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INLEIDING 

DE HOGE HEERLIJKHEDEN HET LAND VAN STEUN C A . EN VRIJHOEF C A . , 
VANAF 1798 DE GEMEENTE HET LAND VAN STEUN CA. , VANAF 1817 DE 
GEMEENTEN STEIN C A . EN VRIJHOEF C A . , VANAF 1826 DE GEMEENTE 
STEIN C A . 

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 c a . en Vrijhoef 
c a . , gelegen in het gewest Holland. Van der Aa noemt de begrenzing van de heerlijk
heden, maar is daarin niet nauwkeurig. '] 

De hoge heerlijkheid het Land van Steijn c a . 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. '] 
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. 3] 
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 OudmunsteT. 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. '] 
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 c a . 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 Calver-
broeck". 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 6] 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 Kalverenbroek. Met deze aankopen maakte Gouda een einde 
aan de moeilijkheden over de omvang van het rechtsgebied van de beide hoge heerlijk
heden. Voordien was enige malen een controverse ontstaan russen de baljuw van het 
Land van Steijn ca . 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 rechts
macht) 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 ca . 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".'] 

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 provin
ciegrenzen 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....". '] 
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 
ca . , 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 ,0) de grens weer wijzigde. Deze werd naar 
het oosten verlegd en liep nu wat het Land van Steijn c a . betreft "....van de Goejan-
verwellesluis 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. "] 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 ,2] 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 burgemees
ters van Stein en 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. "] 
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,-. '*] 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 Achter-
Willens. De rest van het Land van Steijn, van Achter-Willens en Vrijhoef en Kalveren-
broek, 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 procede
ren 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 Hoogdijksbe
stuur en schout van de drie ambachten was vanaf 1618 in handen van één en dezelfde 
persoon. Dat deze functie overigens niet 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. "] Van die tijd af was het gebruike
lijk 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 waterschapsad
ministratie uit, maar niet voor drie afzonderlijke lichamen, nl. een rechtbank, een 
dorpsbestuur en een waterschapsbestuur, maar als functionarissen van één en hetzelfde 
ambacht. 16] 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 "] vermeld dat 
"...den dijckgrave met de hooge heemraeders commen sullen opten hoogen dijck....om-
me 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 binnen
landse waterstaatsactiviteiten bestuurlijk gescheiden te houden van de andere dorpsaan-
gelegenheden. Dat dit ook daadwerkelijk niet gebeurde blijkt uit de morgen- en 
molengeldrekeningen. Het morgen- en molengeld wordt algemeen beschouwd als een 
polderheffing. In de beide hoge heerlijkheden echter werden de opbrengsten hiervan 
met 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 conceptre
glement op het gemeentebestuur van het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en 
Vrijhoef en Kalverenbroek, waaruit de gang van zaken van vóór 1795 eens te meer 
blijkt. "] 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 mergen-
geldsreekeningen 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 school
meester 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 water
staatkundige 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. 
M] 

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 afzonder
lijk, dan weer voor alle, dan weer voor twee van de drie ambachten opgemaakt. 



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 regentenfami
lie Van Eijck leverde gedurende bijna de gehele achttiende eeuw de secretaris. 
Ook na 1817 vroegen en kregen de burgemeesters/secretarissen (altijd een dubbelfunc
tie) 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 landbe-
waarders/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 hielden 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 Buren 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! a] 
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 Versluijs. 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 achterha
len. 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. 2'] 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. °\ 

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. M] 
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. "] 

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 1V4 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. 2'] 

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 Stein en natuurlijk een aantal herbergiers en watermole
naars. 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 secretaris
wisseling 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 polderbe-
stuur en dat de baljuw tevens schout en dijkgraaf was. Bovendien waren secretaris en 
Iandbewaarders 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 k t 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. *\ 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 heerlijkhe
den; 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 ambachts
heren, 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 weeska
merarchief 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 wethou
ders 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 "gemeente
huis" 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. I2] 

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 Gouwelanden. 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 Vrijenhoef-
sche 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 c a . 
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 beheer
ders. 
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. vóór 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 Kal verenbroek 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 ca . , 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 heerlijk
heid 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 heer lij kheidsarchieven 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 ca . , 1798 
(1827), wordt veroorzaakt door het feit dat het register van rekeningen van de arm
meesters 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 kadastra
le 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 ca . als bij Vrijhoef ca . 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 waterstaatsta
ken, 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 verantwoor
ding 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 
afzonderüjk 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 plattelandsge
meenten, 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 belas
ting", 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 overgedra
gen 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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BIJLAGE 

Schout, tevens secretaris van Vrijhoef ca . 

1817 W. Blok 

Schout, tevens secretaris van Stein c a . en wnd.schout, tevens wnd.secretaris van 
Vrijhoef ca . . 1817-1826 

1817-1826 Bruno Josias van der Does 

Burgemeesters, tevens secretarissen van Stein c.a.r 1826 - 1870 

1826-1842 Mr Jean Louis Antoine de Grave 
1842-1852 Aris Prins 
1852-1859 Dirk Braat 
1859-1870 Henri Corneille Schuyt van Castricum 
1870 Frederik Hendrik Bulaeus Brack 



ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DE HOGE HEERLIJKHEID HET LAND 
VAN STEUN, KORT HAARLEM EN WILLENS, 1644-1798 (1827). 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1. Register houdende ordonnanties, keuren, resoluties, bestekken, akten en 
processen-verbaal betreffende het Land van Steijn, Kort Haarlem en 
Willens en Vrijhoef en Kal verenbroek, met algemene inhoudsopgave en 
een inhoudsopgave betreffende de akten van indemniteit, 1698-1794. 

1 deel 

2. Ingekomen stukken bij de baljuw, 1667, 1672, 1695-1697, 1735. 
1 omslag 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

Organisme 

Verhouding tot de ambachtsheer 

3. Stukken betreffende het opmaken van een lijst van pachtopbrengsten van 
de oude tienden op hennep en koren, 1754, 1755, 1757, z.j. 

1 omslag 

Eigendommen 

4. Kwitantie van Pieter van Soest vanwege de volledige aflossing van een 
lening ten behoeve van de bouw van de nieuwe Oosterse Molen in het 
Land van Steijn, gesteld op een akte van schuldbekentenis van [1674] 
betreffende deze lening, 1684. 1 stuk 

5. Staat van afrekening met Maria Aryensdr Buijs van de pachtpenningen 
over de jaren 1683 en 1684 uit de gepachte landerijen van Willem Ary-
ensz Buijs, 1684. 
Concept. 1 stuk 

6. Proces-verbaal van de openbare verpachting ten overstaan van de landbe-
waarders van een aantal percelen grasland, van het herstellen van de dijk 
en van het onderhouden van het zandpad in het Land van Steijn, 1687. 

