
De zetel van het gerecht1 

J.J. Timmer 

,,Het Comité vordert eindelijk van Ulieden om 
deze Vergaderzaal onverwyld te verlaaten, en 
naar uwe wooning als Burgers te rug te kee-
ren... " 
Met deze woorden uit een verklaring van het 
Comité Revolutionnair wordt op 24 januari 1795 
de vergadering der Staten van Utrecht ontbon
den.2 

Vrijheid, gelijkheid en broederschap is de leus. 
Nieuwe ontwikkelingen volgen nu snel op el
kaar. Ook in Woudenberg. 
Op 19 april 1798 in het vierde jaar der Bataafse 
Vrijheid wordt door Agenten van het interme
diair Administratief Bestuur van het voormalig 
gewest Utrecht het gemeentebestuur van 
Woudenberg en Geerestein ontbonden en een 
intermediair gemeentebestuur ingesteld be
staande uit de burgers Jan Karssenberg, Jacob 
van de Wetering, Willem Lagerweij Wz. en Dirk 
de Jongh. De burgers worden opgeroepen het 
nieuwe gemeentebestuur als zodanig te erken
nen en in alles tot bevordering van orde, bloei 
en welvaart van de Republiek de behulpzame 
hand te bieden.3 

Twee gerechtshuizen 
Tot voor de omwentelingen bestond Wouden
berg uit twee gerechten4, namelijk Wouden
berg en Geerestein. Beide gerechten hadden 
elk een eigen gerechtshuis. Het gerechtshuis 
was de plaats waar schout en schepenen5 het 
bestuur over hun eigen rechtsgebied uitoefen
den. 
In die jaren was Willem Lagerweij schout, zowel 
van het gerecht Woudenberg als dat van Gee
restein. De beide gerechten hadden elk hun ei
gen schepenen. 

Het huis van de schout 
Willem Lagerweij moet hebben gewoond in een 
huis waar nu het zogenoemde 'Schoutenhuis' 
staat, wat in 1914 is gebouwd. 
Het voorname uiterlijk van het Schoutenhuis 
kan bij de niets vermoedende voorbijganger de 
indruk wekken dat ooit in dit pand de zetel van 
het plaatselijk bestuur was gevestigd. De inmid

dels verdwenen woning moet echter slechts het 
woonhuis van de schout zijn geweest. 
Tot haar dood woonde Teuntje Lagerweij nog 
in het oude schoutenhuis.6 

Zij was een dochter van Willem Lagerweij en 
Jantje Lagerweij. 
Teuntje, die nooit gehuwd is geweest, was ta
baksplantster van beroep. Ze stierf in haar wo
ning op 29 januari 1825.7 Nadien is het huis 
niet meerdoorleden van het geslacht Lagerweij 
bewoond geweest. 
Tussen 1830 en 1840 werd de woning betrok
ken door Korstiaan van Ginkel, die het beroep 
van kastelein uitoefende.8 Van Ginkel voorzag 
zich tevens in zijn onderhoud als kleermaker.9 

Op 14 april 1840 werd hij door de ambachts
heer tot bode van de gemeente Woudenberg 
benoemd.10 

Het ten westen van het Schoutenhuis lopende 
straatje, de 'Korssesteeg', houdt de herinnering 

Afb. 1. Eikenhouten tweepersoons ledikant, af
komstig uit het verdwenen schoutenhuis aan 
de Voorstraat; thans in het Museum Flehite, 
Amersfoort. (Foto Paul de Smalen, Amersfoort; 
1985) 
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aan Korstiaan van Ginkel levendig. 
Een bewaard gebleven ledikant uit de eerste 
helft van de 17e eeuw, afkomstig uit het oude 
schoutenhuis, laat zien dat de bewoners tot de 
welgestelden van het dorp hebben behoord.11 

Het gerechtshuis van Woudenberg 
Het gerechtshuis van het gerecht Woudenberg 
is eveneens afgebroken. Het bouwwerk heeft 
aan de noordzijde van de Voorstraat gestaan, 
ter hoogte waar nude Schoutstraat is gelegen. 

