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Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -10- gunste van de plannen besloten. Aan dit bestluit werden nog wel enkelevoorwaarden verbonden, waarvan de voornaamste zijn: 1. Vanwege het Rijk of de provncie zal moeten worden gezorgd voor eenrechtstreekse verbinding tussen de huidge gemeente en Tuil en 'tWaal en wel via het pontveer te Houten, hetwelk alsdan vooreenieder kosteloos en dag en nacht ten gebruike zou moeten wordengesteld. 2. In het gebied van de gemeente Schalkwijk zal een hulpsecretariemoeten worden gevestigd. 3. Van overheidswege dient alle medewerking te worden gegeven dat inhet gebied van de huidige gemeente Houten een landbouwhuishoud-school zal worden gevestigd. Verschillende raadsleden van Houten voerden, buiten aangehaaldevoorwaarden, nog motieven voor en tegen aan, met name: a) dat de kernen te ver uiteen liggen; b) dat de afstanden voor Houten

buiten beschouwing blijven; c) omdat geen financieel voordeel voor Houten is te behalen, kan vangeen samenvoeging sprake zijn; d) dat vanwege het grote verschil in volksaard samenvoeging niet wen-selijk is. e) dat samenvoeging van alleen Schalkwijk met Tuil en 't Waal verwor-pen moet worden omdat de vrees gewettigd is dat het gedeelte vanHouten ten zuiden van Amsterdam-Rijnkanaal bij de nieuw te vormengemeente zal worden gevoegd, hetgeen een wel erg groot verlies aaninwoners en grondgebied voor de overblijvende gemeente Houten bete-kent. Hieraan werd als argument toegevoegd, dat Houten in verbandmet de expansiezucht van de stad Utrecht ook in de toekomst wel eengedeelte van het grondgebied aan die gemeente zal kwijtraken. Schalkwijk. De gemeenteraad van Schalkwijk vergaderde op 29 septem-ber 1958. Een uit die raad geformeerde commissie had, in overleg metmr.dr.

C.Ch.A. van Haren, advocaat te 's-Gravenhage, een rapportsamengesteld. De commissieleden waren eenstemmig in hun advies aan deraad. De gemeenteraad nam het advies over en liet G.S. op 6 oktoberweten, dat hij zich met de voorgenomen samenvoeging niet kon verenigenen dat hij zich, evenals in 1950, wel kon verenigen met de samenvoe-ging van Schalkwijk en Tuil en 't Waal, waarbij een zodanige wijzigingvan de grens met de gemeente Houten zou moeten plaats vinden dat denieuwe grens door het midden van het Amsterdam-Rijnkanaal zou gaanlopen.

Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -14- januari 1954 Vleuten-De Meern door samenvoeging van Vleuten en Haar-zuilens met het grootste gedeelte van Veldhuizen en ongeveer de helftvan Oudenrijn, alsook per 1 september 1964 Bunnik door samenvoegingvan Bunnik, Odijk en Werkhoven en tenslotte per 1 juli 1971 Nieuwegeindoor samenvoeging van Jutphaas met Vreeswijk. Enkele gevolgtrekkingen naar aanleiding van de vorming van de gemeenteHouten. Het verdwijnen van het gemeentelijke bestuursapparaat uit eendorp als Schalkwijk betekent niet alleen dat een aantal gemeentelijkefunctionarissen voortaan elders hun werk moeten verrichten en dat deinwoners voor de verzorging van verschillende behoeften zich naar eenandere plaats moeten begeven, maar ook het verlies van een min of meerpersoonlijke dienstverlening. De sluiting van het gemeentehuis en hetvertrek van burgemeester en

