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De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december 1955, 
stelt zich ten doel: 
1. .Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van 

oudheidkundige aard betrekking hebbende op of gevonden 
in de gemeente Woudenberg en omgeving. 

2. Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van de 
gemeente Woudenberg. 

3. Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de gemeente 
Woudenberg in het verleden en heden. 

Secretariaat: P.D. de Kruif, Pr. Hendrikstraat 16, 
3931 BA Woudenberg, 
tel.: (033) - 2862675. 

Donatie minimaal ƒ 15,00 per jaar. 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van de 
stichting. 
Postgironummer 2057783. 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401. 

De Oudheidkamer aan de Schans nr. 20 is geopend op iedere 
tweede vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.30 uur. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of 
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de 
uitgeefster. 
ISSN: 0927 - 9792 
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BRONNEN UIT HET GEMEENTEARCHIEF 

In deze aflevering staan de lijsten van gehoefslaagden 
uit het archief van Schout en Heemraden centraal (num
mers 7 tot en met 13). 

Ontstaansgeschiedenis 
De zorg voor dijken, waterlopen en wegen was vroeger 
voornamelijk een lokale aangelegenheid. In de loop der 
tijd is deze zorg steeds meer een taak van de provin
cies, de waterschappen en het rijk geworden. De bijdra
gen werden niet in geld, maar in natura geleverd. Dat 
hield in dat de eigenaar of pachter een bepaald stuk 
dijk, weg of waterloop kreeg toegewezen, het zogenaamde 
slag. Hij was verantwoordelijk voor het onderhoud van 
dit stuk. De grootte ervan werd bepaald door de opper
vlakte grond die men bezat, het aantal "hoeven". Van
daar dat een slag ook wel hoefslag werd genoemd. Een of 
meer keren per jaar werden er inspecties of schouwen 
gehouden door het dorpsbestuur. In Woudenberg was een 
apart college hiermee belast, de heemraden onder lei
ding van de schout van het dorp. Een en ander was 
vastgelegd in schouwbrieven die bewaard zijn gebleven 
vanaf het midden van de zeventiende eeuw en zich nu in 
de gemeentelijke archiefbewaarplaats bevinden. Waar
schijnlijk hebben er eerdere exemplaren bestaan, maar 
die zijn niet bewaard gebleven. Ook werden er lijsten 
opgemaakt van degenen die een bepaald slag moesten 
onderhouden, de gehoefslaagden. In de eigentijdse 
bewoordingen noemde men dit schouwcedulen. De lijsten 
werden door schout, heemraden en bode gebruikt om na te 
gaan wie voor een bepaald slag verantwoordelijk was en 
om te zien of iedereen op de schouwdag aanwezig was. 

De lijsten 
Alleen die wegen en waterlopen werden verhoefslaagd die 
voor de dorpsgemeenschap, of een groot deel daarvan, 
van belang waren, dus niet alleen de aangrenzende 
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eigenaren, pachters of huurders. Voor de overige wegen 
en waterlopen zorgden degenen die er direct belang bij 
i I J  
lldUUfcMI . 

Op de eerste plaats was er de doorgaande weg van Scher-
penzeel naar Zeist door het dorp, Deze was in vijf 
stukken verdeeld. Het eerste gedeelte werd gevormd door 
de Voorstraat in het dorp. Het tweede gedeelte lag 
tussen het dorp (kruispunt De Poort) en Huissteden 
(inclusief de Huisstederdijk tot aan de grens met 
Scherpenzeel). Uit de omschrijving "beginnende aen't 
eijnde van Steenstraet" kunnen we opmaken dat de Voor
straat bestraat was. Het derde gedeelte werd gevormd 
door de Voorstraat tussen het dorp en de Stenen Brug 
(de brug over de Grift). Het vierde gedeelte liep vanaf 
de Stenen Brug tot voorbij de hofstede Henschoten (De 
Meent). Uit een besluit van schout en heemraden uit 
1722 blijkt dat dit gedeelte was verhoefslaagd overeen
komstig het aandeel van de hofsteden in het dorp die 
van oudsher gerechtigd waren in de dorpsweide, de 
Meent. Het laatste gedeelte werd gevormd door het 
Weverslag of Gemene Slag in de Holevoet op de toenmali
ge grens met Scherpenzeel. De naam Gemene Slag wijst 
hier ook op. Tegenwoordig ligt dit gedeelte helemaal 
binnen de gemeente Scherpenzeel. 

