Rumelaar en Oud Rumelaar of Ringelpoel. Groot Rumelaar was het oor

spronkelijke goed en, evenals Tweede Rumelaar, gelegen in het ronde complex van 

kampen aan de beek, terwijl Oud Rumelaar en Klein Rumelaar evenals Schothorst in de 

strookverkaveling lagen en dus van later tijd zullen dateren. Zij besloegen een grotere 

oppervlakte, waarschijnlijk omdat aan deze boerderijen in de tijd van de afsplitsing nog 

veel onontgonnen land behoorde. Oud Rumelaar of Ringelpoel was een leen van de 

heer van Abcoude, in 1370 omschreven als 'dat goet te Rumelaer dat Ghijsbrecht Buys 

van ons hout' Ul. Het aan Rumelaar grenzende goed Landaas was in de 14e eeuw 

gesplitst in twee delen, die beide in leen gehouden werden van de heer van Abcoude, 

maar de herkomst was verschillend. Het ene deel was een Woudenbergs leen, het 

andere een Amerongs leen. Groot Landaas of Rozendaal, 'mit den blochuse', werd in 

1368 in leen gegeven aan Gerrit Quint van Landaas als opvolger van zijn vader Quint, 

die er indertijd nog mee beleend was door de heer van Woudenberg " \ Klein Landaas 

werd omstreeks diezelfde tijd in leen gegeven aan Jacob van Landaas als opvolger van 

zijn vader Arnoud '": Groot Davelaar en Klein Davelaar komen als twee tiendblokken 

voor in 1398. In 1484 is sprake van Groot Egdam en Klein Egdam, maar al in 1412 werd 

het goed in twee helften in tijns gegeven "7. Lambalgen wordt in de legger van het 

morgengeld uit ca. 1446 onderscheiden in Groot Lambalgen, Lutteke Lambalgen en 

'noch een Lambalge'. Dat laatste goed (later Klein Lambalgen genoemd) behoorde niet 

tot de kampontginningen met opstrek, maar lag aan de noordkant van de Lunterse 

beek. 

Daar, tussen de Lunterse beek en de weg van Woudenberg naar Scherpenzeel, lagen 

eveneens kampontginningen, maar zonder de typische opstrek. Ter hoogte van het 

goed Davelaar lag ten noorden van de beek het goed Klein Vlastuin, daaraan grenzend 
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Het goed Egdam. Tekening door Jan Rutgersz. van den Beren, 1601, kopie door Hendrik Ventrale, 1624. HUA, Oudmunster, nr. 93}, 6 

en 7. 

naar het oosten het al genoemde Klein Lambalgen, verder oostelijk Geitenbeek, Voorde 

en Klooster of Kloosterhegge. De laatste twee goederen raakten in het noorden het 

dorp Scherpenzeel en werden in de 16e eeuw wel samengevat onder de naarn Holvoet. 

Ingeklemd tussen de Lunterse beek en de grens met Scherpenzeel waren deze ontgin

ningen waarschijnlijk minder oud dan de (oudste) kampontginningen met opstrek aan 

de zuidzijde van de beek. Zij komen alle na elkaar voor in de legger van het morgengeld 

van ca. 1446, maar kunnen aanzienlijk ouder zijn 118. Voorde en Klooster waren lenen 

van de heer van Abcoude, waarvan de eerste belening bekend is uit 1377 ' '', Vlastuin 

komt voor als tiendblok van het kapittel van Sint Pieter in 1398, Geitenbeek met Klein 

Lambalgen vormden een tiendblok in 1419 12°. Het verband van Klein Lambalgen met het 

overige Lambalgen ten zuiden van de beek, is niet geheel helder. In 1419 wordt het 'een 

deel van Lambalgen' genoemd, hetgeen reden geeft aan de veronderstelling dat Klein 

Lambalgen vanuit het eigenlijke Lambalgen is ontgonnen. 

Ten noorden van deze goederen strekte zich Scherpenzeel uit, dat een zelfstandige 

parochie was en een eigen gerecht had, waar de twee Amerongse heren het niet voor 

het zeggen hadden. Ten noordwesten lag een gebied tussen Scherpenzeel in het oosten 

en Voskuilen in het westen, met daarin de goederen Groot Vlastuin, Donkelaar, 

Sniddelaar, Droffelaar en Wormshove, die niet vanuit Amerongen zullen zijn ontgon

nen, omdat zij noch wereldlijk noch kerkelijk tot Amerongen behoorden. Als ressorte

rend onder de parochie Leusden vormden zij kerkelijk een enclave in de parochie 
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De goederen ten zuiden van de Moorser Beek en de Leusdense enclave Donkelaar. Tekening door Gerrit van 
Omme. 

