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Mededelingenblad december 1997 nr. 56 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg 
te Woudenberg 

Redactie:G.D. Marringa (coördinator) 
W. Berentsen 
P.R. Haring 
A.F.M. Reichgelt 
H. Schouten 
Th. van Straalen 

Redactie-adres: 
Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg, tel. (033) - 2862328. 

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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TERUGBLIK DONATEURSAVOND 

Tegen acht uur was de zaal bijna geheel gevuld bij Party
centrum Schimmel waar we op 6 november jl. onze dona
teursavond hadden. Het was de tweede avond van het jaar 
en traditiegetrouw kijken we in de najaarsbijeenkomst 
naar dia's uit het bestand van de Stichting Oud Wouden
berg. Ditmaal was het thema voor de avond 'Invalswegen en 
aebouwen van Woudenbera'. 
In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter, de heer 
H.G. Moesbergen, aan de gehouden 'Open monumentendag' en 
het jaarlijkse uitstapje in september. Aan beide hebben 
velen een goede herinnering gehouden. Ook noemt hij de 
belangstelling voor de Oudheidkamer verheugend. Hier valt 
de laatste tijd een toename in te bespeuren, en vraagt 
zich tevens af hoelang we als Oud Woudenberg nog gebruik 
zullen kunnen maken van deze lokatie. Het commentaar bij 
de dia's was in de deskundige handen van Mw. Blokhuis, 
die als geboren Wombarger zich nog veel weet te herinne
ren van het oude dorp en z'n bewoners. Achtereenvolgens 
kwamen we per dia van vier kanten het dorp in, te begin
nen bij de Pyramide, de molen 'Trouwe hulp' aan de Zeis-
terweg en een aardig doorkijkje langs hooibergen in de 
Voorstraat op de toren van de kerk. De kruidenierswinkel 
van Peetje van de Wetering kwam en beeld, waar zij let
terlijk van alles bleek te verkopen. Vanaf Scherpenzeel 
was de eerste blik op De Holevoet, toen nog Woudenbergs 
bezit. De voorzitter wist nog te melden dat in 1960 toen 
een deel van Woudenberg naar Scherpenzeel overging door 
grenswijziging men de persoonskaarten van betrokkenen 
heeft laten ophalen. We zagen vervolgens opnamen van het 
spoor en omgeving. De eerste trein reed hier op 17 febru
ari 1886. Een niet al te beste foto is de enig bekende 
opname van mensen die de trein in en uit gaan. Heeft 
misschien iemand onder de lezers van dit blad een duide
lijke foto beschikbaar van dit onderwerp? We houden ons 
aanbevolen! In de pauze vond de overhandiging plaats van 
een foto van een tekening van het huis 'Henschoten'. 
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Deze kwam uit handen van oud-bestuurlid de heer A. van 
Gent uit Barneveld. 
Na de pauze gaan de dia's verder over de Stationsweg naar 
de Dorpsstraat, toen nog 'Nieuwe uitleg' geheten. Vanaf 
de Maarsbergseweg begonnen we met molen 'De Liefde'. Ook 
deze is helaas niet meer te zien. Moderne bedrijfsvoering 
laat molens moeilijk inpassen, zodat met verdwijning 
hiervan Woudenberg het zonder molens moet stellen. We 
zagen op de plaats waar nu nieuwbouw is de oude 'Jacobs-
hoeve' en het fraaie huis 'Laanzicht' wat gestaan heeft 
waar nu ons gemeentehuis staat. 
Vanaf de Mofferbrug kom je Woudenberg binnen vanuit 
Amersfoort. Een aardige foto hiervan was te zien met Piet 
den Daas als kleine jongen. Klein Geerestein zagen we met 
de toren nog niet gepleisterd. Verder Geerestein wat we 
kennen van veel verschillende afbeeldingen. Tot slot 
konden we het Beaufort-monument bewonderen. Een geschenk 
van de burgerij waar de jongeren (en ouderen) de nieuw
tjes uitwisselden. Een monument dat in de oorlog verdween 
onder de bestrating van De Poort. 
Zo'n centraal gelegen plek, zou die er weer komen, zo 
verzuchte men. 
Tenslotte was het toen wat je nu een 'hangplek' noemt! 

P.D. de Kruif 

HET HUIS LICHTENBERG 

Op de foto op pagina 816 staat een gedeelte van het 17de 
eeuwse huis dat behoorde tot het Huis Lichtenberg. Het 
huis Lichtenberg was gelegen op de Wetering, ten westen 
van de Maarsbergseweg. Een plaquette aan de Randweg geeft 
aan waar dit Huis heeft gestaan. 

