




Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 spoedig teleurgesteld afhaakte. De eerste vierpersonen hebben in de onderstaande over-zichten zitting namens Houten, de laatste drienamens 't Goy. De voordracht van 4 mei 1791: REGERENDE SCHEPENEN Houtense politiek speelden. De notulen overdie jaren zijn opvallend summier^. Wel kanmen eruit opmaken dat in 1787 mr Comelisde Wijs jr als nieuwe schout werd aangesteld.Het schepencollege bestond in 1787, 1788 en1789 uit vier katholieke en drie hervormdeleden. Opmerkelijk is dat Arie van Rossum,de rijkste boer van het dorp, daarvan geendeel meer uitmaakte. Politieke controverses worden voor het eerstduidelijk zichtbaar op 4 mei 1791. Blijkensde nomlen beklaagden de schepenen zichover de aanhoudende en ook nu weer in hetgerechtshuis ondervonden brutaliteiten enbeledigingen van de hospes (= herbergier)Hendrik de Man, die 'met overtreding vanalle eerbied en achting' zich bemoeide met degerechtelijke vergadering. Kennelijk was ersprake van heftige beroering over de in dievergadering

aangenomen voordracht vannieuwe schepenen, want in de notulen van 23juni 1791 is voor de eerste maal een tegen-stelling zichtbaar tussen de regerende schepe-nen en de ambachtsheer over de voorgedra-gen schepenen. Het is duidelijk dat deze con-troverse mede betrekking had op de voor-dracht van fervente patriotten. Die duidelijk-heid wordt verschaft doordat in het archiefvan het gerecht Houten en 't Goy enige lijs-ten bewaard zijn gebleven met de namen vanalle patriotten3. Omdat in 1798 een zuiveringplaatsvond onder de patriotten weten we ookwelke personen tot de ferventen en welke totde gematigden behoorden. De hieronder ge-noemde personen voorzien van een * ver-schenen in 1795 in de eerste grondvergade-ring (dat wil zeggen de bijeenkomst vanstemgerechtigden). Zij ondertekenden toeneen verklaring waaruit hun patriottischegezindheid bleek, doch verschenen vervol-gens niet meer in de grondvergaderingen,waarop zij in 1798 werden weggezuiverd. Depersonen voorzien van ** ondertekenden in1795 niet alleen een patriottische

verklaring,maar verschenen daarna ook in de grondver-gaderingen. Zij vormden de radicale kern.Deze tweedeling is echter niet helemaalwaterdicht aangezien een aantal patriotten,met name hervormden, na de omwenteling Dirk van der Kemp nh Samuel Estopeij nh* Janus van Rijn rk* Pieter van Hulsteijn nh* Jan van den Bergh rk* Daam de Bruijn nh Comelis van den Brink rk* GENOMINEERDE SCHEPENEN Esaijas Estopeij nh* Ocker van Batenburgh nh* Wouter Hoveling rk** Arie van der Puijl nh* Comelis van Ingen nh Arie van Roijen rk** Jan van der Woq) , rk** (rk= rooms-katholiek; nh= Nederlands hervormd). De gematigde schepenen, die zich in 1795aan de zijde van de patriotten zouden scha-ren, bezaten in 1791 dus een meerderheid inhet gerecht. Zij blijken van zins die patriotti-sche meerderheid verder uit te bouwen dooreen voordracht van meer uitgesproken patri-otten, waaronder enkelen zonder bestuurser-varing. Het lijdt geen twijfel dat de am-bachtsheer daarmee niet erg gelukkig was.Zijn bezwaren tegen de voordracht zullenzich niet

hebben gericht tegen de reeds her-haaldelijk benoemde oud-presidcnt-schepenArie van der Puijl of tegen de kennelijkoranjegczinde Goyse tiendpachter Comelisvan Ingen, die in 1792 beiden tot schepenzullen worden benoemd. De bewaren zullenzich hebben gericht tegen de patriot en groot-grondeigenaar Esaijas Estopeij, die reeds velejaren tevergeefs was voorgedragen, tegen defervente patriot Wouter Hoveling en tegen deonervaren patriotten Arie van Royen en Janvan der Worp. De positie van de chirurgijnen substituut-schout Okker van Batenburg isonduidelijk. 86



