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INLEIDING
DE HOGE HEERLIJKHEDEN HET LAND VAN STEUN CA. EN VRJJHOEF C.A.,
VANAF 1798 DE GEMEENTE HET LAND VAN STEUN C.A., VANAF 1817 DE
GEMEENTEN STEIN CA. EN VRUHOEF CA., VANAF 1826 DE GEMEENTE
STEIN CA.
Grondgebied en ontstaansgeschiedenis
De gemeente Stein ca., zoals zij van 1826 tot 1870 heeft bestaan, werd gevormd door
samenvoeging van twee hoge heerlijkheden, nl. het Land van Steijn ca. en Vrijhoef
ca., gelegen in het gewest Holland. Van der Aa noemt de begrenzing van de heerlijkheden, maar is daarin niet nauwkeurig. '}
De hoge heerlijkheid het Land van Steijn ca. bestond uit twee schoutambachten, t.w.
het Land van Steijn, en Kort Haarlem en Willens. In het zuiden vormde de Hollandse
Ussel een natuurlijke grens, in het oosten de Kleine of Enkele Wiericke.
In het westen lag de stad Gouda. Ten noorden tenslotte werd het gebied begrensd door
Broek, Elfhoeven, Vrijhoef en Kalverenbroek, Nieuwebroek en Tevekop, en Kort
Roggebroek en Oukoop.
Deze landstreek langs de noordoever van de Hollandse Ussel werd in ieder geval vanaf
de elfde eeuw, maar waarschijnlijk reeds veel eerder, in vrije vestiging bewoond. 2|
Het gebied maakte deel uit van de heerlijkheid Haastrecht, die aan de proosdij van het
kapittel van Oudmunster toebehoorde. Aan het begin van de veertiende eeuw duikt voor
het eerst de naam het Land van Steijn op. Deze naam dankt de streek aan de toenmalige
heer, Arnout van Steijn. Deze Arnout was gehuwd met Margaretha van der Goude. *]
Vanaf deze tijd ontstaat de verwarring over wie in het Land van Steijn de landsheerlijke
rechten toekomen, de graaf van Holland of de bisschop van Utrecht.
Het voert te ver in het bestek van deze inleiding de gehele gang van zaken uiteen te
zetten, maar tenslotte verwerft de stad Gouda de hoge heerlijkheid in 1481 in erfpacht
van het kapittel van Oudmunster. En of nu de bisschop van Utrecht zich terecht als
landsheer beschouwde of dat toch de graaf van Holland recht had op die betiteling,
blijft tot 1529 onduidelijk. In dat jaar verkoopt het kapittel al zijn rechten op het Land
van Steijn ca. aan Karel V, de problemen omzeilend door hem te betitelen als "greeve
van Hollandt off erfheere des landts van Utrecht". In 1579 besluiten dan de Staten van
Holland dat Gouda de hoge heerlijkheid als onversterfelijk erfleen mag behouden. 4]
De grens ervan wordt gevormd door de Ussel, de hoge heerlijkheid Hekendorp, de
stadsvrijheid van Gouda en de Reewegh. 5] Dit bevestigt de veronderstelling dat het
schoutambacht Kort Haarlem en Willens deel uitmaakte van de hoge heerlijkheid.
De hoge heerlijkheid Vrijhoef ca. bestond uit Vrijhoef en Kalverenbroek, in het zuiden
grenzend aan het Land van Steijn, in het oosten aan Nieuwebroek en Tevekop, in het
westen aan Willens en Elfhoeven en in het noorden aan 's-Gravenbroek.
Jan van Treslong, kanunnik van Oudmunster, dezelfde die eertijds ook het Land van
Steijn bezat, schonk in 1449 aan zijn neef Raes "een kamp lands genaamd Calverbroeck". Eén van de nazaten van deze Raes verkoopt het gebied in de zestiende eeuw
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aan de stad Gouda. Om één of andere reden geschiedt de belening ten behoeve van de
stad pas in 1650 in concreto. Maar Gouda beschouwde Kal verenbroek in 1618 reeds als
haar eigendom, want in dat jaar koopt de stad van Mr Johan Vlack de Jonge de hoge
heerlijkheid Vrijhoef 1 en benoemt deze Mr Johan Vlack vervolgens tot baljuw,
dijkgraaf en schout van de hoge heerlijkheid het Land van Steijn c a . en van de hoge
heerlijkheid Vrijhoef én Kal verenbroek. Met deze aankopen maakte Gouda een einde
aan de moeilijkheden over de omvang van het rechtsgebied van de beide hoge heerlijkheden. Voordien was enige malen een controverse ontstaan tussen de baljuw van het
Land van Steijn c a . en de heer van Vrijhoef. Deze beweerde nl. dat zijn gebied zich
uitstrekte tot aan de IJssel. Zo zou hij met aangegord rapier (een teken van rechtsmacht) een schouw op de Hoge IJsseldijk hebben bijgewoond en zich aldus op het
terrein hebben begeven waar zich de galg van het Land van Steijn c a . bevond (het
teken van hoge jurisdictie bij uitstek). Deze galg stond aan de IJssel, inderdaad precies
in het verlengde, ten zuiden van Vrijhoef, vlakbij de "Landt van Steijns Sluys".7]
Na de staatsgreep van 1798 werd de Bataafse Republiek in acht nieuwe departementen
verdeeld. De beide hoge heerlijkheden, inmiddels gemeente genoemd (de heerlijke
rechten waren bij de staatsregeling van 1798 afgeschaft) behoorden voortaan niet meer
tot het gewest Holland, maar tot het Departement van de Delf. Lang heeft deze nieuwe
indeling echter niet bestaan. Ingevolge de grondwet van 1801 werden de oude provinciegrenzen in ere hersteld. Uit het feit dat er in 1802 één reglement voor de gemeente
het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalverenbroek is
opgesteld (gearresteerd in maart 1805), kan men concluderen dat het in die jaren één
samengevoegde gemeente betrof.
De volgende grondwetsherziening, die van 1805, gaf aanleiding tot grenswijzigingen,
die rond Gouda grote verwarring veroorzaakten. De grenslijnen van de provincies
moesten nl. zoveel mogelijk de natuurlijke grenzen volgen. De provinciegrens bij
Gouda wordt als volgt beschreven "
tot op Haastrecht, met insluiting van deze
plaats, langs en bezuiden den IJssel tot op de hoogte van Gouda, vervolgens langs en
beoosten het zoogenaamde Vaarwater, loopende van Gouda op Bodegraven....". 8]
Met dit "Vaarwater" werd de Breevaart bedoeld, het grenswater tussen Kort Haarlem
en Willens. *]
Deze nieuwe grens had als consequentie dat de gehele gemeente in Utrecht kwam te
liggen, met uitzondering van het gedeelte Kort Haarlem. Dit zou, evenals Gouda, tot
Holland behoren (in 1806 tot het Departement Maasland, één van de departementen
waarin Holland toen gesplitst werd).
Maar hiermee was de kous niet af. Het Land van Steijn c a . was niet de enige gemeente
tussen Gouda en Bodegraven waar de grens verdeeldheid zaaide. De landdrost van
Maasland tekende dan ook bezwaar aan. Met name de "régulateur", de ontvanger der
successierechten, i . c Jan Polijn, tevens secretaris van de gemeente het Land van Steijn
c a . , ondervond grote problemen. Ook op waterstaatkundig gebied bleek de grens
zoveel moeilijkheden te veroorzaken, dat Lodewijk Napoleon (inmiddels was in 1806
het Koninkrijk Holland gevormd) in 1808 10] de grens weer wijzigde. Deze werd naar
het oosten verlegd en liep nu wat het Land van Steijn c a . betreft "....van de Goejanverwellesluis langs de Grote en Kleine Wiericke tot in den Rhijn...".
Na de inlijving bij Frankrijk in 1810 verandert de naam van het Departement Maasland
in Departement van de Monden van de Maas (Bouches de la Meuse). Bij keizerlijk
decreet van 21 oktober 1811 volgt een nieuwe indeling. De gemeente het Land van
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Steijn c a . wordt samengevoegd met Reeuwijk tot één gemeente, behorende tot het
arrondissement Rotterdam, canton Gouda. Op 5 december 1811 wordt de nieuwe
municipale raad geïnstalleerd, met B.J. van der Does als maire.
Ingevolge de grondwet van 1815, die de rechten van de eigenaren van heerlijkheden
gedeeltelijk weer herstelt, moest de territoriale omvang van gemeenten, bestaande uit
voormalige heerlijkheden, overeenstemmen met die van de heerlijkheden van vóór
1798. n ] De gecombineerde gemeente wordt dan ook weer gesplitst. In april 1817
treden de nieuwe gemeenteraden van Stein c a . (Land van Steijn, Kort Haarlem en
Willens) en van Vrijhoef c a . (Vrijhoef en Kalverenbroek) aan. Vanaf nu wordt Stein
gespeld met een "i" in plaats van een "ij".
De scheiding van Stein en Vrijhoef was geenszins praktisch. De gemeente Vrijhoef c a .
bestond immers maar uit enkele huizen, bewoond door slechts 6 gezinnen. Het
gemeentebestuur van Gouda, als ambachtsheer, had onmiddellijk bezwaar aangetekend,
maar dit werd niet gehonoreerd.
B.J. van der Does wordt schout van Stein; W. Blok, de schout van Moordrecht, tevens
fungerend schout van een aantal stadsheerlijkheden van Gouda, wordt schout van
Vrijhoef.
De gemeenteraad van Stein fungeert echter tevens als gemeenteraad van Vrijhoef,
wegens "het ontbreken van daartoe capabele personen in Vrijhoef". Al spoedig dient