gemeentesecretaris worden bovendien erva-ren als een achteruitgang in status van het dorp. De bevolking kanzich sinds die samenvoeging niet meer met de gemeente Schalkwijkvereenzelvigen en wil dat met de gemeente Houten niet (ook al vanwegede bestaande rivaliteit welke vanouds tussen de inwoners van het dorpHouten en die van het dorp Schalkwijk bestaat). Was er voor een nieuwegemeentenaam gekozen dan was een indentificatie aanwezig. Het dorpHouten ging er, als centrum van de nieuwgevormde gemeente, in statusop vooruit. Voor sommige raadsleden betekende de samenvoeging het einde van eenraadslidmaatschap. Voor andere openden zich daarentegen nieuwe pers-pectieven. In verband met de samenvoeging moesten er op 15 november1961 raadsverkiezingen worden gehouden. De samenstelling van de ge-meenteraad, naar vertegenwoordigers uit de voormalige gemeenten,

is: Verkiezingsjaar Houten Schalkwijk Tuil en 't Waal Totaal 1961 6 3 2 13 1966 8 3 2 13 1970 8 4 1 13 De politieke samenstelling van de raden van de voormalige gemeentenwas: Houten: 6 K.V.P., 1 A.R.P., 1 S.G.P, 1 C.H.U, 1 P.v.d.A..Schalkwijk: 6 K.V.P. en 1 Protestants-Chr. groepering (P.C).Tuil en 't Waal: 4 K.V.P., 2 P.C. De samenstelling van de raad van de nieuwgevormde gemeente Houtenwas: 8 K.V.P., 2 P.C, 1 S.G.P., 1 P.v.d.A. en 1 Gemeentebelangen. Sinds 1974 is er meer sprake geworden van vertegenwoordigers uit

Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -17- deningen en instructies. Bij het doen vervallen of handhaven, bij detoetreding tot, de uittreding en de aanwijzing van bestuurders in degeldende termijn van gemeenschappelijke regelingen (met andere gemeen-ten) hebben zich geen problemen voorgedaan. Wel gaf ook dit onderdeelnogal wat werk. Met ingang van de datum van samenvoeging hadden de archieven van deopgeheven drie gemeenten afgesloten moeten worden. Dit is verzuimd. Ervond nu een gedeeltelijke vermenging plaats van het archief vanSchalkwijk en dat van Tuil en 't Waal met het archief van Houten.Bovendien ontbraken inventarissen van de archieven van de drie opgehe-ven gemeenten. De archieven van de voormalige gemeenten waren trouwensonvoldoende toegankelijk voor diegenen die er voordien niet mee haddengewerkt. Aan de reconstructie van de archieven is tenslotte jarenlater veel geld en tijd

gestoken om tot volledige reconstructie eninventarisatie te komen. Bij dit alles moet wel worden opgemerkt, dat ten tijde van desamenvoeging weinig of niets bekend was van wat er exact zou moetengebeuren. De samenvoegingswet gaf zeer summiere richtlijnen. Al was ineen enkel geval was wel advies in te winnen, een draaiboek of iets vandien aard ontbrak. Alles werd min of meer overgelaten aan het lokalebestuur en aan het gemeentepersoneel. Na de samenvoeging werd de gemeentesecretarie gehuisvest in hetgemeentehuis van Houten, een voormalige (ambts)woning van de burge-meester. Er werd in die tijd geen enkele voorziening getroffen voor deuitbreiding welke na de samenvoeging ontstond. De hulpsecretarie in Schalkwijk heeft maar een tijdelijk karaktergehad. Bij een afname van de publieke belangstelling (omdat vele zakenop de gemeentesecretarie in Houten directer en sneller waren af tedoen of te

bespreken waren), volgde een geruisloze sluiting op 1september 1968. Onder politieke druk ging de hulpsecretarie echter op1 mei 1969 weer open. Omdat het hulppostkantoor in Schalkwijk volgens het Staatsbedrijfder P.T.T. te weinig draagkracht bleef houden om als zelfstandigeeenheid gehandhaafd te kunnen blijven, is in die tijd gezocht naar eencombinatie van werkzaamheden van het postkantoor in Schalkwijk met dievan de hulpsecretarie van de gemeente. Onder opheffing van de hulpse-cretarie met ingang van 1 januari 1975 en de sluiting van het post-agentschap in Tuil en 't Waal zijn vele werkzaamheden van de hulpse-cretarie toen overgeheveld naar het postkantoor. Eerder werd al opgemerkt dat het beter zou zijn geweest om voor de

Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -21- Het kaaspakhuis in 1986. Foto O.J.'Wttewaall trok voetje voor voetje opschoven. De vertrekkende boer had dan tevenshet nodige zout en stremsel en soms ook kaaskleursel ingeslagen. Demensen vonden het niet erg om te wachten. Ze waren toen niet zogejaagd en namen de tijd zoals het viel. Ze waren niet alleen enkonden onderling gezins-wederwaardigheden, weerperikelen, hooibouw endergelijke bespreken. Er waren veel boeren die kaas maakten en hetgebeurde dat het hele pakhuis vrijdags vol kwam. De totale capaciteitvan het pakhuis was ongeveer 35.000 a 40.000 Kg ofwel +_ 5.000 kazen.Die moesten weer weg voor de volgende vrijdag en derhalve kwam erreeds zaterdag een koper die practisch de hele voorraad wegkocht. Erwerden ook enkele winkels bevoorraad maar het grootste gedeelte werden masse verkocht. Zoals ik reeds in een eerder artikel

schreef(Tussen Rijn en Lek 18 (1984), 3 p. 1-9), werd 's maandags de kaas inde schuit geladen en via de wetering afgevoerd. In het begin van deze eeuw nam de zaak een grote vlucht. Vulto gingaanvankelijk met paard en wagen, later met een auto, wekelijks de boerop om daar de kazen te kopen. Door de intensivering van de veeteeltechter en de gemakkelijke manier waarop de boeren hun melk kondenafzetten, gingen de boeren steeds minder kaas maken. Dit had totgevolg dat de kaashandel in het kaaspakhuis sterk terugliep en ca.1960 geheel werd stopgezet. Nadat het kaaspakhuis nog enkele jaren alsopslag voor granen was gebruikt, werd het verkocht en daarmee was eenstukje Schalkwijkse geschiedenis afgesloten.

p, kooI Schalkwijk.

Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -26- Anaries Snoek in zijn zeer beroemde rol als 'den Cld' dagavond. Onderweg onderhield hij zich als 'gezellige praatvaar' metzijn medepassagiers. In Amsterdam speelde hij in 1828 zijn laatste rolals Rodrigo in 'Le Cid' van Corneille. Terwijl hij op zijn Amsterdamsekamer op 3 januari 1829 een rol aan het instuderen was, overleed hij.De begrafenis in de Zuiderkerk (begraven in de kerk mocht dat jaarvoor het laatst) werd door duizenden bijgewoond. Zes weken was er rouwin de Amsterdamse schouwburg.

Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -27- Lekdl.lk Bovendams Maria Hendrica Adams had nadat ze weduwe was geworden niets meerdat haar aan Schalkwijk bond. Ze zat er helemaal alleen aan het eindvan de wereld met haar stemkwaal en bleef na de begrafenis van Andriesbij de Majofski's in Amsterdam die zich over haar ontfermden. Op 11april, 3 maanden na het overlijden van haar man komt 'Bagatelle' alonder de hamer. Het wordt omschreven als &quot;Een aangenaam, welgelegen enin den Engelschen smaak aangelegd Buitenverblijf, genaamd Bagatelle,geteekend numero 123, met deszelfs modern betimmerd Heeren Huis, voorhetzelve een plein, waarvoor een Hek, voorts Koetshuis met Tuigenkast,stal voor twee Paarden, Hooi en strooizolders, wel aangelegden Tuin,Moestuin, Boomgaard, slingerlanen en slingerboschje met Hakhout bezet,te zamen groot vijf en Tachtig roeden. Elf Ellen...&quot;