1 stuk 



Financiën 

Rekeningen 

7. Rekeningen van de dorps- en polderlasten van Willens, met vaststelling 
van de hoogte van de omslag, 1653, 1654, 1684. 1 omslag 

8. Bijlagen bij de rekening van 1654 van Willens, 1654, 1655. 
2 stukken 

9. "Voorrekeningen", voorlopige rekeningen van de dorps- en polderlasten 
van het Land van Steijn, 1686, 1697. 2 stukken 

Kohieren 

10. Kohieren van het morgengeld van het Land van Steijn, 1652, 1668, 1679, 
1683, 1690. 1 omslag 

11. Kohieren van het morgengeld van Willens, 1654, 1655, 1683, 1684, 
1691. 1 omslag 

12. Kohier van het morgengeld van Willens, 1683, aangevuld [1684]. 
Concept. 1 katern 

13. Kohieren van het morgen- en molengeld van het Land van Steijn, 1709, 
1720, met wijzigingen in de tenaamstelling 1712-1726, 1721-1732. 

2 katernen 

14. Kohier van het morgen- en molengeld van Willens, 1720, aangevuld 
1727. 1 katern 

Register betreffende Kort Haarlem en Willens, houdende 
-kohier van de extraordinaris verponding, 1740-1778; 
-kohier van de ordinaris verponding, 1739-1778; 
-kohier van het morgengeld, 1739-1778. 1 deel 

N.B. zie inv.nr. 23 

Register betreffende Kort Haarlem en Willens, houdende 
-kohier van de ordinaris en extraordinaris verponding, 1779-1806; 
-kohier van het morgen- en molengeld, 1779-1815. 1 deel 

N.B. zie inv.nr. 24 



Overige stukken 

15. Akte, opgemaakt voor schepenen, houdende uitgaven van Anthoni Vos-
senburch, baljuw en schout, uit hoofde van zijn functie, 1652. 
Afschrift. 1 stuk 

16. Staat houdende opgave van uitgaven van de secretaris, voortvloeiend uit 
de uitoefening van zijn functie, 1711, 1712. 1 katern 

Besluit van de burgemeesters van Gouda, genomen in 1718, houdende een 
verbod aan de gaarders de morgengelden en de verpondingen langer dan 
twee jaar te crediteren, [1719]. 
Afschrift. 1 stuk 

N.B. zie inv.nr. 22 

Stukken betreffende de executoriale verkoop ten overstaan van schout en 
schepenen van Kort Haarlem en Willens door de gaarders van de ordinaris 
en extraordinaris verponding en van het morgengeld, van roerende en 
onroerende goederen van Pieter Leendertsz Vermeul wegens een belas
tingschuld over de jaren 1758-1764 van hem en zijn stiefzoon Pieter 
Willemsz Trim(p), 1764, 1765. 1 omslag 

N.B. zie inv.nr. 182 

Uitvoering van de taak 

Gewestelijke belastingen 

Algemeen 

17. Staat houdende opgave van de obligaties en de los- en lijfrenten ten laste 
van de ambachten, van de opbrengst van de verponding op landerijen en 
nieuw gebouwde huizen, van de personele heffing op vermogen en van de 
1/6 verhoging daarvan, 1673. 

Concept. 1 stuk 

18. Missive van Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland, 
ingekomen bij schout en gerecht van het Land van Steijn, betreffende het 
overmaken aan de Ontvanger-Generaal van de opbrengst van het middel 
op obligaties en los- en lijfrenten ten laste van het ambacht, van de 
verponding en van de personele heffing op vermogen, 1673. 

1 stuk 

19. Lijst van landbewaarders van het Land van Steijn en van Willens, die 
over de jaren 1687-1717 gefungeerd hebben als gaarder van de extraordi-
naris verponding en van de personele heffing op vermogen, [1718]. 

1 stuk 



20. Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland, ingekomen bij 
schout en gerecht van het Land van Steijn, betreffende de opgave van het 
aantal nieuw gebouwde en verbouwde huizen, de kapitalen op interesten, 
los- en lijfrenten ten laste van het Land van Steijn en de nieuw afgezande 
landen en aanwassen, 1730, 1732. 2 stukken 

21. Minuten van uitgaande brieven van schout en gerecht van het Land van 
Steijn, Kort Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalverenbroek aan 
Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland betreffende het 
aantal nieuw gebouwde en verbouwde huizen, de kapitalen op interesten, 
los- en lijfrenten ten laste van de ambachten en de nieuw afgezande 
landen en aanwassen, 1731-[1734]. lomslag 

Onroerend goed belasting 

Algemeen 

22. Besluit van de burgemeesters van Gouda, genomen in 1718, houdende een 
verbod aan de gaarders de morgengelden en de verpondingen langer dan 
twee jaar te crediteren, [1719]. 
Afschrift. 1 stuk 

23. Register betreffende Kort Haarlem en Willens, houdende 
- kohier van de extraordinaris verponding, 1740-1778; 
- kohier van de ordinaris verponding, 1739-1778; 
- kohier van het morgengeld, 1739-1778. 1 deel 

24. Register betreffende Kort Haarlem en Willens, houdende 
- kohier van de ordinaris en extraordinaris verponding, 1779-1806; 
- kohier van het morgen- en molengeld, 1779-1815. 1 deel 

Stukken betreffende de executoriale verkoop ten overstaan van schout en 
schepenen van Kort Haarlem en Willens door de gaarders van de ordinaris 
en extraordinaris verponding en van het morgengeld, van roerende en 
onroerende goederen van Pieter Leendertsz Vermeul wegens een belas
tingschuld over de jaren 1758-1764 van hem en zijn stiefzoon Pieter 
Willemsz Trim(p), 1764, 1765. 1 omslag 

N.B. zie inv.no. 182 

Ordinaris verponding 

25. Kohieren van Kort Haarlem en Willens, 1644, [ca. 1650], 1667, 1680, 
1684, 1710, 1728. 1 omslag 

26. Kohieren van het Land van Steijn, 1645, 1648, 1671, 1680, 1684, 1710, 
1728, 1733, 1734-1738. 1 omslag 

http://inv.no


Mr Melchior Sebastiaan van den Kerckhoven, 1692-1761, 
landbewaarder van Kort Haarlem en Willens 