ook Blok zijn ontslag in en wordt Van der Does tevens waarnemend schout van
Vrijhoef.
Logisch is dan ook dat in 1826 12] de beide gemeenten worden samengevoegd tot de
gemeente Stein c a .
Op 17 december 1827 wordt het proces-verbaal van grensbepaling van het grondgebied
van de gemeente Hekendorp opgemaakt. Uit dit proces-verbaal blijkt dat de burgemeesters van Stein én Hekendorp het over de grens tussen hun beide gemeenten niet eens
zijn. Op 4 juli 1828 wordt deze grens definitief vastgesteld, waarbij de voorkeur van
Steins burgemeester De Grave wordt gevolgd. De grens zal lopen vanaf de IJssel door
het midden van de Kleine Wiericke, met dien verstande dat het recht op de visserij in
de Wiericke ten goede blijft komen aan de ambachtsheer van Hekendorp. 13]
De grens met Gouda wordt in 1828 vastgesteld, waarbij Kort Haarlem bij Gouda wordt
gevoegd. Gouda zal hiervoor aan Stein jaarlijks een vergoeding van ƒ 125,- betalen,
later gereduceerd tot ƒ 60,-. u ] Dit bedrag is tot 1870 ook altijd betaald.
Bij wet van 1 juni 1870 (SB no.87/1870) wordt de gemeente Stein c a . opgeheven.
Voor- en Midden-Willens worden bij Gouda gevoegd. De rest van het grondgebied
komt bij de gemeente Reeuwijk.
Volledigheidshalve wordt hier nog de grenswijziging van 1963 vermeld, hoewel die
buiten het kader van deze inventaris valt.
Bij wet van 22 oktober 1963 (SB no.420/1963) wordt het gedeelte van het voormalige
Land van Steijn vanaf de spoorbaan Utrecht/Gouda tot aan de IJssel bij de gemeente
Haastrecht gevoegd. Gouda's grondgebied wordt uitgebreid tot halverwege AchterWillens. De rest van het Land van Steijn, van Achter-Willens en Vrijhoef en Kalverenbroek, de beide laatstgenoemde inmiddels slechts uit water bestaand, blijven tot de
gemeente Reeuwijk behoren.
Dat een grenswijziging bijna honderd jaar na opheffing van een gemeente nog gevolgen
kan hebben voor haar archief zal in het vervolg van deze inleiding nog blijken.
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Bestuur
Voor een goed begrip van de bestuurlijke situatie is van belang te weten dat het gebied,
hoewel uitsluitend bestaand uit polders, waterstaatkundig altijd autonoom is geweest en
voor 1857 geen deel heeft uitgemaakt van een hoogheemraadschap, zoals Rijnland of
het Groot Waterschap van Woerden, die de omringende polders onder hun hoede
hadden.
Wel bestond er een "Hoogdijksbestuur", doch dit bestuur oefende uitsluitend toezicht
uit op de IJsseldijk en zijn sluizen, duikers en kaden.
De stad Gouda was, zoals hierboven reeds aangegeven, ambachtsheer van Steijn. De
heerlijke rechten die de regenten uitoefenden waren uitgebreid. Zij stelden alle
bestuurders aan, ook die van het Hoogdijksbestuur van Steijn en Willens, hoorden de
rekeningen af en gaven toestemming aan de ingezetenen om te vergaderen, te procederen etc. Kortom, de regenten van Gouda hadden een stevige greep op Steijn.
Het was de gewoonte de ambten die te vergeven waren te verpachten. De opbrengst uit
het ambt kwam half om half ten goede aan pachter en stad.
De functie van baljuw van de beide hoge heerlijkheden, dijkgraaf van het Hoogdijksbestuur en schout van de drie ambachten was vanaf 1618 in handen van één en dezelfde
persoon. Dat deze functie overigens met erg lucratief was, blijkt uit een akte uit 1603.
Daarin wordt gemeld dat het pachtcontract van oud-burgemeester Blonck voor het ambt
van baljuw, dijkgraaf en schout van de hoge heerlijkheid van het Land van Steijn, Kort
Haarlem en Willens was afgelopen, maar dat zich geen nieuwe gegadigde voor de pacht
meldde. De toenmalige president-burgemeester van Gouda, Regeling, kon niet anders
dan die taak in arren moede maar op zich nemen. 15] Van die tijd af was het gebruikelijk dat de president-burgemeester qualitate qua deze gecombineerde functie vervulde,
hoewel daar in het begin van de zeventiende eeuw nog wel eens een uitzondering op
werd gemaakt. Ook het secretarisambt van de drie schoutambachten was in handen van
één persoon.
Naast baljuw/dijkgraaf/schout en secretaris functioneerden er voorts nog schepenen,
gezworenen, landbewaarders, heemraden, armmeesters, kerkmeesters en weesmannen.
Zij oefenden deels rechtspraak, deels burgerlijke administratie en deels waterschapsadministratie uit, maar niet voor drie afzonderlijke lichamen, nl. een rechtbank, een
dorpsbestuur en een waterschapsbestuur, maar als functionarissen van één en hetzelfde
ambacht. "] Zij werden ook alle door de burgemeesters van Gouda, in hun functie van
ambachtsheren van de heerlijkheden, benoemd. Alleen al uit het feit dat de baljuw en
schout tevens dijkgraaf was van het Hoogdijksbestuur blijkt hoezeer waterstaats- en
heerlijkheidsbestuur in Steijn verweven waren.
Zoals reeds eerder opgemerkt was het Land van Steijn al zeer vroeg bewoond. Het is
een vanzelfsprekende zaak voor een gebied dat direkt aan een rivier is gelegen dat
waterstaatkundige aangelegenheden van levensbelang zijn en één van de belangrijkste
redenen tot bestuursvorming over te gaan. Wanneer precies het Hoogdijksbestuur is
ontstaan is niet duidelijk. In 1329 verkreeg Jan van Beaumont de heerlijkheid Steijn en
werd het gebied volkomen zelfstandig. In 1449 wordt in een akte n ] vermeld dat
"...den dijckgrave met de hooge heemraeders commen sullen opten hoogen dijck....omme te ordonneren ende leggen alle keuren...."
Afgezien van de controlerende taak, die dit Hoogdijksbestuur uitoefende voor wat
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betreft de toestand van de Hoge IJsseldijk, waren de beide hoge heerlijkheden op
waterstaatkundig gebied autonoom. Men miste dan ook de noodzaak om de binnenlandse waterstaatsactiviteiten bestuurlijk gescheiden te houden van de andere dorpsaangelegenheden. Dat dit ook daadwerkelijk niet gebeurde blijkt uit de morgen- en
molengeldrekeningen. Het morgen- en molen geld wordt algemeen beschouwd als een
polderheffing. In de beide hoge heerlijkheden echter werden de opbrengsten hiervan
niet alleen aangewend ter bestrijding van de waterstaatkundige kosten, maar ook werd
het tractement van de schoolmeester (uit Haastrecht) ervan betaald en kreeg de
secretaris zijn onkosten vergoed voor het opmaken van de diverse kohieren, bijv. die
van het heer- en redemptiegeld of die van de personele heffing op vermogen. Ook de
kosten van het aansteken van de vuren op de rechtsdagen werden ervan betaald. En
toen in 1697 de armenrekening niet sluitend was, verleenden de burgemeesters van
Gouda authorisatie om van de opbrengst van de grasverhuur, ook een post op de
morgen- en molengeldrekening, een stuiver van elke gulden voor de armenkas te
bestemmen. "] De morgen- en molengeldrekeningen werden dan ook niet afgehoord
door het Hoogdijksbestuur, maar door de burgemeesters van Gouda, als ambachtsheer.
In het archief van het Departementaal Bestuur van Holland bevindt zich een conceptreglement op het gemeentebestuur van het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en
Vrijhoef en Kal verenbroek, waaruit de gang van zaken van vdór 1795 eens te meer
blijkt. "1 Art.7 van dit reglement spreekt over de dorpsrekening en luidt "Indien het
Gemeente Bestuur nodig agt tot wegneeming der bedenkingen welke bereids plaats
hebben gehad, door buitenwonende ingelanden op enige kleine posten, in de mergengeldsreekeningen gebragt en alleen de ingezetenen concernerende zal er ook een omslag
bij Form van dorpslast worden geheeven, waarvan dan ook mede te gelijker tijd,
jaarlijks reekening zal worden gedaan op den voet als bij art. 5 gemeld".
Er was dus nooit een afzonderlijke omslag voor de dorpslasten geweest, maar dit had
kennelijk wel eens problemen gegeven met grondeigenaren van buiten Steijn, die toch
moesten meebetalen aan het onderhoud van de armen, het tractement van de schoolmeester etc.
Het Departementaal Bestuur wilde toen kennelijk niets weten van een splitsing, want
het artikel is in zijn geheel geschrapt. In 1811 echter blijken de burgerlijke en waterstaatkundige rekeningen wel gesplitst. Uit een brief van de secretaris van Steijn Jan
Polijn aan de maire van Reeuwijk, die om opheldering had gevraagd, komt naar voren
dat voor het eerst in 1811, op bevel van de sous-prefect van Rotterdam, de "huyslyke
kosten" (schoolmeester e.d.) uit de morgen- en molengeldrekeningen zijn verwijderd.