Afb. 2. Voormalig gerechtshuis van Wouden
berg aan de Voorstraat. Oorspronkelijk als vrij
staand huis opgetrokken. Ten tijde van de af
braak in 1965 bekend als Voorstraat 16 (r.) en 
18. (Foto Rijksdienst voor de Monumenten
zorg, Zeist; 1963) 

Dankzij een opmeting vanwege de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg in februari 1963, 
kunnen aan de hand van een tekening nu nog 
enkele bouwkundige bijzonderheden over dit 
toch wel opmerkelijke huis worden verschaft.12 

Uit het resultaat van de verrichte opmeting is 
duidelijk geworden dat het gehele bouwwerk 
omstreeks het midden van de 16e eeuw is op
getrokken en getuige het metselwerk, het oor
spronkelijk één woning is geweest, welke in la
ter tijden in tweeën is gesplitst. Ten tijde van de 

sloop op 25 oktober 1965 waren de woningen 
genummerd Voorstraat 16 en 18.13 

Wat opvalt is dat de voor- en zijgevel van num
mer 18 én de achtergevel van de beide wonin
gen met grote bakstenen zijn opgetrokken ge
weest, die een lengte van 29 tot 30 centimeter 
hadden. De oude buitenmuren waren ongeveer 
60 centimeter dik. De binnenmuur was dunner 
en het overige metselwerk van nummer 16 
bleek 18e eeuws te zijn geweest. 
De oorspronkelijke voor- en zijgevel van num
mer 16 zijn dus naderhand weggebroken terwijl 
ook de kap werd vernieuwd. 
Het is mogelijk dat het pand nog groter is ge
weest en dat de nieuwe oostgevel niet op de 
oorspronkelijke plaats is gezet. 
De westgevel laat nog enkeie interessante de
tails zien. Aan de buitenzijde zien wij de trapge
vel, afgedekt door een rij schuin staande stenen 
met daarop een liggende steen. 
Het ligt voor de hand dat ook de oostelijke gevel 
op gelijke wijze werd uitgevoerd. 
Op de zolderverdieping blijkt de muur een 
kaarsnis te hebben bevat en twee naderhand 
dichtgemetselde vensteropeningen. 
Op de begane grond en de eerste verdieping 
van nummer 18 was een stookplaats aanwezig. 
Onder de moerbalken van de zolderverdieping 
van nummer 18 waren consoles14 aange
bracht, voorzien van een peerkraal profiel.15 

Bij de naspeuringen die voor dit onderwerp zijn 
verricht, is duidelijk geworden dat de leden van 
de familie Lagerweij die ter sprake zullen ko
men, in het gedeelte van het pand, wat laatste
lijk bekend was als Voorstraat 16, hebben ge
woond. 

Gerechtshuis tijdelijk verplaatst 
In het gerechtshuis woonde Matthijs Lagerweij 
die tapper was16 en daarnaast het ambt van 
bode van het gerecht uitoefende. Lagerweij 
stond voor de vergadering van schout en sche
penen een kamer in zijn huis ten gebruike af en 
ontving vergoedingen voor de nodige verterin
gen, vuur en licht en het gebruik van de kamer.17 

Een van de gevolgen van de staatsomwentel ing 
op het einde van de 18e eeuw was, dat men 
op een ander adres in het dorp ging vergade
ren. De gerechten Woudenberg en Geerestein 
waren namelijk bijelkaar gevoegd en het ge-
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Afb. 3. Voormalig gerechtshuis van Woudenberg. Op de tekening zijn de na de 18e eeuw aange
brachte wijzigingen achterwege gelaten. (Tek. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist; 1963) 

rechtshuis werd verplaatst van Matthijs Lager-
weij naar de woning van de 'president'18 Jan 
Karssenberg, die op het einde van de Voor
straat in het dorp woonde. De woning van Kars
senberg stond ter hoogte van het huidige per
ceel Voorstraat 48.19 