27. Aantekening over diverse bedragen nog door Jan van Ravensbergen als 
gaarder van Willens te verrekenen, [ca. 1705]. 1 stuk 

28. Declaratie van de onkosten van Mr Vincent van Eijck, Justus van der 
Hoeve en Jan de Lange in verband met de herziening van de ordinaris 
verponding van het Land van Steijn, 1730-1732. 1 stuk 

29. Declaratie van de onkosten van Mr Vincent van Eijck, Mr Melchior 
Sebastiaan van den Kerckhoven en Jan Backer in verband met de herzie
ning van de ordinaris verponding van Kort Haarlem en Willens en 
Vrijhoef en Kalverenbroek, 1732. 1 stuk 

30. Missive van de Commissarissen tot de algehele herziening van de verpon
ding, ingekomen bij schout en gerecht van Kort Haarlem en Willens, 
betreffende het opmaken van een lijst van alle niet in de verponding 
aangeslagen huizen en gebouwen, 1732. 1 stuk 

31. Staten houdende opgave van in Kort Haarlem en Willens nieuw gebouwde 
huizen, met taxatie van de waarde, 1734, 1742, 1744, 1750. 

1 omslag 

32. Extract uit het "Algemeen Register van de ordinaris verponding ingaande 
1734", berustende bij het Comptoir-Generaal te Den Haag, betreffende 
het totaal der aanslagen in het Land van Steijn, met begeleidende circulai
re, 1735. 2 stukken 

33. Extract uit het "Algemeen Register van de ordinaris verponding ingaande 
1734", berustende bij het Comptoir-Generaal te Den Haag, betreffende 
het totaal der aanslagen in Kort Haarlem en Willens, met begeleidende 
circulaire, 1735. 2 stukken 

34. Akte houdende verklaring door schout en schepenen van het Land van 
Steijn, Kort Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalverenbroek dat sedert 
de laatste herziening van de verponding geen huizen nieuw gebouwd of 

verbouwd zijn, 1740. 1 stuk 

35. Extract uit het "Algemeen Register der doleantie over de ordinaris 
verponding van het Land van Steijn", berustende bij het Comptoir-Gene
raal te Den Haag, betreffende de vermindering van de aanslag voor de 
erven van G. van Immerseel, 1741. 1 stuk 

Kwitanties van Vincent van Eijck voor de "Armen van Willens" betreffen
de de betaling van de ordinaris verponding, 1747-1753, opgemaakt 1754. 

1 omslag 
N.B. zie inv.nr. 163 

36. Missive van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het 



jaarlijks tonen van de akten van borgtocht door ontvangers en gaarders bij 
het doen van de verpondingsrekening, 1762. 1 stuk 

Extraordinaris verponding 

N.B. De extraordinaris verponding was als onroerend goed belasting onderdeel van de 
heffing op vermogen, zie daarom ook inv.nrs. 81 - 108. 

37. Kohieren van het Land van Steijn, 1652, 1723, 1734, aangevuld 1725, 
1735-1739. 1 omslag 

38. Kohieren van Kort Haarlem en Willens, 1698, 1699, 1701, 1703-1705, 
1714, 1734-1739. 1 omslag 

39. Missives van de Staten van Holland en West-Friesland, ingekomen bij 
schout en gerecht van Kort Haarlem en Willens, 1653, 1667, 1673, 1692, 
1695. 1 omslag 

40. Missive van Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland, 
ingekomen bij schout en gerecht van het Land van Steijn, betreffende de 
heffing van een extraordinaris halve verponding, 1667. 1 stuk 

41. Missive van Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland, 
ingekomen bij schout en gerecht van het Land van Steijn, betreffende het 
opmaken en toezenden van een kohier van de nieuw gebouwde en ver
bouwde huizen en molens en van de huizen, waarvan de 14-jarige vrijstel
lingstermijn nog niet verstreken is, 1692. 1 stuk 

4 2 - 4 4 . Stukken betreffende de inning van de extraordinaris verponding van het 
Land van Steijn over 1687-1715, opgemaakt, 1688-1718. 1 lias 

1 omslag 
42. 1688-1718; lias 1 pak 
43. 1689-1692; omslag 
44. 1702-1718. pak 

45 - 46. Stukken betreffende de vaststelling en de inning van de extraordinaris 
verponding van Kort Haarlem en Willens over 1687-1715, opgemaakt 
1688-1718. 2 liassen 

45. 1688-1718; 
46. 1704-1718. 
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47. Staten houdende opgave van landerijen, gelegen in het Land van Steijn, 
toebehorende aan het Oudemannenhuis en het Weeshuis te Gouda respec
tievelijk de "huisarmen" te Amsterdam, die uitgezonderd mogen worden 
van de extraordinaris verponding, met bevestiging van het tijdstip van 
eigendom door schepenen, 1691, 1705, aangevuld 1706. 
Concepten. 2 stukken 

48. Staat houdende opgave van landerijen, gelegen in Willens, toebehorende 
aan het Gasthuis en het Weeshuis te Gouda, die uitgezonderd mogen 
worden van de extraordinaris verponding, met bevestiging van het tijdstip 
van eigendom door schout en gerecht, 1691. 1 stuk 

49. Staat houdende opgave van landerijen, gelegen in Willens, toebehorende 
aan de stad Gouda, het Aalmoezeniershuis, het Gasthuis en het Weeshuis 
te Gouda, die uitgezonderd mogen worden van de extraordinaris verpon
ding, met bevestiging van het tijdstip van eigendom door schepenen, 
1704. 
Concept. 1 stuk 

Kwitanties van Vincent van Eijck voor de "Armen van Willens" betreffen
de de betaling van de extraordinaris verponding 1748-1753, opgemaakt 
1754. 1 omslag 

Accijnzen 

N.B. zie inv.nr. 164 

50. Brief van schout en landbewaarders aan Gecommitteerde Raden van 
Holland en West-Friesland over de impost op warmoeslanden, 1701. 
Concept. 1 stuk 

51. Minuut van een missive van schout en gerecht van het Land van Steijn, 
Kort Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalverenbroek aan de Staten van 
Holland en West-Friesland, betreffende de toezending van het "dub-
bel"kohier van het zout-, zeep-, heer- en redemptiegeld en de impost op 
koffie en thee, 1734. 1 stuk 

52. Beschikking van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Fries
land tot vaststelling van de hoogte van het door de inwoners te betalen 
"klungelt", de impost op turf, 1752. 1 stuk 