Maar niet alleen het dorps- en waterstaatsbestuur waren niet gescheiden. Ook de beide
heerlijkheidsbesturen zelf functioneerden nauwelijks afzonderlijk. Vanuit het gewestelijk
bestuur werden missives verzonden aan de baljuw van de beide hoge heerlijkheden,
maar ook aan schout en gerecht van ieder ambacht afzonderlijk. Door de plaatselijke
bestuurders echter werd geen of willekeurig onderscheid gemaakt. De missives werden
namens de drie ambachten tegelijk beantwoord, de kohieren werden nu eens afzonderlijk, dan weer voor alle, dan weer voor twee van de drie ambachten opgemaakt.
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Bestuurders
Zoals gezegd was tot 1795 de president-burgemeester van Gouda qualitate qua baljuw,
dijkgraaf en schout. Ook de secretarissen waren altijd leden van de Goudse vroedschap,
of familieleden daarvan. Het secretarisambt werd tegen een jaarlijkse recognitie door de
burgemeesters vergeven "tot kennelijk wederzeggens toe". Tot zekerheid van genoemde
recognitie en van de bedragen die door hem als secretaris zouden worden ontvangen,
diende hij een borgtocht van ƒ 800,- te betalen. 21] De bekende Goudse regentenfamilie Van Eijck leverde gedurende bijna de gehele achttiende eeuw de secretaris.
Ook na 1817 vroegen en kregen de burgemeesters/secretarissen (altijd een dubbelfunctie) steeds verlof buiten hun gemeente woonachtig te zijn.
Omdat veel Goudse regentenfamilies land bezaten in Steijn en Vrijhoef werden
dientengevolge ook de hoogheemraden van het Hoogdijksbestuur en zelfs de landbewaarders/heemraden/schepenen van de ambachten uit hun gelederen gerecruteerd.
De landbewaarders in Steijn en Vrijhoef hadden, omdat ze tevens schepen en heemraad
waren een diversiteit aan taken. Zij fungeerden o.a. als gaarder voor verschillende
belastingen, verpachtten het veer over de IJssel tussen Steijn en Haastrecht, stelden
lijsten op van weerbare mannen in tijden van oorlog, maar melden zich ook bezig met
het bestek van een nieuw te bouwen molen.
Vanaf 1795 deed de "democratie" haar intrede. De heerlijke rechten werden afgeschaft
en de bestuurders moesten gekozen worden. Aanvankelijk heeft de baljuw van Gouda,
J. Couperus, het dijkgraaf-, baljuw- en schoutambt bekleed. Toen deze naar Den Haag
vertrok volgde Mr Jacobus van der Burch hem op, die het ambt tot 1811 vervulde. Mr
Jan Polijn werd tot secretaris gekozen, dezelfde Jan Polijn die enige jaren later werd
benoemd tot "régulateur".
Dat het in de Franse tijd met de democratie nog niet zo wilde vlotten, blijkt wel uit het
feit dat, toen twee hoogheemraden overleden, hun opvolgers niet gekozen werden, maar
rechtstreeks door Napoleon benoemd, vanuit Moskou! ")
In 1814 herkregen de heren der heerlijkheden een deel van hun heerlijke rechten, van
welk recht door Gouda tot 1848 ook gebruik werd gemaakt, met name wat betreft
benoemingen. De stad week echter zelden af van de door het gemeentebestuur van Stein
c a . gedane voordrachten. In andere opzichten werd het functioneren van de stad als
ambachtsheer een farce. Men kondigde vaak per brief aan "helaas niet in staat te zijn de
vergadering tot vaststelling van de rekening bij te wonen".
Toen de grondwet van 1848 definitief een einde maakte aan de invloed van de stad op
de bestuursbenoemingen, ging Gouda tot verkoop van haar heerlijkheden over.
Martinus Wijnaendts te Maarseveen werd de nieuwe heer van Stein. Zijn neef Frederik
Carel August Wijnaendts erfde de bezittingen in 1873. Het tiendrecht van Stein en
Willens had Martinus echter vermaakt aan de Hervormde Gemeente van Hekendorp.
Via Joannes R.P.C.H. de Kuijper en zijn zoon Jacobus Mari kwam Stein in 1933 in
handen van Jhr Dr Frans van Reigersberg Versmijs. De tegenwoordige heer van Stein
is Jhr Frank van Reigersberg Versluijs, woonachtig in Miami. Hij heeft geen enkele
band meer met het gebied en is zelfs de nederlandse taal niet machtig, maar hij
verpacht nog steeds de visrechten in de IJssel tussen Stein en Haastrecht.
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Secretarie
Een gemeentehuis, waar vergaderingen plaats konden vinden en de archiefbescheiden
konden worden bewaard, heeft Stein nooit bezeten, al heeft het niet veel gescheeld.
Vóór 1817 was het vanzelfsprekend dat de secretarissen de stukken onder zich hielden
en deze bij een secretariswisseling overdroegen. Dat dit niet altijd zorgvuldig gebeurde
blijkt wel uit het feit dat het archief verspreid is geraakt en een zeer incomplete indruk
maakt.
Ook na 1817 toen de "Reglementen voor het Bestuur ten plattelande" van kracht
werden, bleef deze werkwijze voorlopig gehandhaafd. In 1830 wordt besloten het
archief van de gemeente in de "regtkamer" te plaatsen. B. Blommendaal, 2e assessor,
zal daartoe een kast maken. Of daarvan iets terecht is gekomen is niet meer te achterhalen. In 1832 nog berust de dan gereed gekomen kaart van de gemeente ten huize van
burgemeester/secretaris de Grave in Gouda "bij Stapelkamp aan de Arkelpoort".
De vergaderingen van de raad worden echter wel in het "regthuys" gehouden. Dat
bevond zich in Willens. De inwoners van Willens immers worden voor bijeenkomsten
ten "regthuyze" opgeroepen en die van het Land van Steijn, ten huize van de Ie
assessor. 23] De juiste plaats ervan wordt duidelijk uit de rekeningen, waarin o.a. de
huur van de kamers t.b.v. het gemeentebestuur wordt verantwoord.
In 1817/1818 wordt ƒ 18,- huur betaald aan Derk Boere, kastelein. Het betrof dus
kennelijk een herberg. In 1827 wordt uit de stukken duidelijk welke herberg wordt
bedoeld, nl. Stein no. 46.
In 1838 woont daar Catharina Scheffer. De gemeente betaalt haar ƒ 100,- per jaar + ƒ
10,- voor schoonmaak en het bewaren van het archief, een heel verschil met 1817.
In 1845 vindt er een nieuwe nummering van alle woningen in de gemeente Stein plaats
(in totaal 57!). Men begint te tellen bij het gemeentehuis, no.46 wordt dan no. 1.
Alle gegevens van dit pand komen tenslotte naar voren uit een koopakte van 28 april
1870!! " ] , waarbij het gemeentebestuur het huis, bekend onder de naam De Kap, Stein
no.1, met schuur, kolfbaan en tuin voor ƒ 3500,- koopt van de aannemer Joh. Mulder
uit Gouda. Men was wel zo wijs in de akte de bepaling te laten opnemen dat de koop
niet door zou gaan, mocht de gemeente worden opgeheven, hetgeen twee maanden later
reeds het geval was.
De reden om op een tijdstip waarop het wetsontwerp tot opheffing der gemeente reeds
aanhanging was, nog tot aankoop van een pand voor een te vestigen gemeentehuis over
te gaan, was een geheel andere dan het gemeentebestuur opgaf.
Joh. Mulder wilde het pand afbreken en op de vrijgekomen plaats twintig huisjes voor
"de mindere stand" bouwen. Met het oog op de reeds aangenomen wijziging van de wet
op het Armbestuur, waarbij de verblijfplaats als onderstandsdomicilie zou gaan gelden,
zag de raad deze twintig huisjes zeer ongaarne gebouwd worden. Verwezenlijking van
het bouwplan zou immers een toevloed van armlastigen ten gevolge gehad hebben, die
ten laste van het Armbestuur van de gemeente Stein zouden komen. M"|
School en kerk
De bewoning in de heerlijkheden, later de gemeente, was én zeer beperkt én zeer
verspreid. Steijn heeft dan ook nooit een kerk en een eigen school gehad. De kinderen
uit Vrijhoef en Kalverenbroek en die uit de Achter-Willens gingen in Sluipwijk naar
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school, die uit de Voor- en Midden-Willens en uit Kort Haarlem in Gouda. De jeugd
uit het Land van Steijn ging vanouds naar Haastrecht, vanaf de negentiende eeuw ook
wel naar Hekendorp. Ook met Gouda werd later een overeenkomst betreffende het
schoolgaan gesloten. *]
In de morgengeldrekeningen van Steijn vóór 1811 keert dan ook jaarlijks de post
"tractement schoolmeester Haastrecht" terug en regelmatig draagt Steijn bij in de
onkosten van het schoolgebouw. Dat het gemeentebestuur van Haastrecht de Steijnse
kinderen graag zag komen, sterker nog hun bijdrage nodig had ter bekostiging van de
school, blijkt wel uit het feit dat de president-burgemeester van Haastrecht de dijkgraaf
(!) van Steijn in 1764 verzocht ene Ravesteijn te verbieden bijschool in het Land van
Steijn te houden. 27|
Ook kerkelijk had Steijn nauwe banden met Haastrecht. Vóór de reformatie behoorde
het tot de parochie van Haastrecht. De Haastrechtse pastoor werd bij voorbeeld verlof
gevraagd voor de stichting van het regulierenklooster in Steijn (in 1549 afgebrand). In
de woelige tijden van de opstand heerste er rond Gouda een betrekkelijke vrijheid voor
de katholieken. In het Land van Steijn worden zelfs samenkomsten gehouden "...ende
de Paepsgesinden ofte priesters van der Goude in 't lant van Steijn deselve ende meer
vrijdom genyeten als in de stadt..."
Ongeveer de helft van de Steijnse inwoners was in later tijden hervormd. In de kerk te
Haastrecht waren dan ook een aantal "Steijnse" banken en men betaalde mee aan het
onderhoud van de kerk.
De reis naar Haastrecht was voor alle inwoners niet altijd even gemakkelijk en doet een
deel van hen op kerkelijk gebied dan ook afscheiding van Haastrecht wensen, omdat
"... de kerk van Haastrecht slechts te bereiken is in minimaal Vh uur over slecht
gebaande, slikkerige wegen en overvaart over de IJssel..." Men kerkte dan ook liever te
Sluipwijk. Dat de slechte wegen niet de enige reden voor afscheiding vormden blijkt uit
een verzoekschrift van 1825. De inwoners van Willens verzoeken de gouverneur daarin
niet pro rato te hoeven bijdragen in de kerkschuld van Haastrecht. De schout van Stein
adviseert toewijzing van het verzoek, te meer omdat hij van mening is dat de kerk veel
te luxe is opgeknapt, met consistorie, schoolhuis en zelfs het plaatsen van een orgel!
Bovendien weigert de Haastrechtse kerk in voorkomende gevallen bij te dragen in de
bedeling. *]
Armenzorg
Vanwege het ontbreken van een kerkelijke gemeente is de armenzorg in Steijn altijd een
zaak van het dorpsbestuur, i.c. de ingelanden/ingezetenen geweest. Steijn en Willens
hadden ieder eigen armmeesters met een eigen kas. Vrijhoef en Kalverenbroek werden
gelijkelijk door de armmeesters van Steijn en van Willens onderhouden. Steijn heeft de
kosten altijd zelf kunnen opbrengen en geen subsidie van het dorpsbestuur nodig gehad,
maar Willens was daartoe niet in staat. Men had van de Staten een jaarlijks octrooi
verkregen om één gulden per morgen te heffen, maar dat octrooi is Willens onder
Napoleon ontnomen. Sindsdien werd er voor de armenkas van Willens ƒ 200,- op de
begroting van het gemeentebestuur opgevoerd.
Vanaf 1841 functioneerde in Stein het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, waarvoor in
1855 een reglement werd vastgesteld.
In de gemeenteverslagen wordt voortdurend melding gemaakt van een verslechterende
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financiële situatie voor het armbestuur, veroorzaakt door de vele bedelingen aan elders
wonende armlastigen.
Bestaansbronnen
Uit het feit dat Steijn haar armen zelf kon onderhouden, kan geconcludeerd worden dat
de landeigenaren uit Steijn in betere doen waren dan die uit Willens. Zij zullen meer
grond gehad hebben en wellicht was die van betere kwaliteit. Bovendien was de
bebouwing in Steijn hoofdzakelijk beperkt tot een rij boerderijen langs de IJsseldijk,
zodat er relatief weinig mensen woonden en dus ook weinig armen. In Willens
woonden meer arbeiders en daggelders.
Men leefde van de opbrengst van het hooi en van de veeteelt. Het vee was van zeer
goede kwaliteit. De verkoop van kaas en boter vormde een goede bron van inkomsten.
Daarnaast verbouwde men o.a. hennep. Begin negentiende eeuw leverden ca. vijf
morgen akkers aan de IJsseldijk 6000 pond hennep (geschild of gebraakt) op.
Rond 1820 waren er een molenmaker, een schoppenmaker, een timmerman en een