Amerongen. Wij komen er straks op terug. Ten noorden van dit gebied en van Voskuilen 

lagen enkele goederen die weer volledig Amerongs waren. Ook deze waren ontstaan 

uit kampontginningen, die zich naderhand hadden uitgebreid, maar niet in de typische 

vorm van hoevenopstrek. Het waren Moorshorst, ook wel Moors of Moorst genoemd, 

Kouwenhove, Ronselaar en Dashorst. Moors lag in het uiterste noorden van het 

Amerongse grondgebied aan de Moorser beek, die de grens met Leusden vormde. De 

goederen komen voor in de legger van het morgengeld uit ca. 1446, maar vormden 

reeds tiendblokken in 1398 '2'. De oudste vermeldingen betreffen Moorshorst en 

Ronselaar in 1358 122, maar de persoon van Jordaan van Ronselaar komt al voor ca. 

1313 12'. Gezien dit voorkomen en de on regelmatige blokvormige verkaveling lijken deze 

kampontginningen uit de 13e eeuw of vroeger te dateren, maar tekstuele gegevens om 

dit te bewijzen zijn er niet. Splitsing van de goederen vond in de loop van de tijd ook 

hier plaats. Zo komen in 1531 (Groot) Ronselaar en Klein Ronselaar voor, in 1563 Groot 

Moorst, Klein Moorst en Middel Moorst124. 

Verreweg de meeste kampontginningen waren onderworpen aan de verplichting tot 

het betalen van een erfelijke tijns aan een van de heren van Amerongen of aan beide. 

De domproost ontving tijnzen uit Davelaar, Rumelaar, Bruinhorst en Vliet m, de heer 
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van Abcoude uit Rumelaar, Egdam, Vliet, Lambalgen, Bruinhorst, Geitenbeek met Klein 

Lambalgen, Holvoet, Moorst, Dashorst, Ronselaar en Kouwenhove 126. Deze tijnzen 

waren geen ontginningstijnzen, zoals in het Woudenbergse ontginningsgebied van de 

40 hoeven, maar hoftijnzen, oorspronkelijk opgebracht in het hofrechtelijk verband 

van het domein Amerongen. Beide heren hadden een tijnsmeester die een tijnsgerecht 

voorzat, ten overstaan waarvan opdracht en intijnsgeving plaatsvond. Ook nadat de 

heer van Abcoude een deel van het gerecht Amerongen onder het gerecht Woudenberg 

had gebracht (het oude gerecht), bleven de beide tijnsgerechten van Amerongen ook 

voor het gebied dat aan Woudenberg was toegevoegd in werking l27. Er kwam geen 

afzonderlijk tijnsgerecht van de heer van Abcoude in Woudenberg, maar zijn enige 

tijnsgerecht bleef zetelen in Amerongen 128. 

In de verplichting tot het betalen van hoftijns uit de ontgonnen landen rond het dorp 

Amerongen zowel als uit de kampontginningen in het Woud komt de onderhorigheid 

van de ontginners aan de heren van Amerongen tot uiting. Omdat de berichten over 

tijnsverplichting pas dateren uit de tijd lang na het begin van de ontginning, lijkt het of 

die verplichting rustte op het goed in zijn geheel, al of niet gesplitst, maar in sommige 

gevallen blijkt maar een deel tijnsplichtig. Dat was bijvoorbeeld zo bij Klein Rumelaar, 

bij Klein Davelaar en bij de helft van Moorst, in 1531 gespecificeerd in 'tweesteden 

Muerst' en 'dat derde Muerst' '2'. In die gevallen betrof het uitbreidingen van de oor

spronkelijke ontginning en was die zelf (Groot Rumelaar, Groot Davelaar en Groot 

Moorst) niet tijnsplichtig. Dat zou er op kunnen wijzen dat de eerste ontginners in het 

Woud handelden uit particulier initiatief en aan de aandacht van de Amerongse heren 

zijn ontsnapt en dat die zich pas later bewust zijn geworden van wat er in het Woud 

onder hun zeggenschap gebeurde en tijnzen gingen vestigen. De heer van Abcoude ver

reweg de meeste. Ten noorden van de Lunterse beek kwam zelfs geen enkele tijns aan 

de domproost toe. De zeggenschap van de heer van Abcoude moet daar het grootst zijn 

geweest, hetgeen wordt geïllustreerd door het gemak waarmee hij in het derde kwart 

van de 14e eeuw dat deel van Amerongen aan zijn gerecht van Woudenberg kon toe

voegen. 