Heffing ter vervanging van de afgeschafte verpachte imposten 

53. Ingekomen stukken bij schout en gerecht van het Land van Steijn, 1748-
1750. 1 omslag 

54. Ingekomen stukken bij schout en gerecht van Kort Haarlem en Willens, 
1749, 1750. 1 omslag 



55. Bekendmakingen van schout en gerecht van het Land van Steijn van plaats 
en tijdstip van betaling, de wijze van indienen van bezwaren tegen de 
hoogte van de aanslag en de maatregelen bij uitblijven van betaling, 1748-
1750. 1 omslag 

56. Missives van Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland aan 
de baljuw over het functioneren van de nieuw aangestelde collecteurs, 
1749. 2 stukken 

57. Briefwisseling van schout en gerecht van het Land van Steijn met de 
Gecommitteerde van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende 
de verdeling tussen Haastrecht en Steijn van het maandelijks op te bren
gen quotum, 1749. 2 stukken 

58. Kohier van het Land van Steijn, [1749]. 1 katern 

59. Kohier van Kort Haarlem en Willens, [1749]. 1 katern 

60. Bekendmaking van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende 
de wijze van indienen van bezwaren tegen de hoogte van de aanslag, 
1749. 
Gedrukt. 1 stuk 

61. Staat houdende opgave van "doleanten", inwoners van het Land van 
Steijn, Kort Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalverenbroek, die 
bezwaren hebben ingediend tegen de hoogte van de aanslag, met vermel
ding van de te nemen beslissing, [ca. 1749]. 1 stuk 

62. Akte houdende verklaring door schout en schepenen omtrent het onvermo
gen van in de akte genoemde ingezetenen van Kort Haarlem en Willens 
en van Vrijhoef de aanslag in zijn geheel of ten dele te betalen, [ca. 1749]. 
Concept. 1 stuk 

63. Staat houdende opgave van belastingplichtigen in Kort Haarlem en 
Willens, vermeldende per persoon de getaxeerde aanslag, het betaalde 
bedrag, nadere taxatie en bezwaren tegen de taxatie, [ca. 1749]. 

1 stuk 

Stukken betreffende de vertraging in het opgeven door schout en gerecht 
van het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalve
renbroek aan Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland van 
het totaal van de aanslag in deze ambachten, 1749, 1750. 1 omslag 

N.B. zie inv.nr. 196 
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64. Staat houdende opgave van de inwoners van het Land van Steijn, Kort 
Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalverenbroek, met hun vee en 
zaailand, opgemaakt ter vaststelling van de hoogte van de heffing, [1749]. 
Concept. 1 stuk 

65. Staat houdende opgave van de hoogte en de inning van de aanslag in het 
Land van Steijn en Vrijhoef en Kalverenbroek, 1750. 
Concept. 1 stuk 

66. Staat houdende opgave van de inwoners van het Land van Steijn, die 
vermindering hebben verkregen van de aanslag, tevens vermeldende de 
hoogte van die vermindering, 1750. 1 stuk 

Belastingen op juridische handelingen 

Algemeen 

67 - 69. Rekeningen van het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en Vrij
hoef en Kalverenbroek van de 20e, 40e en 80e penning, de boete op 
ongefundeerde processen, de 40e penning op verkochte roerende goederen 
en het middel op het trouwen en begraven, met akten houdende verklaring 
van deugdelijkheid door baljuw en schepenen, 1711-1721, 1729-1733. 

3 omslagen 

67. april 1711 - maart 1716; 
68. oktober 1716 - maart 1721; 
69. oktober 1729 - maart 1733. 

70. Akte houdende verklaring van deugdelijkheid door baljuw en schepenen 
van het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalve
renbroek van de rekening van april-september 1716 van de 20e, 40e en 
80e penning, de boete op ongefundeerde processen, de 40e penning op 
verkochte roerende goederen en het middel op het trouwen en begraven, 
1716. 1 stuk 

71. Akte houdende verklaring van deugdelijkheid door baljuw en schepenen 
van het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalve
renbroek van de rekening van oktober 1753-maart 1754 van de impost op 
de collaterale successie en op ongefundeerde processen, geviseerd door de 
Rekenkamer, 1754. 1 stuk 

72. Rekening van het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en Vrijhoef 
en Kalverenbroek van de impost op de collaterale successie en op onge
fundeerde processen van april-september 1754, deugdelijk verklaard door 
baljuw en schepenen, afgehoord door de Rekenkamer, 1755. 

1 stuk 
N.B. zie ook inv.nr. 78 
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73. Akten houdende verklaring van deugdelijkheid door baljuw en schepenen 
van het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalve-
renbroek van de rekeningen van oktober 1754-maart 1755 en april-
september 1755 van de impost op de col laterale successie en op ongefun
deerde processen, tevens houdende een verklaring van de secretaris 
betreffende diverse apostilles door de Rekenkamer aangebracht op de 
rekening van april-september 1754, geviseerd door de Rekenkamer, 1755, 
1756. 2 stukken 

74. Rekeningen van het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en Vrij
hoef en Kalverenbroek over de jaren 1758-1787 van de impost op de 
col laterale successie, de 40e penning op verkochte onroerende en roerende 
goederen, op schepen, op ongefundeerde processen en op het trouwen en 
begraven, afgehoord door de Rekenkamer, 1759-1788. 1 pak 

75. Missive van de Gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer, ingeko
men bij schout en gerecht van het Land van Steijn, betreffende het tijdig 
inzenden van de staten houdende opgave van opbrengsten van de collate-
rale successie, de boeten op ongefundeerde processen, de 40e penning op 
verkochte roerende goederen en het middel op het trouwen en begraven, 
1788. 1 stuk 

Collaterale successie 

76. Missive van Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland, 
ingekomen bij schout en gerecht van het Land van Steijn, betreffende de 
heffing van de collaterale successie op rentebrieven, op akten van geldop
neming en op obligaties, 1653. 
Gedrukt. 1 stuk 

77. Stukken betreffende de taxatie van percelen land en van huizen, 1766, 
1770, 1779-1781, 1783-1787. 1 omslag 

78. Brief van notaris Westerbaan te Rotterdam, ingekomen bij schout en 
gerecht van Willens, betreffende de betaling van het restant aan collateraal 
successierecht op de nalatenschap van de in 1754 overleden Jacobus Dros, 
met memorie aangaande de afwikkeling van deze nalatenschap, 1772. 

