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INHOUD EN INLEIDINGEN 

INLEIDINGEN 

A l g e m e e n / L i n s c h o t e n 

Algemene gegevens 
Onder het hoofd "Algemeen/Linschoten" worden gegevens behandeld die op alle gerechten 
gezamenlijk betrekking hebben en die, welke in verband staan met het gerecht Linschoten. 
In de daaropvolgende afdelingen worden telkens enkele specifieke aanvullende gegevens 
betreffende de overige gerechten vermeld. 

Een ressort van bestuur en rechtspraak op het laagste, plaatselijke niveau werd onder 
andere op het platteland in het Sticht, in ieder geval vanaf de late Middeleeuwen tot aan het 
begin van de negentiende eeuw, gevormd door een gerecht. Een dergelijk gerecht binnen de 
grenzen van een ambachtsheerlijkheid was ten aanzien van de rechtspraak alleen in civiele, 
niet in criminele zaken, competent. 
Oorspronkelijk bestond, ook in delen van Utrecht, nog het huurrecht. In ieder geval van 
elders kennen we het in volledige vorm ook als asega- of aasdomsrecht. Bij deze organisatie 
van de rechtspraak, die van inheemse, Germaanse oorsprong zou zijn, traden schout, azing 
of oordeelsvinder en buren op. De buren, die - in ieder geval in de regio die hier behandeld 
wordt - ook als „lantgenooten'" werden aangeduid, waren eigenerfden, dus eigenaren van de 
grond die zij gebruikten. De schout was, als vertegenwoordiger van de ambachtsheer, 
voorzitter van het bedoelde bestuurs- en rechtscollege en ten aanzien van de rechtspraak 
trad hij op als rechtsvorderaar. Zo deze in het betreffende gerecht functioneerde, trad de 
azing of asega op als (min of meer) deskundige op het gebied van het vigerende plaatselijke 
recht. Hij stelde dan voor, wat een passend vonnis zou zijn; daarom werd hij ook wel 
oordeelsvinder genoemd. Meestal beslisten de buren, als vonniswijzers of rechtsprekers, 
dienovereenkomstig.2 In het gebied van de door ons behandelde gerechten hebben wij -
althans in de stukken uit de betreffende archieven of uit andere archieven, die wij onder 
ogen hebben gehad - geen aanwijzingen gevonden voor het functioneren van 
oordeelsvinders in Linschoten en omgeving. Mogelijk existeerden zij echter toch wel in het 
tijdperk van het huurrecht, van waaruit ons geen stukken zijn overgeleverd. In het andere 
geval was de schout mogelijk tevens degene die een gepast vonnis voorstelde. 
Waarschijnlijk bestond er ook in de gerechten van Linschoten en omgeving "dingplicht" voor 
alle buren. Dat wil zeggen, dat allen zonder onderscheid verplicht waren aan de buurspraak 
deel te nemen. Daarvoor zijn elders tal van aanwijzingen gevonden. Zo gold in Maarsseveen 
nog in 1530 de regel, dat de geërfde die niet ter zitting verscheen, op een boete werd 
getrakteerd.3 

Het bedoelde huurrecht werd op het platteland van Utrecht, evenals elders - hier vroeger 
daar later, in sommige dorpen pas in de zeventiende eeuw - vervangen door het 
schepen(doms)recht. Volgens Fruin was Renswoude het laatste dorp in de provincie Utrecht, 
dat het huurrecht tegen het schepenrecht inwisselde. Dat was in het jaar 1633.4 Meer dan 
honderd jaar daarvoor, namelijk in 1527, had de bisschop van Utrecht, als landheer, al 

1 Zie bijvoorbeeld: archieven van de gerechten onder Linschoten (AGL), archief van het gerecht 
Polanen (Polanen), inv.nr. 17, p. 57, inv.nr. 20. 
2 A.S. de Blécourt, Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht (7e dr., bew. door H.F.W.D. 
Fisher; Groningen, s.a. [1967]) p. 22-23. Zie ook L.M. Rollin Couquerque, Het aasdoms- en 
schependomsrecht in Holland en Zeeland in verband met het erfrecht der naburige provinciën 
('s Gravenhage, 1898). 

Johan van de Water, Groot placaatboek, vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten der 
f...] beeren staten 's Lands van Utrecht[...](3 dln.; Utrecht, 1729) II, 1188. 

Robert Fruin en H.T. Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der 
Republiek (2e bijgewerkte druk 1922 met een inleiding van I. Schöffer; 's-Gravenhage, 1980) 128. 
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vergunning verleend, om in Vleuten het burengerecht door een schepenbank te vervangen.5 

Wanneer deze overgang in Linschoten en omgeving plaatsvond, heb ik niet kunnen 
vaststellen. Wel zou Dekker6 in 1983 hebben geconcludeerd, dat dat van Linschoten een van 
de eerste schepenbankgerechten op het Utrechtse platteland was. Deze conclusie zou 
gebaseerd zijn op de inhoud van een oorkonde uit 1246, waarin schepenen te Linschoten 
worden vermeld . Terecht, zo komt het mij voor, stelt Buiskool7, dat deze vernieuwing - zo 
deze al heeft plaatsgehad - blijkens de bronnen geen stand heeft gehouden. Aan de 
algemeen als noodzakelijk ervaren overgang van burenrecht naar schepenrecht lag 
overigens het ontstaan van tal van misstanden onder het tot dusverre gevolgde systeem ten 
grondslag.8 

In Linschoten en omgeving existeerden de volgende gerechten, waarvan de gezamenlijke 
archieven hier als een afzonderlijk, geografisch bepaald archieffonds zijn behandeld en 
beschreven: Linschoten & Mastwijk, Achthoven, Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk, 
Heeswijk, Polanen, Schagen & Den Engh, de Beide Vlooswijken (het Westenrijk of het oude 
Vlooswijk en het Oostenrijk of Vlooswijk in Kromwijk), Wulverhorst, Kromwijk en de 
Linschoterhaar.9 In ieder geval in de jaren 1663-1667 bestond er nog geen combinatie van 
Linschoten met Mastwijk.10 Waarschijnlijk is zij in het jaar 1707 tot stand gekomen.11 De 
hiervoor genoemde combinaties hebben het langst bestaan, maar in de loop der eeuwen 
bestonden er ook andere. Van alle gerechten fungeerde dat van Linschoten (en Mastwijk), 
dus dat van het dorp, de hoofd nederzetting in het betreffende gebied, als de primus inter 
pares. Dat is dan ook de reden, dat de inventaris van het archief van dat gerecht in deze 
bundel voorop is geplaatst. Vanaf het begin van het jaar 1795 tot 1801 zijn de kleinere 
gerechten bij dat van Linschoten ingelijfd geweest, met uitzondering van dat van Achthoven, 
dat pas in 1798 is gevolgd. Het gerecht van Linschoten oftewel het Oudmunstergerecht heeft 
van oudsher behoord aan Oudmunster.12 Daar bezat de proost van Oudmunster dan ook de 
lagere rechtsmacht, tot hij deze in 1306 aan het kapittel moest afstaan.13 De kapittelheren 
hebben hun rechten in de loop der eeuwen afwisselend zelf uitgeoefend en verpacht, in het 
bijzonder aan de burggraven van Montfoort.14 Linschoten lag namelijk binnen de grenzen van 
het maarschalk- of burggraafambt van Montfoort,15 oftewel "in den lande van Montfoort". In 
1633 heeft het kapittel van Oudmunster de heerlijkheid Linschoten (inclusief de lagere 
jurisdictie en andere rechten) verkocht aan Johan Strick.16 Vrijwel alle andere gerechten 
bleven leengoed van de proost van Oudmunster. De helft van het tweeherige Den Engh was 
echter leenroerig aan de bisschop. Het betreffende gerecht met één schout was 

5 D.Th. Enklaar, „Schepenbanken ten plattelande van Utrecht", Verslagen en mededeelingen van de 
Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, VIII, 1 (1925) 76. 
6 Vermeld bij Koen Buiskool, „De heren van Linschoten, hun bezittingen en hun rechten" in: 
Landgoed Linschoten, Wessel Reinink, red. (Bussum, 1994) 111. 
7 Buiskool, „De heren", 111. 
8 Voorbeelden bij Fruin, Geschiedenis, 127. 
9 Aldus ook in een minuut-brief van 1801 januari 14 in: AGL, archief van het gerecht Linschoten & 
Mastwijk (Linschoten & Mastwijk), inv.nr. 7. 
10 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 1. 
11 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 67, fol. 263-263 vso. Merkwaardig is in dit verband echter het 
volgende citaat uit 1579: „Wij Henrick Janssen van Huls, schout, Frederick Thonissen ende Dirck 
Gerritssen, schepenen tot Mastiek [Mastwijk], in den gerechte van Linschoten." 
12 AGL, Polanen, inv.nr. 6. 
13 J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van 
Utrecht uit de jaren 1301-1340. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap (gevestigd te 
Utrecht), derde serie, no. 66 (Utrecht, 1937) blz. 29, nr. 75. 
14 Frits Horsten, „Cultuurlandschap en lokale structuren in middeleeuws Linschoten", in: Landgoed 
Linschoten, Wessel Reinink, red. (Bussum, 1994) 33. Het burggraafschap Montfoort werd in 1648 aan 
de Staten van Utrecht verkocht (zie: Jan van Es, Rondom de kerk (s.l. [Woerden], s.a. [2005]) 93. 
15 A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden ( 14 dln.; Gorinchem, 1839-1851 ) 
VII, 1068-1069. 
16 AGL, Polanen, inv.nr. 6. 
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gecombineerd en het fungeerde in de praktijk als een ens aggregatum.17 Ook Zuid-Vlooswijk 
was tweeherig. De gerechten van Polanen en Wulverhorst met Kromwijk en de 
Linschoterhaar zijn in de vijftiende eeuw aan de burggraaf van Montfoort gekomen.18 

Een vroege vermelding van het gerecht Linschoten vindt men in de oudste rekening van het 
kapittel van Oudmunster die ons is overgeleverd, namelijk die uit het jaar 1295.19 Onder het 
hoofd „De decimis et censu in Linscoten ac predio ibidem" in deze rekening vindt men ook 
een uitvoerige omschrijving van de „iurisdictio bassa, census et décime in Linscoten"20. Dit 
toponiem wordt volgens Gaasbeek en Noordam voor het eerst vermeld in 1172 als onderdeel 
van de persoonsnaam Gerardus de Lindescote.21 