De Zegheweg was de tweede weg of dijk die was verhoef
slaagd. De Lambalgseweg en Laagerfseweg waren een 
buurwegen, wegen die door de aangrenzende bewoners 
onderhouden werden. De Ekris of "Ekerisserdijk" werd 
vanaf 1676 geschouwd. Dat gebeurde niet door schout en 
heemraden maar door de Heer van Groenewoude. Daarom 
vinden we er ook geen lijsten van in het archief van 
schout en heemraden. 

Dan geef ik nu een overzicht van de belangrijkste te 
schouwen waterlopen, met bijbehorende lijsten van 
gehoefslaagden. Een gedeelte van de Lunterse Beek onder 
Leusden werd door Woudenberg, Maarn en Maarsbergen 
gezamenlijk onderhouden. Dit gedeelte werd dan ook de 
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"Gemene Beek" genoemd. De Lunterse Beek onder Wouden
berg werd de Oude of Kromme Beek genoemd, vanaf de 
Grift tot aan de grens van Renswoude. Meestal was het 
onderhoud hier in twee gedeelten gesplitst: vanaf de 
Grift tot aan de Pothbrug (waar de beek onder de Stati
onsweg doorgaat) en vanaf de Pothbrug tot Renswoude. 

De Grift of Monnikenwetering en de Dwarswetering (aan 
de zuidkant van het landgoed Geerestein) stonden op één 
lijst. De laatste waterloop die onder de schouwbevoegd-
heid van schout en heemraden viel was de Heigraaf. 

Informatie 
De oudste lijst die in het archief nog aanwezig is 
dateert uit 1691. Bovenaan iedere lijst staat een 
omschrijving van het gedeelte wat verhoefslaagd was en 
een datum. Op de achterkant vinden we die datum nog 
eens. Veranderingen werden bijgehouden door de oude 
namen door te strepen en de nieuwe erbij te schrijven. 
Op de achterkant vinden we de jaartallen waarin de 
lijsten zijn bijgewerkt. Doorhalingen en tussenvoegin-
gen maken de lijsten er niet duidelijker op. Een pro
bleem dat schout en heemraden ook ervoeren zodat regel
matig nieuwe lijsten werden aangelegd. Tot in deze eeuw 
heeft dit systeem bestaan voor de waterlopen. Voor de 
wegen verdween het in de loop van de vorige eeuw. Op de 
lijsten treffen we de namen aan van de grondeigenaren 
en/of pachters. Het daadwerkelijke onderhoud zal meest
al door de pachter zijn verricht omdat hij ter plaatse 
woonde. Veel grondeigenaren woonden elders of waren 
instellingen (meestal in Amersfoort). 