schilder/glazenier werkzaam in Stem en natuurlijk een aantal herbergiers en watermolenaars. Veel huizen hadden een boomgaard, maar de opbrengst was meestentijds alleen
voor eigen gebruik. Halverwege de negentiende eeuw is geëxperimenteerd met het
verbouwen van aardappels en wortelen, maar dat liep op een mislukking uit.
DE ARCHIEVEN
Materiële zorg en beheer
Zoals reeds gezegd was het vóór de Franse tijd gebruikelijk dat de secretaris van het
bestuur de "secrétarije" hield en het archief bij zich thuis bewaarde. Bij een secretariswisseling moesten dus ook de stukken overgedragen worden. Een dergelijk systeem
staat of valt met de zorgvuldigheid van de secretarissen, die nu, een paar eeuwen later,
dan ook nog af te meten is.
Als extra moeilijkheid in Steijn deed zich het feit voor dat de secretaris van het
dorpsbestuur tevens secretaris was van het Hoogdijksbestuur en later van het polderbestuur en dat de baljuw tevens schout en dijkgraaf was. Bovendien waren secretaris en
landbewaarders ook nog gaarder van de diverse soorten belastingen. En vrijwel allen
waren lid van de Goudse vroedschap!
Dat is vragen om problemen en die deden zich dan ook volop voor. In het archief
bevindt zich een uitvoerig gespecificeerde declaratie van Huybert van Eijck, secretaris
in 1718. "] Deze heeft zorggedragen voor het opmaken van de rekeningen van de
personele heffing op vermogen over de jaren 1687-1695 en bovendien moest hij
afrekenen met de Ontvanger-Generaal in Den Haag. Hij heeft vele bezoeken afgelegd
bij de landbewaarders die in die jaren in functie waren geweest en stukje bij beetje
kreeg hij de bescheiden die hij nodig had boven water. Deze Huybert heeft samen met
zijn zoon Vincent bijna de gehele achttiende eeuw het secretarisambt bekleed. w] De
beide Van Eijck's hielden de archiefbescheiden van de verschillende besturen en
functies zorgvuldig gescheiden. In het archief van het Hoogdijksbestuur van Steijn en
Willens, dat door het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden wordt bewaard,
bevindt zich een inventaris van stukken, overgedragen na het overlijden van Mr Vincent
van Eijck, waaruit dit eens te meer blijkt. Dat echter niet alle secretarissen zo nauwkeu-
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rig werkten, bewijzen ditzelfde archief en de archieven van de polders Stein en Willens,
die ook in Leiden worden bewaard. In deze polderarchieven nl. bevinden zich zeer vele
stukken die uitsluitend betrekking hebben op het burgerlijk bestuur van de heerlijkheden; nog daargelaten die archiefbescheiden, die zich ook in deze archieven onder de
hoede van het Hoogheemraadschap bevinden en die weliswaar betrekking hebben op
waterstaatsaangelegenheden, maar die, zoals eerder in deze inleiding uiteengezet, toch
behoren tot de archieven van de hoge heerlijkheid het Land van Steijn, Kort Haarlem
en Willens, omdat het bestuur van de heerlijkheid zich zowel met de rechtspraak, als
het dorpsbestuur, als de waterstaatsaangelegenheden bezig hield.
Daarnaast bevindt zich een groot aantal archiefbescheiden welke betrekking heeft op de
hoge heerlijkheden Steijn en Vrijhoef in het Oud Archief van de stad Gouda. Een aantal
van deze stukken zou beschouwd kunnen worden als afgedwaald van het archief van
Stein, maar met evenveel recht kunnen ze behoren tot het archief van de ambachtsheren, vanwege de verwevenheid van functies van de diverse bestuurders en de
kennelijke onzorgvuldigheid van de secretarissen.
Dientengevolge bevinden zich de morgen- en molengeldrekeningen (de dorpsrekeningen
dus), afgehoord door de burgemeesters van Gouda als ambachtsheer, en de betreffende
kohieren, zowel in de polderarchieven te Leiden, in het stadsarchief van Gouda, als, in
zeer beperkte mate, in het hierna geïnventariseerde archief.
Na 1795 heeft splitsing van de archieven, opgelegd van overheidswege het afdwalen
van stukken in de hand gewerkt (1811 scheiding justitie en gemeentebestuur en
polderbesturen; 1869 besluit opheffing ambachten in Rijnland "])
Bovendien was in het geval van Stein de schout/burgemeester tevens secretaris van het
gemeentebestuur, maar daarenboven ook schout/secretaris van de polderbesturen. En
wanneer zo'n secretaris van een polderbestuur dan ook nog tegen zijn zin ontslagen
wordt .... (Mr J.L.A.de Grave, 1849), dan kan de opmerking die in de inleiding van
de oude inventaris van het polderarchief van Stein wordt gemaakt, nl. dat ...."het
archief de indruk maakt verminkt te zijn"... met een gerust hart een understatement
genoemd worden.
Niet alleen de bestuurlijke gang van zaken uit vorige eeuwen heeft het afdwalen van
stukken of het uiteenraken van de eertijds een eenheid vormende archieven veroorzaakt.
Diverse AMvB's, voortvloeiend uit de Archiefwet van 1918, hebben tot gevolg gehad
dat het archief van het baljuw- en schoutgerecht van Stein c a . en van Vrijhoef c a . van
1549-1811 zich in het Rijksarchief Zuid-Holland bevindt. Daar kan ook het weeskamerarchief van Stein, 1499-1811, worden geraadpleegd, evenals dat van de gaarder van
de impost op het trouwen en begraven.
Bij de reeds eerder genoemde gemeentelijke herindeling van 1963 tenslotte werden door
burgemeester en wethouders van Reeuwijk ten onrechte aan burgemeester en wethouders van Haastrecht alle registers van de burgerlijke stand en de bevolkings- en
dienstbodenregisters overgedragen, hoewel op dat ogenblik reeds bijna honderd jaar
afgesloten en betrekking hebbend niet alleen op het gebied dat deel ging uitmaken van
de gemeente Haastrecht.
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Werden de archieven aanvankelijk dus bij de secretarissen thuis bewaard en na 1817
eerst bij de schout/burgemeester en later in een kist c.q. kast in de door de gemeente
gehuurde kamers in herberg De Kap, in 1870 verhuisde het archief naar het "gemeentehuis" van Reeuwijk, bestaande uit twee kamers in het huis van burgemeester F.H.
Bulaeus Brack, gelegen aan de 's-Gravenbroekseweg no.1.
Onder zijn opvolger, L.J. Lucasse, werd een nieuw gemeentehuis gebouwd, dat in 1919
in gebruik genomen kon worden. Hierin bevond zich ook een archiefruimte. In 1930
werd aan de achterzijde naast de raadzaal een archiefkluisje bijgebouwd.
Inspectie door de nieuw benoemde archivaris van het Streekarchivariaat Rijnstreek
(waarbij ook de gemeente Reeuwijk ingevolge de gemeenschappelijke regeling van
1.12.1971 was aangesloten) leerde dat de opbergcapaciteit in de archiefkluis van de
gemeente volledig was opgebruikt. Aangezien ook de andere gemeentelijke diensten uit
hun jasje gegroeid waren, leidde dit ertoe dat in 1985 een geheel nieuw gemeentehuis,
met een archiefruimte naar wettelijk voorschrift en met voldoende opbergcapaciteit, in
gebruik kon worden genomen. 32]
Het Hoogdijksbestuur Stein en Willens, krachtens reglement van 6 juli 1857 (SB
no.90/1857) opgeheven en opgegaan in het Hoogheemraadschap van Rijnland, heeft
haar archief overgedragen aan Rijnland.
De polders Stein en Willens, in 1857 ingelijfd bij het Hoogheemraadschap van Rijnland
werden in 1978 opgeheven en opgenomen in het waterschap De Gou we landen. De
Gouwelanden heeft de archieven in bewaring gegeven bij het Hoogheemraadschap,
waar ze vanaf de dertiger jaren reeds berustten.
Waterstaatkundig was Vrijhoef oorspronkelijk een deel van de polder Sluipwijk. In
1858 werd concessie tot vervenen, bedijken en droogmaken verleend. De Vrijenhoefsche Veen- en Droogmakerij werd eveneens in 1978 opgeheven en opgenomen in het
waterschap De Gouwelanden. Ook haar archief is in bewaring gegeven bij Rijnland.
Bewijzen voor de oorspronkelijke omvang van het archief van de gemeente Stein ca.
ontbreken, want oude inventarissen zijn niet voorhanden. De stukken betreffende Stein,
zoals vermeld in de "Hingman-inventaris" van de archieven van de gemeente Reeuwijk
(dus opgemaakt na opheffing van de gemeente Stein) zijn alle nog aanwezig. Het
incompleet raken van het archief kan dan ook niet geweten worden aan latere beheerders.
De hiernavolgende inventaris van de archieven van de gemeente Stein c a . is gemaakt
in het kader van de opleiding tot middelbaar archiefambtenaar aan de Rijksarchiefschool
te 's-Gravenhage.
Verantwoording van de inventarisatie
Vanwege de incompleetheid van het archief, m.n. vódr 1811, was geen oude structuur
te herkennen, laat staan te herstellen.
Besloten is een cesuur aan te brengen bij het jaar 1798 en bij het jaar 1811/1817. In het
jaar 1798 werden in het kader van de Staatsregeling het Land van Steijn, Kort Haarlem
en Willens en Vrijhoef en Kalverenbroek verenigd tot één gemeente. Vanaf het jaar
1811 is deze gemeente tot 1817 verenigd geweest met de gemeente Reeuwijk. De
registers van de burgerlijke stand zijn door Reeuwijk bijgehouden tot het eind van het
jaar 1817.
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Zoals reeds uiteengezet bestond de latere gemeente Stein c a . vóór 1798 uit twee hoge
heerlijkheden. Omdat ook na 1817 door de hogere overheid (aanvankelijk) werd
gekozen voor de vorming van twee gemeenten, nl. Stein c a . en Vrijhoef c a . , is
besloten ook voor wat betreft de archieven van vóór 1798 een splitsing in tweeën, dus
naar hoge heerlijkheid te maken, en niet een splitsing in drieën naar schoutambacht. Dit
besluit is mede om praktische redenen genomen, vanwege de overstelpende hoeveelheid
verwijzingen die van een splitsing in drieën het gevolg zou zijn.
Omdat stukken nu eens namens een schoutambacht, dan weer namens de hoge heerlijkheid en een volgende maal namens de beide hoge heerlijkheden werden opgemaakt,
ontstond nog de moeilijkheid wanneer in de beschrijving van de stukken de namen van
de ambachten dan wel hoge heerlijkheden waarop deze betrekking hadden, moesten
worden genoemd. Besloten is in de beide hoge heerlijkheidsarchieven alleen dan de
namen van de betreffende ambachten te noemen, als de stukken óf betrekking hadden
op de beide hoge heerlijkheden te zamen óf op een gedeelte van een hoge heerlijkheid.
Wanneer dus in de beschrijving geen gebiedsnaam wordt genoemd betekent dat dat het
stuk betrekking heeft op de gehele hoge heerlijkheid, van wier archief het deel
uitmaakt.
Hoe sterk de verwevenheid overigens ook binnen de beide hoge heerlijkheden nog was,
blijkt uit het feit dat van de 42 inventarisnummers van het archief van de hoge
heerlijkheid Vrijhoef er 26 een verwijzing betreffen.
Toch geeft deze indeling naar hoge heerlijkheid het best de historische en de feitelijke
gang van zaken weer.
De einddatum van het archief van de hoge heerlijkheid het Land van Steijn c a . , 1798
(1827), wordt veroorzaakt door het feit dat het register van rekeningen van de armmeesters doorloopt tot 1827. Dit geldt eveneens voor de einddatum van het archief van
de gemeente het Land van Steijn c a . ten tijde van de Bataafse Republiek.
De begindatum van dit archief, (1753) 1798, heeft als oorzaak dat het kohier van de
ordinaris en extraordinaris verponding in 1753 aanvangt. De einddatum van het archief
van de hoge heerlijkheid Vrijhoef c a . , 1798 (1806), wordt door ditzelfde kohier
veroorzaakt.
De einddatum van het archief van de gemeente Stein c a . spreekt voor zich. In 1870
werd de gemeente opgeheven en grotendeels bij de gemeente Reeuwijk gevoegd. Het
jaartal (1871) wordt vermeld vanwege het feit dat het bevolkingsregister en de kadastrale leggers nog zijn bijgewerkt tot 1871.
Dat het archief van de gemeente Vrijhoef c a . als einddatum 1826 (1870) heeft, vindt
zijn oorzaak in het feit dat de alfabetische staten van ingeschrevenen en de staten van
manschappen van Vrijhoef zijn ingebonden in een band, die ook stukken uit het jaar
1870 bevat.
De begindatum van het archief van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur tenslotte,
(1780) 1817, wordt veroorzaakt door het feit dat één van de registers met rekeningen in
1780 aanvangt.