Aan een door schout en schepenen van Linschoten & Mastwijk aan de commissaris van de 
verponding te Schoonhoven in het jaar 1807 verstrekte opgave kan worden ontleend, dat het 
gerecht, volgens de blaffaard van het oudschildgeld, toen 858 morgen en 555 roeden groot 
was, waarschijnlijk gemeten naar de Rijnlandse maat, waarvan 165 morgen tot Mastwijk 
werden gerekend.22 Gegevens van 1808 vermelden een inwoneraantal van 428.23 Dezelfde 
bron vermeldt, dat toen in het gerecht 69 paarden, 618 runderen en 295 schapen werden 
gehouden. Er waren een koren- en twee watermolens. Enige andere (weinig formele) 
aantekeningen uit 1808 vermelden ten aanzien van het gebruik van de gronden van het 
gerecht het volgende: 410 morgen weiland, 223 morgen hooiland, 188 morgen bouwland, 7 
morgen boomgaard en 32 morgen bos.24 

Bij notificatie van de minister van financiën van 9 augustus 1806 werd in het gehele nieuw
gevormde koninkrijk op voorstel van de hoofdcommissie tot de zaken der verponding een 
aanduiding van de huizen met wijkletter en volgnummer verplicht. Deze zal omstreeks deze 
tijd ook in Linschoten ca. zijn ingevoerd.25 

In ieder geval reeds in 1786, maar waarschijnlijk reeds veel eerder, onderhielden schout en 
schepenen van Linschoten een scheepvaartdienst voor passagiers en goederen van 
Linschoten (en Polanen) op Utrecht. Deze veerdienst werd verpacht. De zogenoemde 
marktschipper voer vrijdags heen en zaterdags terug. Bij toegevroren vaarwater was de 
schipper verplicht, tenminste éénmaal in de veertien dagen een wagen op Utrecht te laten 
rijden, waarbij hij een dubbel tarief mocht rekenen.26 Ingevolge een contract van 27 januari 
1797 voer de Montfoortse schipper op Amsterdam sedertdien tevens ten behoeve van de 
inwoners van de gerechten van Linschoten & Mastwijk en die van Cattenbroek & de 
Uiterdijken van Mastwijk. Die van Linschoten ca. stonden daartoe het recht „van een 
schipper ofte vheer van gemelde plaatsen na Amsterdam vice versa" af.27 

Blijkens een bericht uit 180528 was er in het gerechtshuis te Linschoten „van alle oude tijden 
a f een waag gevestigd. De bewoner van dat huis was altijd de waagmeester geweest. Het 

'7 Hier: een zelfstandige grootheid, ontstaan uit een samenvoeging van verschillende delen. 
18 Horsten, „Cultuurlandschap", 33-34. Zie ook: AGL, Polanen, inv.nr. 6. 
19 Het Utrechts Archief, archief van het kapittel van Oudmunster te Utrecht 1179-1811 (1823), inv. (De 
Jonge van Ellemeet en De Graaff) nr. 483-98. Zie ook R. van Roijen, „De oudste kapittelrekening van 
Oudmunster uit het jaar 1295", Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap 
(gevestigd te Utrecht) 58 (1937) 1-50. 

De lagere jurisdictie, de tijnsen en tienden in Linschoten. 
21 Fred Gaasbeek en Charles Noordam, Montfoort. Geschiedenis en architectuur. Monumenten
inventarisatie provincie Utrecht (Zeist, 1992) 18. 
22 AGL, Linschoten & Mastwijk, in inv.nr. 9 (ad ingekomen stuk d.d. 1807 februari 3). 
23 AGL, Linschoten & Mastwijk, in inv.nr.10 (ad ingekomen stuk d.d. 1808 juni 18). 
24 AGL, archief van het gerecht van Schagen & Den Engh (Schagen & Den Engh) (!), inv.nr. 4. 
25 AGL, Linschoten & Mastwijk, in inv.nr. 9 (ingekomen stukken d.d. 1806 september 6 en 1807 juli 
23). 
26 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 33. 
27 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, anno 1797, pag. 9-12. 
28 Een antwoord van schout en schepenen van Linschoten & Mastwijk op een aanschrijven van de 
Raad van Financiën in het Departement 's Lands van Utrecht d.d. 1805 september 17 (AGL, 
Linschoten & Mastwijk, in inv.nr. 8). 
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waaggeld bedroeg drie stuiver van iedere honderd pond (exclusief de 10e verhoging), 
waarvan de waagmeester een halve stuiver ontving. Het tarief voor varkens bedroeg echter 
tot zes stuiver per stuk. De waagmeester ontving ook nog een stuiver per gulden, dus vijf 
procent, als collecteur van bedoelde waaggelden. 

Bestuursinrichting en -taken 
Het bestuur van het gerecht bestond in 1663 uit een schout, drie schepenen en drie geburen. 
Zij vergaderden tezamen en namen besluiten. In de beide volgende jaren is sprake van een 
schout, vier schepenen of gerechten en een kameraar. In het jaar 1667 vinden we melding 
gemaakt van een schout en vijf schepenen.29 In ieder geval in de periode 1733-1792, maar 
waarschijnlijk ook eerder en later, was de verdeling zodanig, dat vier schepenen Linschoten 
representeerden en één schepen namens Mastwijk zitting had.30 Nog in 1798 waren er een 
schout, vijf schepenen en een secretaris.31 

Over de gevolgde procedure bij de aanstelling van schepenen is met name over de periode 
1657-1793 het volgende te vermelden. Bij de jaarlijkse „verstellinge" van het gerecht, 
nomineerden de leden bepaalde personen voor het ambt van schepen. Deze nominatie werd 
aan de ambachtsheer gepresenteerd. Deze deed uit het lijstje met namen de electie uit 
dubbeltallen en committeerde de „geëligeerden". Vervolgens werd in een vergadering van 
het gerecht de akte van commissie voorgelezen. Daarna nam de schout, als representant 
van de ambachtsheer, de nieuwbenoemden de eed af en installeerde hen. De schepenen 
beloofden, hun „ampten ende bedieninge volgens d'ordonnantiën ende oude usantiën te 
bedienen, alle gerechtelijcke saecken secreet te houden ende met den schoudt tot sijne 
vermaninge vierschaer tot allen tijden te helpen spannen, etc. etc." Men had voor een jaar 
zitting. Soms (bijvoorbeeld in 1794) werden de zittende schepenen opnieuw aangesteld.32 

Voor het innen en beheren van de financiën fungeerde een gadermeester.33 Hij diende bij 
zijn aanstelling een borgtocht te stellen. 
Ook kon het gerecht over een bode beschikken.34 Deze moest bijvoorbeeld namens het 
gerecht personen dagvaarden en insinuaties uitbrengen. 

In 1796 maakten de schepenen deel uit van de municipaliteit. Jaarlijks traden twee leden af. 
In laatstgenoemd jaar werd „het stemgerechtigde gedeelte des volks" bij publicatie 
opgeroepen om in het kerkgebouw onder leiding van de president bij meerderheid van 
stemmen twee nieuwe leden in de municipaliteit te kiezen.35 Bij brief van 23 maart 1798 
deelde de „Commissie der reorganisatie der gemeentebestuuren over het voormalig gewest 
Utrecht" aan de schout en de municipaliteitsleden van Linschoten ca. mede, dat „uw 
tegenwoordig bestuur van schout en schepenen, of hoe zich ook noemende, door ons is 
ontbonden". Er zou een geheel nieuw „intermediair bestuur" moeten worden gevormd.36 Op 3 
april 1798 stelde dat inmiddels te Linschoten gevormde bestuur een uit 21 artikelen bestaand 
reglement van orde voor zijn vergaderingen vast. 37 Kenmerkend voor de herziening van 
laatstgenoemd jaar is, dat het plaatselijk bestuur overal werd afgescheiden van de justitie. 
Deze zou immers bij wet worden geregeld, nationaal zijn en er zou rechtgesproken worden 
volgens de algemene wetboeken.38 In 1802 is er weer sprake van schepenen, die in dat jaar 

29 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 1, passim. 
30 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 2. 
31 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv. nr. 15. 
32 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nrs. 2 en 16 . 
33 Zie bijvoorbeeld AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, anno 1796, 14 en 38. 
34 Zie bijvoorbeeld AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, anno 1797, 14. 
35 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, anno 1796, 24. 
36 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr.4, anno 1798, 20-25. 
37 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, anno 1798, 27-32; zie ook 44. 
38 M.J.A.V. Koeken, Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur. Proeve van een 
geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur tot en met de 
Gemeentewet van 1851 (s.l. ['s-Gravenhage,] 1973) 147. 
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werden aangesteld door de gedeputeerden van het departementaal bestuur 's Lands van 
Utrecht.39 

Bij de omwenteling van 1795 zijn de volgende gerechten met dat van Linschoten & Mastwijk 
verenigd: Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk, Schagen & Den Engh, Polanen, 
Vlooswijk, en Wulverhorst, Kromwijk en De Haar.40 Deze situatie bleef tot 1801 bestaan, toen 
de oorspronkelijke gerechten weer zelfstandig werden.41 In dat jaar werden de 
gemeentebesturen ingericht naar de bepalingen van de „Staatsregeling des Bataafschen 
Volks".42 Een belangrijke cesuur - ook voor de regeling van het plaatselijk bestuur - wordt 
gevormd door de inlijving bij het Franse keizerrijk bij decreet van 9 juli 1810. Met ingang van 
1 januari 1811 werd een groot aantal Franse wetten voor het Hollandse gebied executoir 
verklaard. Vanaf dan was de maire het hoofd van het plaatselijk bestuur.43 Met ingang van 
augustus 1811 was voor deze functionaris en diens adjunct zelfs een ambtskostuum 
voorgeschreven.44 Hij werd bijgestaan door een municipale raad en benoemd door de prefect 
van het betreffende arrondissement. 
In ieder geval vanaf 1799 maakte Linschoten deel uit van de 7e ring van het departement 
van de Delf.45 In augustus 1802 behoorde het tot het 5e district van het departement 
Utrecht.46 Per 1 januari 1811 werden de departementen Utrecht en Amstelland, inmiddels 
onderdeel van het keizerrijk, samengevoegd tot het departement van de Zuiderzee.47 

Het bestuur van het gerecht was steeds bijeengekomen in een gerechtskamer, die in 1797 
tevens bij de poldermeesters van Rapijnen en IJsselveld in gebruik was en voor 
gezamenlijke kosten werd gehuurd.48 