De heer van Abcoude moet ook al vroeg bepaalde goederen in het Woud in eigendom 

hebben verkregen, zodat hij die in leen kon uitgeven (Oud Rumelaar of Ringelpoel, 

Klein Landaas, Dashorst, Voorde en Klooster) of zelfs in eigen beheer kon houden (Broek 

en Oudenhorst""). Daaruit mag niet afgeleid worden dat hij als heer van Amerongen 

bij de ontginning van deze goederen betrokken was en evenmin mag dat voor de heer 

van Woudenberg, die Groot Landaas in leen kon uitgeven. Vermoedelijk hebben zij die 

goederen pas na de ontginning verworven. De domproost had in het Woud geen lenen, 

maar bezat in de 15e eeuw wel een goed in Voorde in eigendom '31 en het deel van het 

goed Vliet dat Toeslag werd genoemd. Ten aanzien van het laatste goed is enige be

trokkenheid van de domproost bij de ontginning wel waarschijnlijk, zoals wij al op

merkten. 
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Al waren de domproost en de heer van Abcoude zeker ooit de enige tijnsheren, in de 

loop van de tijd zijn er andere tijnsgerechtigden bijgekomen, want sommige landen 

waren (tevens) tijnsplichtig aan het huis Amerongen, andere aan het huis Beverweerd 

en nog weer andere aan het huis Natewisch. Ook hier betrof het hoftijnzen en al is de 

herkomst ervan duister, dat ze afgeleid moeten worden van een van de Amerongse 

heren lijkt evident en dan eerder van de heer van Abcoude dan van de domproost132. 

Aan het huis Amerongen kwam vanouds slechts één tijns toe en wel uit een kwart van 

het goed (Klein) Vlastuin, waarvan de eerste intijnsgeving bekend is uit 1472. Het huis 

had toen al een eigen tijnsgerecht'". Het eerste bericht over een tijns verschuldigd aan 

Beverweerd betreft Klein Lambalgen in 1403 l3>. De intijnsgeving vond plaats na 

opdracht door de vorige tijnsman, zodat de tijnsgerechtigdheid van Beverweerd zeker 

opklimt tot in de 14e eeuw. Helaas dateren de daarop volgende gegevens over Bever-

weerdse tijnzen pas uit de tweede helft van de 18e eeuw, omdat vroegere tijnsregisters 

verloren zijn. Dan blijken er tijnzen betaald te worden uit Broek, Vliet, Klein Lambalgen, 

Geitenbeek en 'Coudijs geleegen op den Holevoet' " \ Aan het huis Natewisch kwamen 

volgens i7e-eeuwse gegevens tijnzen toe uit de goederen Lambalgen, Vliet, Broek en 

Klein Rumelaar"6. Sedert wanneer is onbekend. 

Opvallend is dat uit Broek en Vliet tijnzen gingen naar Beverweerd en Natewisch, ter

wijl ook de domproost en de heer van Abcoude daar hun rechten hadden verzilverd. Het 

duidt opnieuw op een verdeling en ontginning met verschillende gerechtigden. De tijns 

van het huis Amerongen en de overige Beverweerdse tijnzen rustten op de goederen 

ten noorden van de Lunterse beek, alleen het huis Natewisch had twee tijnzen in de 

kampontginningen ten zuiden van de beek, die tot de oudste behoren. 

Binnen de ontginningseenheden in het Woud bleven nog lang ongecultiveerde delen 

bestaan. In 1377 bevatte het goed Oud Rumelaar of Ringelpoel 'bouwelant, heyde, 

weyde, bosch ende vene' i r . In 1413 werd de helft van Moorst door het tijnsgerecht van 

Abcoude in tijns gegeven 'met bodem ende boerde, heyde, weyde, veen, wilt ende 

tam'"8 , in Egdam en Davelaar lag nog in 1525 onafgepaald broekland ,w. Het erf Toeslag 

in het goed Vliet bevatte in 1556 nog 'hey ende wey ende ander landen bequaem om 

allenskens aen te maken' "". Bij een verpachting van Oudenhorst werd in 1553 bepaald 

dat de pachter 'geen broecklandt meer [mocht] brecken mytter ploech ofte besayen' '•". 