Zowel bij Stein c a . als bij Vrijhoef c a . zijn de archieven na 1817 van de ambtenaar
van de burgerlijke stand en van de ontvanger als deelarchieven beschouwd, gevormd
onder zelfstandige functionarissen en los van het bestuursarchief, gevormd onder de
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secretaris. Ze zijn dan ook apart opgevoerd.
Omdat na 1795 de taak van de armmeesters, net als de rechterlijke - en waterstaatstaken, afgescheiden werd van de overige taken van het gemeentebestuur, is het archief
van de armmeesters, net als dat van hun rechtsopvolger het Algemeen Burgerlijk
Armbestuur, beschouwd als een gedeponeerd archief, maar beschreven in het kader van
deze inventarisatie van de archieven van de gemeente Stein c a . Het archief werd
immers gevormd door zelfstandige functionarissen, autonoom in hun beslissingen, maar
benoemd en gesubsidieerd door het gemeentebestuur en aan hen geldelijke verantwoording schuldig.
De armenzorg van Vrijhoef is altijd een zaak geweest van de armmeesters van Steijn en
Willens, behalve gedurende de periode 1817-1826, toen Vrijhoef een zelfstandige
gemeente was en het ook de verplichting had zelfstandig armenzorg te verlenen.
Vandaar dat de stukken betreffende de armenzorg van Vrijhoef gedurende die periode
niet geplaatst zijn in het gedeponeerde archief van armmeesters en armbestuur, maar
afzonderlijk binnen het archief van de gemeente Vrijhoef.
Ingevolge de genoemde incompleetheid en het ontbreken van een oude orde vóór 1811
is gekozen voor een nieuwe logische indeling, zoveel mogelijk in overeenstemming met
de ordening van het archief van na 1817.
De archiefvorming na 1817 was, zoals in zoveel van dergelijke kleine plattelandsgemeenten, gebaseerd op chronologisch geordende series, zoals notulen, correspondentie
en rekeningen.
Ingekomen stukken werden chronologisch in agenda's ingeschreven, waarbij de stukken
werden voorzien van een met de agenda corresponderend nummer. In de agenda werd
tevens aangegeven of en naar wie een stuk in voorkomend geval werd doorgezonden.
De serie ingekomen stukken vertoont nogal wat hiaten. Die van het jaar 1843 bijv.
ontbreken zelfs geheel, op 1 stuk na.
Een handicap voor de toegankelijkheid vormt het feit dat de agenda's vanaf half april
1826 (indiensttreding van burgemeester, tevens secretaris, Mr J.L.A.de Grave) tot 1845
volledig ontbreken. Ze zijn er vermoedelijk wel geweest, want de stukken zijn, op
dezelfde wijze als voorheen, chronologisch voorzien van een nummer.
Door bestuurders van andere gemeenten en door de hogere overheid werden missives
betreffende de armenzorg veelal niet aan het armbestuur, maar aan de burgemeester
gericht, die q.q. voorzitter van het armbestuur was. Deze schreef de stukken in in de
agenda, waarna ze werden doorgegeven aan en afgehandeld door het armbestuur. Onder
burgemeester Braat echter werden deze aan de burgemeester gerichte stukken niet meer
ingeschreven, maar rechtstreeks doorgezonden aan het armbestuur.
Om bovengenoemde reden zijn de enkele stukken betreffende de armenzorg, die nog
aangetroffen werden tussen de bij de burgemeester ingekomen stukken, daaruit
verwijderd en gevoegd in het archief van het armbestuur.
Zoals reeds eerder in deze inleiding uitgelegd, diende het morgen- en molengeld in
Steijn c.s. als dekking van alle dorpsuitgaven. De kohieren werden dan ook geplaatst in
de rubriek "Financiën", na de rekeningen, die de dorps- en polderlasten opvoeren.
De rubriek "Belastingen" in het gedeelte van de inventaris vóór 1811, vraagt ook enige
toelichting, met name voor wat betreft de z.g. "100e en 200e penning". Dit was een
heffing op vermogen, waartoe de Staten van Holland en West-Friesland besloten in
verband met de voortdurende tekorten ontstaan door de oorlogvoering. Het was echter
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geen vaste heffing. De staten gaven elk jaar "consent", toestemming, hetzij voor een
100e, hetzij een 200e en soms zelfs voor twee heffingen per jaar.
Omdat het innen van deze heffing op het totale vermogen nogal wat voeten in de aarde
bleek te hebben, ontstond het gebruik het grootste gedeelte als een soort voorheffing te
innen, via de verpondingsregisters. De verponding immers was een onroerend goed
belasting, gebaseerd op het bezit van huizen en landerijen. De geschatte waarde daarvan
lag vast in de kohieren.
De heffing op vermogen werd daarom verdeeld in een, gemakkelijk te innen, aanslag
onroerend goed, de extra-ordinaris verponding genaamd, in de rekening omschreven als
"documenten", aangevuld met het restant van de totale aanslag, in de rekening
omschreven als "geld".
Omdat de rubriek "Belastingen" naar soort belasting is onderverdeeld, het meest
duidelijk immers voor de gebruiker, zijn de kohieren en de overige stukken betreffende
de extra-ordinaris verponding geplaatst onder de sub-rubriek "onroerend goed belasting", met een algemene verwijzing naar de sub-rubriek "heffing op vermogen".
Eerder in deze inleiding is al vermeld dat verschillende archiefbestanddelen waren/zijn
afgedwaald.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Reeuwijk hebben burgemeester en
wethouders van de gemeente Vlist, van welke gemeente de gemeente Haastrecht
inmiddels deel uitmaakt, verzocht de in 1964 door Reeuwijk aan Haastrecht overgedragen bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand, op grond van het
bestemmingsbeginsel weer aan de gemeente Reeuwijk over te dragen. Op 31 maart
1992 heeft de archivaris van het streekarchief van de Krimpenerwaard aan dit verzoek
gevolg kunnen geven.
In juli werden door de archivaris van de streekarchiefdienst Hollands Midden enige tot
het archief van de voormalige gemeente Stein c a . behorende stukken in bewaring
gegeven.
Al deze stukken zijn op de daarvoor bestemde plaats in het archief ingevoegd.
Enkele archiefbescheiden, aangetroffen in het nu geïnventariseerde archief, bleken daar
niet toe te behoren en zijn/worden overgebracht naar de archieven van Gouda, de
polders Stein en Willens, het Hoogdijksbestuur van Stein en Willens, Middelburg,
Hekendorp, de polder en de gemeente Sluipwijk en het Rijksarchief Zuid-Holland.
Omdat maar een zeer klein gedeelte van het archief van 1850-1870 voor vernietiging in
aanmerking zou komen (alleen enkele bijlagen bij de rekening) en het archief toch al
zoveel hiaten vertoont, is besloten geen stukken voor vernietiging voor te dragen.
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Schout, tevens secretaris van Vrijhoef ca.
1817