Voor welke onderzoekers interessant? 
Voor mensen die op zoek zijn naar hun voorouders komen 
de registers van de Burgerlijke Stand (vanaf 1811) en 
de Bevolkingsregisters (vanaf 1850) in eerste instantie 
in aanmerking. In plaats van de Burgerlijke Stand 
moeten voor 1811 de Doop-, Trouw- en Begraafboeken 
gebruikt worden. Wat moet men echter als iemand niet in 
Woudenberg gedoopt, getrouwd of begraven is, maar er 
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toch gedurende enige tijd gewoond heeft? Verschillende 
belastingkohieren, zoals Haardstedegeld- of Oudschild-
geldregisters komen dan in aanmerking. Toch zijn deze 
ook maar over een beperkt aantal jaren aanwezig. De 
lijsten van gehoefslaagden leveren een continue stroom 
van gegevens op gedurende de gehele achttiende eeuw. 
Omdat bij het overgaan van de onderhoudsplicht de naam 
van de opvolger op dezelfde lijst voorkomt, is het ook 
bij patronymen mogelijk een familierelatie vast te 
stellen. Bij overlijden immers gaan eigendom en erf
pacht meestal op de kinderen over. De leesbaarheid is 
wel eens een probleem. Voor de oudste lijsten is kennis 
van het oud schrift gewenst. In de loop van de acht
tiende eeuw gaat het schrift steeds meer op ons schrift 
lijken. 

Voorbeeld 
Een fotokopie van zo'n lijst vinden op pagina 754-755. 
De datum links bovenaan is 20 juli 1709. Boven de namen 
staat: "Lyste vande personen int dorp die de weg, vande 
Steene brug, tot aan Heyschoten moeten helpen maken". 
In negentiende eeuws handschrift zien we aantekeningen, 
meestal transcripties van namen (omzetting in negen-
tiende-eeuws handschrift). Aan de zijkant is een 
strookje opgeplakt met een omschrijving van H.E.E. 
Lagerwey, zoon van burgemeester M. Lagerwey en notaris. 
Kennelijk heeft hij deze lijsten ook voor voorouderon-
derzoek gebruikt. 

A.F.M. Reichgelt. 
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ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 

Bij dit Mededelingenblad is een exemplaar bijgesloten 
van de Archeologische Kroniek van de Provincie Utrecht, 
uitgegeven door de Stichting Publikaties Oud-Utrecht. 
Als donateur van de Stichting Oud Woudenberg ontvangt u 
deze kroniek gratis. 

Deze kroniek is een eerste van een serie, er volgen nog 
uitgaven over de jaren 1990-91, 1992-93 en 1994-95. 
Deze volgende uitgaven zijn niet gratis, de verkoop
prijs in de winkel zal ƒ 12,50 gaan bedragen. Indien 
deze besteld gaan worden via een abonnement van de 
Stichting Oud Woudenberg dan bedragen de kosten per 
kroniek slechts ƒ 2,--. Het secretariaat van de Stich
ting Oud Woudenberg wil gaarne weten of er voldoende 
belangstelling is voor nemen van een abonnement op de 
nabestellingen, u kunt dit aangeven op bijgevoegd 
inschrijfformulier. Dit formulier gaarne vóór 15 janua
ri 1997 bezorgen bij de Werkgroep Publiciteit, p/a 
Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg. 

W. Berentsen. 

GESCHIEDENIS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

In 1997 zal door de Stichting Stichtse Historische 
reeks een schitterend boek worden uitgegeven over de 
geschiedenis van de provincie Utrecht, van de Prehisto
rie tot heden. Uitgebreid wordt verhaald over de Ro
meinse bezetting, de kerstening door Willibrord en 
Bonifatius, de opkomst en ondergang van Dorestad en de 
macht van de Utrechtse Bisschoppen die het Sticht rond 
1100 tot het middelpunt van de Noord-Nederlandse ge
schiedenis maakte. 
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Veel aandacht is er voor het hoe en waarom van de 
grootschalige ontginningen in de IIe en 12s eeuw: het 
ontwateren en omzetten in bouwland en veenwildernis, 
met als gevolg het ontstaan van geheel nieuwe dorpen. 
Talloze details worden gegeven over onder meer de bouw 
van de dom en andere kerken, de twee richtingen binnen 
de Hervorming (de libertijnen en de preciezen), de 
positie van Utrecht tijdens de Opstand tegen koning 
Filips II, de beweging van patriotten aan het einde van 
de 18e eeuw, de aanleg van de spoorwegen met de daarbij 
behorende strijd tussen particuliere en staatsonderne
mingen in de 19e eeuw en de prominente vertegenwoordi
ging van de NSB van Utrecht. 