Het geheel van de taken en bezigheden van de schout en de gerechtsbode, al dan niet 
samen met de schepenen, was - hoewel per periode enigszins variabel - steeds zeer 
omvangrijk. Zo kunnen (in willekeurige volgorde) worden genoemd: het openen van de 
brieven in het rechthuis, het samenroepen van het gerecht en de buren voor besprekingen 
„aen de Lindeboom", het schrijven van brieven, het optekenen van de bezaaide landerijen en 
het naar Utrecht brengen van de betreffende lijsten, het voorzien in voogdijen, het doen van 
de ekster- en kraaiennestenschouw (nesten moesten worden „uitgestooten"), het verrichten 
van de brandschouw (controle op lantaarns e.d.), het op verzoek van collatérale erfgenamen 
waarderen van percelen land (de estimatie), het passeren van transporten van landerijen en 
opstallen, het doen van de zetting van de buur- of dorpslasten, het formeren van de 
oudschildblaffaard, het na publicatie houden van zogenoemde „open rechtdagen" (zittingen 
waarop men onaangekondigd kon verschijnen), het opnemen in ondertrouw en het doen van 
de daarmede verbonden afkondigingen op drie opeenvolgende zondagen, het beheer van de 
zogenoemde Vaartsche Brug over de Nieuwe Vaart te Linschoten en het regelen van het 
onderhoud van het schoolhuis.49 Het gerecht had jaarlijks tal van uitgaven.50 Deze werden 
omgeslagen over drie categorieën van betalingsplichtigen, namelijk de inwoners die geen 
land gebruikten, degenen die land gebruikten en onder Linschoten woonden en over de 

39 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 16. 
40 Ibidem. 
41 J. Küppers, G. Gouda en CJP. Schrauwen, Provinciale almanak voor Utrecht [...], 34 (Alphen aan 
den Rijn, 1962) 44. 
42 Een gedrukt exemplaar in AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 7. 
43 Zie voor deze verandering en de voorafgaande regelingen Koeken, Van stads- en 
plattelandsbestuur, passim. 
44 Zie voor de beschrijving van dat kostuum: AGL, Linschoten & Mastwijk, in inv.nr. 12, d.d. 1811 
augustus 17. 
45 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 6 (d.d. 1799 november 5) en inv.nr. 7. 
46 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 8 (d.d. 1802 augustus 17). 
47 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 11 (d.d. 1810 december 31). 
48 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, anno 1797, 24. 
49 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, archief van het gerecht Cattenbroek (Cattenbroek), inv.nr. 15 
en Schagen & Den Engh, inv. nr.19. 
50 Zie bijvoorbeeld de opsomming van de dorpslasten over 1700 (in Linschoten, inv.nr. 44); voor de 
latere uitbreiding met verschillende posten zie bijvoorbeeld de gegevens over 1780 (in Linschoten, 
inv.nr. 50). 
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eigenaren van land morgentalsgewijs. Deze omslag werd ook wel „de zetting der dorps- of 
buurlasten" genoemd. 
In januari 1796 werd op aanschrijven van de „repraesentanten 's Lands van Utrecht" een 

„grondvergadering van Linschoten en bijgevoegde districten" geformeerd. Zij was 
samengesteld uit de stemgerechtigde burgers en had tot doel een aantal kiezers te 
benoemen, om te komen tot de vorming van een zogenoemde Nationale Conventie. De 
stemmingen vonden plaats in het kerkgebouw te Linschoten.51 Later werden de 
stemgerechtigde burgers eveneens opgeroepen om in de grondvergaderingen leden en 
plaatsvervangers voor de departementale besturen te verkiezen.52 

Openbare orde en veiligheid 
Reeds van 1667 dateert het bericht, dat schout, schepenen en kerkmeesters besloten, een 
brandladder en vier brandhaken te doen maken, die in het kerkgebouw zouden worden 
bewaard, „om in tijt van nooth d'selve aldaer gereet te hebben tot dienst van de 
ingesetene".53 

Tot bevordering van de openbare orde en de veiligheid was in 1709 bij schout en schepenen 
de gedachte ontstaan, in het dorp een nachtwaker of klapperman aan te stellen. Daartoe was 
de gerechtsbode met een intekenlijst uitgezonden, zodat bekend zou worden, „hoeveel elck 
huysgesin ider weeck daertoe soude willen contribueeren".54 In 1710 kende Linschoten reeds 
een dergelijke functionaris. Behalve het signaleren van onraad (b.v. brand of inbraak) was 
het ook de taak van de nachtwaker om vanaf tien uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends, te 
beginnen aan het huis van de schout, elk half uur de tijd af te roepen.55 Enkele jaren daarna 
was, doordat het niet goed geregeld was, „het klappermansampt vanselffs wederom 
vervallen". In het jaar 1716 kwam een door de gedeputeerden van de Staten van Utrecht 
goedgekeurde plaatselijke regeling tot stand, waarbij onder andere werd vastgesteld, dat de 
kosten voor een klapperman zouden worden omgeslagen over de inwoners, leder 
ingezetene zou dienen te zorgen voor een leren brandemmer, een lantaarn en een trapleer. 
De brandemmers zouden in het kerkgebouw worden opgehangen en onderhouden. Schout 
en schepenen voerden als geautoriseerde brandmeesters jaarlijks een inspectie of 
„brantschouwerije" op het al dan niet voorhanden zijn van deze hulpmiddelen uit.56 

Van 1759 en 1763 dateert een provinciaal „Reglement op het gaan van nagtwagt ten platten 
lande". Bedoeld voorschrift werd herhaald bij aanschrijving van 27 november 1795.57 Op 
grond van de daarin voorkomende bepalingen moesten de burgers zelf bij toerbeurt wacht 
lopen („de stille wagt"). Aangezien dit systeem te Linschoten ca. niet goed functioneerde, 
verzocht en verkreeg men per 12 januari 1796 toestemming de oude situatie te herstellen en 
te volstaan met het doen van de ronde door de „klapperman".58 

In 1781 schonk de vrouwe van Linschoten de gerechten van Linschoten ca. een brandspuit 
met toebehoren en nog een bedrag van vierhonderd gulden, van de rente van welk bedrag 
het benodigde onderhoud zou moeten worden bekostigd. Als uitvloeisel van deze schenking 
kwam een uitvoerig brandreglement tot stand.59 

In 1813 (en waarschijnlijk reeds eerder) functioneerde in de „commune de Linschoten" een 
„garde champêtre" oftewel een veldwachter.60 

51 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, anno 1796, 3, 4 en 14. 
52 Zie b.v. AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, anno 1798, 144 en 149. 
53 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 1, d.d. 1667 december 19 
54 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv. nr. 58. 
55 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 62. In 1796 was het nog steeds voorschrift, „ordentlijk de 
stonden te roepen en rond te gaan" (AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, anno 1796, 111). 
56 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 60. 
57 Zie voor de tekst, bestaande uit respectievelijk 18 en 29 artikelen: AGL, Linschoten & Mastwijk, 
inv.nr. 5 d.d. 1759 november 20 en AGL, Cattenbroek, inv.nr. 2 d.d. 1795 november 27. 
58 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 66. 
59 De tekst in AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 65. 
60 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 57. 
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Rechtspraak 
Voor de tijd van het ancien regime wordt onderscheid gemaakt tussen de contentieuze of 
eigenlijke rechtspraak en de oneigenlijke rechtspraak. 
Bij de eigenlijke rechtspraak kende men criminele en civiele zaken. De plattelandsgerechten 
in Utrecht waren alleen bevoegd in civiele aangelegenheden, voor criminele zaken ten 
plattelande was dat echter uitsluitend het Hof van Utrecht. Civiele zaken waren bijvoorbeeld 
de bij het gerecht aangebrachte, tussen bewoners onderling ontstane geschillen (over 
erfscheiding, recht van overpad, hoeveelheid en betaling van geleverde goederen enz.). 
De oneigenlijke rechtspraak hield zich bezig met extrajudiciële oftewel buitengerechtelijke 
zaken. Bij deze zaken werd weer onderscheiden in die betreffende het familierecht en die 
betreffende het familiegoederenrecht. Voorbeelden van de eerste categorie zijn het 
proclameren en registreren van niet in de heersende (gereformeerde) kerk te sluiten 
huwelijken, de zorg voor boedels bij overlijden van personen wier erfgenamen afwezig of 
onbekend waren en voogdij- en weeszaken, terwijl van de tweede categorie bijvoorbeeld 
kunnen worden genoemd het proclameren en eventueel goedkeuren van verkopingen van 
onroerende goederen, alsmede het registreren daarvan en de registratie van 
hypotheekakten. 
Een aantal keren per jaar werden in Linschoten ca., na tevoren gedane afkondiging, open 
rechtdagen gehouden, waarbij men zaken kon aanbrengen. 

Armenzorg 
Vrijwel elke parochie kende voor de Reformatie als instituut van plaatselijke armenzorg de 
tafel van de heilige geest, een stichting bestuurd door heiligegeestmeesters.61 Een dergelijke 
instelling was burgerlijk van aard, hoewel de invloed van de parochiegeestelijke in de praktijk 
van alle dag natuurlijk aanzienlijk was. Ook in Linschoten was zo'n instituut bekend, dat -
evenals in vele andere plaatsen - na de invoering van de gereformeerde religie nog enige 
tijd bleef bestaan, getuige onder andere de aanwezigheid van jaarrekeningen van ontvangst 
en uitgaaf van deze instelling over de jaren 1616-1619.62 Zelfs in 1633 bestond bedoeld 
fonds in Linschoten nog.63 

Na de definitieve invoering van de "nieuwe religie" zal, op grond van de bepalingen van de 
toen vigerende kerkorde, ook te Linschoten een consistorie of kerkenraad met - als nieuw 
fenomeen in de plaatselijke armenzorg - een aantal diakenen zijn benoemd. 
Op 27 december 1680 kwam ten huize van de ambachtsheer een aantal "principalen der 
roomsgesinden" met de predikant, een ouderling en een diaken van de gereformeerde kerk 
bijeen, met het doel een fonds van gemene huisarmen te stichten. Deze instelling zou er zijn 
voor alle ingezetenen van Mastwijk, Polanen, Schagen & Den Engh, de Uiterdijken van 
Mastwijk en een klein gedeelte van Cattenbroek, voorzover dat met 101 morgen 
ressorteerde onder de kerk van Linschoten. 
Men kwam tot de volgende regeling.64 

- de ambachtsheer stelt telkens voor een jaar twee bekwame personen tot armmeester aan, 
steeds één van de gereformeerde en één van de roomse religie. 
- de diakonie van de gereformeerden zal blijven bestaan, om uit de opbrengsten van de 
diakoniegoederen gereformeerde lidmaten en hun kinderen zo nodig te ondersteunen. 
- de opbrengst van de bussen die (zullen) hangen in de herbergen te Linschoten, Polanen 
en aan de Lindeboom zal ten goede komen aan de gemene huisarmen. Ze zullen jaarlijks 
worden gelicht. 