Jan Karssenberg ontving evenals Matthijs La-
gerweij een vergoeding voor het gebruik van 
een kamer voor de vergaderingen in zijn woon
huis.20 

De gewijzigde situatie duurde echter niet zo 
lang. Sedert de omwentelingen waren de ge
rechten op het platteland samengevoegd; ook 
Woudenberg en Geerestein zoals wij hebben 
gezien. De samenvoegingen hadden echter 
voor veel verwarring gezorgd, zodat een nieuwe 
maatregel niet kon uitblijven.21 

Willem Lagerweij, die bij een resolutie van het 
Departementaal Bestuur van Utrecht van 8 sep
tember 1802 in zijn funktie van schout van Wou

denberg en Geerestein is hersteld, roept op 9 
oktober van dat jaar Willem Andries Abbema, 
Teunis van Holten, Jan Karssenberg, Dirk de 
Jongh en Peeter Kok in het gerechtshuis van 
Karssenberg bijeen. De schout leest een publi
catie d.d. 22 september 1802 van het Departe
mentaal Bestuur van Utrecht voor, waarbij alle 
samenvoegingen van gerechten weer worden 
ontbonden. 
In Woudenberg ontstonden daardoor weer de 
twee vertrouwde gerechten Woudenberg en 
Geerestein. 
Ook de voormalige schepenen en de gerechts
boden konden voorlopig naar hun post terug
keren. 
Matthijs Lagerweij wordt gevraagd of hij het bo
deambt weer wil waarnemen,22 

Hij verzoekt enige bedenktijd, doch laat vijf da
gen later schriftelijk weten dat hij voor de benoe
ming bedankt.23 

Enkele maanden later, op 14 december 1802, 
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worden Willem Andries Abbema, Jacobus van 
Arnhem, Teunis van Holten, Jacobus van Leus
den, Gerrit Moesbergen, Dirk de Jonghen Pee-
ter Kok door Gedeputeerden van het Departe
mentaal Bestuurtot schepenen van het gerecht 
van Woudenberg aangesteld. De nieuw be
noemde schepenen worden zes dagen later in 
de gerechtskamer in het huis van Jan Karssen-
berg geïnstalleerd. Karssenberg zelf is niet 
meer aanwezig. 
Na discussie wordt op voorstel van de schout 
goedgevonden en besloten het gerechtshuis 
„om byzondere redenen Schout en Gerechte 
daar toe moveerende" te verplaatsen naar het 
huis van Matthijs Lagerweij en tevens deze als 
bode van het gerecht van Woudenberg te her
stellen. Matthijs Lagerweij wordt in de vergade
ring geroepen en nadat is besloten dat schout, 
schepenen, secretaris en bode boven hun ge
wone bezoldiging en ongeregelde bijkomende 
verdiensten, voor buitengewone zaken behoor
lijk zullen worden beloond (!), stemt Matthijs La
gerweij er in toe dat het gerechtshuis in zijn 
woning wordt gevestigd en aanvaardt hij de 
funktie van gerechtsbode van Woudenberg. 
De secretaris wordt gemachtigd om voor de 
eerstvolgende vergadering in het nieuwe ge
rechtshuis de gerechtskas en de kaart van 
Woudenberg over te brengen. Tevens wordt 
besloten aan de verplaatsing bekendheid te ge
ven.24 

Twee dagen later wordt voor het eerst weer in 
het gerechtshuis bij de gerechtsbode Lagerweij 
vergaderd.25 