Ook lagen er tussen de kampontginningen hier en daar kleine meenten, die in gebruik 

waren bij de aangelanden, zoals de niette lokaliseren 'Maurijcxe meent' l i2. Een speci

aal geval was de meent in de drie hoeven. 

De drie hoeven land, gelegen ten noorden van Voskuilen en ten westen van Moorst en 

Ronselaar, die Jan van Culemborg als heer van Woudenberg in 1345 van de bisschop in 

leen had ontvangen ter beëindiging van zijn grensgeschil met de Leusdenaren, werden 

slechts gedeeltelijk ontgonnen. Het resterende deel was nog in de 15e eeuw als meent 

in gebruik bij de aangelanden. Dat waren zowel degenen die land bezaten in het inmid

dels wel ontgonnen deel van de drie hoeven als degenen die de aangrenzende goede
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ren Moorst en Ronselaar in bezit hadden en daaruit hoftijns betaalden aan de heer van 

Abcoude als heer van Amerongen. Deze ging de drie hoeven beschouwen als een soort 

aanwas van zijn Amerongse rechten, bracht ze onder het hoftijnsregime en liet ze val

len onder het oude gerecht in plaats van onder het nieuwe gerecht, wat historisch juis

ter geweest zou zijn. Zo gaf hij in 1424 een stuk land in hoftijns, 'gheheten die meente 

gheleghen aen die nederste side van der Moershorst',", en zo komt Ronselaar onder 

het oude gerecht voor in de legger van het morgengeld uit ca. 1446 met de toevoeging 

'endeden uutslach', waarmee eveneens een stuk van de meent in de drie hoeven wordt 

bedoeld '|/|. In 1433 droeg Gerrit Soes voor het tijnsgerecht van Abcoude een kamp land 

op 'mitter ghemeenten die daer toe behoert' "5. Deze kamp, die gesitueerd wordt 'bi 

Vosculen', was een van de stukken land van de drie hoeven, die wel ontgonnen waren 

en de opdracht voor het tijnsgerecht betekent dat de heer van Abcoude niet alleen de 

stukken meent, die aan Moorst en Ronselaar waren toegevoegd onder het hoftijnsregi

me had gebracht, maar het geheel van de drie hoeven. De notie van wat historisch tot 

Voskuilen behoorde, vervaagde in de loop van de tijd. Werd het overgedragen land met 

de meent in 1433 nog gesitueerd 'bi Vosculen', later werd zelfs het aangrenzende 

Ronselaar onder de noemer Voskuilen gebracht 14<\ 

Het is duidelijk dat de meent in de drie hoeven een geheel ander karakter had dan de 

meent, die als gemeenschappelijke weide in gebruik was bij de dorpsgenoten van 

Woudenberg, en in het algemeen niets te maken had met meenten bij dorpen, die vol

gens het waarschapssysteem in gemeenschappelijk gebruik waren bij degenen die 

grond hadden op de centrale engen. Wel trof men in de kampontginningen ook engen 

aan, particuliere engen wel te verstaan, die het bouwland binnen een goederencomplex 

betroffen, zoals wij er hiervóór al een zijn tegengekomen bij het goed Henschoten M7. 

De parochie en het tiendrecht 

Het voorkomen van Giselbrecht, pastoor van Woudenberg, in 1355 geeft aan dat ertoen 

een kerk was en dat er een afzonderlijke parochie Woudenberg bestond ' s. Hoelang al 

is onbekend, maar het ligt voor de hand dat de kerkstichting heeft plaatsgevonden 

omstreeks het midden van de 13e eeuw in het kader van de ontginning en de uitgifte 

van de huiserven. Niet vroeger, want de al eerder bestaande nederzetting in het bos 

moet zeer klein zijn geweest, net als Maarn en Maarsbergen waar ook geen kerken wer

den gesticht. De kerk van Woudenberg werd toegewijd aan Sint Catharijne, een 

patroonheilige die in de 13e eeuw in trek was bij de adel '4'. Wij zien dan ook de Van 

Rijningens als de initiatiefnemers voor de stichting van de kerk en de vorming van een 

eigen parochie, bedoeld voor de vergrote nederzetting. 