W. Blok

Schout, tevens secretaris van Stein ca. en wndschout. tevens wnd.secretaris van
Vriihoefca.. 1817-1826
1817-1826

Bruno Josias van der Does

Burgemeesters, tevens secretarissen van Stein ca..
1826-1842
1842-1852
1852-1859
1859-1870
1870

Mr Jean Louis Antoine de Grave
Aris Prins
Dirk Braat
Henri Corneille Schuyt van Castricum
Frederik Hendrik Bulaeus Brack

1826 - 1870

28
ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE STEIN ca.,
1817-1870 (1871).
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Notulen
207 - 208.

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college
van burgemeester en assessoren, 1817-1846.
2 delen
207. 4 april
1817 - 11 juli
208. 11 november 1842 -20 augustus

1842;
1846.

209 - 210.

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1846-1870.
2 delen
209. 21 augustus 1846 - 20 augustus 1852;
210. 3 september 1852 - 23 juni
1870.

211 -212.

Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en
assessoren, vanaf november 1851 wethouders, 1846-1852. 2 delen
211.27 augustus

1846-27 december 1849;

212. 10 januari

1850 - 29 maart

1852.

Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen stukken
213 - 221.

Ingekomen stukken, 1817-1826, met hiaten.

9 pakken

213. 1817;
214. 1818;
215. 1819;
216. 1820;
217. 1821, 1822;
218. 1823;
219. 1824;
220. 1825;
221. januari-april 1826.

222.

Agenda van ingekomen stukken, 1817-april 1826.

1 deel

29
223-260.

Ingekomen stukken, 1826-1835, 1837-1839, 1843, 1845-1867, 18691870, met hiaten.
38 pakken
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.

261 -264.

april-december 1826;
1827;
1828;
1829;
1830;
1831;
1832;
1833;
1834;
1835;
1837;
1838;
1839, 1843;
1845;
1846;
1847;
1848;
1849;
1850;

242. 1851;
243. 1852;
244. 1853;
245. 1854;
246. 1855;
247. 1856;
248. 1857;
249. 1858;
250. 1859;
251. 1860;
252. 1861;
253. 1862;
254. 1863;
255. 1864;
256. 1865;
257. 1866;
258. 1867;
259. 1869;
260. 1870.

Agenda's van ingekomen stukken, met tot 1862 alfabetische trefwoordenindices, 1845-1870.
4 delen
261. januari
262. oktober
263. januari
264. januari

184518501862 1868 -

september
december
januari
juni

1850;
1861;
1868;
1870.

Uitgaande snikken
265 - 275.