Een uitgebreide omschrijving van het Huis Lichtenberg is 
te vinden op bladzijde 278 van het boek 'Kastelen en 
Ridderhofsteden in Utrecht', geschreven door de heer W. 
Nieuwenhuis. 
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NIEUWE AANWINSTEN 

Van de heren K. Bruggink en P. Koudijs ontvingen 
wij diverse foto's. 

Van H. Rozenboom ontvingen wij 2 foto's van de 
sloopwerkzaamheden aan de Stationsweg West 69. 

De heer A. van Gent overhandigde ons diverse fo
to's. 

Van A.H. van Wessel mochten wij de deurbel van 
huize Lambalgen in ontvangst nemen. 

Van mevrouw H. Helms ontvingen wij een plaat: de 
macht van het kleine fotootje van Marie Klein. 

De heer C. Ph. Roodnat overhandigde ons een inge
lijste pentekening van het eerste ontwerp van de 
sporthal 'De Camp'. 

Van de heer P. de Kruif ontvingen wij diverse boe
ken en tijdschriften. 

De heer H. Moesbergen schonk ons diverse ansicht
kaarten. 

W. Robbertsen overhandigde ons een ingelijste foto 
van de boerderij van de familie Robbertsen-Van 
Reenen, alsmede foto's van het echtpaar. 

C.J. van Ekris schonk ons een foto, weergevende de 
dorswerkzaamheden aan'de Moorst rond 1927. 

Van G. Bos ontvingen wij 6 foto's van het gebied 
rond de Prangelaar. 

Mevrouw Van Egdom schonk ons diverse foto's en 
documenten. 
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Vervolg nieuwe aanwinsten: 

- De heer A. van Gent overhandigde ons een foto van 
het landhuis Henschoten aan de Zeisterweg. 

NIEUWE GIDS STICHTING STICHTSE GESCHIEDENIS 

De SSG heeft een nieuwe gids uitgebracht met als titel: 
'Op zoek naar huis, straat of buurt'. De gids is bedoeld 
voor (vrijetijds-)historici, die een onderzoek willen 
doen naar de geschiedenis van hun eigen huis. Diverse 
moge-lijke zoekmethoden en bronnen worden in de gids 
besproken, bovendien zijn er vele voorbeelden van onder
zoek opgenomen. 

De gids is te bestellen bij de Stichting Stichtse Ge
schiedenis, Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht. Het tele
foonnummer van de SSG is 030 - 343880. De prijs bedraagt 
ƒ 15,-- exclusief de verzendkosten. 

In de Oudheidkamer is een exemplaar ter inzage aanwezig. 

W. Berentsen 
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Slot van de serie "Uit Woudenbergs Verleden" 

Nieuwe gemeenteraad in 1851 

Na de grondwetsherziening van 1848 ontwierp Thorbecke een 
gemeentewet, die zij het gewijzigd nog steeds voor alle 
gemeenten gelijkelijk geldt. In Woudenberg worden raads
verkiezingen gehouden: alle oude leden komen terug. 
Burgemeester Lagerwey houdt in de zitting van 6 oktober 
1851 een korte toespraak en herinnert eraan, dat de oude 
leden het vertrouwen hunner medeburgers genieten, te
recht, want de toestand van de gemeente is in de afgelo
pen jaren verbeterd, goede verbeteringen zijn aangebracht 
door de zorg van het gemeentebestuur. Hij spreekt de hoop 
uit, dat door de raad, onder de werking van de nieuwe 
gemeentewet, met ijver en belangstelling op de goede weg 
zal worden voort gegaan en dat het de gemeente door Gods 
zegen, steeds wel moge gaan. 

Leden van de gemeenteraad waren: 
Matthijs Lagerwey, geboren 24 april 1810 te Woudenberg, 
ongehuwd, burgemeester, zoon van Hendrik Lagerwey en 
Aaltje van Maanen, wonende huisnummer 33, 

Gerrit van Maanen H.J. zn., geboren 1807 te Woudenberg, 
tabaksplanter, gehuwd met Jannigje Dorresteijn, wonende 
huisnr. 1, 

Gerrit ter Maaten, geboren 1787 te Leusden, landbouwer, 
gehuwd met Maria Wittenberg, wonende huisnr. D81, 

Hendrik Verhoef, geboren 1773 te Woudenberg, tabaksplan
ter, weduwnaar van Adriaantje de Bree, wonende huisnr. 
52, 

Pieter van Es, geboren 1785 te Leersum, landbouwer, 
gehuwd met Aaltje van Ginkel, wonende huisnr. 162, 
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Helmert van Reenen, geboren 1790 te Woudenberg, weduwnaar 
van Errisje van de Haar, huisnr. 162, 

Evert van Egdom, geboren 1804, te Woudenberg, landbouwer, 
gehuwd met Jacoba van Ravenhorst, wonende huisnr. 165. 