2 stukken 
N.B. zie ook inv.nr. 72 

79. Brief van E. Rijkaart, taxateur voor de collaterale successie te Stolwijk, 
ingekomen bij schout en gerecht van Willens, over de leges voor een 
taxatie, 1787. 1 stuk 
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Klein zegel 

80. Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland houdende toestem
ming tot het gebruik door kleine gemeenten van een zegel van zes stuivers 
in plaats van het middel op het trouwen, 1745. 1 stuk 

Heffing op vermogen 

N.B. Onderdeel van de heffing op vermogen was de extraordinaris verponding, zie 
daarom ook inv.nrs. 37- 49. 

Rekeningen 

81. Rekening, met concept, van het Land van Steijn, 1680. 2 stukken 

82. Rekening van Willens, 1680. 
Concept. 1 stuk 

83. Rekeningen van Kort Haarlem en Willens, 1687-1695. 1 omslag 

84. Register van rekeningen van Kort Haarlem, Willens en Kalverenbroek, 
1687-1715 1 katern 

85. Rekeningen van het Land van Steijn, 1697-1701, 1702-1715. 
Concepten. 2 katernen 

86. Rekeningen van het Land van Steijn over de jaren 1688-1696, opgemaakt 
[1718]. 1 omslag 

Kohieren 

87. Kohieren van de personele heffing op vermogen, 1644, 1647. 
2 katernen 

88. Kohieren van de personele heffing op vermogen van Kort Haarlem en 
Willens, 1672, 1675-1677, 1680-1682, 1687. 1 omslag 

89. Kohieren van de personele herring op vermogen van het Land van Steijn, 
1680, 1687-1689, 1711, 1716, 1717, 1722. 1 omslag 

90. Kohieren van de personele heffing op vermogen van Willens en Kalveren-
broek, 1689, 1692, 1693, 1700, 1701, 1703, 1708. 1 omslag 

Overige stukken 

91. Brief van burgemeesters en vroedschap van Gouda, ingekomen bij schout 
en gerecht van het Land van Steijn, met verzoek het kohier van de 
personele "200e penning", toe te zenden, 1653. 1 stuk 
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92. Staten houdende opgave van de taxatie van het vermogen van de belas
tingplichtigen over het jaar 1653, opgemaakt 1653, 1654. 2 stukken 

93. Staat houdende opgave van belastingplichtigen, die bezwaar hebben 
aangetekend tegen de hoogte van de aanslag, 1674, 1675, 1677, 1678. 
Concept. 1 stuk 

94. Staat houdende opgave van belastingplichtigen, die bezwaar hebben 
aangetekend tegen de hoogte van de aanslag, 1674, 1675, 1677-1679. 

1 stuk 

95. "Sommatie-cedullen" bevelschriften tot betaling voor Thonis Jansz Backer 
en Evert Jansz Boer belastingplichtig in het Land van Steijn, 1675. 

2 stukken 

96. Stukken betreffende het vermogen en de erfgenamen van Arien Leendertsz 
Spruijt, Neeltje Pieter Thijsz, Leenden Jansz Claren, Jan Gerritsz de 
Lange, Johan Schaaft, Maarten Cool, Hendrik Jacobsz Hoogenboom en 
Aart Pietersz Hey, 1679, 1680, 1683, 1691-1693, 1698, 1710, 1716, 
1718, 1719, 1722. 1 omslag 

97. Staat houdende opgave van de taxatie van het vermogen van de belasting
plichtigen in Kort Haarlem en Willens, 1679. 1 stuk 

98. "Sommatie-cedulle" bevelschrift tot betaling voor Maarten Gijsberts 
Vergouw belastingplichtig in Kort Haarlem en Willens, 1679. 

1 stuk 

99. Aantekening over de bezwaren, ingediend tegen de hoogte van de aansla
gen over de jaren 1677-1679 en 1682 in Willens, [1682]. 1 stuk 

100. Akte houdende verklaring van deugdelijkheid door schout en landbewaar-
ders van het Land van Steijn van de rekening van 1680, opgemaakt 1693. 
Concept. 1 stuk 

101. Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, ingekomen bij 
schout en gerecht van het Land van Steijn, betreffende het weren uit 
ambten van die regenten en ambtenaren die de "100e en 200e penning", 
van 1694 en voorgaande jaren nog niet voldaan hebben, 1695. 

1 stuk 

102. Formulier voor een verklaring van schout en gerecht van het Land van 
Steijn tot goedkeuring na onderzoek van het kohier van de personele 
heffing op vermogen, [1710]. 
In achtvoud. 1 stuk 

103. Declaratie van Huybert van Eijck houdende een uitvoerige specificatie van 
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de door hem verrichte werkzaamheden in verband met de invordering en 
de verrekening over de jaren 1687-1715 van de heffing op vermogen, met 
bijlagen, 1718. 1 omslag 

104. Stukken betreffende de verrekening over de jaren 1687-1715 met de 
Ontvanger-Generaal te Den Haag, [1718]. 1 omslag 

105. Kwitanties van de Ontvanger-Generaal te Den Haag voor de afdracht van 
de personele heffing op vermogen over de jaren 1687-1722 van het Land 
van Steijn, 1718, 1723, 1725. 1 omslag 

106. Kwitanties van de Ontvanger-Generaal te Den Haag voor de afdracht van 
de personele heffing op vermogen over de jaren 1687-1715 van Kort 
Haarlem en Willens, 1718. 1 omslag 

107. Lijst van consenten van de Staten van Holland en West-Friesland over de 
jaren 1687-1721 voor de heffing van een 100e en/of 200e penning op 
vermogen, [1721]. 1 stuk 

108. Missive van de Ontvanger-Generaal te Den Haag over de wijze van 
indienen van de rekeningen vanaf 1716 van het Land van Steijn, 1721. 

1 stuk 
Overige middelen 

109. Kohier van het "haardstedegeld" van het Land van Steijn, Kort Haarlem 
en Willens en Vrijhoef en Kal verenbroek, 1648, met aantekening van 
betaling, 1649. 1 stuk 

110. Lijst van inwoners van het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en 
Vrijhoef en Kalverenbroek, opgemaakt door de wijkmeesters, tot vaststel
ling van de eigendom of huur en het aantal stookplaatsen van een woning, 
1665. 1 katern 

111. Formulier voor een bevelschrift namens Gecommitteerde Raden van 
Holland en West-Friesland aan de hoofden van een huishouding tot 
opgave van het aantal personen, behorend tot hun familie en huishouding, 
1680. 1 stuk 

112. Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, ingekomen bij 
schout en gerecht van het Land van Steijn, betreffende het doen van 
opgave van het rendement der ambten, met een toelichtende missive van 
Gecommitteerde Raden, 1749. 2 stukken 
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113. Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, ingekomen bij 
schout en gerecht van Willens, betreffende het doen van opgave van het 
rendement der ambten, met een toelichtende missive van Gecommitteerde 
Raden, 1749. 2 stukken 

Bevolkingsregistratie 

114. Lijst van inwoners van het Land van Steijn, Kort Haarlem en Willens en 
Vrijhoef en Kalverenbroek, 1672. 1 stuk 

115. Staten houdende opgave van inwoners van het Land van Steijn, met hun 
bron van inkomsten, 1674. 2 katernen 

116. Staten houdende opgave van inwoners van Kort Haarlem en Willens, met 
hun bron van inkomsten, 1674. 2 katernen 

Waterstaat 

117. 