(8). Dat was eenheel wat klinkerder omschrijving dan het &quot;...huis met omtrent een halfmorgen Tuin en Boomgaard&quot; waarvan in 1820 nog sprake was. Dat er veel aan gebeurd is blijkt ook uit de prijs. Had Snoek er in1820 maar 900 gulden voor betaald, bij opbod biedt Jan Spithoven,landbouwer uit .Cothen er 2200 gulden voor maar bij afslag doet hetcollege van de Lekdijk Bovendams daar nog eens 1600 gulden bovenopzodat 'Bagatelle' voor 3800 gulden van de hand gaat. Ongetwijfeld wasde naam 'Bagatelle' voor het eerbiedwaardige college veel te Amster-dams en werd er de zakelijke naam 'Dijkhuis' overheen geschilderd. Hethuis brandde in 1865 af en werd toen herbouwd in de huidige vorm. M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijken H. Reinders, Bunnik. noten (1) Brief d.d. 14 november 1962 van C.J. Reinalda te Bloemendaal. (2) A. Fokke &quot;Beknopte levenschets van den nederlandschen

tooneelspe-ler Andries Snoek&quot; in Almanak voor blijgeestigen, z.p., 1830. (3) Losse knipsels in map 80 bij het Theaterinstituut te Amsterdam. (4) Archief van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams 332 (5) B.A. Fallee &quot;Andries Snoek&quot; in jaar- en zakboekje der kunst enwetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.,1829-1830. (6) A. Fokke &quot;Beknopte levenschets van den nederlandschen tooneelspe-ler Andries Snoek&quot; in Almanak voor blijgeestigen, 1830. (7) J. Hilman: Ons Toneel, z.p.,1879, p. 271-279. (8) Archief van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams 332.

Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -28-DE NACHTWACHT VAN SCHALKWIJK IN 1790 Inleiding.Het dorp Schalkwijk zal vroeger wel ongeveer dezelfde rust hebbenuitgestraald, die het nu nog heeft. Twee eeuwen geleden bestond debevolking voor het overgrote deel uit boeren, terwijl er verder eenaantal ambachtslieden woonden wier diensten in een agrarische maat-schappij onontbeerlijk zijn. Toch zullen ondanks deze rust diefstaldoor inbraak of beroving, baldadigheid, oplichterij en handgemeen inhet dorp zijn voorgekomen, zij het niet in een mate die zich aanmerke-lijk onderscheidde van naburige plaatsen. Dieven die in Schalkwijk hun slag hadden geslagen, zullen ermeestal niet in geslaagd zijn direct te ontkomen, maar gedwongen zijngeweest ergens een schuilplaats te vinden. Dit kan niet al te gemakke-lijk zijn geweest: de boerderijen zullen wel vrijwel zonder uitzonde-ring een waakhond

hebben gehad, hoewel we over de 'honddichtheid' vantwee eeuwen geleden althans voor Schalkwijk niet zijn ingelicht.Schuilplaatsen die de dieven overbleven waren verlaten en afgelegengebouwen als schuren en het hok waarin los aangetroffen vee geschutwerd, maar bijvoorbeeld ook het kerkhof. Kon de dief zo snel geengoede schuilplaats vinden, dan was hij in Schalkwijk slecht af. Deweinige wegen die er waren droegen de complimenteuze naam 'Kleiweg',maar zij lagen er tijdens de herfst en winter zo slecht bij, datvluchten erg moeilijk werd. Bovendien waren deze wegen vrijwel alle-maal recht, waardoor de mogelijkheoid om ongemerkt te ontkomen verderwerd verkleind. Gezien het voorgaande zal men er in het dorp gedurende het grootstedeel van de zeventiende en achttiende eeuw weinig behoefte aan hebbengehad om speciale bewakingsmaatregelen te nemen. Die behoefte ontstondaan