Diezelfde maand nog wordt er een zoge
noemde open rechtdag in het gerechtshuis ge
houden. De wisseling van de wacht heeft tot 
gevolg gehad dat er nogal wat papieren bij Jan 
Karssenberg zijn blijven liggen. Er wordt 
daarom besloten de zaak goed aan te pakken 
want de bode moet een gerechtelijke aanzeg
ging aan de oud-president en schepen Kars
senberg overhandigen, waarin deze wordt aan
gezegd om op dinsdag 11 januari 1803 ,,des 
voornoens" om 9 uur in het gerechtshuis te 
verschijnen om alle papieren die hij in zijn ge
noemde funkties heeft ontvangen en nog onder 
hem berusten, over te dragen.26 Karssenberg 
verschijnt daarop en draagt de papieren over. 
De spullen blijken niet compleet te zijn want hij 

krijgt de aanzegging de ontbrekende stukken 
alsnog te bezorgen.27 

Boete 
Of het aan de politieke omstandigheden in die 
tijden is te wijten en daardoor een verminderde 
interesse voor het bestuur, is niet bekend, maar 
het blijkt nodig te zijn dat besloten wordt dat 
wanneer schout, schepenen en secretaris niet 
op het afgesproken tijdstip in het gerechtshuis 
verschijnen, zij een boete van zes stuivers krij
gen; wanneer zij helemaal niet komen opdagen 
moet er 12 stuivers boete worden betaald.28 

Maatje Lagerweij 
Matthijs Lagerweij wordt op 17 oktober 1807 
te Woudenberg begraven.29 Zijn overlijden be
tekent niet opnieuw een verplaatsing van het 
gerechtshuis. De weduwe Maatje Lagerweij 
blijft bereid een kamer voor schout en schepe
nen af te staan. 
Als herbergierster30 zal zij in de voorliggende 
jaren ongetwijfeld zelf belast zijn geweest met 
de feitelijke verzorging van de verteringen voor 
schout en schepenen. 
Na zijn dood wordt de schout Willem Lagerweij 
opgevolgd door de secretaris Matthijs van Geij-
tenbeek.31 Het wordt Van Geijtenbeek niet ge
geven deze funktie lang uitte oefenen. Hij wordt 
op 10 mei 1809 te Woudenberg begraven.32 

Bij Koninklijk besluit van 26 juli 1809, nummer 
39, wordt nu de zoon van de gerechtsbode, 
Hendrik Lagerweij, tot schout en secretaris van 
Woudenberg en Geerestein benoemd.33 

Het is niet bekend waarom zo van korte duur, 
maar Hendrik Lagerweij blijft slechts tot het 
einde van het jaar 1811 aan. Het zou te ver 
voeren te beschrijven hoe het zijn opvolgers 
WA. Abbema, L.L.E. Bols en A. Koudijs is ver-
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gaan, maar bij Koninklijk besluit van 18 januari 
1818, nummer 56, wordt Hendrik Lagerweij op
nieuw tot schout en secretaris van Wouden
berg benoemd.34 

Zijn moeder, Maatje Lagerweij, is inmiddels om 
en nabij de 80 jaar geworden wanneer zij op 
19 april 1819 haar woonhuis, twee korenber-
gen, een schuur met een hof aan haar zoon 
Hendrik schenkt. In de schenking is tevens het 
onder hetzelfde dak gelegen huis, achterhuis 
en het bijbehorende erf begrepen.35 

Niet lang daarna, op 17 augustus 1822, overlijdt 
Maatje Lagerweij om 8 uur 's avonds in haar 
woonhuis aan de Voorstraat.36 

Hendrik Lagerweij met zijn vrouw en kinderen 
blijven in het ouderlijk huis wonen.37 Hendrik's 
vrouw, Aaltje van Maanen, ontvangt nu de ver
goeding voor het gebruik van de kamer en ver
lichting en verwarming.38 

Voordat wij nu een stap verder in de tijd doen, 
eerst nog iets over een paar van belang zijnde 
zaken. 