Tot wethouder werden gekozen Gerrit van Maanen en Gerrit 
ter Maaten. 

Hier valt op, dat de burgemeester tevens lid van de ge
meenteraad was. 

De zes overige raadsleden besluiten op 30 oktober 1851, 
dat de burgemeester tevens secretaris en ontvanger zal 
zijn. Zijn jaarwedde zal gaan bedragen voor het burge
meesterschap ƒ 225,-, als secretaris ƒ 200,- en als 
ontvanger ƒ 75,-. 

In diezelfde vergadering wordt de burgemeester gemachtigd 
zich voor rekening van de gemeente te abonneren op het 
Weekblad voor de burgerlijke administratie, bij Thieme te 
Nijmegen. Dit blad zal worden rondgezonden aan alle 
raadsleden, behalve Ter Maaten. 

Boerderijen- en streeknamen 

Dr. De Beaufort in zijn genoemd werk heeft zich bezigge
houden met de namen van oude boerderijen, waarnaar zich 
menige Woudenbergse familie heeft genoemd. Zonder in 
herhaling te willen vervallen, wil ik hieronder nog 
enkele noemen, soms met enige bijzonderheden. Ook vermeld 
ik nog enkele oude schrijfwijzen van straat- en buurt
schapsnamen. 

In een kohier van Eemland (1514) vindt men onder de 
aangeslagenen: Gryetgen op Nyenhuvs. Jan van Kouwenhoven. 
Gerborgh op ten Boem (De Boom). 
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In een acte d.d. 7 februari 1453 wordt vermeld "t goet 
tot Landaest mit allen synen toebehoren, also alst gele
gen is in den gericht tot Woudenbergh in den kerspel van 
Amerongen, dair boven naest leyt tgoed tot Droffelaar, 
beneden Huusteden ende Overlaer (waarschijnlijk later 
Hoevelaer). In het Manuaal van het Oudschi ltgeld in 
Eemland (1536) worden genoemd: Groot Lambalgen. Ouwen-
horst, Henscoten, Slabbendell, Hoelvoet, Eckdom. 

In een charter dd. 26 februari 1478 treft men de benamin
gen "Over Eicrvs ende Neder Eickrvs gelegen int Wout' 
aan. 
Een leenbrief van de helft van de zgn. Daentgens-hoeve 
onder deze gemeente (d.d. 22 november 1442), spreekt van 
een hoeve "geheiten Daentgenshoeve gheleghen in den ker
spel van Woudenbergh op Eecrys, dair oestwairt naest 
gelant is Joneneer Geryt heren Gerytss van Culenborch 
ende westwairt Jan van Gruenenwoude selve, streckende mit 
den enen eynde aen die Zeghedijek ende mit den anderen 
einde aen die Verloren Weteringhe". 

Een acte uit de 16e eeuw geeft ons de naam "Riggelpoel". 
De lijst van de huisgezinnen in Oostveen en Eemland 1675, 
fol. 117 e.v. vermeldt: 
Bart Janss, bouwman op Broeck 
Jan Saren ende syn vrouw met drie kinderen minderjarich, 
bouwman op Brunhorst 
6 minderjarige kinderen op JEgdom, bouwluyden 
Gijsbert Thyss met syn vrouw ende twee kinderen onmun-
dich, een bouwman op Ringelpoel. 
de weduwe van Cornel is Evertss met twee minderjarige 
kinderen bouwende op Ruemelaer 
Aelt op de Stulp 
Rijck op Overlaer 
Gijsbert Hanss op Cleyn Vlastuvn 
Cornel is Henricxs op Huysteen 
Jacob Willemss aen den Holevoet 
Henrick Hermanss in de Knaepstraat 
Jan Thoniss op Lambalgen 
Thys Gysbertss op Landaes 
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Hendrick Janss op den Bousert (?) 
Henrick Janss op Clevn Landaes 
Helmert Janss op den Doeyenstock 
Thonis Janss, bruycker op Voskuylen 
Jacob Thonniss, bruycker op Ronselaer 
Jan Thyss, bruycker op Cauwenhoven 
Gerrit Willem Wulphertse op Groot Moorst 
Gerrit Willem Knopper, bruycker op Middel Moorst 
Gerrit Henrixss, bruycker op Cleyn Moorst 
Gijsbert Jacobs, bruycker op Dashorst 
en tenslotte verschillende personen op "t Eeckris". 