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 laten, in eene goede harmonie samen televen, is onder verbetering bevonden sulcksde schout, secretaris en 't gerecht niet te con-cemeren maar aan enige buiten deselve,hebben onder malcanderen nu weder alsvoorheen geleeft en de zaken na behorenverricht'. De heer was dus niet bezorgd meerover de schout, secretaris en de schepenen,maar alleen over anderen, hetgeen op de pa-triotten betrekking moet hebben gehad.Gezien de verwikkelingen in 1791 maaktende zittende schepenen in de vergadering van25 april 1792 een dubbele voordracht. Bij af-wezigheid van de schout, mr Comelis deWijs jr, fungeerde de hervormde boer enpresident-schepen Dirk van der Kemp alsvoorzitter. Katholieken en hervormden De met vier schepenen oververtegen-woordigde hervormden maakten in 1791 nogeen voordracht, waarbij zij opnieuw met vierpersonen vertegenwoordigd zouden zijn. Inde voorafgaande vier jaren hadden voor-drachten en benoemingen plaatsgevonden vaneen katholieke

meerderheid. In de periodedaarvoor lijkt geloofsrichting daarom geenwezenlijke rol te hebben gespeeld. Vanaf1791 zou zich op dit punt echter een kente-ring voordoen. In de jaren 1792, 1793 en1794 blijken zowel de hervormde als katho-lieke schepenen alles in het werk te stellenom een ruime katholieke meerderheid be-noemd te krijgen, doch die pogingen werdentelkens verijdeld door de ambachtsheer, diekermelijk bevreesd was voor het vooral onderde katholieken levende patriottisme. Hijtrachtte de patriottische koers van de schepe-nen te keren door de benoeming van een her-vormde orangistische meerderheid, aangevuldmet gematigde katholieken als Dirk de Goeij,Janus van Rijn en Comelis van den Brink. De ambachtsheer komt in actie De ambachtsheer liet de zittende schepenen(blijkens de notulen van 23 juni 1791) wetengeen genoegen te nemen met hun voordracht,die volgens hem aan meerdere mankementenleed. Hij merkte geringschattend op zich zelfsde kosten van een zegel te willen besparen ende zittende

leden voor het komende jaar hunplaats te laten behouden onder het uitsprekenvan de wens het daarop volgende jaar eennieuwe nominatie te mogen ontvangen, 'an-ders een refonnatum op zal komen'. Metdeze woorden dreigde hij na ontbinding zelfeen geheel nieuw bestuur te zullen installe-ren. Men sprak in zo'n situatie ook wel over'het verzetten van de wet'. Dit was een onge-bruikelijk en zeer zwaar dreigement omdathet direkt de autonomie van de zittendeschepenen raakte. Op de vergadering van 23 september 1791behandelden de schepenen een ingekomenbrief van de ambachtsheer 'behelsende ver-maan aan de Schout, secretaris en 't Gerechten ingesetenen om alle haken en ogen daar te De voordracht van 25 april 1792 was als volgt: REGERENDE Dirk van der Kemp nh Samuel Estopeij nh* Janus van Rijn rk* Petrus v Hulsteijn nh* Daam de Bruijn nh Jan van den Berg rk* Comelis v.d.Brink rk* GENOMINEERD Esaije Estopeij              nh* Dirk de Goeij                rk* Jan van Schaik              rkArie v Rossum (Rysbr) rk*

Wouter Hoveling           rk** Hendrik v.d. Schouw     rk Arie v d Puijl nh* Jan v Rijn (st.poort) rk Jan v.d. Wurp rk** Arie v Roijen rk** Bart v d Wurp rk** Bart de Bruijn nh Comelis v Ingen nh Pieter v Kooten rk** GEELIGEERD Arie van der Puijl nh* Dirk de Goeij rk* Janus van Rijn rk* Petms v Hulsteijn nh* 87















Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 komstig uit Jutphaas. Arie van Rossum, demeest welvarende boer van het dorp die op10 maart 1795 nog het boegbeeld vormdevan de voorlopige representanten, had kenne-lijk volledig afgehaakt. Ook nadien zou hijzich afzijdig houden. Het is opvallend dateen groot deel der schepenen geen bindinghad met de Houtense gemeenschap. Vastge-steld kan worden dat de boventoon in hetnieuwe bestuur werd gevoerd door niet-autochtonen, met name Pieter van Engelen enJacob van der Viel. Deze omstandigheid zalongetwijfeld een belangrijke rol hebben ge-speeld bij de nu volgende gebeurtenis. Affaire rond de kerk' In de eerstvolgende vergadering werd beslo-ten de pastorie, waarin de predikant kennelijkgratis woonde, ten bate van de municipaliteitte gaan verhuren, desgewenst aan de predi-kant, waarover deze zich dan binnen driemaal 24 uur diende uit te laten. Het is opval-lend dat dit als eerste punt van veranderingwerd opgevoerd. In de vergadering van 17 juni 1796 werdbesloten een commissie te benoemen

(be-staande uit de Schonauwense boer Jan Peek(rk**), Jacob van de Viel (rk**) en deSchout Pieter van Engelen (rk**)) om opmaandag 20 juni 1795 in het rechthuis tegaan onderhandelen met een commissie uitde gereformeerde gemeente 'tot een plan datbeide gezinden, gereformeerde en roomsche,hare godsdienst op de beste wijze in de kerkte Houten, volgens publicatie van represen-tanten van 26 mei 1.1. daar te kunnen verrich-ten'. De namens het gerecht Wulven medeaanwezige hervormde 'burger' Willem deJong, heeft 'ten allersterksten geprotesteerd'tegen het besluit, doch de interim-secretarisvoegde er in de notulen laconiek aan toe:'maar onbekend om wat reden'.Het idee van een gezamenlijk gebruik van dehervormde kerk door zowel hervormden alskatholieken was niet zo revolutionair als ophet eerste gezicht lijkt. Een behoorlijk aantalkatholieke boerenfamilies begroef haar dodenin eigen graven in de hervormde kerk teHouten. Omdat er geen scheiding was tussen kerk en staat kwam het onderhoud van dekerk, pastorie en kosterije ten laste

van de(omliggende) gerechten Wulven, OudWulven, Heemstede, Schonauwen en Houtenen 't Goy, zodat ook de katholieken er aanbijdroegen. In 1798 zouden de hervormdendit ten dele ontkennen doch de gerechtsnotu-len van 23 september 1791 zijn hier duidelijkover. De katholieken van Schonauwen enHouten en 't Goy kerkten bij gebrek aan eeneigen kerk in Schalkwijk en die van Wulven,Oud Wulven en Heemstede in de katholiekekerk van Jutphaas. De hervormden in 't Goybehoorden tot de kerkelijke gemeenteSchalkwijk, de hervormden in de overigegerechten tot de kerkelijke gemeente Houten.De katholieken hadden dan ook duidelijkbehoefte aan een eigen onderkomen.De hervormde kerkeraad liet per brief wetenkennis te hebben genomen van het besluitvan de municipaliteiten van Houten 't Goy,Wulven, Oud Wulven, Schonauwen enHeemstede, en daaraan 'om zeer aller gewich-tigsten redenen niet te kunnen voldoen'. Debrief was ondertekend door: J. Rensen, pre-dikant. Petrus van Hulsteijn (*) en Dirk vander Kemp, ouderlingen, Willem van

Schaiken Willem de Jong, diakenen. De verhou-dingen in de kerkraad moeten gevoelig heb-ben gelegen, gelet op het feit Petrus vanHulsteijn op 16 maart 1795 nog het declara-toir had ondertekend en daarbij gehoorzaam-heid en trouw aan het nieuwe gezag had toe-gezegd, terwijl Dirk van der Kemp op die-zelfde dag als schepen van Houten wasafgezet. Willem van Schaik was als schepenvan Schonauwen afgezet door de Utrechtsebeeldhouwer Mulder die op 15 maart 1795aldaar in het rechthuis een manifest voorlas&quot;.Willem van Schaik zou na 1802 terugkerenals schepen en substituut-schout van OudWulven. De municipaliteit verzocht vervolgens aan depredikant de sleutels van de kerk, 'om die temogen zien', waarop werd meegedeeld 'dat depredikant niet thuis is en de sleutels heeftmeegenomen'. Toen de bode werd terugge-stuurd met herhaald verzoek, liet de predikanttwee leden van zijn kerkeraad halen, de ou- 94