Geografisch gezien komen er drie oude kerken in aanmerking waarvan de Sint-

Catharijnekerk in Woudenberg een dochterkerk kan zijn en tot wier parochie de neder

zetting tevoren kan hebben behoord: Amerongen, Doorn en Leusden. Alle tienden, 
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De kerk van Woudenberg. Pentekening door LP. Serrurier, J730. HUA, TA, nr. 1064. 

zowel oude als novale, binnen de parochie Amerongen kwamen toe aan het kapittel 

van Sint Pieter te Utrecht 15°. Het is dus onwaarschijnlijk dat de nieuwe parochie 

Woudenberg van de parochie Amerongen zou zijn afgescheiden, want dan zouden de 

tienden daar ook aan dat kapittel hebben behoord. In de parochie Doorn was de dom

proost bezitter van de tienden en dat niet alleen in het gebied van zijn voormalig 

domein, naar eveneens in de nederzettingen Maarn en Maarsbergen, die in het bis

schoppelijke woud waren ontstaan 1S'. Kerkelijk ressorteerden zij onder de parochie 

Doorn. De domproost heeft op de tienden van Woudenberg nooit enig recht doen gel

den en dat betekent dat deze nederzetting in het woud, anders dan de twee andere, 

niet onder de parochie Doorn heeft geressorteerd. Blijft over de parochie Leusden, 

waaruit de nieuwe parochie Woudenberg inderdaad moet zijn ontstaan. 

De zeer oude kerk in het bisschoppelijk domein Leusden werd met de bijbehorende 

tienden door de bisschop al vroeg geschonken aan de abdij van Hohorst bij Amersfoort, 

in het bezit waarvan zij voor het eerst in 1028 voorkomt. Later beschouwde de bisschop 

de tienden van de nieuw ontgonnen delen van Leusden als niet in de oorspronkelijke 

gift aan de abdij begrepen. Hij reserveerde ze deels voor zichzelf, gaf ze deels in erfelij

ke pacht aan de abdij van Sint Paulus te Utrecht als voortzetting van de abdij van 

Hohorst, en deels beleende hij er plaatselijke heren mee. Bij de 'cope'overeenkomst 

metdeSint-Laurensabdij in 1133 stelde hij de tienden van de 40 hoeven aan die abdij en 

haar drie compagnons in het vooruitzicht, maar doordat de ontginning toen niet slaag

de, achtte hij zich later niet meer aan het contract gebonden. Hij had dan ook geen 

boodschap aan de bepaling uit de erfpachtovereenkomst, die de abdij in 1240 met Filips 

van Rijningen sloot, dat in geval van ontginning van gedeelten bos de smalle tienden 
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aan Filips en zijn opvolgers zouden toekomen en de grove tienden aan de abdij. De bis

schop handelde ten aanzien van de Woudenbergse tienden, zoals hij deed met tienden 

elders in de parochie Leusden en gaf ze integraal in leen aan de plaatselijke heer. In de 

14e eeuw wordt het bisschoppelijk leen omschreven als 'alle die tienden die gelegen 

sijn in 't Wout ende to Woudenberch', dus zowel de tienden van de ontgonnen hoeven 

in het bos als die in oud-Woudenberg '52. Als Woudenberg oorspronkelijk tot de 

parochie Doorn zou hebben behoord, zoals Maarn en Maarsbergen l53, en de domproost 

er tiendheer was geweest, dan zouden tienden, die van de bisschop in leen werden 

gehouden, er niet denkbaar zijn geweestl54. 

Vaak kwam aan de feitelijke bezitter van de tienden ook het patronaatsrecht van de 

kerk toe en in Woudenberg was dat waarschijnlijk eveneens het geval. De abdij van Sint 

Paulus was in het bezit gebleven van het patronaat van alle dochterkerken van Leusden 

met uitzondering van Amersfoort, waar het stadsbestuur de patronaatsrechten uitoe

fende, en van Woudenberg. Wij nemen aan dat ook in Woudenberg de abdij aanspra

ken op de kerk heeft doen gelden, maar dat zij niet op kon tegen de positie die de Van 

Rijningens hier van meet af aan innamen, omdat zij de kerk gesticht hadden en de 

fondsen voor de instandhouding ervan hadden verschaft en gewoon omdat zij machtig 

waren. Na de dood van Jacob van Gaasbeek als laatste heer van Woudenberg in 1459 zal 

het patronaatsrecht, evenals het gerecht en de tienden, zijn overgegaan op de bis

schop, zodat het na de overdracht van het wereldlijk gezag, in 1540 voorkomt in het 

bezit van keizer Karel V155. 