De behandelde periode loopt tot halverwege de jaren 
zeventig, waarvan met name de verschuivingen in de 
politieke constellatie, met name op het platteland, van 
kerkelijke naar liberale partijen worden besproken. 

Kortom, in dit rijk geïllustreerde, driedelige werk van 
ruim 1.000 pagina's komen alle aspecten van de Utrecht
se geschiedenis aan de orde: de historisch-geografi-
sche, demografische, economische, sociale, politiek-
administratieve, institutionele, kerkhistorische en 
cultuurhistorische. Ook wordt aandacht besteed aan de 
relatie mens en milieu, die tot uitdrukking komt in 
ondermeer ontginningen in de Middeleeuwen, verveningen 
en droogmakerijen in de 16e-19e eeuw en een veranderend 
landschap door de verstedelijking in de 20e eeuw. 

Bij de totstandkoming van dit standaardwerk, waarin 
nieuwe vondsten en nieuwe opvattingen van de laatste 
jaren uitgebreid worden besproken, zijn vele auteurs 
betrokken. Het geheel staat onder leiding van een 
redactiecommissie met prof.dr. C. Dekker, oud-rijksar-
chivaris in de provincie Utrecht, als eindredacteur. 

De drie gebonden delen zullen verschijnen in het najaar 
van 1997. De verkoopprijs is ƒ 350,-- per set. Bij 
voorintekening bedraagt de prijs slechts ƒ 275,--, 
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waarvan ƒ 95,-- bij inschrijving en ƒ 180,-- bij afle
vering. Indien u belangstelling heeft voor dit stan
daardwerk dan kunt u dit aangeven op bijgaand in
schrijfformulier. Dit formulier gaarne vóór 15 januari 
1997 bezorgen bij de Werkgroep Publiciteit, p/a 
Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg. De Stichting Oud 
Woudenberg zorgt er dan voor dat u in het bezit komt 
van een folder met intekenformulier. 

W. Berentsen. 

NIEUWE AANWINSTEN 

Van de heer J. v.d. Spek ontvingen wij een oude 
huisbel. 

Zorgcentrum Groenewoude, de heer B. Bouwmeester, 
schonk ons de oude Gemeenteraadstafel. 

Van de Milieustraat Woudenberg mochten wij een 
hooibergnaaf en een stoeltje in ontvangst nemen. 

Eveneens van de Milieustraat ontvingen wij een 
vloerentrekker (timmermansgereedschap). 

Mevrouw G. Meerbeek schonk ons een oude douanekaart 
van haar dochter. 

Van de familie Blokhuis mochten wij de tegels in 
ontvangst nemen, afkomstig uit het voormalige Hoge 
Huis aan de Voorstraat 16-18. 

Mevrouw Van Keulen bezorgde ons een map met heden
daagse tekeningen van de Utrechtse Heuvelrug, o.a. 
van C.J.Th. Schut. 
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Van R. van de Lagemaat ontvingen wij de jaargangen 
1972-1987 van het tijdschrift Vorsten. 

Van R. Helms uit Amersfoort ontvingen wij foto's 
van het monument voor de gevallenen in het voorma
lig Nederlands Indië, dat staat in Nijmegen. Hierop 
is de naam van J. v. Ingen zichtbaar. 

Mevrouw W. Moesbergen stelde ons beschikbaar: di
verse oude tot zeer oude foto's van personen, een 
aantal fietsplaatjes uit de jaren 1920 en 1930, 
alsmede het persoonsbewijs van de heer Gijs Moes-
bergen. 

De heer P.H. Donk uit Amstelveen schonk ons een 
foto van de hoerenhofstede "Erf op Voskuyl". 

De Stichting Treeker Eik deed ons een boek toekomen 
over W.H. de Beaufort. 