Brievenboeken, 1817-1870.
265. 7
11
266. 10
267. 5
268. 13
269. 16
270. 23
271. 7
272. 11
273. 9
274. 6
275. 2

april
oktober
april
januari
mei
november
december
december
november
januari
januari
januari

1817 -[31
1823 - 9
1825 - 20
1827-11
1833 - 10
1837 - 22
1841-7
1845-9
1848 - 16
1854 - 26
1863 - 29
1867 -[30]

11 delen
januari
april
december
mei
november
december
december
november
december
december
december
juni

1822] en
1825;
1826;
1833;
1837;
1841;
1845;
1848;
1853;
1862;
1866;
1870.

Kaart behorend bij het Koninklijk Besluit no. 127
van 7 februari 1828, betreffende de grensscheiding
tussen de gemeenten Stein c a . en Gouda

30
Verslagen
276 - 277.

Verslagen van de toestand der gemeente, 1853-1867, 1869.
2 pakken
276. 1853-1861;
277. 1862-1867, 1869.

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
Organisme

Grondgebied
278.

Authentiek uittreksel uit het Koninklijk Besluit van 7 februari 1828,
waarbij de grensscheiding tussen Gouda en Stein ca. is vastgesteld, 1828.
1 stuk

Bestuur en personeel
279.

Aantekening van Jan Polijn, secretaris, betreffende de wijze van benoemen vóór 1795 van baljuw, dijkgraaf en schout en (hoog)heemraden,
gesteld op een brief van de schout, 1820.
1 stuk

280.

Staat houdende opgave van de leden van het gemeentebestuur en van
diverse gemeentelijke functionarissen, met hun geboorteplaats, [1820].
Concept.
1 stuk

281.

Besluit van de Gouverneur van Zuid-Holland tot benoeming van Bastiaan
Blommendaal tot 2e assessor, 1829.
1 stuk

282.

Processen-verbaal van eedsaflegging als gemeentesecretaris door respectievelijk Aris Prins, Dirk Braat en Johan Jacob Bantzinger, 1842, 1852,
1859.
1 omslag

283.

Besluit van de gemeenteraad tot aanstelling van Dirk Braat als gemeentesecretaris, 1852.
1 stuk

284.

Verzoekschrift van de gemeenteontvanger Johan Jacob Bantzinger aan
Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het gecombineerd uitoefenen van
de functies van secretaris en ontvanger der gemeente, 1860.
Afschrift.
1 stuk

285.

Verzoekschrift van de gemeenteontvanger Johan Jacob Bantzinger aan de
Koning tot ontheffing van de verplichting als secretaris binnen de gemeente woonachtig te zijn, 1860.
Afschrift.
1 stuk

286.

Instructie voor de gemeenteontvanger, goedgekeurd door Gedeputeerde
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Staten van Zuid-Holland, 1819.

1 stuk

287.

Processen-verbaal van eedsaflegging als gemeenteontvanger door respectievelijk Johannes Jacobus Bantzinger en Johan Jacob Bantzinger, 1852,
1854.
2 stukken

288.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en assessoren, houdende het besluit tot benoeming en aanstelling
tot schatters van het rundvee, de paarden en de schapen, en tevens
houdende het proces-verbaal van de eedsaflegging van W. Sterk, C. Onklaar, A. Buurman, A. Borst en J. Streefland, 1842.
1 stuk

Secretarie
289.

Akten van huur van twee gemeubileerde kamers te Stein no.46, vanaf
december 1845 no.1, ten behoeve van het gemeentebestuur, 1841, 1850,
1860, 1866.
1 omslag

290.

Onderhandse akte van aankoop door burgemeester en wethouders van
Johannes Mulder te Gouda van een huis, genaamd De Kap, met schuur,
kolfbaan en tuin, gelegen te Stein no.1, ten behoeve van het gemeentebestuur, met de beperkende bepaling dat de overdracht niet zal geschieden
bij opheffing van de gemeente, 1870.
1 stuk

Financiën
Begrotingen
291 - 293.

Begrotingen, 1817-1851, 1854-1870, met memories van toelichting 1831,
1833-1837, 1839-1845, 1850, 1870.
3 pakken
291. 1817-1837;
292. 1838-1851;
293. 1854-1870.

294.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot goedkeuring van de
begroting, 1852.
1 stuk

295.

Besluiten van de gemeenteraad tot wijziging van de begrotingen 1852 en
1853, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1852,
1853.
1 omslag

Rekeningen
296 - 297.

Rekeningen, 1817-1850, 1852-1869.
296. 1817-1850;
297. 1852-1869.

2 pakken

32
298 - 350.

Bijlagen bij de rekeningen, 1817-1869.
298. 1817
299. 1818
300. 1819
301. 1820
302. 1821
303. 1822
304. 1823
305. 1824
306. 1825
307. 1826
308. 1827
309. 1828
310. 1829
311. 1830 met hiaten
312. 1831
313. 1832
314. 1833
315. 1834;

351.

316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852

53 omslagen
334. 1853
335. 1854
336. 1855
337. 1856
338. 1857
339. 1858
340. 1859
341. 1860
342. 1861
343. 1862
344. 1863
345. 1864
346. 1865
347. 1866
348. 1867
349. 1868
350. 1869

Aantekening naar aanleiding van en gesteld op een nota van aanmerkingen
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op de rekening van 1846,
1847.
1 stuk

Stukken betreffende gemeentelijke helastingen
352.

Kohier van de personele en buitengewone personele omslag van Stein ca.
en Vrijhoef ca., 1817.
1 katern

353.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot goedkeuring van
het kohier van de personele en buitengewone personele omslag van Stein
ca. en Vrijhoef ca., 1817.
1 stuk

354.

Kohieren van de personele omslag, 1818, 1820, 1821, 1823-1826, 1829,
1834, 1838-1844.
1 omslag

355.

Kohier van de hoofdelijke omslag, 1849.
Concept.

1 katern

356.

Brief van de schout van Capelle a/d IJssel betreffende het houden van een
conferentie over eenvormigheid in de door de stadsheerlijkheden van
Gouda te heffen opcenten op de Rijksbelastingen, 1822.
1 stuk

357.

Staat houdende opgave van belastingplichtigen, nalatig in de betaling van
de personele omslag, 1832.
1 stuk

33

358.

Verzoekschriften van A.de Groot en B.van Leeuwen tot vermindering van
de personele omslag, [ca. 1834], 1840.
2 stukken

359.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot goedkeuring van
een besluit van de gemeenteraad tot verhoging van het kohier over het
jaar 1858 van de hoofdelijke omslag, 1858.
1 stuk

Uitvoering van <te taak
Rijksbelastingen
Grondbelasting
360.

Stukken betreffende de berekening per perceel grond van het belastbaar
inkomen uit gebouwde en ongebouwde eigendommen voor Stein ca. en
Vrijhoef ca., 1820.
lomslag

361.

Staat houdende een opgave van alle gebouwde eigendommen, ingedeeld
naar wijk, 1822.
1 stuk

362.

"Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel", legger van de grondeigenaren en
van de ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, ingedeeld naar
kadastrale secties, 1832.
1 deel

363.

"Suppletoire Aanwijzende Tafel", legger houdende wijzigingen in de
"Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel", ingedeeld naar kadastrale secties,
1833-1863.
1 deel

364 - 367.

Leggers van de ongebouwde en gebouwde eigendommen, ingedeeld per
artikel, met voor de artikelnummers 1-91 en 174-243 een alfabetische
naamlijst van eigenaren, 1832-1871.
4 delen
364.
365.
366.
367.

Artikelnummers 1-91;
Artikelnummers 92-173;
Artikelnummers 174-243;
Artikelnummers 244-334.

Personele belasting
368.

Besluit van de Gouverneur van Zuid-Holland tot benoeming van Adrianus
Dupper en Tielleman van der Hout tot schatters voor de personele belasting over 1826 voor de gemeenten Stein ca. en Vrijhoef ca., 1826.
1 stuk

369.

Staat houdende opgave van het hoogst belastbare drie vierde gedeelte van
de aangeslagenen, 1831.
1 stuk

34

Overige belastingen
370.

Staat houdende opgave van veehouders, met vermelding van adres en
aantal runderen, paarden en schapen, opgemaakt ten behoeve van het
Veefonds, 1819.
Concept
1 stuk

371.

"Repertoires", staten van akten, gepasseerd voor of door het gemeentebestuur, opgemaakt ten behoeve van het zegelrecht, deugdelijk verklaard
door de inspecteur der registratie in Zuid-Holland, 1829-1870.
1 omslag

Verkiezingen
372.

Proces-verbaal van stemopneming van de verkiezing van leden van de
Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1841.
1 stuk

373.

Staten houdende opgave van personen die in de grondbelasting en de
personele belasting respectievelijk ƒ 30,- of meer en ƒ 150,- of meer
betalen, opgemaakt door de Rijksontvanger ten behoeve van het bepalen
der kiesgerechtigden voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1847.
2 stukken

374.

Staten houdende opgave van personen die in de grondbelasting en de
personele belasting en het patentrecht respectievelijk ƒ 20,- of meer en
ƒ 36,- of meer betalen, opgemaakt door de Rijksontvanger ten behoeve
van het bepalen der kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer, 1848,
1849.
2 stukken

Openbare orde en veiligheid
375.

Brief [aan de Rechter van Instructie te Leiden] in verband met een brand
te Aarlanderveen, in antwoord op diens vraag naar een bewijs van
betrokkenheid van Anna Stekelenburg bij een brand in Willens, 1826.
Concept.
1 stuk

376.