61 Zie voor een nadere explicatie W. Nolet en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen 
(Amsterdam, 1951) 348-349; zie ook J.G.J. van Booma, Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het 
memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566 (Hilversum, 1991) 
15 en de index s.v. 
62 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 144. 
63 Zie AGL, Linschoten & Mastwijk inv.nr. 143. 
64 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr.114. 
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- ook hetgeen bij begrafenissen in de kerk en op het kerkhof in het armenzakje wordt 
gecollecteerd, alsmede vier stuiver van elke overluiding zal aan de gemene huisarmen ten 
goede komen. 
- tenslotte zal voor het nieuwe fonds ieder kwartaal met een "kom" langs de ingezetenen 
onder de parochie worden rondgegaan. 
- de armmeesters zullen ieder jaar in het kerkgebouw rekening en verantwoording doen. 
In het jaar 1750 werd de werking van deze regeling uitgebreid met de bewoners van 
Cattenbroek die onder het kerspel van Harmeien ressorteerden.65 De ambachtsheer had 
daartoe 1200 gulden gevoteerd.66 

Van 1797 dateert een akte, waarbij een groot aantal gereformeerden ressorterende onder 
het kerspel van Linschoten door eigenhandige ondertekening aan het Hof van Utrecht 
voorstelde, om terzake van de bezittingen van het fonds van de gemene huisarmen een 
scheiding tussen gereformeerden en roomsgezinden tot stand te brengen. Het verzoek is 
niet ingewilligd.67 Wel werd dertien jaar later een afzonderlijk fonds tot ondersteuning van 
rooms-katholieken boven de zestien jaar in de gerechten van het kerspel in het leven 
geroepen en werden de middelen van de gemene armen dienovereenkomstig ontlast.68 

Akten van indemniteit waren tot 1795 door de afzonderlijke gerechten afgegeven.69 Voor 
zover het gereformeerden betrof, behoorde dat te geschieden na overleg met de 
kerkenraad.70 

Onderwijs 
De schoolmeester van Linschoten ca. werd waarschijnlijk steeds, maar in ieder geval reeds 
in 168271, en ook nog in 1743, aangesteld door de ambachtsheer. Van deze benoeming gaf 
deze per missive kennis aan schout en schepenen, met het verzoek de akte van benoeming 
in het resolutieboek af te schrijven.72 De nieuwbenoemde had zich te houden aan de 
bepalingen van de vigerende ordonnantie van de Staten van Utrecht op de voorzangers en 
schoolmeesters ten plattenlande. Zijn jaarlijks inkomen bestond uit de volgende onderdelen: 
als schoolmeester een vast traktement van 40 gulden, als voorzanger 20 gulden, voor het 
houden van avondschool in de periode van de Woerdense markt tot aan Pasen eveneens 20 
gulden, dit alles boven het gewone (van de ouders te innen) schoolgeld en vrije woning (mits 
geen collecteurschap van pachten aannemende).73 Enige vorm van oudedagsvoorziening 
voor de bedienaar van het schoolmeestersambt was kennelijk onbekend. De in 1743 
benoemde, uit Goverwelle gekomen W. Peereboom was in 1799 als 86-jarige nog steeds in 
functie. Wegens zijn hoge leeftijd was een ondermeester benoemd, "dien hij op eige kosten 
moet onderhouden en betaalen". Pas in 1802 deed Peereboom als 89-jarige vrijwillig afstand 
van zijn betrekking.74 

In 1799 bestond er een plaatselijke "Commissie van publiek onderwijs", die uit twee 
personen bestond. In dat jaar waren er drie "dassen" (tariefsgroepen) voor het betalen van 
het schoolgeld: a. voor degenen, die alleen het alfabet spellen en leren lezen per week een 
stuiver, b. voor degenen, die ook schrijven wekelijks twee stuiver en c. voor degenen, die 

65 Het betrof het grootste gedeelte van Cattenbroek, dat met 384 morgen onder het kerspel van 
Harmeien ressorteerde. AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 115. Zie ook AGL, Cattenbroek, inv.nr. 1, 
fol. 45-48. 
66 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 147. 
67 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 116. 
68 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 119. 
69 AGL, Linschoten & Mastwijk, in inv.nr. 147. 
70 Zie de resolutie van de gedeputeerden van de Staten van Utrecht d.d. 1776 maart 8. 
71 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv. nr. 150. 
72 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 2. 
73 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 145. 
74 AGL, Linschoten & Mastwijk, in inv.nr. 8, d.d. 1802 juli 19. 
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bovendien ook cijferen drie stuiver. Voor arme kinderen betaalde de diakonie het schoolgeld. 
De school werd door gemiddeld vijftig kinderen bezocht.75 

Zoals in de meeste andere plaatsen van ons land, waren (met een korte onderbreking) ook 
te Linschoten de functies van schoolmeester, koster76, voorlezer en voorzanger steeds 
gecombineerd.77 

In 1665 werd de toestand van het in gebruik zijnde schoolvertrek en schoolhuis te Linschoten 
omschreven als door ouderdom onbruikbaar en "gansch ruïneus". De kerkmeesters deelden 
in een rekest aan de gedeputeerden van de Staten van Utrecht mede, dat zij zelfs 
instortingsgevaar vreesden. De middelen van het kerkenfonds waren voor nieuwbouw echter 
geheel ontoereikend. Voor de financiering kon met toestemming van de Staten een bedrag 
van 1350 gulden worden geleend van Maechien Peters van Swanick, "weesende een 
geestelijck dochter". Op 3 oktober 1671 werd rekening en verantwoording afgelegd.78 

Toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen 
In het kerspel Linschoten waren, evenals overal elders, waarschijnlijk reeds sinds de 
definitieve vestiging van het christendom in deze omgeving, subjectloze stichtingen met een 
kerkelijk doel gevestigd. De kerkfabriek (fabrica ecclesiae) of het kerkenfonds, 
geadministreerd door kerkmeesters, was het algemene plaatselijke vermogen ten behoeve 
van de kerkelijke dienst. De ambachtsheer stelde de kerkmeesters voor een jaar aan. Uit 
diens naam nam de schout betrokkenen de eed af.79 Naast het kerkenfonds was er vrijwel 
altijd een pastoriefonds. Uit de opbrengsten van de pastoralia of pastoriegoederen werd het 
inkomen van de pastoor (later van de predikant) bekostigd. Meestal was de pastoor of 
predikant behalve vruchtgebruiker tevens de administrateur. Op overeenkomstige wijze 
functioneerde een kosteriefonds tot onderhoud van de koster. Voorts kende iedere kerk een 
of meer vicariestichtingen.80 In Linschoten was een vicarie op het O.L.V.-altaar gevestigd. Na 
de Reformatie, bijvoorbeeld in 1634, werden de ontvangsten van deze vicarie door een 
gildemeester afgedragen aan de ontvanger van de gebeneficieerde goederen van het 
gewest van Utrecht.81 Een specificatie van de opbrengsten over het jaar 1669 is te vinden in 
de door VerLoren van Themaat gepubliceerde rekening van de eerdergenoemde ontvanger 
over dat jaar.82 De burgerlijke overheid had zich met het toezicht op deze fondsen belast. In 
Linschoten was dat de ambachtsheer. Zelf omschreef hij zijn relatie tot de kerk en de 
kerkengoederen als "patroon ende superintendent der voors. kerck ende 
kerckengoederen"83. Geregeld traden, ook in kerkelijke zaken, namens de ambachtsheer 
schout en schepenen op. Vanuit die achtergrond is het dan ook verklaarbaar, dat men in het 
hier beschreven archieffonds tal van "kerkelijke" stukken aantreft. Na de Reformatie bleef 
deze rechtstoestand vrijwel dezelfde, met dien verstande, dat - gezien de gewijzigde 
geloofsopvattingen84 - het lezen van zielmissen geen doel meer kon zijn. Zo werden voor de 
opbrengst van het vicarievermogen andere, verwante (meestal bovenlokale) bestemmingen 
gevonden. 

75 AGL, Linschoten & Mastwijk, in inv.nr. 13, d.d. 1799 mei 1. Voor de geschiedenis van het lager 
onderwijs in Nederland zie bijvoorbeeld H. Scheepstra en W. Walstra, Beknopte geschiedenis van de 
opvoeding en het onderwijs, vooral in Nederland (6e dr., herz, door K. Dokter ; Groningen/Den Haag, 
1918). 
76 Voor de aan het kostersambt verbonden verplichtingen zie de akten van instructie van 1682 en 
1688: AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 150. 
77 AGL, Linschoten & Mastwijk, in inv. nr. 8, d.d. 1802 februari 11 en juli 19. 
78 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nrs. 52, 53 en 168. 
79 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 148. 
80 Zie voor een bespreking van de plaatselijke kerkelijke instellingen bijvoorbeeld Van Booma, 
Memoriboec, 14-15. 
81 

AGL. Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 177 
32 H. VerLoren van Themaat, Geschiedenis der vicarien [sic!] in de provincie Utrecht en der geestelijke- of gebeneficieerde goederen [...] (Utrecht, 1880) 593-594. 
3 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 157. 