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 derling en dorpstimmerman-metselaar Petrusvan Hulsteijn (*) en Esaijas Estopij (*) , enontving de bode schriftelijk antwoord dat 'aanhet verzoek der Municipaliteit niet kan wor-den voldaan vermids den predikant geenmagt heeft uit eijgen gezag de sleutels derkerk uit zijn handen te geven of den kerk teopenen', met de mondelinge toevoeging 'geenboodschappen van de municipaliteit meerderaf te wagten'. Vervolgens werd de predikantdoor de schout uitgenodigd om op 30 juni1796 op het rechtshuis een eigenhandigdcclaratoir af te geven, of te komen tekenen'van getrouwigheid aan 't Volk en gehoor-zaamheid aan de thans plaats hebbenderegering'. De predikant liet echter verstek gaan, waarophem nog diezelfde dag door de bode werdaangezegd 'zijn ambt niet langer als predikantte mogen waarnemen'. De eerstvolgende kerkdienst werd gehoudenop zondagmorgen 3 juli 1796 om halftien.Schout Pietcr van Engelen ging poolshoogtenemen in gezelschap van de

gerechtsbodeTeunis Peek, de schoolmeester J.J. van dePoel en Arie Smorenburg, 'om te zien watpredikant daar zoude preken'. Misschien weiover het in de aanhef genoemde Spreuken 24vers 21-22 '.' Zijn bezoek liep uit op een rel,waarvan hij na afloop verslag deed aan deprocureur-generaal bij het Hof van Utrecht: gen. Maar daar waren niet de minste reden tegente gebruiken, het was slaat er maar op, hetwelkeen van de eersten is geweest E. Estoppij enhebben mij zo aangegrepen en met stooten slaanen schuppen de deur uitgebondst, bleef - God zijLof - hoe brutaal het toegong, noch al bij mijn/.ielsvermogens, al onder geroep, slaat er maar op,onder alderhande Lesieve Uijtdrukkingen, hebbenmij op de vlucht zien te redden naar mijn huis,maar hoe en sterk ik mij voortzettende en zogt uithaar handen te komen volgde mijn die dolle hooponder een hagel bui van steenen, mijn vrouw hetziende uijt haar huijs kwam mijn tegemoet, hoegevaarlijk het ook voor haar was, om mijn in dattijdstip uijt die

moordenaarshanden - als ik mijnzoo uijt moet drukken- te redden, en heeft ooknoch proef vant steenen smijten gehad. De Maitresmet haar kleine kind op haar arm was ook nietbuijten gevaar, totdat wij het huijs bereikte en dedeur zodra mogelijk toesloten, want eenen JacobusBouwman die wel de sterkste uitmunte, volgdeons tot bij de deur en met alle bedreigingen enscheldwoorden en komt er maar uit; dus geheelontsteld en ontroerd en niet in staad om aan uwdaar een omstandig bericht van te geeven en het isnu reeds acht uren en beev nog ik nauwelijks kanschrijven, hadden u anders heden den 3 julijdaarvan kennis gegeven, en daarenboven dorst ikook niet uit mijn huijs te komen om mij op deweg te begeven, om reden er telkens een menigtevan dat volk op mijn pasten en voor mijn vensterskwamen met die woorden Schelm komt er maaruit. Daar hebt u maar eenen schets vant voorge-vallenen'.'' 'Dachten wij daar een Godsdienstig Genootschapte vinden, maar helaas, wij waren in onze meningbedrogen,

hetwelke wij welhaast ondervonden, aande buite deur van de kerk komende stond daarcene Jan van Knodsenburg dewelke mij op eenevrij brusque wijze vroeg: Wat moet je hebben'.'Waarna toen mijn antwoord was, na de kerke denGodsdienst bij te wonen, maar even binnen dedeur vant portaal komende. Wat stonden wij tezien, stond een grooten menigte volk voor deportaal deur in de kerk, derhalve niet verderkunnende vooruitkomen, dewelke met een alier-stciksten woede waren bezielt, en zeiden waar wilje naar toe, den dominee van den preekstoel doenkomen, dat heb jelui gezeid. Dat was het zeggentegen ons en dat op eenen bnitalen wijs.Ik een en andermaal hard op gevraagd wie heeftdat gezeid, zegt het ik zal hem met recht vervol- De schout laat de vrijdag daarop een adver-tentie plaatsen in de Utrechtse krant waarinhij de gebeurtenissen van zondag 3 juli alomkenbaar maakt. Na deze rel laat de predikantzijn orangistische principes varen en levert op6 juli 1796 te Utrecht alsnog een verklaringin,

waarbij hij getrouwigheid aan het volktoezegt en gehoorzaamheid aan het bestuur,teneinde zijn ambt veilig te stellen.Na een onderzoek besliste het Hof vanUtrecht op 14 juli dat de predikant 'zijnpredikdienst als voorheen zal mogen waarne-men zonder daarin op enigerlei wijze te wor-den gehinderd of gestoord, mits hij alvorenste prediken het bewijs van het door hem ge-tekend declaratoir aan de municipaliteit van 95





Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 (nh) als turfvulders. Op 3 augustus 1796werd de chirurgijn Okker van Batenburg(nh*) uit zijn ambt ontheven en zijn tracte-ment ingetrokken. Zijn ontslag is niet goedverklaarbaar, omdat hij het dcclaratoir weldegelijk had ondertekend. Op 12 augustuswerd de weduwe Hol uit het marktschippers-ambt ontzet omdat 'zij geweigerd had hetdeclaratoir(...) te tekenen' en 'verboden omenige vragten vicc versa te varen of te doenvaren'. In de grondvergadering van 12 septemberwerden met meerderheid van stemmen JanPeek (**) (Schonauwen) en Comelis Mast-wijk (**) (Heemstede) verkozen om in devergadering van kiezers te Jutphaas eenrepresentant en twee plaatsvervangers tekiezen voor het provinciaal bestuur. Als hunplaatsvervangers werden verkozen Aart deWit (**) (Heemstede) en de verder onbeken-de Johannes de Bruijn. Op 30 oktober be-dankte Hendrik van den Berg (rk**) alsschutter en werd in diens plaats Teunis Peek(rk**) aangesteld, die al eerder als goedpatriot

het ambt van bode en turftonder hadverworven. Op dezelfde dag werd Jan Come-lis van Rhijn aangezegd dat hij zich alsschipper overeenkomstig de gegeven instruk-tics diende te gedragen, 'inzonderheid raken-de' het patriottismus'. Op 20 augustus 1797deed Van Rhijn afstand van zijn ambt.De secretaris Gerrit Jan van Spall wasweliswaar formeel nog steeds in funktie,doch blijkens de notulen vanaf de omwente-ling vrijwel altijd absent. In de praktijk func-tioneerde de schout Pieter van Engelen tevensais secretaris. In de grondvergadering van 15 januari 1797werd met 24 tegen 1 (abuis) stem beslotenVan Spall uit zijn functie te ontheffen. In degrondvergadering van 29 januari 1797 in dekerk van Houten werd met 13 van de 23stemmen een nieuwe secretaris verkozen inde persoon van Johannes Franciscus vanEngelen (**), zoon van de schout Pieter vanEngelen. Het nepotisme van de schout wektenu ook bij een deel der patriotten weerzin op.Gerrit Jan van Spall verzette zich vervolgensnog tevergeefs tegen

zijn ontzetting en wei- gerde om het archief af te geven dat onderhem berustte. Begin 1803 zou Van Spall inzijn funktie worden hersteld en niet zonderminachting en rancune in het notulenboekschrijven dat in '1795 zeekere Pieter vanEngelen - tevoren marktschipper te Oudewa-ter - door de volkstem tot Schout verkoren isgeworden',(....) waarbij hij 'door Pieter vanEngelen en zijn cabaal, uitmakende 16personen, van zijnen post ontzet geworden isen desselfs zoon, genaamd Joh. F. vanEngelen met 13 stemmen tot secretarisverkoren is'. Groeiende tegenstellingen In de grondvergadering van 9 februari 1797werden nieuwe leden van de municipaliteitverkozen. De gematigde Dirk de Goey kwamtoen naar voren. Blijkens de complete presentielijst van 20februari bestond de municipaliteit uit; Jacob van der Viel**Barth van der Wurp**Pieter van Koeten**Klaas C. van Wiggen**Hendrik Schreuder**Dirk de Goeij*Jacob van Doorn** In de grondvergadering van 7 mei 1797worden opnieuw leden van de

municipaliteitverkozen en maken vervolgens daarvan deeluit; Jacob van der Viel**Dirk de Goeij*Bart van der Worp**Hemiarius Oostrom*(**)Pieter van Kooten**Jacob van Doorn**Doris Wennekes** Uit de stemmingslijst van 7 mei 1797 blijktccn opkomst van 31 stemgerechtigde burgers.Het feit dat er binnen drie maanden tweemaalwerd gestemd over de bezetting van de mu-nicipaliteit doet een interne machtstrijd ver-moeden. Het resultaat daarvan was dat de 97