De tienden in de parochie Woudenberg, die door de heren van Woudenberg als bis

schoppelijk leen werden gehouden, worden in 1459 in blokken gespecificeerd: 'die 

Weteringesche tiende, Over-Eyckrijstiende, Neder-Eyckrijstiende, Slabbendelstiende, 

Voscuylen, Huysteden, Mathijstiende, Nywenhuystiende en Brunenhoeve' %. Na ver

schillende splitsingen in de loop van de tijd blijken de tienden in 1733 verdeeld te zijn in 

46 blokken '57. Het geheel van deze tienden, die ooit in bezit waren van de heren van 

Woudenberg, blijkt ongeveer samen te vallen met het nieuwe gerecht, dus met de 

oude kern en het gebied van de ontginningstijnzen. 

Het gebied daar buiten, de landen van het oude gerecht deel uitmakend van de 

parochie Amerongen, was tiendplichtig aan het kapittel van Sint Pieter te Utrecht, 

waaraan ook de overige tienden in Amerongen moesten worden betaald. Dat was al zo 

in 1215 15S. In de rekening over 1370 worden de tienden in het oude gerecht tezamen 

genoemd 'décime de Woude', maar in 1398 worden ze gespecificeerd in de blokken 

Rumelaar, 'Coppen goet van Landaes, Gheryt Quintsgoet', Groot Davelaar, Klein Dave-

laar, Egdam, Lambalgen en Oudenhorst, Vlastuin, Huisstede en Overlaar, Voskuilen, 

Ronselaar, Kouwenhove, Moorst, Dashorst15'. Opvallend is dat de tiendblokken zich 

richten naarde kampontginningen, waarbij Davelaar en Landaasal in twee blokken zijn 

gesplitst. Oudenhorst daarentegen, dat van Lambalgen was afgescheiden, komt hier 

nog met het oorspronkelijk goed als één tiendblok voor. Schothorst, dat ontstaan was 
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uit Rumelaar, komt niet voor maar was begrepen in het tiendblok Rumelaar, dat in erf

pacht gehouden werd door de abdij van Berne. In 1404 eiste de bisschop de tienden van 

Schothorst plotseling op, omdat het novale tienden zouden zijn, dus tienden van nieuw 

ontgonnen land, die overal in zijn diocees hem toekwamen. De abt van Berne moest 

zijn pretenties maar eens bewijzen. In 1407 deden scheidsrechters een uitspraak in het 

geschil, inhoudend dat het kapittel van Sint Pieter de tienden van 'Scothorst alias 

Ghinckelreweyde vel Vliedert' opnieuw met die van Rumelaar aan de abdij in erfpacht 

mocht geven "'". 

De kampontginningen Bruinhorst, Broek, Vliet, Geitenbeek en Voorde worden in de 

rekening over 1398 niet genoemd, maar verschijnen in de loop van de 15e of zelfs pas in 

de 16e eeuw als afzonderlijke tiendblokken: Geitenbeek met een deel van Lambalgen 

(Klein Lambalgen) in 1419, Bruinhorst en Vliet gezamenlijk in 1441, afzonderlijk in 1510, 

Broek ook in 1510 en Voorde in 1540 '6I. Toen bestonden ze al lang als ontginningseenhe-

den en aanvankelijk zullen de tienden in naburige blokken begrepen zijn geweest. 

Evenals ten aanzien van de grens tussen het oude en nieuwe gerecht en ten aanzien 

van de hoftijnzen was de situatie van Voskuilen, Overlaar en Huisstede ook met betrek

king tot de tienden niet eenduidig. Zij brachten tienden op zowel aan de heer van 

Woudenberg als aan het kapittel van Sint Pieter. Het tiendblok van Sint Pieter dat in 

1398 'Voscuul' wordt genoemd, wordt in 1540 samengenomen met Ronselaar in een 

C f 
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De tienden in Huisstede, toekomend het kapittel van Sint Pieter te Utrecht en de vrouwe van Nijenrode (rechtsopvolgster van de 
heren van Woudenberg). Tekening door Bernard de Roy, 1704. HUA, Sint Pieter, nr. 315. 
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tiend blok 'Ronselaer ende Oude Voskuyl'. Dit bevestigt onze vaststelling dat het oosten 

van Voskuilen (Oud-Voskuilen) al bestond en dus onderde parochie Amerongen ressor

teerde, toen het westen (Voskuilerbroek) vanuit Woudenberg werd ontgonnen en 

onder de parochie Woudenberg kwam te ressorteren. De latere scheiding tussen het 

oude en nieuwe gerecht moet zich ook hier aan de parochiegrens hebben aangepast. 