het eind van de achttiende eeuw echter kennelijk wel. Er moetenzich in die periode ontwikkelingen hebben voorgedaan waarin de Schalk-wijkse gemeenschap genoeg reden zag om een nachtwacht in te stellen.De rond 160 gulden die men er jaarlijks voor over had om op dezemanier de rust in het dorp te garanderen, was zeker geen geringe som.Het bedrag werd samen met de andere uitgaven van de plaatselijkeoverheid omgeslagen over de niet-armlastige ingezeten, waarbij ieder-een naar draagkracht werd belast. Wat zouden nu de redenen kunnen zijn geweest die het bestuur van deambachtsheerlijkheid Schalkwijk er in 1790 toe aanzetten om een bewa-kingsdienst te laten uitvoeren? Die redenen zijn waarschijnlijk niet^

Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -31- Boveneind -tegenwoordig Overeind genaamd- was de langste van de tweeen was ongeveer drie kilometer lang, een afstand die in ongeveer eenuur kon worden afgelegd. Die over het Benedeneind -de tegenwoordigeLagedijk en het Neereind- was een stuk korter. Vandaar de bepaling inhet reglement voor de nachtwacht dat de personen die het Benedeneindbewaakten, tenminste tweemaal per nacht het kerkhof moesten inspecte-ren op lieden met kwade bedoelingen die zich daar schuilhielden. Ookstond in de voorschriften, dat de 'benedenwacht' eveneens tweemaal pernacht moesten nazien of het sleutelgat van de kerkdeur open of ver-stopt was. Deze bepaling is op het eerste gezicht misschien wat onbe-grijpelijk, maar hij had wel degelijk zin. Degene(n) die kwaad in dezin hadden, zouden zeker willen voorkomen dat na het ontdekken van hunmisdaad alarm werd

geslagen, kerkklokken waren sinds een grijs verle-den het middel bij uitstek om de aandacht van de gemeenschap op eenbijzonder feit -zij het een belangrijke aankondiging door het plaatse-lijk bestuur of een noodsituatie- te vestigen. Daarom wilde men nagaanof iemand het gebruik van dat alarmmiddel probeerde te verhinderendoor de toegang tot de kerk te blokkeren. Een van de bepalingen die inhet reglement voor de nachtwacht voorkomt is dan ook, dat er middelsde kerkklok alarm moet worden geslagen wanneer er onraad is geconsta-teerd. Al snel zouden zich dan een aantal inwoners met hun honden bijde wachters voegen om de jacht op de gezochten in te zetten. Inderdaad kon worden verwacht dat het niet lang zou duren voordatsommige inwoners op het alarm zouden reageren. Dit hing samen met eenvolgende regel waar de nachtwacht zich aan had te houden, namelijk een.tijdmelding die de hele

wacht en daarom bijna de hele nacht duurde. Dewachters werden door het plaatselijk bestuur voorzien van een 'klep',waarmee zij voor alle woonhuizen moesten slaan en roepen hoe laat hetwas. Zo lang als de wacht duurde, namelijk van 's avonds tien tot devolgende ochtend drie uur was er daarom een aanhoudend geroep van denachtwacht te horen. Aan de tijdmelding werd ongetwijfeld nog eenzegswijze toegevoegd die er op neerkwam dat alles in orde was. Dewacht werd alleen tijdens het najaar en de winter uitgevoerd. Men ginger kennelijk van uit, dat er door het extra licht tijdens voorjaar enzomer gedurende zo'n groot deel van het etmaal mensen op de beenwaren, dat de kans op misdaad daardoor genoeg verkleind werd. Maar dewacht kan 's winters niet altijd even aangenaam geweest zijn. Men kanzich voorstellen hoe het was om in een dorp zonder enige openbareverlichting -het licht dat er was

kwam van de huizen en van de maan-in de koude nachten tussen tien en drie enkele malen de route langs dehuizen te lopen die zich in een lange rij uitstrekten. De wachters

Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 Lijste van het getal der Persoonen, die ziq in ijder hui.isqezinin den Gerechte van Schalkwijk woongagtig, bevinden. Bouwlieden &a 1 Den Dijkmeester Dirk de Ridder (Bouwman) zijn huijsgezin bestaat in 16 personen 2 Jan Uyttewaal (Bouwman)

van Roijen (Bouwman)

8 12 Arie van Dijk (Bouwman)

102A Willem Pouw (Bouwman)

2

5 25 Bastiaan van der Worp (Bouwman)

3 13 Anthonij Vermeulen (Bouwman)

7 26 Bernardus Baars (Bouwman)

5 14 Anthonij Hoofd (Bouwman) ,

10 27 Gijsbert de Bie (Bouwman)

8 3 Johannes van Lent (Bouwman)

6 15 Gijsbert van Dijk (Bouwman)

8 28 Egbert Uijterwaal (Bouwman)

8 4 Jan van Amerongen (Bouwman en Daghuurder)

8 16 Sijmen van Zijl (Bouwman)

5 29 Jan de Kruijff (Bouwman en Herbergier)

3 5 Gerrit van Kooten (Bouwman)

8 17 Jan van Schaijck (Bouwman)

10 30 De wed. van Gerrit de Bree (Bouwster)

6 6 Klaas Verdam (Bouwman)

5 18 Hendrik Tukker (Bouwman)

7 31 Dirk van Avezaat (Bouwman)

12 7 Jan den Hartog (Bouwman)

5 19 Arie van Kooten (Bouwman en tapper)

8 32 Aalbert Blaas (Bouwman)

9 8 Gijsbert Pouw (Bouwman)

13 20 De wed. van Aart in den Eng (Bouwster)

7 33 De Heer Freken

11 9 Gerrit Cornelisz van Roijen (Bouwman)

7 21 Jan van Oostrum (Bouwman)

3 34 De Heer Johannes Muntendam (Predikant)

9 10 Anthonij van Dijk (Bouwman)

9 22 de kinderen van Anthonij de Wit (Bouwlieden)

9 35 De Heer Koetschruijter (Pastoor)

11 11 Anthonij

7 23 Arie van Roijen (Bouwman)

3 36 Hermanus Maree (Schoolmeester)

Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -36- 77 Johannes Dekker (Schipper)

van den Bogaard (Thuijn-man)

1 102 Huijbert van Amerongen (Dekker)

3 78 Arnoldus Rietveld (Rademaker)

4 90 Maria Goes (Tapster)

3 91 Arnoldus Appelhof (Schipper)

4 79 Adrianus de Beus (Thuijnman)

6 80 Hendrik van den Brink (Kleermaker)

11 92 Cornelis van Kooten (Kleermaker)

5 Huijsgezinnen en Persoenen op Rietveld onder denGerechte van Schalkwijk, die in de consumptielas-ten haar Gemaal en zegel betalen in Tul en Twaal. 103 Willem de Bree (Bouwman)

8 81 Willem Middag (Maarschalk-Dienaar)

6 93 Pieter Ladrak (Kleermaker)

3 104 Cornelis Swambach (Bouwman)

2 82 Pieter Vorst (Kleermaker)

u 94 Steven Verheij (Schoenmaker)

3 83 Jan Hoefsmit (Smit)

3 95 Pieter van den Oudenrijn^(Schipper)

6 105 Gerrit Arien van Roijen (Bouwman)

5 84 Engelhart Groen (Bakker)

3 96 Jan van Toorn (Smit)

6 106 De wed. Aart van der Wielen (Daghr)

A 85 Johannes van den Bogaard (Rademaker)

3 97 Dirk Turkenburg (Winkelier en Tapper)

2 107 Dirk Verweij (Daghr)

1 86 Lambert Vorstijne (Water Molenaar)

6 98 Cornelis van der Geer (Schoenmaker)

4 108 De wed. Hendrik de Kruijf (Daghr)

2 109 Terus de Jong (Daghr)