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 1 tjlj '^ifi\ \^ai duukijc \at\ die W'yheid.-^ oppermacht van het volk, en nimmer daarte-gen te zidlen onderwijzen of handelen, dochintegendeel aan bevordering van dezelve meete werken, onder erkenning daarvan doorgeen enkele macht te kunnen worden ontsla-gen, hetzij kerkelijk, hetzij wereldlijk. Nadatde predikant al eerder, in 1796 het declaratoirter ondertekening kreeg voorgelegd, werd ditnu dus ook van de schoolmeester gevraagd.Op 13 maart 1798 besloot de voltalligemunicipaliteit dat 'allen diegene welke enigeeigendom of pretentie mogen hebben op dewapens in de kerke of elders' deze op eigenkosten moeten verwijderen binnen 14 dagenna publicatie van het besluit. Het is nietduidelijk of met dit besluit slechts formeeluitvoering werd gegeven aan van hogerhandgegeven instructies. Ken nieuwe machtsgreep Op 3 april 1798 in &quot;het 4e jaar der BataafseVrijheid' meldden zich te Houten twee 'Agen-ten', te weten W. Verkerk en W.H. Knijper,met een order gegeven door het 'Intermediair Spotprent in kleur, links bij

normale belichting en rechtsbij tegenlicht (collectie drs. J.W.C, van Schaik, Utrecht) katholieke elite haar macht uitbreidde tegen-over fervente patriotten als Jacob van derViel, Klaas C. van Wiggen en Bart van derWurp. Het college van kerkmeesters en ge-committeerden van de katholieke kerk inHouten bestond in 1798 uit HermanusOostrom, Jan Aartsc van Schaik, Dirk deGoeij, Hendrik Schreuder en Doris Wenne-kes. Gezien de verwikkelingen in april 1798,waarbij Hermanus Oostrom en Dirk de Goeijtegen hun wil werden weggezuiverd zal hunverkiezing op 7 mei 1797 zijn geschiedzonder de steun van Jacob van der Viel enBart van der Wurp, welke in april 1798 hunmacht zullen weten te herstellen ten kostevan de katholieke elite.In januari 1798 ondertekenden de predikant J.Rensen en de schoolmeester J.J. van der Poelbeiden op verzoek van de municipaliteit nogeen nieuw declaratoir, inhoudende: onderwer-ping aan de huidige regering gegrond op de 98







Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Bijlage 1 In Houten en 't Goy werd de harde patriottische kern gevormd door: Jacob van der VielHendrik SchrcuderJan Wouters BouwmanDirk Visser Gerrit van DisselstegenJan van der WurpJ J.van den PoelJan RoskamDoris WennekesEvert van den BrinkIJbrand van RossumJohannes F. van EngelenJan Rensen (pro forma) Bart van der WurpPieter WennekesJohannes SchrijvershofDoris PetersenWillem de GoeijTeunis PeekHannes VermeulenKlaas Com. van WiggenAnthonis van der WorpPieter van EngelenHendrik de KruijfWouter Hoveling Pieter van KootenBarent SchrijvershofPieter van E wijkJacob van DoornJan VerweijArie van RooijenWillem van DijkWouter van ZalJan OostromIJsbrand van der WielenHendrik van den BergHendrik Inkman Voor Schonauwen:Jan Peek Jan Jans van RhijnJan van Schaik Jan van der HorstMarcel is Bongers Hannes AvezaatHannes van der WurpJan Winkel Voor Wulven:Comelis Mastwijk Aart de Wit Willem van