Ook in Overlaar kwamen de tienden aanvankelijk toe zowel aan de heer van 

Woudenberg als aan het kapittel van Sint Pieter, totdat Jacob van Gaasbeek, heer van 

Woudenberg, in 1444 zijn tienden genaamd Overlaar gelegen in de parochie Wouden

berg overdroeg aan Sint Pieter, zodat zij in het aangehaalde lijstje van de Woudenberg-

se tienden uit 1459 niet meer worden genoemd '61. Huisstede kende een soortgelijke 

verdeeldheid, die daar voortduurde. Een kaartje van Huisstede uit de 17e eeuw en één 

uit 1704 geven de percelen aan waarvan de tienden aan Sint Pieter behoorden en die, 

waaruit zij toekwamen aan de de rechtsopvolgers van de heren van Woudenberg l ö . 

Het geheel maakt een rommelige indruk, vooral omdat voorheen ongecultiveerde per

celen half om half gerekend werden. Dit gedeelde tiendrecht maakte soms een scheids-

rechterlijke uitspraak nodig, zoals de landmeter Bernard de Roy er één deed in 1704 en 

naar aanleiding daarvan een kaartje tekende. In het westen, langs de Zeegdijk, behoor

den de tienden echter onbetwist tot Woudenberg, zodat wij hier (en ten aanzien van 

Overlaar) eenzelfde conclusie suggereren als voor Voskuilen: toen er vanuit het westen 

(Woudenberg) werd ontgonnen, was er in het oosten al gecultiveerde grond aanwezig, 

die onder de parochie Amerongen ressorteerde. 

De gebieden Moors, Kouwenhove, Dashorst en Ronselaar ten noordoosten van het 

Leusderbroek ressorteerden vanouds onder de parochie Amerongen. De tienden kwa

men er toe aan het kapittel van Sint Pieter, de hoftijnsplichtigen vielen er onder het 

tijnsgerecht van de heer van Abcoude te Amerongen en het burengerecht van Ameron

gen was er competent, totdat de heer van Abcoude dit gebied in de tweede helft van de 

14e eeuw onder Woudenberg bracht als het oude gerecht. Alleen Dashorst moet ooit 

een minigerecht hebben gevormd H'1. De oude cultuurgrond in het oosten van Voskui

len, waarvan de tienden onder de parochie Amerongen werden gerekend, sloot bij het 

noordelijkste deel van de parochie Amerongen aan. Van de rest van de parochie Ame

rongen was dit noordelijke gebied inclusief Oud-Voskuilen echter gescheiden door een 

Leusdense enclave, die de goederen Donkelaar, Sniddelaar, Droffelaar, Wormshove 

en (Groot) Vlastuin omvatte. Ook deze goederen worden steeds gelokaliseerd in het 

Woud K'\ enkele ervan waren lenen van de heer van Abcoude, te weten Droffelaar, 

Wormshove en Sniddelaar '". In het oosten werd de enclave begrensd door 

Scherpenzeel, in het noorden, westen en zuiden door de parochie Amerongen (oude 

gerecht van Woudenberg), maar zelf ressorteerde het gebied onder de parochie 

Leusden "•". De tienden kwamen er oudtijds deels toe aan de domproost, deels aan de 

abdij van Sint Paulus. Zij waren in leen gegeven. Zo komt Hendrik Botter in 1391 voor als 

leenman van de proost van de tienden van Droffelaar, Nedergoer en Sniddelaar, waar-
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aan in 1400 een aantekening wordt toegevoegd: 'ende in Vlastune' "•*. In 1386 beleende 

de abt van Sint Paulus Herman van Lokhorst na de dood van zijn vader met de tienden 

van Donkelaar "''. De bisschop had in dit gebied een pachtgoed geheten Holhorst 'gele

gen in 't Wout', waarvoor hij in 1457 toestemming gaf tot onderverpachting, met de 

bepaling dat de begunstigde 'nyet to rechte staen en sail voir onsen scoute tot Loesden' l7°. 

Niet vermeld wordt waar de betrokkene dan wel te recht moest staan, maar dat was in 

Donkelaar zelf, dat een apart gerecht was van 173 belastbare morgens groot '"'. 

Waarschijnlijk bestond dit gerechtje al in 1331, maar het was geen bisschoppelijk leen 

en wie de gerechtsheer was, hebben wij voor geen enkel tijdstip kunnen achterhalen r2. 