Verordening op de nachtwacht, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland, 1830.
1 stuk

377.

Aantekeningen tot herziening, aangebracht op gedrukte afschriften van de
verordening van 1830 op de nachtwacht, [1831].
2 stukken

35
Bevolkingsboekhouding
378.

Staten houdende opgave van aan de Karnemelksloot wonende personen,
wier domicilie overgegaan is van Stein ca. naar Gouda ten gevolge van
de grensscheiding van 1828, respectievelijk opgemaakt door de burgemeester van Stein ca. en het hoofd van de wijkmeesters van Gouda,
1833.
2 stukken

379 - 380.

Bevolkingsregisters volgens huisnummering, 1850-1870, bijgewerkt tot
1871, met alfabetische naamindex.
2 delen
379. 1850-1861;
380. 1860-1870, bijgewerkt tot 1871.
N.B. Op deze registers is een hedendaagse alfabetische naamindex
aanwezig.

381.

Dienstboden- en kostgangersregister, met alfabetische naamindex, 18521859.
1 deel
N.B. Op dit register is een hedendaagse alfabetische naamindex aanwezig.

382.

Dienstboden- en kostgangersregister, alfabetisch naar eerste letter gerubriceerd, 1860-1868.
1 deel
N.B. Op dit register is een hedendaagse alfabetische naamindex aanwezig.

383.

Ingekomen stukken betreffende
personen, 1854, 1857-1859.

woonplaatsverandering van diverse
1 omslag

Verkeer en vervoer
384.

Staat houdende opgave van landeigenaren van wie grond onteigend moet
worden in verband met de aanleg van de zijtak Utrecht-Rotterdam van de
Rijnspoorweg, [1847].
1 stuk

385.

Legger van de wegen en voetpaden, 1854.

1 katern

Nijverheid
386.

Staat houdende een overzicht van de plaatselijke nijverheid, [1820].
Concept.
1 stuk

36
Onderwijs
387.

Stukken betreffende de overeenkomst van 1858 tussen de gemeentebesturen van Gouda en van Stein ca. betreffende het gebruik maken door
kinderen uit Stein van het onderwijs op de openbare scholen te Gouda,
1859.
2 stukken
•

Maatschappelijke zorg
388.

Staat houdende een overzicht van het door inwoners van Stein ca.,
Vrijhoef ca. en Reeuwijk verzorgde vee, toebehorend aan door de
overstroming in de Krimpenerwaard getroffen veehouders, 1820.
Concept.
1 stuk

389.

Staat houdende opgave van het aantal inwoners der gemeente, het aantal
armen en bedeelden en de inkomsten en uitgaven ten bate van de huiszittende armen, met aantekeningen, 1820.
2 stukken

390.

Processen-verbaal van veiling en toewijzing door het gemeentebestuur van
de pacht van percelen land, toebehorend aan de "Armen van Stein ca.",
met vermelding van de pachtvoorwaarden, 1827, 1830, 1833, 1836,
1839, 1842, 1848, 1854, 1860, 1867.
1 omslag

391.

Begrotingen van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, 1849, 1850.
2 stukken

392.

Staat houdende gegevens omtrent geslacht, ouderdom, soort en duur der
blindheid en welstand van de blinden binnen de gemeente, opgemaakt
door de burgemeester ten behoeve van Provinciale Staten van ZuidHolland, 1850.
Afschrift.
1 stuk

393.

Staat houdende specificatie naar jaar en bestemming van de subsidie
verstrekt aan het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, [ca. 1856].
1 stuk

394.

Besluit van de gemeenteraad tot verhoging van de post "onvoorziene
uitgaven" van de begroting van 1860 van de gemeente Stein ca., ingeval
de fondsen van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur met toereikend zijn
tot onderhoud van de buiten Stein domicilie hebbende armlastigen, 1859.
1 stuk

395.

Akte van verpachting door burgemeester en wethouders aan Frederik
Hoogendoorn van een perceel weiland, toebehorende aan het Algemeen
Burgerlijk Armbestuur, 1867.
1 stuk

37
Militaire Zaken
Militie
396.

"Inschrijvingsregisters", staten van ingeschrevenen, lichtingen 1842-1870
en
- alfabetische staten van ingeschrevenen behorende bij de inschrijvingsregisters, voor Vrijhoef ca. lichtingen 1817-1826 en voor Stein ca.
lichtingen 1817-1869;
- staten van manschappen voor Vrijhoef ca. lichtingen 1817-1823 en
voor Stein ca. lichtingen 1817-1823, 1828, 1830, 1832, 1834, 1835,
1837, 1839-1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1853, 1855, 1857, 1859,
1861, 1869, 1870;
- staten van vrijgestelde militieplichtigen, lichtingen 1835, 1837, 1842,
1843, 1845, 1847, 1851, 1853, 1855, 1857-1861;
- alfabetische lijst van lotelingen, lichting 1849;
- register van manschappen, met vermelding van hun regimenten,
lichtingen 1835-1850;
- staten van manschappen, ingedeeld bij het
regiment jagers en grenadiers, lichting 1850;
2e regiment infanterie, lichtingen 1843, 1846;
3e regiment infanterie, lichting 1841;
4e regiment infanterie, lichtingen 1840, 1844, 1845, 1849, 1855;
6e regiment infanterie, lichtingen 1859, 1861;
7e regiment infanterie, lichting 1859;
8e regiment infanterie, lichting 1857;
9e regiment infanterie, lichting 1842;
2e regiment artillerie, lichting 1842;
regiment veldartillerie, lichting 1855;
- "naamlijst", staat van lotelingen, lichtingen 1858, 1861;
- "lotingsregister", staat van lotelingen, lichting 1869.
1 band

397.

Stukken betreffende het verkrijgen van vrijstelling van dienst door G. van
Zoest, 1817.
1 omslag

398.

Staten van vrijgestelde militieplichtigen, lichtingen 1817, 1818, 1820,
1822, 1823, 1828, 1849.
1 omslag

399.

Uittreksels uit de algemene lijst van met groot verlof teruggekeerde
manschappen betreffende A.Stouthart, C.Hoogendoorn, A.Buurman,
S.Dekker, Th.Buurman, J.Bierman en D.van Oudshoorn, 1823-1826,
1829, 1849.
1 omslag

400.

Staten van vrijgestelde militieplichtigen van de gecombineerde gemeenten
Stein ca., Vrijhoef ca., Sluipwijk en Hekendorp, lichtingen 1824, 1826,
1827, 1829, 1830.
Afschriften [1824-1830].
1 omslag

38
401.

Uittreksel uit de vonnissen van de krijgsraad te Zeeland betreffende J.
Muit, 1833.
1 stuk

402.

Staten van wegens ziekte of overlijden niet opgekomen manschappen van
de lichtingen 1845, 1846 en 1847, opgemaakt [1847], 1848.
2 stukken

403.

Staten houdende persoonsgegevens van de ter vervanging ingelijfde
milicien J. Schoonderwoerd, lichting 1847.
2 stukken

404.

Uittreksels uit het stamboek betreffende de ingelijfde miliciens H.de Gier
en W.de Groot, 1847.
2 stukken

405.

Brieven van de burgemeester aan H.van der Vlist en P.de Groot betreffende de herkeuring van H.van der Vlist, 1848.
Concepten.
2 stukken

406.

Staat van ter vervanging opgeroepen manschappen, lichting 1849.
1 stuk

407.

Brief [aan het Departement van Koloniën] betreffende de uitkering aan de
erven van de onder de weeskamer te Batavia berustende nalatenschap van
L.Immerzeel, 1860.
Concept.
1 stuk

408.

Staat houdende advies van burgemeester en wethouders ten behoeve van
de Commissaris des Konings in Zuid-Holland, in verband met een door
L.Zuidam ingediend verzoekschrift tot verkorting van de diensttijd van
zijn zoon Pieter, 1870.
Afschrift.
1 stuk

Landstorm
409.

"Inschrijvingsregister", staat van gehuwde personen, [ca. 1830].
1 katern

410.

"Inschrijvingsregister", staat van ongehuwde personen, [ca. 1830].
1 katern

Rustende schutterij
411.

"Inschrijvingsregisters", staten van ingeschrevenen, met bijlagen en voor
de lichting 1828 voor elk der geboortejaren van 1794-1803 een afzonderlijke staat, lichtingen 1828-1870.
1 band

412.

Alfabetische staten van ingeschrevenen, behorende bij de "Inschrijvingsregisters", lichtingen 1828-1870.
1 band

39
413.

"Algemene rol", staten van lotelingen, die voor inlijving opgeroepen
kunnen worden, met bijlagen, lichtingen 1828-1869 en
- staat van eerste ban, opgemaakt 1830 en
- staat van in te lijven lotelingen, lichting [1828], opgemaakt 1829.
1 band

414.

"Bijzondere rol", staten van in te lijven lotelingen, lichtingen 1828-1848,
1854-1860, 1862, 1865-1869 en
- "naamstaten", staten van schutterplichtigen van de eerste ban, opgemaakt 1862, 1863, [1864], 1866-1869.
1 band
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