Dijk Lijst met 34 personen welke op 16 maart 1795 wel het patriottisch declaratoir hadden getekend maarnadien nimmer in de grondvergaderingen zouden zijn verschenen en om die reden op 26 maart 1798werden weggezuiverd: Willem VeldhuizenComelis van RijnJan KnodsenburgArie van KootenComelis van VulpenHermanus van DisselstegeJacob MelscnJan van den BergSamuel EstoppijArie de HeusGerrit Jan ReekmanRoelof Vermeulen Hannes OostromOkker van BatenburgWillem EbskampGerrit WeerdenburgJan UijtewaalJan LindemanHannes VerweijAmoldus MastwijkAdrianus van der PuijlWijnand van der WellJan van Rossum Arie van RossumWillem van NoordPieter van HulsteijnKlaas van der SchouwAdrianus van RijnKlaas van WiggenComelis van den BrinkGhijsbert ZwaninkWillem VermeulenFrederick WijnsdouwGert van Rossum Overzicht van de bevolking van Houten (H) en 't Goy (G) en hun beroep, gerangschikt naar jaarlijks tehelalen personele belasting per 18 juli 1808, in

guldens, stuivers en centen. De personele belasting geeftde welstand weer en w enigszins vergelijkbaar met de huidige inkomstenbelasting (gemeente Houten,Gerecht Houten en 't Goy, 19): Arie van Rossumwed.Dirk van der Kempwed.Dirk de GoeijJan van der Worp H*         bouwman H           bouwman H*         bouwvrouw G**       bouwman 219.00.00150.00.00138.14.00138.08.00 101



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Willem & Gerrit Venneulen G* bouwman 137.12.00 Anthoni van der Wurp G** bouwman 133.14.00 Daam de Bruijn G bouwman 132.02.00 Wouter Hoveling H** bouwman 107.06.00 wed.v.d.Brink & Com.v.Ameronge n G* bouwvrouw 106.16.00 wed.Joharmes Oostrom G* bouwvrouw 96.12.00 Jan Uijttewaal G* bouwman 96.10.00 wed.(Willem) Veldhuizen H* bouwvrouw 96.06.00 Jan van Rijn H bouwman 95.00.00 Klaas van der Schouw H* bouwman 94.16.00 Jan van Schalk H bouwman 90.00.00 Huijbert de Rooij G bouwman 89.08.00 Comelis van den Berg H bouwman 89.04.00 Jacob van Doorn G** bouwman 88.12.00 Anthonie Lagerweij H bouwman 88.00.00 Bastiaan de Bont H bouwman 77.00.00 Steven Oostrom H bouwman 69.19.00 wed.van Zijl G bouwvrouw 67.10.00 Pieter van Koeten G** bouwman 67.02.00 wed.Comelis Verweij & JanV. G bouwvrouw/herbergier 66.05.00 wed.Hendrik van den Berg G** bouwvrouw 6204 00 Jan Wennekes H bouwman 54.02.00 Lammert Lagerweij H herbergier 47.04.00 de heer

Jan Wttewaal G 46.10.00 wed.Jacob Melzen & Jan Melzen G* bouwvrouw 45.06.00 Comelis Versteeg H herbergier 45.00.00 Esaije Estoppeij H* timmemian/metselaar 36.00.00 de heer Gossiaup H rentenier 36.00.00 wed.Ariede Heus & Mattheus d.H. G* 33.00.00 Petrus Hulsteijn H* timmerman/metselaar 29.15.00 Gerrit van Echteld H herbergier/hoefsmit 29.08.00 wed.Miltenburg H tiendenaar 24.00.00 Johannes Schrijvershof H koommolenaar 21.00.00 Thomas Nica H schoolmeester 20.15.00 Jacob de Heus G tiendenaar 20.00.00 Jan Verweij H** tiendenaar/si agter 18.00.00 Anth.Uijttewaal G tiendenaar 17.15.00 Hendrik Elbertse H tiendenaar 16.00.00 Jan Lindeman H* tiendenaar 15.00,00 Jan Rensen H predikant 14.00.00 Peter van der Kreeft H daghuurder 14.00,00 wed.(Hendrik) Schreuder H** winkelier/kleermaker 13.10.00 Matthijs Hoefsmit H bakker/tapper/winkel 13.04.00 Berendina Estoppeij H winkelierster 13.00.00 Theodorus van Schalk H tiendenaar 12.08.00 Johannes Versteeg G 10.12.00 Gerrit van Dissel stege H** rademaker 10.00.00 Hemicus

de Wit H pastor 10.00.00 wed.van Rossum H tiendenaar 10.00.00 Anthonia van der Sluis H wollespinster 9.10.00 wed.Klaas van Wiggen H** rietdekster 7.04.00 Huijbert Hol H kleintapper 7.00.00 Willem Takke H smit 7.00.00 102