1 87 Johannes van Amerongen (Dekker)

5 99 Roelof van Amerongen (Timmerman)

3 110 Casper Hol (Daghr)

3 88 Pieter Limmen (Molen-maker)

7 100 Pieter Gadella (Verver en Glasemaker)

2

5 101 vrouw van Schaijck (Spinster)

5 89 Bart

Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -37- 111 Bernardus van Pothuijsen (Daghr)

2 122 Daniel Stuijvenberg

134 Teunis van der Geer

3 112 Cornelis Stekelenburg (Daghr)

5 123 De wed. Johannes van den Brink

2 135 Bart Ewijk

3 113 Dirk de Kruijf (Daghr)

6 124 De wed. Barend Espenheuvel

2 136 De wed. van Lambert van Dijk

4 114 Jan de Leeuw (Daghr)

1 125 Geurt van Leeuwen

1 137 Jan Putjes

4 115 Johannes Schimmel (Daghr)

5 126 De wed. Boudewijn van Dijk

2 138 De wed. van Aalbert de Heus

3 116 Jan van der Horst (Kleermaker)

2 127 De wed. Huijbert van der Geer

1 139 Hendrik van der Horst

2 117 Jan Kouwenberg (Smit)

2 128 Dirk van Zijl

6 140 Hermanus Oostveen

3 Onvermogende en gealimenteerd wordende huijsgezinnen en persoenen. 118 De wed. van Hendrik van Ree (Daghr)

1 129 Hendrik van Schaijck

4 141 Lijsbet de Kruijf

a 130 Willem Mulder

2 119 Pieter Mastwijk

6 131 Jan Liefjes

2 120 Gerrit Pijselman

4 132 De wed. Hendrik Poffers

2 141 Huijsgezinnen uijtmakende te zamen 654 personen Aldus deese Lijste geformeerd, ingevolge ordere enaanschrijvinge van de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerden

1 121 Andries Teunisse

2 133 De wed. van Jacob de Kleyn

3

Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -38- Staten 's Lands van utrecht in dato Ue Julij 1786, door Schout en Schepenen van Schalkwijk op den 25e Julij 1786. w.g.: A.C. de Normandie van Schalkwijk Gerrit van Reijen Bernardus Baas In kennisse van mij C. v. Beest, secretaris. Op de lijst komen 141 'huijsgezlnnen' voor. De toevoeging 'huijs'heeft geen betekenis. Enkele beroepen verdienen uitleg: Bouwman (1), Bouwster (20), Bouwlieden (22) = boer, boerin en boerenDaghr (4)

= wagenmaker Thuijnman (79)

= groentekweker Maarschalk-Dienaar (81) = gerechtsbode<Dekker (87)

= daghuurder, dagloner of arbeider. De gebruikelijke verdeling in (vaste) arbeiders en (losse) dagloners is in de lijst niet gemaakt.Tapper (19)

= kroeghouder Chirurgijn (37)

= Een soort EHBO-er die zich als arts .voordeed maar het beslist niet was. Chirurg en Chirurgijn is niet hetzelfde!Zich generende met de Melkerij (70) = melkknecht of melkslijter?Rademaker (78)

= rietdekker Verver en Glasemaker (100) = schilder en glaszetterConsumptielasten (na 102) = het totaal van de indirecte belastingenGemaal en Zegel (na 102) = twee indirecte belastingenGealimenteerd (na 117) = die bijstand ontvangen Overzicht: aantal in % v.d. aantal in % v.d. gemiddelde + beroep beroepsbev. personen tot. bevolking gezinsgrootte 35 boeren 24,8% 267 40,8% 7,6* 42 arbeiders 29,8% 157 24,0% 3,7 77 agr. gezinnen 54,6?$ 4Z.i 64,8% 5,5 5 elite 33/37 3,5% 23 3,5% 4,6 35 middenstanders 24,8% 139 21,3% 4,0 40 overige beroep 28,4% 162 24,8% ^,1
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