118. 

Bekendmaking van schout en heemraden van het Land van Steijn van het 
houden van een banschouw, 1644, aangevuld 1645. 1 stuk 

Bekendmaking van schout en heemraden van het Land van Steijn van het 
houden van een schouw van de weteringen en de sloten, 1674. 

1 stuk 

119. Bekendmaking van schout en landbewaarders van het Land van Steijn van 
het houden van een bijzondere schouw op de Seijgh Kade en de Engel 
Kade, 1675. 
Concept. 1 stuk 

120. Bekendmaking van schout en heemraden van Willens van het houden van 
een bijzondere schouw op de Achterkade, 1678. 
Concept. 1 stuk 

121. Bekendmaking van schout en heemraden van het Land van Steijn van het 
houden van een baggerschouw, 1683. 
Concept. 1 stuk 

122. Bestek en voorwaarden voor het leveren van een wateras en een scheprad 
voor de molen van Willens, met aantekening betreffende de aanneming 
door Jop Gerritsz Luijt, [17e eeuw], 1 stuk 

Nijverheid 

123. Briefwisseling van schout en gerecht van het Land van Steijn, Kort 
Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalverenbroek met Gecommitteerde 
Raden van Holland en West-Friesland over het aantal korenmolens, 
grutterijen en bierstekerijen in de ambachten, 1731. 2 stukken 
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Armenzorg 

Land van Steijn 

124 - 138. Rekeningen van de armmeesters, 1650-1661, 1664-1668, 1677-1741. 
15 katernen 

124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 

17 
23 
17 
18 
19 
15 
25 
27 
16 
11 
18 
11 
25 
12 
3 

september 
juli 
februari 
december 
mei 
mei 
november 
mei 
juli 
mei 
maart 
maart 
januari 
november 
januari 

1650 
1654 
1657 
1664 
1677 
1680 
1697 
1700 
1705 
1714 
1721 
1723 
1727 
1729 
1735 

-23 
- 17 
- 7 
- 3 
- 15 
- 1 
-25 
- 16 
- 11 
- 18 
- 11 
-25 
- 12 
- 3 
- 2 

juli 
februari 
september 
december 
mei 
november 
mei 
juli 
mei 
maart 
maart 
januari 
november 
januari 
mei 

1654 
1657 
1661 
1668 
1680 
1697 
1700 
1705 
1714 
1721 
1723 
1727 
1729 
1735 
1741 

139. Register houdende rekeningen van de armmeesters, 1780-1827. 
1 deel 

140- 142. Kwitanties, 1703-1714, 1711-1727. 

140. 1703-1714; lias 
141. 1711-1720; 
142. 1721-1727. 

1 lias 
2 omslagen 

143. Akte houdende verklaring van schout en schepenen over de eigendom van 
een obligatie van 600 gulden, gedateerd 1676, toebehorend aan de 
"Armen van Steijn", 1693. 1 stuk 

144. Akte houdende goedkeuring door burgemeesters en regeerders van de stad 
Gouda van een verklaring van schout en schepenen van het Land van 
Steijn over de eigendom van een obligatie van 500 gulden, gedateerd 
1676, toebehorend aan de "Armen van Steijn", 1694. 1 stuk 

145. Stukken betreffende de over de jaren 1693-1697 gemaakte kosten voor het 
levensonderhoud van Jan van Vliet, verblijvende in het Tuchthuis te 
Gouda, 1694, 1698, 1700. 1 omslag 
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146. Stukken betreffende de goedkeuring van de armenrekening over de jaren 
1680-1697, de maatregelen tot aflossing van het ontstane tekort en ter 
voorkoming van nieuwe tekorten en de benoeming van Ary Ariensz de 
Lange tot armmeester, 1697. 1 omslag 

147. Declaratie van de onkosten van Coenraat Houttuijn van der Heijden als 
procureur voor het Hof van Holland in de appèlprocedure van de schout 
en armmeesters van het Land van Steijn en van Reeuwijk tegen Comelis 
Cornelisz Vergans, met aantekening van betaling, 1715. 1 stuk 

Kort Haarlem en Willens 

148. Begroting van de armmeesters, [ca. 1725]. 
Concept. 

149 - 157. Rekeningen van de armmeesters, 1679-1741. 

1 stuk 

9 katernen 

149. [1] januari 
150. 1 april 
151. 27 februari 
152. 11 mei 
153. 18 maart 
154. 11 maart 
155. 25 januari 
156. 12 november 
157. 3 januari 

1679 
1701 
1706 
1714 
1721 
1723 
1727 
1729 
1735 

158 - 162. Bijlagen bij de rekeningen, 

158. 1 april 
159. 27 februari 
160. 11 mei 
161. 18 maart 
162. 11 maart 

1701 
1706 
1714 
1721 
1723 

- 1 april 
- 27 februari 
- 11 mei 
- 18 maart 
- 11 maart 
- 25 januari 
- 12 november 
- 3 januari 
- 2 mei 

1701-1727. 

- 27 februari 
- 11 mei 
- 18 maart 
- 11 maart 
- 25 januari 

1701 
1706 
1714 
1721 
1723 
1727 
1729 
1735 
1741 

1706 
1714 
1721 
1723 
1727 

lias 
lias 

2 liassen 
3 omslagen 

163. Kwitanties van Vincent van Eijck voor de "Armen van Willens" betreffen
de de betaling van de ordinaris verponding, 1747-1753, opgemaakt 1754. 