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Comelis van den Boog H daghuurder 6.00.00 Barend Scheffer G tiendenaar 6.00.00 Pieter van Ewijk H** tiendenaar 6.00.00 Jan Roskam H** tiendenaar 600.00 Comelis van Ingen G tiendenaar 5.12.00 Hendrik Bosdam H tiendenaar 5.06.00 Willem van den Berg H schoenm aker/ looier 5.00.00 Jan van Engelen H gaarder 5.00.00 Jan van Bemmel H tiendenaar/melkver koper 4.10.00 Gcrrit van Dijk H tiendenaar 4.10.00 Jan Leem kolk G tiendenaar 4.10,00 Willem Hofman H daghuurder 4.10.00 Hendrik Hurkens H linnen koper 4.04.00 Jan Daaldrup H schoenmaker 3.10.00 Jan Koot G herbergier 3.08.00 Jan Fluijt H bakker/winkelier 3.04.00 Theodorus Wennekes H** paardem eester 3.00.00 IJsbrand van der Wielen H** daghuurder 3.00.00 Peter Spliet H schaapherder 0.14.00 Lammert de Jong G tiendenaar/daghuurder 0.00.00 Willem Brunt H rademaker 0.00.00 Willem van Oort H kleermaker 0.00.00 Teunis Peek H** daggelder 0.00.00 Barend Michiels H

daghuurder 0.00.00 Willem Zwaning H daghuurder 0.00.00 wed.(Okker) Batenburg&zoon H* 0.00.00 Jan van Zal H daghuurder 0.00.00 Peter Blankesteijn H daghuurder 0.00.00 Gerrit van Dijk H daghuurder 0.00.00 Hendrik de Kruijf H daghuurder 0.00.00 Wcssel van Renswoude H daghuurder 0.00.00 Jan van Zoest H daghuurder 0.00.00 Hendrik van der Wiel e H daghuurder 0.00.00 wed.Baars H daghuurder 0.00.00 Ellis van Schaik H daghuurder 0.00.00 Willem Bongers H daghuurder 0.00.00 Jan Pros? H daghuurder 0.00.00 Wouter van Zal H** daghuurder 0.00.00 Arie de Kruijf H daghuurder 0.00.00 Comels van Es H daghuurder 0.00.00 Aalber tLeemkolk H daghuurder 0.00.00 Willem Comelissc H daghuurder 0.00.00 Bemardus van Ewijk H daghuurder 0.00.00 Comelis Weerdenburg H daghuurder 0.00.00 Even Pouw H daghuurder 0.00.00 Steven Scheer H daghuurder 0.00.00 Comelis van der Kreeft H daghuurder 0.00.00 Barend Schrijver(shoO H** daghuurder arm 0.00.00 Bastiaan Langerak H

daghuurder 0.00.00 Gerrit Wigman H daghuurder 0.00.00 Bart Lanckhaar H daghuurderarm 0.00.00 Roelof Langerack H daghuurder 0.00.00 Anthonie den Braber H daghuurder 0.00.00 103



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Bart van den Brink H daghuurder 0.00.00 Arie Bos G daghuurder 0.00.00 Abram Bk)m G daghuurder 0.00.00 Hannes van den Bogaart G daghuurder 0.00.00 Jan Gosseling G daghuurder 0.00.00 Geurt Hoeksteen woont bij J.Koot G daghuurder 0.00,00 wed.Leemkolk H daghuurder 0.00.00 Pieter Gadella H verver/glasenm aker 0.00.00 Anke Kroes H schoenmaker 0.00.00 Teunis van der Wiel e H schoenmaker 0.00.00 Comelis de Rooij G timmerman 0.00.00 Andries Verschoof H timmermansknecht 0.00.00 Gijs Swanink H* metsela arskn echt 0.00.00 Evert van Reenen G schaaphe rders knecht 0.00.00 Willem van Dijk H** woont bij Com.Versteeg 0.00 00 Jan de Bniijn H woont bij Th.V.Schalk 0.00.00 Daam Dompselaar G woont bij wed.de Heus 0.00.00 Hendrik Bullert H een blinde man 0.00.00 Adriaan Bioklander H arm 0.00.00 Comelis van Vulpen G* arm 0.00.00 wed.Haar H bedeeld 0.00.00 104