Het gerechtshuis van Geerestein 
Hiervoor hebben wij al gezien dat ook het ge
recht Geerestein een eigen gerechtshuis heeft 
gehad. In 1785 wordt „in den Gerechtshuijse 
van Geresteijn" een lijst opgemaakt van perso
nen die bereid zijn in geval van nood het dorp 
te verdedigen.39 

Het gerechtshuis stond op de Schans40 waar 
de herbergier Albartus van Heteren woonde.41 

Van Heteren was niet alleen herbergier, doch 
ook tabaksplanter,42 schepen van het gerecht 
Geerestein 43 en later ook bode. Zijn onderko
men blijkt ook zeer geschikt te zijn geweest voor 
het houden van openbare verkopingen van 
hout en het verhuren van landerijen,44 

Evenals bij Matthijs Lagerweij in het gerechts
huis van Woudenberg, had Van Heteren van
zelfsprekend de borrel na afloop van goed za
ken doen bij de hand. 
Albartus van Heteren ontving jaarlijks drie gul
den uit de buurlasten voor het gebruik van een 
kamer door het gerecht en daarnaast genoot 
hij inkomsten uit de dorpslasten voor verterin
gen, vuur en licht.45 

derd. Albartus van Heteren laat nog van zich 
horen wanneer hij door Jacob Hendrik Graaf 
van Rechteren, de ambachtsheer van Wouden
berg en Geerestein, tot bode van de gemeen
teraad wordt aangesteld. Op 19 april 1819 legt 
hij daarvoor de eed af.47 

Tussen 1830 en 1840 trekt hij bij zijn dochter 
en schoonzoon Korstiaan van Ginkel in, die in 
het oude schoutenhuis in de Voorstraat wo
nen.48 

Wanneer het gerechtshuis van Geerestein is af
gebroken is niet bekend. In later tijden woont 
op de Schans de rentmeester Charles James 
Courtney Hardes.49 

Op 9 december 1862 vestigt zich hier een zoon 
van de ambachtsheer Hendrik Daniel Hooft met 
zijn echtgenote.50 Wellicht is in die laatste jaren 
het voor velen nog bekende huis gebouwd, wat 
later bekend stond als Hotel De Schans. 

'Feest' in Woudenberg 
Het was niet zo best gesteld met het Koninkrijk 
Holland onderde regering van Koning Lodewijk 
Napoleon. De Koning weet de ongelukkige toe
stand waarin het rijk zich bevond aan het onge
noegen aan zijn adres van zijn broer, de Franse 
Keizer. Lodewijk Napoleon besluit daarom op 
1 juli 1810 afstand te doen van zijn rang en 
Koninklijke waardigheid.51 

Op 9 juli 1810 lijft de Franse Keizer ons land in 
bij Frankrijk.52 Een aantal moeilijke jaren zouden 
nog volgen. 
In Parijs wordt op 2 maart 1811 de zoon van 
Napoleon geboren. Schout en gerechten van 
Woudenberg en Geerestein worden verzocht 
een gespecificeerde opgave te verstrekken van 
waarschijnlijke kosten die voor onder meer een 
feestelijke verlichting van de beide gerechtshui-
zen moeten worden gemaakt ter gelegenheid 
van de bevalling van de Keizerin. 
Voor de feestverlichting van het gerechtshuis 
van Woudenberg, het drie maal daags luiden 
van de klok en het vlaggen wordt op 18 maart 
1811 de volgende specificatie van kosten ver
strekt:53 

In 1811 blijken Geerestein en Woudenberg 
voorgoed samengesmolten te zijn46 en zal niet 
meer bij Van Heteren op de Schans zijn verga-

56 



voor de vlag, vlaggenstok, met 
schilderen etc: ƒ 25- 12-
voor 't luiden der klok ieder uur 
ƒ 3- 9- •• -
6 ramen voor de illuminatie 15- •• -
glazen tot de illuminatie 7- 10-
koperdraad en blik 3- •• -
olie 3- •• -
arbeidsloon voor 't opzetten en 
uitsteken van vlag, ramen en 
glazen tot illuminatie 6- •• -
voor 't assisteren en dirigeren 
van al de besognes 10- 10-