1 omslag 

164. Kwitanties van Vincent van Eijck voor de "Armen van Willens" betreffen
de de betaling van de extraordinaris verponding, 1748-1753, opgemaakt 
1754. 1 omslag 

165. Stukken betreffende de openbare verkoop van een perceel land, gelegen in 
Kalverenbroek, toebehorend aan de "Armen van Willens", met toewijzing 
aan Jan Broekhuijsen, 1754. 1 omslag 
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166. Beschikking van het Provinciaal Comité van Holland tot het geven van 
een mandaat aan het Departement van Financiën ten behoeve van de 
municipaliteit van Willens vanwege de toelage voor Maas Schoonder-
woerd, 1796. 1 stuk 

Kerkelijke zaken 

167. Missive van baljuw en burgemeesters van Haastrecht waarbij baljuw en 
bestuurders van het Land van Steijn en Willens worden uitgenodigd voor 
een vergadering tot oplossing van de moeilijkheden over de nieuwe 
kerkelijke ordonnantie, 1686. 1 stuk 

168. Bekendmaking van de baljuw van het houden van een dank- en biddag 
vanwege de verovering van de stad en het kasteel van Namen, 1695. 
Concept. 1 stuk 

169. Circulaire van Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 
over het houden van een collecte tot wederopbouw van de kerken van 
Bergen op Zoom en Sas van Gent, 1749. 1 stuk 

Militaire zaken 

170. Lijst van weerbare mannen van het Land van Steijn en Vrijhoef, 1672. 
1 katern 

171. Lijst van weerbare mannen van Kort Haarlem en Willens, 1672. 
1 katern 

172. Lijsten van weerbare mannen van het Land van Steijn, Kort Haarlem en 
Willens en Vrijhoef, [1672], 1673. 2 katernen 

173. Missive van de Gedeputeerden van de Stadhouder over het aanschaffen 
van wapens door de bestuurders van het Land van Steijn ten behoeve van 
de weerbare mannen die ingeloot zijn en geen wapen bezitten, 1673. 

1 stuk 

174. Lijst van weerbare mannen van Kort Haarlem, [1747]. 
Concept. 1 stuk 

175. Briefwisseling van schout en gerecht van het Land van Steijn, Kort 
Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalverenbroek met Gecommitteerde 
Raden van Holland en West-Friesland over het opmaken en toezenden van 
lijsten van weerbare mannen, 1747. 2 stukken 

176. Missive van Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland, 
ingekomen bij schout en gerecht van Kort Haarlem en Willens, betreffen
de de vrijstelling van de gaarders van de gemenelandsmiddelen van 
inkwartiering van militie, 1784. 1 stuk 
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Juridische zaken 

177. Brief van schout en gerecht van het Land van Steijn, zonder adressering 
betreffende het doen horen van getuigen in een rechtzaak tussen met 
"n.n." aangeduide partijen, 1683. 
Concept. 1 stuk 

178. Onderhandse akte van verkoop ten overstaan van H. van Eijck als secreta
ris van Willens door Theunis Versluijs aan Cornelis Kooij van een perceel 
land gelegen in Willens, 1712. 1 stuk 

179. Stukken betreffende de appèlprocedure wegens beweerde onbevoegdheid 
van de welgeboren mannen van het Land van Steijn en Willens in de zaak 
van Dr Georgius Boudens als baljuw en schout tegen Mr Gerard de Lange 
te Rotterdam betreffende het onbegraven laten van aan een besmettelijke 
ziekte gestorven rundvee op zijn hofstede, gelegen in het Land van Steijn, 
1721, 1722. 1 omslag 

180. Briefwisseling tussen schout en schepenen van Willens en van Haastrecht 
over het doen oproepen ter zitting te Haastrecht van Cornelis Spruijt, 
gedaagde in de rechtzaak aangespannen door Brant en Leenden Proos 
betreffende de erfenis van Bastiaantje van Wingerden, weduwe van Dirk 
van Eijnthoven, 1751. 1 omslag 

181. Bekendmaking van een "boelhuijs", de openbare verkoop ten overstaan 
van schout en schepenen van het Land van Steijn door de weduwe van 
Ary Jansz Hey van roerende goederen, 1752. 
Gedrukt. 1 stuk 

182. Stukken betreffende de executoriale verkoop ten overstaan van schout en 
schepenen van Kort Haarlem en Willens door de gaarders van de ordinaris 
en extraordinaris verponding en van het morgengeld, van roerende en 
onroerende goederen van Pieter Leendertsz Vermeul, wegens een belas
tingschuld over de jaren 1758-1764 van hem en van zijn stiefzoon Pieter 
Willemsz Trim(p), 1764, 1765. 1 omslag 

183. Kwitantie voor Wijnand Spex, deurwaarder bij het Hof van Holland, 
betreffende de leges voor het in bewaring nemen door schout, schepenen 
en secretaris van het Land van Steijn, van de hofstede en de landerijen 
behorende aan de erfgenamen van Mr Johan Meerman, [1776]. 
Concept. 1 stuk 

184. Missive van schout en gerecht van het Land van Steijn aan Gecommitteer
de Raden van Holland en West-Friesland betreffende het verlenen van 
volledige handlichting aan Mannes Kool, [ca.1780]. 
Concept. 1 stuk 
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INDEX 

op namen van instellingen, personen en geografische aanduidingen, voorkomende in de 
inventaris van de archieven van de gemeente Stein ca . 

N.B. De nummers verwijzen naar de paginanummers, de plaatsnamen Steijn, Stein, 
Kort Haarlem en Willens en Vrijhoef en Kalverenbroek zijn niet geïndiceerd. 