In de legger van het morgengeld uit ca. 1446 worden de goederen Groot en Klein 

Donkelaar, Droffelaar, Sniddelaar, Vlastuin en Wormshove in het gerecht gesitueerd, in 

de legger van het oudschildgeld van 1536 bovendien de 50 morgen van Hol horst van het 

kapittel Ter Horst r ' , zodat het wel de gehele Leusdense enclave zal hebben omvat. In 

de 17e eeuw bestond het gerecht nog. In 1632 komen schout en geërfden van Donkelaar 

voor met betrekking tot een hofstede 'onderden gerechte van Doncklaer ende kerspele 

van Leusden', in 1634 is sprake van gerechtsluiden van Donkelaarm. 

De parochiegrens in het Woud, die Leusden van Doorn en Amerongen scheidde, kan 

oudtijds niet anders dan vaag zijn geweest en slechts bedoeld om mensen kerkelijk 

onder te brengen. Waar die ontbraken had een parochiale indeling geen zin. Deze situ

atie veranderde, toen mensen zich verspreid in het voormalige bos vestigden, stukken 

ervan ontgonnen en doordat van de ontgonnen en als bouwland gebruikte grond tien

den moesten worden betaald. Omdat tienden werden opgebracht in parochiaal kader 

was een fixatie van de kerkelijke grens noodzakelijk. Waar ontginning al vroeg, klein

schalig en tamelijk individueel plaatsvond, zoals in het Woud ten oosten van Wouden

berg, vermoed Broer, dat het de herkomst van de eerste bewoners uit de parochies 

Amerongen en Leusden is geweest, die bepaalde onder welke kerk ze bleven ressorte

ren m. Dit zou dan de Leusdense enclave in de parochie Amerongen verklaren, die te

vens een enclave was in het gerecht Amerongen (en later in het oude gerecht van Wou

denberg). Het ontbreken van Amerongse hoftijnzen in de enclave, die een relict waren 

van de onderhorigheid aan het vroegere domein Amerongen, pleit er voor dat de bewo

ners van de enclave nooit tot het grondgebied van dat domein hebben behoord. De 

lenen die de heer van Abcoude er had, behoeven niet van het Amerongse domein af

komstig te zijn, want de Abcoudse lenen in het oosten van Utrecht waren nu eenmaal 

zeer talrijk. Voor een oude verbondenheid met Leusden pleit het tiend recht van de abdij 

van Sint Paulus in een deel van de enclave, maar het tiendrecht van de domproost in 

het andere deel blijft een vreemd element. Het is niet vanuit Leusden te verklaren, 

maar zeker ook niet vanuit Amerongen, waar het tiendgebied van Sint Pieter geheel 

samenviel met de parochie. 

De parochiegrens van Woudenberg volgde de begrenzing van de vanuit Woudenberg 

ondernomen ontginningen. Waar de ontginningsgrens zich voor ons slechts vaag ma-
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nifesteert door een geleidelijke overgang naar de hogere grond, zoals in Huisstede, 

Overlaar en Oud Voskuilen, blijft ook de tiendgrens en daarmee de parochiegrens voor 

ons vaag. Waar de ontginningsgrens pas later werd gepreciseerd, zoals in Voskuilen 

door het graven van de 'laak' tussen Woudenberg en Leusden in het begin van de 14e 

eeuw, schikte ook de parochiegrens zich naar dit gegeven. Waar de parochiegrens met 

Leusden onredelijk dicht bij de nederzetting en de kerk van Woudenberg lijkt te lopen, 

zoals bij het Zuurbroek, komt dit doordat het hier een ontginning betreft, ondernomen 

vanuit Leusden en vallend buiten dejurisdictie van de heren van Woudenberg. De grens 

tussen de twee soorten tijnzen viel samen met de parochiegrens (en tiendgrens) tussen 

Amerongen en Woudenberg en tussen het oude en nieuwe gerecht. De Leusdense 

enclave betrof zowel de parochie als het gerecht en het gebied waarop hoftijnzen rust

ten. Al met al waren de parochiegrenzen en daardoor ook de gerechtsgrenzen in dit 

gebied tamelijk grillig. Waar ze dat niet waren, zoals op de Heuvelrug tussen 

Amerongen en Leersum en tussen Amerongen en Rhenen, waar geen mensen woon

den, zullen ze pas laat zijn gefixeerd. 
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