In een manuaal van het morgengeld in 't Overkwartier en 
Eemland (1501) treft men o.m. 
Cleyn Davelaerhorst, 
Davelaer en 
Brynckhorst. 

Aan het begin van mijn opstel heb ik geschreven, dat het 
moet worden beschouwd als een aanvulling op het werk van 
Dr. De Beaufort (1969) en als een poging om de lezers te 
stimuleren tot verdere studie van het verleden van Wou
denberg. 

Het is de moeite waard! 

Barneveld, 

A. van Gent 
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LIJST VAN HUISGEZINNEN 1783 

"Summiere Staat van den Huijsgesinnen en 't getal der 
Personen die in ieder Huijsgesin mitsgaders de hoeveelhe-
ijd der kinderen onder de 10 Jaren als mede ieders Cond-
[itie] en bestaen, Nering of Ambagt, als ook hoeveel 
morgen deselve gebruijken, zoo onder desen als andere 
Gerechten, als mede de somma op welke deselve bij gedane 
setting zijn gequotiseert, en eijndelijk 't getal der 
Huijsgesinnen en Personen in den Jare 1750 onder den 
Gerechte van Woudenberg" (GW 230). 

Onder deze wijdlopige titel volgt een lijst van huisge
zinnen op naam van het hoofd van het gezin. De lijst 
vertoont grote overeenkomst met die van 1748 (uitgegeven 
door W. de Greef als deel 8 van de reeks Historische 
Toegangen van de Gelderse Vallei). Uit de woorden "set
ting" en "gequotiseert" kunnen we opmaken dat deze lijst 
heeft gediend om de aanslagen voor diverse belastingen 
vast te stellen per gezin of gezinshoofd. Er wordt ook 
verwezen naar een schrijven van de Staten van Utrecht van 
2 mei 1783. Dit schrijven is echter niet bewaard gebleven 
in het archief van het plaatselijk bestuur van Wouden
berg. 

Over de lijst van 1748 zijn we beter ingelicht. Deze werd 
opgesteld om tot een rechtvaardiger verdeling en inning 
van belastingen te komen. Het oude belastingstelsel was 
gebaseerd op imposten, indirecte belastingen op allerlei 
verbruiksgoederen. Deze belastingen werden als onrecht
vaardig ervaren omdat ze niet naar draagkracht werden 
geheven. Bovendien werden de inning ervan door de Staten 
verpacht om direct over het belastinggeld te kunnen 
beschikken. Aangezien de belastingpachter, die het pro
vinciale bestuur dus voorschoot, zijn winst moest zien te 
halen uit een hogere belastingopbrengst dan het voorge
schoten bedrag, leidde dit in de praktijk tot misbruiken. 
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Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog kwam het in 1747 
tot oproeren tegen de belastingpachters. De Staten beslo
ten toen om de verpachtingen af te schaffen en om de 
bedragen per huisgezin om te slaan, ingedeeld in een 
aantal klassen op basis van een ruwe schatting van de 
inkomsten. In 1783 heeft men kennelijk - wellicht door 
financiële problemen ten tijde van de Vierde Engelse 
Oorlog (1780-1784) - een nieuwe grondslag voor de belas
tingen vastgesteld. 

In de eerste kolom staan de voor- en achternaam van het 
hoofd van het gezin. Dan volgt in de kolommen twee en 
drie het aantal gezinsleden uitgesplitst naar aantallen 
beneden de 10 jaar en daarboven. Dan volgen het beroep of 
middel van bestaan en de oppervlakte grond die men in 
gebruik heeft. In de laatste kolom staat het bedrag 
waarvoor is aangeslagen. Omdat het bevolkingsregister pas 
vanaf 1850 loopt moeten we het vóór die tijd dus doen met 
incidentele "volkstellingen" zoals die van 1748, 1783 en 
1824. Over deze laatste lijst is reeds door J. Timmer 
gepubliceerd in De Klapperman van december 1986. 

Een deel van de huidige gemeente ontbreekt op deze lijst, 
namelijk het deel dat tot het gerecht Geerestein behoor
de. Dit omvatte naast Geerestein zelf met het bijbehoren
de Zuiderbroek ook het noordelijk deel van de huidige 
Dorpsstraat, toen nog niet erg dicht bebouwd, het weste
lijke deel van de Ekris en de Schans. Ter vergelijking: 
de inwonerslijst van 1824 vermeldt 232 huisnummers voor 
het gerecht Woudenberg (1494 inwoners) en 34 voor het 
gerecht Geerestein (201 inwoners). 