ƒ 79- 12-

Voor de feestelijke verlichting van het gerechts-
huis van Geerestein worden de kosten alsvolgt 
begroot: 

voor de vlag, vlaggenstok met 
schilderen etc: ƒ 20- •• -
4 ramen voor de illuminatie 10- •• -
glazen tot de illuminatie 5- •• -
koperdraad en blik 2 - 10-
olie 2 - 1 0 -
arbeidsloon voor 't opzetten en 
uitsteken van de vlag ramen en 
glazen tot de illuminatie 5- •• • 
voor 't adsisteren en dirigeren 
van al de besognes 9- •• -

ƒ 54- - - •• 

Op 26 mei 1811 leest koster Cornelis Lagerweij 
een bekendmaking voor van de schout, waarin 
deze in zijn funktie van 'maire' de bevolking uit
nodigt en opwekt om op 9 juni van dat jaar 
,,deze, voorgantsch Frankrijk zoo vreugdevolle 
gebeurtenis, op de uitstekendste wijze te vie
ren". Op de avond van die dag moet er een 
algemene illuminatie plaats hebben en de oude 
volksspelen moeten opnieuw ter hand worden 
genomen. 
En om de bevolking voor de spelen toch vooral 
maar warm te maken, stelt hij een premie in het 
vooruitzicht voor hen die daarin het meest uit
munten.55 

Noten 

1. Als uitgangspunt voor deze verhandeling is het einde 
van de 18e eeuw gekozen, waarmee aansluiting is ge
zocht met het onderwerp 'Het oude gerechtshuis en 
zijn bewoners', blz. 53 v.v. in 'Uit de geschiedenis en 
het volksleven van Woudenberg' door R.F.P. de Beau
fort en Louis H. Jansen; 's-Gravenhage 1969. 

2. Vervolg Groot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht, deel 
I, vijfde af!., blz. 455; Utrecht 1858. 

3. Gemeentearchief Woudenberg (GA Wbg): inv. nr 2. 
4. Over het ontstaan van de gerechten raadplege men 'Uit 

de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg', 
R.F.P. de Beaufort en Louis H. Jansen; 's-Gravenhage 
1969. 

5. Bestuurders die te vergelijken zijn met de latere burge
meester en gemeenteraad. In de Franse tijd werd de 
burgemeester 'maire' genoemd. 

6. GA Wbg: Lijst van ingezetenen volgens de nummers 
der huizen, 1812; inv. nr 100. 
Achter huisnummer 35 komt de naam van Teuntje La
gerweij voor. In de overlijdensakte van de betrokkene 
wordt het nummer van het sterfhuis van betrokkene 
eveneens aangeduid met 35. Aan de hand van de oude 
delen van het bevolkingsregister en lijsten van numme
ring van huizen en gebouwen kon de ligging van het 
perceel worden vastgesteld. 

7. GA Wbg: Registers van overlijden 1811-1828, overlij
densakten 1825, fol. 2 verso. 

8. GA Wbg: Bevolkingsregister 1840. 
9. GA Wbg: Bevolkingsregister 1870-1920, deel I, fol. 49. 

10. GA Wbg: Notulen gemeenteraad 28 mei 1840. 
11. Jaarverslag over 1907 Museum Flehite, blz. 15: eiken

houten tweepersoonsledikant met hoekkolom, colon
nade hekje aan het voeteneinde en schotwerk aan het 
hoofdeinde en achterzijde; eerste helft 17" eeuw. 

12. Archief Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. 
13. GA Wbg: Woningkaarten-archiefregister. 
14. Hier houten steun onder de einden van een balk. 
15. Decoratieve versiering van de console. 
16. GA Wbg: Akte van eedsaflegging door tappers, 1806; 

inv. nr 14. 
17. GA Wbg: Rekening der buurlasten 1793; inv. nr 73. 