84 Met name ten aanzien van het geloofsstuk van het vagevuur. 
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Vanaf 1798 ontstond te Linschoten, evenals elders, grote onrust over de op grond van de 
additionele artikelen van de Staatsregeling van dat jaar gevorderde verdeling van de 
plaatselijke kerkelijke goederen onder de verschillende gezindten.85 Uiteindelijk werd deze 
kwestie zodanig geregeld, dat de Hervormde gemeente in het bezit van het kerkgebouw en 
de pastorie bleef. Nauw verbonden aan deze zaak was de moeizaam en zeker niet 
zorgvuldig verlopen overdracht van de kerkelijke beheersarchieven aan de Hervormde 
gemeente.86 

Over het doen van de kerkenrekening is het volgende te berichten. Op 16 februari 1585 
legden twee kerkmeesters ten huize van de deken van Oudmunster te Utrecht rekening en 
verantwoording af over de ontvangsten en uitgaven van de kerk te Linschoten over de 
periode van Sint-Paulsdag87 1580 tot Sint-Paulsdag 1583.88 Ruim een eeuw later, op 14 
augustus 1694, deed men - om een ander willekeurig voorbeeld te noemen - ten overstaan 
van de heer van Linschoten rekening in het rechthuis aldaar over de inkomsten en uitgaven 
van 1693.89 

Betrekkingen met het plaatselijk kerkelijk bestuur en pastoraat 
De ambachtsheer van Linschoten fungeerde als unicus collator bij de beroeping en 
benoeming van een predikant.90 Zo was het ook reeds voor de Reformatie bij de benoeming 
van een pastoor. Het laatst mij bekende voorbeeld uit die tijd dateert van 1580, toen de 
schout, schepenen, kerkmeesters en gemene buren van Linschoten bij deken en 
kapittelheren van Oudmunster, in hun kwaliteit als ambachtsheren van Linschoten, nog een 
voorstel deden tot benoeming van Willem Jacobsz. van der Goude als pastoor.91 Onder 
andere op die wijze was de invloed van de ambachtsheer (c.q. het ambachtsheerlijk bestuur) 
op het plaatselijk kerkelijk leven door de eeuwen heen bijzonder groot. 

Betrekkingen met het gewestelijk bestuur 
Een belangrijk aanrakingsvlak met het gewestelijk bestuur van Utrecht bestond er ten 
aanzien van de plaatselijke omslag van de zogenoemde "gemeene middelen", waarvan de 
opbrengst ten goede kwam aan het algemene landsbestuur oftewel "het gemeen". De 
opbrengst van de plaatselijke omslag werd afgedragen aan het provinciaal bestuur. Elk 
gewest droeg zijn quote of deel in de omgeslagen algemene lasten weer aan de Generaliteit 
af. Het quotenstelsel werd in 1583 definitief aanvaard en bleef tot aan de Franse tijd 
gehandhaafd. In 1805 werd een centraal landelijk belastingstelsel ingevoerd.92 

Naast de heffingen voor 's lands middelen, bestonden er natuurlijk ook nog plaatselijke en 
gewestelijke belastingen. 

Het archief 
Een oud gedetailleerd overzicht van de inhoud van het archief van het gerecht Linschoten 
dateert van 1662, toen het na de dood van Willem van Eek aan Jan de Cupere als nieuwe 
secretaris werd overgedragen.93 Als oudste deel werd toen vermeld een "register of protocol 
van eygendom ende plechten begint van den jare 1560 ende expireert in den jare 1578".94 

Afgezien van het historisch-administratieve belang van de stukken, is de perkamenten band 
van een deel, dat waarschijnlijk oorspronkelijk heeft behoord tot het archief van de ontvanger 

85 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nrs. 4 (anno 1798) p. 124-125 en 147. 
86AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4 (anno 1798) p. 114, 117, 124-131, 136, 139-141, 148, 149. 
87 25 Januari. 
88 AGL. Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 169. 
89 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 168. 
90 Zie bijvoorbeeld: M.W.L. van Alphen, Nieuw kerkelijk handboek omvattende al de door den staat 
gesubsidieerde kerkgenootschappen [...] ('s Gravenhage, 1878) 362. 
91 Het Utrechts Archief, archief van het kapittel van Oudmunster te Utrecht 1179-1811 (1823), voorl. 
inv.nr. 675 (stukken betreffende de kerk, pastorie en kosterij [van Linschoten], 1567-1632 1 omslag). 
92 A.C.J. de Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen (Fibulareeks 10; Bussum, 1969) 10, 40. 
93 Het Utrechts Archief, archief van het huis Linschoten 1402-1891, inv.nr. 29. 
94 Zie inv.nrs. 77 en 78. 
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van het oudschildgeld, interessant voor het historisch-musicologisch, met name het -hym-
nologisch onderzoek. Het betreft een ongeschonden, tweezijdig beschreven blad uit een laat
middeleeuws missaal met onder andere lezingen van gedeelten uit Job 14, 17 en 19 uit een 
vulgaateditie en de bijbehorende Latijnse teksten met de muzieknoten als responsorium.95 

Het archief - evenals dat van de andere gerechten - zal steeds ten huize van de secretaris 
bewaard zijn geweest. Zo berustten de archieven van de gerechten van Linschoten, van 
Cattenbroek, van Schagen & den Engh, van Polanen, van Vlooswijk en van Kromwijk in het 
voorjaar van 1796 ten huize van de voormalige schout en secretaris A. van Dam. De nieuw-
aangestelde municipaliteitsleden beijverden zich, alle stukken "de gadering der districten 
betreffende" in handen te krijgen. Daarbij werden zij ondersteund door de gedeputeerden 
van de "Repraesentanten 's Lands van Utrecht".96 Met de uitvoering belaste exploiteurs 
voltooiden hun opdracht eind september 1796.97 

Op 20 februari 1797 besloten de gerechten van Linschoten en Cattenbroek gezamenlijk, "om 
eene gerechtskist te laaten maaken, om de papieren zoo van de genoemde gerechten als 
der respectieve polders daarin te bewaaren om dan op de gerechtskamer te plaatsen, met 
welk besluit zich de polderbestuurders reeds tevooren hebben geconformeerd."98 

A c h t h o v e n 

Algemene gegevens 
Volgens een opgave van 1660 had het gerecht van Achthoven een oppervlakte van 323 
morgen.99 In 1798 bestond het gerecht uit slechts vijf huisgezinnen.100 In ieder geval in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw bestond er een combinatie met Heeswijk. Zo vindt 
men ten aanzien van de inning van het logiesgeld betreffende de jaren 1668/1669 en 
1681/1682 vermeld, dat deze heffing was "uytgeseth ende omgeslagen bij de onderges. 
schepenen, buermeesteren ende bueren van Achtoven ende de bueren van Heeswijck".101 

Een dergelijke uitzetting geschiedde overigens ten overstaan van de schout-
gadermeester.102 

Bestuursinrichting en taken 
Schout, schepenen en buren vergaderden in ieder geval vanaf 1735, maar waarschijnlijk ook 
reeds veel eerder, in de herberg "Aen den Hogenboom" bij de Hogenboomsbrug103 over de 
Hollandsche IJssel.104 Ook kwam men wel te Utrecht bijeen, zo bijvoorbeeld in 1772.105 In 
1811 was er een mairie van Heeswijk en Achthoven, terwijl dezelfde combinatie een jaar 
later als "gemeente" werd aangeduid.106 

Het archief 
Bij de verandering van het bestuur in 1798 weigerde de vroegere schout Antony Methorst de 
administratie en het archief van het gerecht over te dragen.107 Kennelijk was de kwestie in 
1811 nog steeds niet geregeld.108 

95 Betreft AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 316. 
96 Zie hun resolutie d.d. 1796 april 6. 
97 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, anno 1796, p. 15. 
98 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 4, anno 1797, p. 15. 
99 AGL, Achthoven, inv.nr. 9. 
100 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 13. 
101 AGL, Achthoven, inv.nr. 14. 
102 AGL, Achthoven, inv.nr. 19. 

Deze brug was in 1697 vernieuwd (AGL, Cattenbroek, inv.nr. 2). 
104 AGL, Achthoven, inv.nr.19, 20 en Cattenbroek, inv.nr. 2. 
105 AGL, Achthoven, inv.nr. 6, fol. 16 vso. 
106 Zie de adressering van de missives in AGL, Achthoven, inv.nr. 1. 
107 AGL, Achthoven, inv.nr. 4, anno 1798, p. 48 en 142, zie ook AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 
13. 

http://inv.nr.19
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C a t t e n b r o e k & d e U i t e r d i j k e n v a n M a s t w i j k 

Algemene gegevens 
In ieder geval in 1617 bestond er reeds een combinatie van de gerechten Cattenbroek en 
Den Engh.109 Laatstgenoemde buurtschap werd aanvankelijk, zo in 1636 en 1639, ook wel 
aangeduid als Den Enghe.110 In 1639 telde de combinatie Cattenbroek en Den Engh 76 
inwoners met gezamenlijke schout en schepenen.111 Dat deze combinatie van oude datum 
moet zijn, blijkt wel uit een bezwaarschrift van 1640 over de wijze van inning van de 
quotisatiegelden van de inwoners van Den Engh aan de gedeputeerden van de Staten van 
Utrecht, waarin het heet: "[...] dat sij supplianten midtsgaders die van Cattenbrouck [...] altijdt 
hebben geresorteert onder eene gerechtsbanck ende bedient sijn bij eenen schout ende 
secretaris, gelijck alsnoch [...].112 Bij de aanduiding van bedoelde combinatie vindt men in 
1643 voor het eerst de toevoeging "mitsgaders de Uuyterdijcken van Mastwijck".113 Vanaf 
1660 wordt ook Schagen genoemd. Dan wordt de zetting en omslag van de burenlasten 
namelijk gedaan door Geerardt van Gorcum als schout van Cattenbroek, Schagen en Den 
Engh, de kameraar, schepenen en buur van Cattenbroek en de kameraar, schepenen, buur 
en ingelanden van Schagen & den Engh.114 In het rekenjaar 1669/1670 vindt vanwege 
Cattenbroek verrekening plaats met de buren van Den Engh over de ontvangsten uit het 
ressort genaamd de Uiterdijken van Mastwijk, "alsoo doenmaels en voor desen d'selve 
plaetsen onder eene settingh hebben gehoort ende de voors. Uuyterdijcken nu apart sijn 
vercoft ende met Cattenbroeck sijn gecombineert".115 Bedoelde combinatie lag geografisch 
gezien niet erg voor de hand, omdat het gebied van het gerecht Linschoten tussen beide 
heerlijkheden in lag. Cattenbroek en de beide Uiterdijken van Mastwijk zouden ten aanzien 
van bepaalde aangelegenheden gecombineerd zijn, omdat beide bijzondere heerlijkheden 
"vanaf immemorabele tijden", zo heet het in een stuk van het eind der achttiende eeuw, aan 
één ambachtsheer hebben toebehoord. De onderlinge afstand bedroeg wel anderhalf uur 
gaans. Bovendien was de Cattenbroekerdijk "daar de huysen langs staan" bijzonder smal en 
in het winterseizoen "geheel onbruykbaar".116 Een bijzonder ongeriefelijke situatie dus. 
Van oudsher parochieerden en contribueerden de inwoners van alle "Linschoter" gerechten 
onder het kerspel van Linschoten. Een uitzondering vormden 386 (van de 487) morgen van 
het gerecht van Cattenbroek, die onder het kerspel van Harmeien ressorteerden.117 Het 
gerecht van Cattenbroek was voor dat aandeel (1/7 deel van de totaalsom) dan ook 
betalingsplichtig in de kosten van het predikants- en kostershuis en de toren van Harmeien. 
Zo werd reeds over het boekjaar 1680/1681 een afzonderlijke rekening van de repartitie van 
Harmeien over Cattenbroek gedaan door schout, kameraar en schepenen van Cattenbroek 
in aanwezigheid van enige ter zitting verschenen ingelanden en gebruikers van landerijen.118 