Kijken we naar de beroepen dan zien we dat het agrarische 
bestaan overheerst. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de boeren met een eigen bedrijf, boeren met een 
klein bedrijfje (keuters) en landarbeiders die geen of 
slechts een klein lapje grond bezitten of pachten. 
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Zij hebben geen vaste inkomsten en zijn afhankelijk van 
wat er op dat moment aan werk voorhanden is. Zij staan 
het laagst op de sociale ladder. Zij verhuren hun arbeid 
per dag. Een bijzondere groep vormen de tabakstelers. De 
tabaksteelt vond plaats op kleine stukjes grond vlak bij 
of zelfs in de kom van het dorp. Op de lijst van 1748 
kunnen we zien dat dit vaak werd gecombineerd met een 
winkel of een ambachtelijk bedrijf. 

In het dorp wonen naast de notabelen (predikant, secreta
ris van het gerecht en schoolmeester), winkeliers en 
ambachtslieden ook veel daghuurders. De boeren vinden we 
vooral in het buitengebied met name in het zuidoosten van 
de gemeente en in Voskuilen. Op het eind van de lijst 
nemen de niet-agrarische beroepen weer toe. We zijn dan 
in de Holevoet en de Knaapstraat en Achterstraat in 
Scherpenzeel die tot 1960 tot de gemeente Woudenberg 
behoorden. Hier woonde een verarmde bevolking, waarbij de 
textielnijverheid een opvallende plaats inneemt (weven en 
spinnen). 

Er blijven nog een paar vraagtekens over. Wat is precies 
het verschil tussen rentenier en van zijn of haar goed 
levend? Welk beroep wordt met "bouwen" aangeduid? Wel
licht akkerbouwer, maar waarom komt dit maar één keer 
voor? Opvallend is het ontbreken van metselaars (in 1824 
tien!). 

A.F.M. Reichgelt 

Op de pagina's 826 en 827 is een kopie van de eerste 
bladzijde van deze lijst opgenomen. Deze is moeilijk 
leesbaar, maar geeft weer hoe de lijst is opgebouwd. Dit 
ter illustratie van het artikel. De lijst met de opgege
ven beroepen is weergegeven op pagina 828. 
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Tot slot van deze bijdrage nog een overzicht van de opge
geven beroepen: 

boer 60 
daghuurder 50 
tabakker 28 
koehouder 13 
keuter 12 
kleermaker 6 
spinnen/breien 6 
bakker 5 
timmerman 5 
van zijn/haar goed levend 4 
winkelier 3 
naaien 3 
schoenmaker 3 
wever 3 
herbergier 2 
wagenmaker 2 
smid 2 
rentenier 2 
wolkammer 2 
bijman 2 
chirurgijn 
rademaker 
secretaris 
bouwen 
houtkoper 
glazenmaker 
koster/schoolmeester 
predikant 
slager 
molenaar 
"vanwege Ligtenberg" 2 
"vanwege Groenewoude" 1 

totaal 226 
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RECTIFICATIE 

De onderschriften bij de foto's in de Mededelingenbladen 
54 en 55 zijn niet juist. Het onderschrift op pagina 789 
in Medelingenblad 54 moet zijn: 

"Januari 1926: watersnood in de Dorpsstraat, rechts op de 
voorgrond de sigarenwinkel van de heer Elzenaar - die in 
de deur staat - en de hoedenwinkel van zijn vrouw Heiltje 
Elzenaar-Helms". 

De molen op pagina 809 in Mededelingenblad 55 is ten 
onrechte aangeduid als "De Liefde" aan de Maarsbergseweg. 
Dit is evenwel de molen "De Trouwe Hulp" aan de Zeister-
weg. 

Met dank aan onze trouwe lezers die ons hierop hebben 
gewezen bieden wij u onze excuses aan voor deze vergis
singen. 

W. Berentsen 

DECEMBERKAART 

Ter besparing van de portokosten is dit jaar besloten de 
decemberkaart niet afzonderlijk te verzenden, maar bij te 
voegen bij dit Mededelingenblad. Bestuursleden, belast 
met de archivering van foto's, zijn er ook dit jaar weer 
in geslaagd een passende foto uit het archief te lichten 
om de eindejaarswens van het bestuur van Stichting Oud 
Woudenberg te ondersteunen. 
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