Van de heer H. Moesbergen ontvingen wij een oude 
verbandtrommel. 

Mevrouw J. Blokhuis-van Egdom schonk ons een siga-
renplank. 

Van mevrouw W. Moesbergen mochten wij dia's ont
vangen uit de nalatenschap van de heer J. Moesber-
gen. 

Van G. van Egdom ontvingen wij 4 foto's en enkele 
krantenknipsels. 

Van D. Dekker ontvingen wij een hoge hoed, een 
rijschaaf en een handboor. 

De heer H. Moesbergen stelde ons in het bezit van 
diverse oude foto's, waarvan een deel schoolfoto's. 
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De Kringloopwinkel van Salem schonk ons een hooi-
kist voor het warmhouden van maaltijden. 

Van mevrouw G. Meerbeek ontvingen wij 4 foto's. 

****** 

DONATEURSAVOND GOED BEZOCHT 

De belangstelling voor de donateursavond, die op 14 novem
ber j.l. is gehouden in Partycentrum Schimmel, was bijzon
der groot. Ruim voor de aanvang was de zaal vol en moesten 
er stoelen worden bijgeplaatst. Het gekozen onderwerp was 
hier waarschijnlijk debet aan. 

Vóór en na de pauze werden dia's vertoond die zijn gemaakt 
van oude groepsfoto's en van foto's van individuele perso
nen uit het Woudenbergse verleden. 

Veel aanwezigen wisten personen te herkennen, of waren 
zelf aanwezig. De bestuursleden die voor de presentatie 
zorg droegen, kregen veel hulp uit de zaal bij het benoe
men van personen en gebeurtenissen. 

Het ligt in de bedoeling van de vertoonde foto's een 
expositie in te richten in de Oudheidkamer. Daar nog niet 
alle personen zijn benoemd, is een ieder welkom om het 
bestuur te helpen bij het identificeren van personen op de 
foto's. De Oudheidkamer is geopend op iedere tweede vrij
dag van de maand. Na telefonische afspraak kan ook op een 
ander tijdstip de foto-expositie worden bezocht. 

W. Berentsen 
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De Woudenbergsche 
Neringdoenden (vervolg) 

J. Versteeg voor een bank, 
Bij Wolfswinkel een plank, 

TenHam.Kleinvold.Viastuin voor hakken. 
Kees van Lunteren een goot, 
Bij slager Harskamp een poot. 

Bij Donders en Sprakelaar pakken. 
Bij Wijnand krachtvoer, 
R. Yersteegh voor je vloer, 

Van Egdom tabak en sigaren. 
Naar van Beek niet een laars, 
Bij Mees. een honderd kaas, 

Bij Geitenbeek allerlei varen. 

'Re fr'c in : 

Beschuit bij vnn de Broek, 
Bij E. van Dijk kermiskoek,, 

Met graan naar van Harten zijn molen. 
Naar Peetje om gort, 
Bij Honders een Ford, 

Naar van Dijk of naar „Ellik" om kolen. 
Bij van Essen een kluif, 
Me.t een pakje naar Druif, 

Naar Meerveld of Lokhorst voor granen. 
Naar Vlas tu in voor de slacht, 
»Henk« of »Boon« voor een vracht, 

De Burgwal voor Hennen of Hanen. 

Re f r e i n: 

Naar de Koning om een kwast, 
Naar Helms voor een kast, 

Naar Ko voor een hek of een schopje. 
Bij Wim Veenendaal een duif, 
En dan naar de Kruift, 

Of naar Berend of Gart om een propje. 
Bij Lambalgen zand, 
Bij Moershergen brand, 

Bij van de Wcerd om behang voor je 
[kamer. 

En nu gauw tot besluit, 
. Met een ernstige snuit. 

Onder 't zonnetje van Dr. Eramer. 

R e f r e i n : 

Uit de Revue Wat nu? (1928) 

761 