Zetting der dorpslasten 1807; inv. nr 75. 
18. Voorzitter. 
19. GA Wbg: Lijst van ingezetenen volgens de nummers 

der huizen, 1812; inv. nr 100. Registers van overlijden 
1811-1825, overlijdensakten 1819, fol. 15. In ge
noemde lijst komt achter het huisnummer 22 de naam 
van Jan Karssenberg voor. In zijn overlijdensakte wordt 
het sterfhuis eveneens aangeduid met nummer 22. Aan 
de hand van oude delen van het bevolkingsregister en 
lijsten van nummering van huizen en gebouwen kon de 
ligging van het perceel worden vastgesteld. 

20. GA Wbg: Copie rekening der buurlasten 1801 ; inv. nr 
72. 

21. Vervolg Groot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht, deel 
I. derde aft, blz. 250; Utrecht 1857. 

22. GA Wbg: Resolutieboek schout en gerecht van Wou
denberg, notulen 9 oktober 1802. 

23. GA Wbg: ld. 14 oktober 1802. De brief van Lagerweij 
werd in het Resolutieboek opgenomen. Daaruit valt af 
te leiden dat Lagerweij is gevraagd of hij weer als van-
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24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29 

30 

31 

32. 

33 
34. 

35. 

36 

37 
38. 

ouds het bodeambt van beide gerechten wilde aanvaar
den. 
GA Wbg: ld. 20 december 1802. 
GA Wbg: ld. 22 december 1802. 
GA Wbg: ld. 30 december 1802. 
GA Wbg: ld. 11 januari 1803. 
GA Wbg: ld. 28 februari 1803. 
Rijksarchief Utrecht (RA UT): Collectie Doop-, trouw
en begraafregisters, afschrift begraafregister 1765-
1811, 1824; inv. nr 478. 
GA Wbg: Lijst van personen die zich om patent hebben 
aangegeven, 1812; doos I ongeordend. 
GA Wbg: Notulenboek Schout en gerecht van Wouden
berg, bekendmaking 20 december 1803. 
RA Ut: Collectie Doop-, trouw- en begraafregisters, af
schrift begraafregister 1765-1811 ; inv. nr 478. 
GA Wbg: Inv. nr4. 
GA Wbg: Notulenboek gemeenteraad, vergadering 16 
februari 1818, nr 2. 
GA Wbg: Register van eigendomsovergangen, ge
bouwde eigendommen. 
GA Wbg: Registers van overlijden 1811 -1828, overlij
densakten 1822, fol. 8. 
GA Wbg: Bevolkingsregister 1824, fol. 7. 
GA Wbg: Rekening der buurlasten 1822, 1827; doos 

Rekening buurtlasten. 
39. GA Wbg: Inv. nr 85. 
40. GA Wbg: Rekening der buurlasten 1793; inv. nr 91. 
41. GA Wbg: Inv. nr 87. 
42. GA Wbg: Bevolkingsregister 1824, fol. 63. 
43. GA Wbg: Rekening der buurlasten 1802; inv. nr 91. 
44. GA Wbg: Inv. nr 90. 
45. GA Wbg: Rekening der buurlasten 1807; inv. nr 91. 

Zetting der dorpslasten 1807; inv. nr 93. 
46. GA Wbg: Notulenboek gemeenteraad, vergadering 7 

mei 1829. 
47. GA Wbg: Id., vergadering 19 april 1819, nr 15. 
48. GA Wbg: Bevolkingsregister 1840. 
49. GA Wbg: Bevolkingsregister 1850-1860, deel II, fol. 

396. 
50. GA Wbg: Bevolkingsregister 1860-1870, deel II, fol. 

445. 
51. Vervolg Groot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht, deel 

I, zevende afl., blz. 699; Utrecht 1859. 
52. Vervolg Groot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht, deel 

I, achtste afl., blz. 701 ; Utrecht 1859. 
53. GA Wbg: Inv. nr7. 
54. Het bedrag wordt uitgedrukt in resp. guldens, stuivers 

en centen. 
GA Wbg: Inv. nr7. 55 
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