Bij het afhoren van de rekening van de kerspellasten van Harmelen in de gerechtskamer 
aldaar waren onder de vertegenwoordigers van de betalingsplichtige gerechten119 ook steeds 

108 Circulaire inzake de benoeming van maire, adjunct-maire en municipale raden in AGL, Achthoven, 
inv.nr. 1. 
109 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 146. 
110 AGL, Heeswijk, inv. nr. 27 en Linschoten & Mastwijk, laatste stuk van inv.nr. 162. 
111 AGL, Heeswijk, inv.nr. 27, 
112 AGL, Schagen & Den Engh, in inv. nr. 25. 
113 AGL, Cattenbroek, in inv.nr. 2. 
114 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 11. 
115 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 12 (daarin de rekening van 1669/1670). 
116 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 79. 
117 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr.1, fol. 35-35vso. 
118 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 72. 
119 Dat waren Harmeien, Harmelerwaard, Reijerscop-Creuningen, Reijerscop-Meerlois (of Sint-
Pieters), Gerverscop, Breudijk en het Statengerecht, Indijk, Veldhuizen en Cattenbroek.(AGL, 
Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 168). 
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twee schepenen van Cattenbroek.120 Soms bleek er onzekerheid te bestaan over het 
verloop van de grens tussen het deel van het gerecht Cattenbroek dat onder het kerspel van 
Linschoten en dat wat onder het kerspel Harmeien ressorteerde. Zo liet men in het jaar 1658 
de voormalige schout van Cattenbroek en Den Engh verklaren, dat in zijn ambtsperiode 
(1617-1642) de eigenaren van de landerijen tussen de kerkweg en de Oude Vliet onder 
Cattenbroek nooit iets hebben betaald aan de kerk of de pastorie van Harmeien, maar wel 
aan die van Linschoten.121 

Hoewel men zou verwachten, dat de inwoners van het gedeelte van het gerecht Cattenbroek 
dat onder Harmeien parochieerde, dan ook te Harmeien hun doden zouden doen begraven, 
is dat nooit het geval geweest. Ook deze inwoners van Cattenbroek lieten hun doden te 
Linschoten begraven.122 

Bestuursinrichting en -taken 
In 1659 was Johan Webster ambachtsheer van Cattenbroek en tevens van Schagen & Den 
Engh, Wulverhorst, Kromwijk en de Linschoterhaar.123 Elf jaren later wordt Daniel Bernard 
genoemd.124 Deze familie werd circa 1755 afgelost door Daniel Jan Bouwens.125 Reeds in 
1763 vinden we dan Jan Comelis d'Ablaing vrijheer tot Nieuwerkerk in bedoelde 
hoedanigheid vermeld. Aan het eind van de achttiende eeuw kwam deze heerlijkheid 
vervolgens aan de familie Strick van Linschoten.126 

In 1661 fungeerden in de gecombineerde gerechten van Cattenbroek, Schagen en Den Engh 
een schout, een secretaris, een bode en per gerecht drie schepenen.127 In verschillende 
periodes was het ambt van schout met dat van secretaris in één persoon verenigd. 
Bijvoorbeeld in de jaren 1697 en 1746 was de schout tevens gadermeester.128 Over 
waterschapszaken vergaderde de schout met schepenen en kroosheemraden.129 Toen na de 
dood van Gerard van Gorcum, in de periode 1666-1670, de functie van schout vacant was, 
trad de ambachtsheer Johan Webster bij het verlijden van akten zelf op.130 

Reeds in het jaar 1643 hielden schout en gerechten (schepenen) van Cattenbroek, Den 
Engh en de Uiterdijken, bijvoorbeeld voor de aangifte van onroerende goederen, zitting "ten 
huyse van let Hendericx., weert onder den Lyndeboom".131 Hier vonden ook de gewone 
vergaderingen van schout en schepenen plaats. Het "ordinaris regthuys aan de Lindeboom" 
was dan ook identiek met de herberg van die naam.132 

Het archief 
Er zijn twee ongedateerde overzichten van de inhoud van het archief, waarschijnlijk van circa 
1738, en een overzicht van 1796 bewaard gebleven.133 Kennisname van de inhoud ervan 
leert ons, dat in eerstgenoemd jaar nog leggers van het oudschildgeld van 1706 en 1716 en 
akten van uitzetting en omslag van het logiesgeld 1655/1656 - 1659/1660, 1670/1671, 1674-
1737 aanwezig waren, die thans ontbreken. 

120 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 73-74 en Linschoten & Mastwijk, inv.nr 4, anno 1798, p. 46. 
121 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 146. 
122 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr.1, fol. 35-35vso.; zie ook AGL. Linschoten & Mastwijk, in inv.nr. 
168 (anno 1665, huwelijksproclamaties van de inwoners van het zuideinde van Cattenbroek te 
Linschoten). 
123 AGL, Cattenbroek, inv.nr.11 ; zie ook AGL Schagen & Den Engh, inv.nr. 58. 
124 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 23; zie ook AGL, Cattenbroek, inv.nr. 1 en 5 en AGL, Polanen, inv.nr. 19, 
p.45.. 
12; 125 AGL, Polanen, inv.nr. 19, p.45. 
126 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr.4, anno 1798, p. 41. 
127 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 11. 
128 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 2. 
129 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 1. 
130 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 23. 
131 AGL, Cattenbroek, akte in inv.nr.2. 
32 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 12, anno 1699/1700, Cattenbroek, inv.nr. 75 en Cattenbroek, inv.nr. 1. 

133 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 9. 
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Rechtspraak 
Het gerecht Cattenbroek kende in 1664 vier jaarlijkse open rechtdagen.134 Over bepaalde 
kwesties (bijvoorbeeld weigerachtigheid van betaling van eigenaars elders in Utrecht) hielden 
schout, kameraar en schepenen met de gezamenlijke "buren ende opgesetenen" 
buurspraak.135 

Huwelijksproclamaties werden in Cattenbroek door de gerechtsbode voor het 
eerdergenoemde rechthuis in het openbaar afgekondigd.136 

In 1728 kende men in Cattenbroek ook weesmannen, die evenals schout, kameraar, 
schepenen en heemraden, zoals elders door de ambachtsheer werden aangesteld. Ook hier 
nam de schout de andere functionarissen namens de heer de eed af.137 

Betrekkingen met het gewestelijk bestuur 
Ook in Cattenbroek was de inning van de omgeslagen belastinggelden een belangrijke taak 
voor de schout-gadermeester. Hij hield daartoe zitting in het rechthuis.138 

H e e s w i j k 

Algemene gegevens 
Zoals aldaar reeds vermeld, was dit gerecht in ieder geval gedurende een bepaalde periode 
in de zeventiende eeuw gecombineerd met Achthoven. In 1649 vonden we Anthony Carel 
Parmentier als ambachtsheer van Achthoven en Heeswijk vermeld.139 Heeswijk had een 
oppervlakte van 413 morgen.140 In 1639 woonden er zeven gezinnen met in totaal 24 
personen.141 Was het inwoneraantal in 1754 nog slechts met twee personen tot 26 
toegenomen, vijfjaren later telde Heeswijk reeds 39 inwoners. In 1754 waren vier personen 
"boer en bouman", twee "boer" en één was dagloner.142 

Bestuursinrichting en -taken 
In ieder geval in de periode 1571- 1702 werden akten in het gerecht Heeswijk verleden door, 
c.q. rechtdagen gehouden voor schout en landgenoten. In 1709 was voor het eerst sprake 
van schout, schepenen en "lantgenooten". Na 1713 kwam nog slechts de combinatie schout 
en schepenen voor.143 Onder landgenoten (identiek met "lantsaten") dienen geërfden of 
ingelanden te worden verstaan.144 

Waarschijnlijk gedurende langere tijd, maar in ieder geval in het midden van de achttiende 
eeuw, was het ambt van schout met dat van secretaris en gadermeester in één persoon 
verenigd.145 

P o I a n e n 

Algemene gegevens 

134 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 11. 
135 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 12. 
136 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 94, stuk 93. 
137 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 1. 
138 AGL, Cattenbroek, inv.nr. 7. 
139 AGL, Heeswijk, inv.nr. 3. 
140 AGL, Achthoven, inv.nr. 9. 
141 AGL, Heeswijk, inv.nr. 27 
142 AGL, Heeswijk, inv.nr. 25. 
143 AGL, Heeswijk, inv.nrs. 6,7. 
144 Zie o.a. J. Verdam en C.H. Ebbinge Wubben, Middelnederlandsch handwoordenboek 
('s-Gravenhage, 1961) 321. 