Aalmoezeniershuis te Gouda 8 
Aarlanderveen 34 
Achterkade 15 
Amsterdam 8, 47 
Arkelpoort XI 
Armbestuur, Algemeen Burgerlijk XI, XII, XVI, XVII, 36 
Backer, Jan 6, 21 
Backer, Thonis Jansz 13 
Backer, W.H. 47 
Bantzinger, Johan Jacob 30, 31 
Bantzinger, Johannes Jacobus 31 
Batavia 38 
Beaumont, Jan van VIII 
Bergen op Zoom 18, 25 
Bierman, J. 37 
Blok, W. VII, XXI 
Blommendaal, Bastiaan XI, 30 
Blonck VIII 
Bodegraven VI 
Boer, Evert Jansz 13 
Boere, Derk XI 
Borst, A. 31 
Boudens, Dr Georgius 19 
Braat, Dirk XVII, XXI, 30 
Breevaart VI 
Broek V 
Broekhuijsen, Jan 17 
Buijs, Maria Aryensdr 2 
Buijs, Willem Aryensz 2 
Bulaeus Brack, Frederik Hendrik XV, XXI 
Burch, mr Jacobus van der X 
Buurman, A. 31, 37 
Buurman, Th. 37 
Capelle a/d IJssel 32 
Garen, Leendert Jansz 13 
Comptoir-Generaal 6, 20, 21 
Cool, Maarten 13 
Couperus, J. X 
Craght, Cornelis van der 20 
Dekker, S. 37 
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Delf, Departement van de 
Does, B.J. van der 
Does, Bruno Josias van der 
Dogterom, Otto 
Dros, Jacobus 
Dupper, Adrianus 
Eijck, Huybert van 
Eijck, mr Vincent van 
Eijnthoven, Dirk van 
Elfhoeven 
Engel Kade 
Gasthuis te Gouda 
Gier, H.de 
Goejanverwellesluis 
Gouda V-XII, XIV, XVIII, 4, 
Goude, Margaretha van der 
Gouwelanden, waterschap de 
Grave, mr Jean Louis Antoine de 
's-Gravenbroek 
' s-Gravenbroekseweg 
Groot Waterschap van Woerden 
Groot, A.de 
Groot, P.de 
Groot, W.de 
Haastrecht V-VII, DC, X, 
Heijden, Coenraat Houttuijn van der 
Hekendorp 
Hervormde Gemeente van Hekendorp 
Hey, Aart Pietersz 
Hey, Ary Jansz 
Hoeve, Justus van der 
Hoogdijksbestuur van Steijn en Willens 
Hoogenboom, Hendrik Jacobsz 
Hoogendoorn, C. 

Hoogendoorn, Frederik 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
Hout, Tielleman van der 
IJssel, Hollandse 
IJsseldijk, Hoge 
Immerseel, G. van 
Immerzeel, L. 
Kap, herberg de 
Karel V 
Karnemelksloot 
Kerckhoven, mr Melchior Sebastiaan van den 
Kooij, Cornelis 
Kool, Johannes 
Kort Roggebroek 

VI 
VII 

VII, XXI 
47 
11 

33,43 
X, XIII, 13, 19 

X, XIII, 6, 8, 17, 21 
19 
V 
15 
8 

38 
VI 

5, 8, 12, 16, 30-32, 35, 36 
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XV 
VII, XI, XIV, XVII, XXI 
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XV 

VIII 
33 
38 
38 

XII, XIV, XVIII, 9, 18, 19 
17 

V, VII, XII, XVIII, 37, 44 
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13 
19 
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vin, x, xni, xv, xvm 
13 
37 
36 

VIII, XIII, XIV, XV 
33,43 

V-VII, X, XII 
VI, VIII, IX, XIII 
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38 

XI, XV, 31 
V 

35 
6,21 

19 
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V 
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Krimpenerwaard 
Kuijper, Jacobus Mari 
Kuijper, Joannes R.P.C.H, de 
Lange, Aiy Ariensz de 
Lange, Jan de 
Lange, Jan Gerritsz de 
Lange, mr Gerard de 
Leeuwen, B.van 
Leiden 
Lodewijk Napoleon 
Lucasse, L.J. 
Luijt, Jop Gerritsz 
Maarseveen 
Maasland, Departement 
Meerman, mr Johan 
Miami 
Middelburg 
Monden van de Maas, Departement van de 
Moordrecht 
Moskou 
Muit, J. 
Mulder, H.G. 
Mulder, Johannes 
Namen 
Napoleon 
Nieuwebroek 
Onklaar, C. 
Oudemannenhuis te Gouda 
Oudmunster, kapittel van 
Oudshoorn, D.van 
Oukoop 
Polijn, Jan 
Prins, Aris 
Proos, Brant 
Proos, Leendert 
Raes 
Ravensbergen, Jan van 
Ravesteijn 
Reeuwijk 
Reewegh 
Regeling 
Reigersberg Versluijs, Jhr Dr Frans van 
Reigersberg Versluijs, Jhr Frank van 
Rijkaart, E 

Rijn 
Rijnland, Hoogheemraadschap van 
Rijnspoorweg 
Rotterdam 

VI 

VII, IX, XIV-XVI, XVIII, 

VII, 

XVIII, 36 
X 
X 
17 
6 

13 
19 
33 

XIII, XIV, 34 
VI 

XV 
15 
X 

VI 
19 
X 

XVIII 
VI, 27 

VII 
X 

38 
47 

XI, 31 
18 

X, XII 
V 

31 
8 
V 

37 
V 

IX, X, 30, 47 
XXI, 30 

19 

19 
V 
6 

XII 
17, 36, 40, 45 

V 
VIII 

X 
X 
11 
VI 

VIII, XIII-XV 
35 

IX, 19, 27, 35 
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Sas van Gent 
Schaaff, Johan 
Scheffer, Catharina 
Schoonderwoerd, J. 
Schoonderwoerd, Maas 
Schuyt van Castricum, Henri Corneille 
Seijgh Kade 
Sluipwijk 
Soest, Pieter van 
Spex, Wijnand 
Spmijt, Arien Leendertsz 
Spruijt, Cornelis 
Stapelkamp 
Steijn, Arnout van 
Stekelenburg, Anna 
Sterk, W. 
Stolwijk 
Stouthart A. 
Streefland, J. 
Tevekop 
Thijsz, Neeltje Pieter 
Treslong, Jan van 
Trim(p), Pieter Willemsz 
Tuchthuis te Gouda 
Utrecht 
Vaarwater 
Veefonds 
Vergans, Cornelis Cornelisz 
Vergouw, Maarten Gijsberts 
Vermeul, Pieter Leendertsz 
Versluijs, Theunis 
Vlack de Jonge, mr Johan 
Vliet, Jan van 
Vlist, H. van der 
Vorst, A.van der 
Vossenburch, Anthoni 
Vrijenhoefsche Veen- en Droogmakerij 
Weeshuis te Gouda 
Westerbaan, notaris te Rotterdam 
Wiericke, Grote 
Wiericke, Kleine of Enkele 
Wijnaendts, Frederik Carel August 
Wijnaendts, Martinus 
Wingerden, Bastiaantje van 
Woerden 
Zoest, G.van 
Zuidam, L. 
Zuidam, Pieter 

18, 25 
13 
XI 
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18 

XXI 
15 

XI, XII, XV, XVIII, 37, 41, 44 
2 

19 
13 
19 
XI 
V 

34 
31 
11 
37 
31 
V 
13 
V 

4, 5, 19 
16 

V-VU, 35 
VI 
34 
17 
13 

4, 5, 19 
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VI 
16 
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47 

4 
XV 
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11 
VI 
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X 
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