145 AGL, Heeswijk, inv.nrs. 14, 22. 
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Het gerecht Polanen was in 1808 119 morgen groot en had 32 inwoners. Ongeveer de helft 
was gereformeerd, de andere helft rooms-katholiek. Men telde er vijf paarden, 57 
"hoornbeesten" en 33 schapen.146 

Bestuursinrichting en -taken 
De familie Strick van Linschoten kocht deze heerlijkheid in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw van de markies van Westerloo, burggraaf van Montfoort.147 

Overigens kende Polanen reeds in 1568 schepenen, die op ordinaris en extra-ordinaris 
rechtsdagen verschenen.148 Reeds in 1574, maar ook nog in 1618 bestond er een 
combinatie met de Linschoterhaar en Kromwijk.149 Kennelijk is deze oude combinatie ergens 
tussen 1658 en 1674 ontbonden.150 In 1676 is sprake van schepenen van Polanen en 
Vrouwenbuurt.151 De Vrouwenbuurt lag noordwestelijk van Polanen aan de Hollandsche 
Kade.152 In ieder geval vanaf 1780 existeerde een zelfstandig gerecht Polanen.153 

Het archief 
Reeds in 1701 werden de stukken van het gerecht bewaard in de "gerechtskiste".154 

S c h a g e n & D e n E n g h 

Algemene gegevens 
Bij akte van 27 september 1756 schonk jonkvrouwe Catharina, geboren gravin van der Nath, 
"uyt een Sonderlinge vriendschap en om reedenen haar daartoe moveerende" de 
ambachtsheerlijkheid Schagen & Den Engh aan mr. Jan Hendrik Strick van Linschoten.155 

Reeds in 1699 was de heerlijkheid in het bezit van de familie Van der Nath.156 

Zoals hiervoor vermeld, bestond aanvankelijk een combinatie van Cattenbroek en Den 
Engh.157 Nog eerder lijkt Den Engh zelfstandig te hebben bestaan, zo bijvoorbeeld in 1581.158 

In het jaar 1660 vonden we voor het eerst de combinatie Schagen & Den Engh vermeld. In 
het jaar 1750 woonden onder dit gecombineerde gerecht tien huisgezinnen, bestaande uit 50 
personen, in 1783 waren er negen gezinnen en 55 personen.159 In 1808 was het aantal 
inwoners inmiddels gestegen tot 64160 

D e ( b e i d e ) V l o o s w i j k e n 

Algemene gegevens 
Dit gerecht bestond van oudsher uit twee delen: het westelijk deel (het "Westenrijk") of het 
Oude Vlooswijk en het oostelijk deel (het "Oostenrijk") of Vlooswijk in Kromwijk. 
In het jaar 1754 woonden er in het gebied van het gerecht der (beide) Vlooswijken vier 
huisgezinnen, tezamen bestaande uit zestien personen. Ruim dertig jaar later, in 1786, vond 
men er inmiddels vijf huisgezinnen met in totaal 20 personen. Het betrof vier boeren en een 
daghuurder, tevens tapper.161 Circa 1808 telde het gerecht 32 inwoners, drie gezinnen waren 

46 AGL, Schagen & Den Engh, in inv.nr 4, d.d. 1808 juni 18 en AGL, Polanen, inv.nr. 4. 
47 AGL, Polanen, inv.nr. 17, p. 57. 
48 AGL, Polanen, inv.nr. 15, p.3-5. 
49 AGL, Polanen, inv.nr. 20, 21 en 16 (naar chronologische voölgorde der vermeldingen). 
50 AGL, Polanen, inv.nr. 18, p. 2 en inv.nr. 17, p. 54 e.v. 
51 AGL, Polanen, inv.nr. 17, p. 69. 
52 Ibidem. 
53 AGL, Polanen, inv.nr. 23. 
54 AGL, Polanen, inv.nr. 61. 
55 AGL, Schagen & Den Engh, in inv.nr. 59. 
56 AGL, Schagen & Den Engh, in inv.nrs. 5 en 15. 
57 Zie onder Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk. 
58 AGL, Linschoten & Mastwijk, inv.nr. 155. 
59 AGL, Schagen & Den Engh, in inv.nr. 28. 
60 AGL, Schagen & Den Engh, in inv. nr. 4, d.d. 1808 juni 18. 
61 AGL, Vlooswijken, inv.nr. 15. 
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rooms-katholiek en de beide overige gereformeerd. Het gerecht kende een schout, een 
secretaris en twee schepenen. De oppervlakte bedroeg 92 morgen, waarvan 45 morgen 
weiland, 44 morgen hooiland en 3 morgen bouwland.162 Het gerechtshuis van Vlooswijk 
bevond zich op het gebied van het gerecht Polanen.163 

Het archief 
Uit een uit 1741 daterend overzicht van de inhoud van het archief blijkt, dat sedertdien 
minstens één deel verloren is gegaan. Het wordt omschreven als "Prothocol of registerboeck 
van Vlooswijk [...], beginnende ultimo augustus 1649 [..mer] alle de gerechtelijke actens [...] 
tot den 23 december 1740 incluys".164 

W u l v e r h o r s t , K r o m w i j k e n d e L i n s c h o t e r h a a r 

Algemene gegevens 
De combinatie van Wulverhorst, Kromwijk en de Linschoterhaar bestond in ieder geval reeds 
in 1701.165 Ergens tussen 1658 en 1674 moet, zoals reeds eerder vermeld, een vroegere 
combinatie Polanen, Linschoterhaar en Kromwijk zijn ontbonden. In laatstgenoemd jaar was 
Justus Bake ambachtsheer van deze combinatie.166 

Circa 1808 had het gerecht een oppervlakte van 309 morgen. Er woonden 85 personen.167 

162 AGL, Vlooswijken, inv.nr. 2. 
163 AGL, Vlooswijken, inv.nr. 7 (anno 1797). 
164 AGL, Vlooswijken, inv.nr. 5. 
165 AGL, Polanen, inv.nr. 61. 
166 AGL, Polanen, inv.nr. 18, p. 2 en inv.nr. 17, p. 54 e.v. 
167 AGL, Schagen & Den Engh, inv.nr. 4 en Wulverhorst, inv.nr. 2. 
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BIJLAGEN 

1. Chronologische naamlijsten van de schouten(-secretarissen) in de verschillende 
gerechten 
N.B.: Hierbij is mede gebruik gemaakt van de door C. Hamoen samengestelde getypte lijsten, die door 
ons (zo nodig en mogelijk) werden aangevuld en verbeterd. 

Llnschoten & Mastwijk 
1560 - 1573 Cornells Willemsz. Hoevesteyn 
1574 Arryen Dirrickssen Cluetingh 
1575 - 1579 Willem Janssen Obijn 
1579 - 1582 Henrik Janssen van Huls 
1582 - 1587 Johan van Catz 
1588 - 1601 Jan Petersen Coninck 
1603 - Henrick van Ommen 
1606-1616 Jan Huybertssen Vlieger 
1616-1647 Huybert Janssen Vlieger 
1648 - 1651 Anthony van Beest 
1652 - 1672 Johan van Asperen 
1672 - 1704 Jan de Cupere 
1704 - 1722 Carel de Cupere 
1722 Herbertus van Dam 
1738 - 1792 Jan de Cupere 
1792 - 1795 Antonie van Dam 
1796 - 1798 Isaak van Stavel 
1802 Antonie van Dam 

Achthoven 
1 6 2 1 - Evert Schilthouwer 
1628 - 1631 Guert Jansen Schilthouwer 
1631 - 1633 Hendrick Cornelissen 
1633 - 1634 Hendrick van Maeslant 
1635 - 1668 Dirck Cornelissen van Maeslant 
1664 Henrick van Maeslant (provisioneel?) 
1671-1682 Johan Both 
1683-1708 Dirck Both 
1709-1710 JanLeeder 

-1711 Arnout Buys 
1711 - (1725) Evert Ouwerogge 
(1730)-1736 Bastiaan Ouwerogge 
1737 - 1763 Cornelis Foreest 
1763 Jan Kol 
1764-1769(7) Pieter Smit 
1772, 1774 Jan Kol (provisioneel) 
1774-1788 EverhardKol 
1788 - Antony Methorst Willemsz. 

Cattenbroek (en de Uiterdijken van Mastwijk; aanvankelijk Cattenbroek en Den Engh) 
1617-1642 Harman Janssen van Hollandt 
1651 - 1656 Gerrit van Osch 
1657 - 1666 Gerard van Gorcum 
1670 - 1698 Johannes van Groeneveld 
1698 - 1737 Johannes Willem Both 
1738 - 1792 Jan de Cupere 
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Heeswijk 
1571 - 1573 Henrick Henricxz. van Hollant 
1573 - 1576 Dirck Janssen Collert 
1577 - 1590 Jan Aertsz. Steil 
1590 Anthonis Janssen van Deyl 
1579 lonatus van Duyssel (substituut) 
1602 - Huych Jansz. van Well 
1603-1619 Jan Schilthouwer 
1621 - 1630 Evert Jansse Schilthouwer 
1630 Hermen Janse van Hollant 
1630 - 1634 Hendrick Cornelisz. Dammasse 
1634 - 1668 Hendrick Cornelisz. van Maeslant 
1669-1682 JohanBoth 
1683 - 1708 Dirck Both (o.a.(?) in 1705 tevens van Willescop) 
1709 Jan Leeder 

- 1711 Aernoud Buys 
1711 - 1732 Evert Ouwerogge 
1732 - 1737 Bastiaan Ouwerogge 
1737 - 1762 Comelis Foreest 
1763 Dirck Monincx 
1764-1776 PieterSmit 
1776 EverhardKol 
(1782)-(1786) Willem van Marienhoff 
1789 - Antony Methorst Willemsz. 

Polanen, Kromwijk en de Linschoterhaar 
1568 Jacob Anthonissen 
1568, 1571,1572, 
1574 Gerrit Pietersz. (substituut) 
1568 - 1578 Peter Willemsz. Oucoop 
1573 Jan Aertsz. Hoorn (substituut) 

- 1617 Andries Claesz. Cooren 
1618 - 1622 Dirck van der Poll 
1623 - 1624 Thieleman van der Horst 
1624 - 1633 Bouwen Jansz. 
1633 - 1677 Huybert Huybertsz. Vlieger 
1677 - 1704 Jan de Cupere 
1704 - 1722 Carel de Cupere 

-1734 Jan Ooms (provisioneel) 
1734 - Meeus de Leeuw (provisioneel, tevens notaris bij het Hof van Utrecht) 
1740 - 1786 Jan de Cupere 
1803 - 1809 Anthonie van Dam 

Schagen (en Den Engh) 
1660 - 1663 Gerard van Gorcum 
1664 - 1699 Johannes van Groenevelt (te Woerden) 
1699-1701 Johan van der Heeden 
1701 - 1721 Jan de Cupere (en oudste zoon Carel) 
1722 - 1725 Herbert van Dam 
(1731 ) Jan Ooms (substituut) 
(1735) Mees de Leeuw (substituut) 
1739 - 1793 Jan de Cupere 
1793 - 1795 Anthonie van Dam 
1796 - 1801 Izaak van Stavel 
1803-1811 Anthonie van Dam 
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Den Engh 
(1581) * Gerrit Evertsen van Deventer 
(1636) Harman Janssen van Hollandt 

Vlooswijk en Kromwijk onder Vlooswijk 
(1621) Dirck Jacobsz. de Horn 
1696 Jan de Cupere 
1713 Carel de Cupere 
1726-1739 Cornells Leonard van der Pant 
1786-1790 Jan de Cupere 
1801 Jan Looyaard 
1803-1810 Anthonie van Dam 

Wulverhorst, Kromwijk en de Linschoterhaar 
1674, 1682, 
1691 Jan de Cupere 
1692 Carel de Cupere 
1706 Gerrit Spruyt 
1724-1752 Cornells Leonard van der Pant 
1757-1766 Adolph van Rhee 
1772-1790 Jan de Cupere 
1792, 
1803-1808 Anthonie van Dam 

2. Tekst van een door schepenen van Schagen & Den Engh bij hun aanstelling uit te 
spreken eedsformule, c. 1733 

Wij zweeren en belooven dit jaar of zoo lang wij van 's Heeren wegen in dienst zullen worden 
gelaten, te dienen als scheepenen van Schagen & Den Engh en met den schout ten allen 
tijden tot vermaninge vierschaar te helpen spannen en aan ieder die aan 't regt te doen heeft 
na onse beste kennisse verstand en weetenschap regte te doen en justitie t' administreeren 
sonder iemand uyt gunst haat of uyt of om giften of gaven vrienden of magden eenige faveur 
of gratie te doen, midsgaders alle geregtssaaken secreet te houden en voorts te doen en te 
verrigten alle 'tgeene eerlijke vroome ende getrouwe scheepenen schuldig zijn ende 
behooren te doen. 
Soo waarlijk moet ons God almagtig helpen. 

AGL, Schagen & Den Engh, (voor) in inv.nr. 1. 

N.B. Zie voor de in dezelfde tijd in Polanen gebruikelijke tekst AGL, Polanen, inv.nr. 1. 

3. Voorbeeld van een tekst met het bij schout en schepenen van Schagen & Den Engh 
in gebruik zijnde huwelijksformulier en de tekst van de protocollering van de 
betreffende huwelijksvoltrekking met de daarbij behorende bijlagen, 1692 

Jan Cornelisz. van den Bergh, meerderjarigh jonghman, ende Neeltgen Cornelis Stolwijck, 
weduwe van Wier Jansz. van den Engh, sijt gijluyden des sints ende willens in den heyligen 
huwelijcken staet alsoo te leven, gelijck gij hier betuyght voor dese wettelijcke overheyt ende 
begeert gijluyden dat denselven, uwen huwelijcken staet, werde bevestight? 

Antwoord: Ja 

lek neme u t'samen die hier tegenwoordigh sijn tot getuygen dat daer geen wettelijcken 
verhinderinghe is voorgecomen, blijekende bij de betoogen offe de attestatiën van Harman 
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van Loenen, gereghtsbode van Schagen & Den Engh, ende Frederick Kars, [...]168 secretaris 
van Wulverhorst, Cromwijck ende Lintschoterhaer. 

Ende nadien het dan reght ende billick is, dat uwe saecke gevordert worde, soo will onse 
Heere Godt u voornemen ('twelck Hij u gegeven heeft) bevestigen. Ende u beginsell sij in 
den Name des Heeren, die hemel ende aerde geschapen heeft. 

Geeft malcanderen de reghterhandt 

Jan Comelisz. van den Bergh, ghij bekent hier voor dese wettelijcke overigheyt dat ghij 
genomen hebt ende neemt tot uwe wettelijcke huysvrouw Neeltgen Cornells Stolwijck, 
weduwe van Wier Jansz. van den Engh, hier tegenwoordig h, belofte doende dat gij se 
nimmermeer verlaten suit, haer lief te hebben ende trouwelijcken te onderhouden als een 
getrouwd ende godtvreesent man sijnen wijve schuldigh is te doen. Dat ghij oock heyliglijck 
met haer suit leven, haer trouwe ende gelove houdende in alle dingen naer het uytwijsen des 
heyligen evangelii. 

Wat seght gij? 't Antwoord: Ja 

Neeltgen Comelis Stolwijck, weduwe van Wier Jansz. van den Engh, voors., ghij bekent hier 
voor dese wettige overheyt, dat ghij genomen hebt ende neemt tot uwen wettigen man Jan 
Cornelisz. van den Bergh, hier tegenwoordigh, denwelcken ghij belooft, gehoorsaem te 
sullen sijn, hem te dienen ende te helpen, hem nimmermeer te verlaten, heylighlijck met hem 
te leven, hem trouwe ende gelove in allen dingen te houden, gelijckerwijs een vroome ende 
getrouwe huysvrouwe haren wettigen man schuldigh is, naer het uytwijsen des heyligen 
evangelii. 

Wat seght gij? 't Antwoord: Ja 

De Vader der barmhartigheyt die door sijn genade ulieden tot desen heyligen staet des 
huwelijcks beroepen heeft, verbinde u met reghter liefde ende trouwe ende geve u t'samen 
sijnen segen, amen. 

Op den 30en augustus 1692 ouden stijll compareerden voor ons onderges. schout ende 
schepenen van Schagen en d' Engh in ons ordinaris reghthuys onder den Lindeboom Jan 
Cornelisz. van den Bergh, bruydegom, ter eenre ende Neeltgen Cornelis Stolwijck, weduwe 
van Wier Jansz. van den Engh, bruyt, beyden woonende op d' Engh, ter andere. Diewelcken 
aen ons verthoonden bij acte van onsen bode Härmen van Loenen ende van Wulverhorst, 
Cromwijck ende Lintschoterhaer, dat hare drie sonendaeghse geboden, bij ons tevooren 
geconsenteert voor ons gereghthuys gedaen te werden, naer behooren sijn gedaen, soo tot 
Wulverhorst, Cromwijck ende Lintschoterhaer als voor ons reghthuys bij beckegeslagh. Waer 
sij versoghten in den huwelijcken state voorts bij ons bevestight te worden, welcken volgende 
wij dit voorenstaende formulier hun van wioorden tot woorden hebben doen voorlesen en 
naer behooren bij haerlieden daerop geantwoort sijnde wij hun alsoo hebben getrouwt ende 
in den huwelijcken staet bevestight en in teecken der waerheyt, soo hebben wij desen 
geteijckent op dato voors. 
[getekend:] 
J. v. Groenevelt, schout, 1692 
B. v. Steeckelenburch, 1692 
Dit merck + stelde Hector Basteaenssen Werff [?] 

168 Door beschadiging van het papier is op deze plaats tekst verloren gegaan. 
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Daer sullen vergaderen in den huwelijcken staet Jan Cornelisz. van den Bergh, 
meerderjarigh jonghman, bruydegom, ende Neeltgen Comelis Stolwijck, weduwe van Wier 
Jansz. van den Engh, bruyt, beyde woonende onder desen gereghte van Den Engh. Indien 
iemandt eenige redenen heeft, waeromme d'selve persoonen niet en soude behooren of 
mogen werden bevestight in den huwelijcken staet, die brengen sijne redenen tijdelijck ende 
wettelijck in, daer en soodanigh het behoort, op pene dat sij namaels niet gehoort sullen 
worden. 
Segget voort, etc. 
[In margine:] 't Is vandaegh 't eerste gebodt op den 14/24 e augustus 1692. 

lek ondergeschreven gerechtsboode van Schagen en De Engh dese bovenstande houwelicx 
procklamatie voor 't rechthuys van De Engh nae behoren gepubliceert drie sondagh nae 
behoeren, sonder dat mij eenich verhinderinge voorgekomen en is. Derhalven moegen 
trouwen waer haer believen sal. 
Daetum den 28 augusty 1692 
[getekend:] Herman van Loenen 

AGL, Schagen & Den Engh, inv.nr. 18. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET 
GERECHT EN DE GEMEENTE LINSCHOTEN & MASTWIJK, 1560-1813 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

A. Resoluties 

1. "Dorpsresolutiën", resoluties van schout en schepenen van Linschoten, 1663-
1667, van schout en schepenen met de geburen van Linschoten, 1663 en 1665, 
en van schout en schepenen met de kerkmeesters, 
1667. 1 katern 

N.B.: Tussen de resoluties bevindt zich een akte van borgtocht uit 1664,verleden voor 
de gerechtssecretaris, door Hendrik Hendrickss. te Cattenbroek ten behoeve 
van diens broer Leendert Hendrickss. wegens verschuldigde bieraccijns. 

2. Resoluties van schout en schepenen van Linschoten & Mastwijk, met voorin de 
tekst van de eedsformules voor de schepenen en de bode, 
1733-1794. 1 pak 

3. Resoluties van de bestuurders van de gezamenlijke gerechten en polders van 
Linschoten, Mastwijk, Schagen & Den Engh en Cattenbroek & de Uiterdijken van 
Mastwijk met het zogenoemde "Committé Revolutionair" in dit gebied, van de 
schout en secretaris met de municipaliteit van Linschoten en van de vergadering 
van kiezers voor een college van representanten in het "maarschalkschap 
Linschoten" onder Montfoort, 
1795. 1 omslag 

4. Handelingen van de verschillende municipaliteiten en schouten van Linschoten 
en de vijf andere districten, en van het intermediair gemeentebestuur van 
Linschoten, 1798, (waarbij resoluties van de vergaderingen, processen-verbaal 
van gehouden schouwen, van transport van goederen, van de registratie van 
hypotheekakten en de afgifte van akten van indemniteit en andere), resoluties 
van gehouden vergaderingen van stemgerechtigde burgers, van diverse 
commissies, colleges, van de zogenoemde grondvergadering van Linschoten en 
bijgevoegde districten, van schout, poldermeesters en heemraden van 
Cattenbroek, Rapijnen & IJsselveld (1796), en incidenteel van nog andere 
afzonderlijke colleges en combinaties daarvan, 
1796-1798. 1 band 

N.B.: Hierbij: 
- akten van ondertrouw en huwelijksafkondiging in het gehele gebied van 
Linschoten en bijgevoegde districten, 1796-1798; 
- lijst van inkwartiering van 100 man Hollandse militairen bij gezinnen in de diverse 
gerechten, 1797 [jg. 1797, pp. 33-37]; 
- reglement vanwege het stadsbestuur van Montfoort en de schouten en 
municipaliteiten van Linschoten, Mastwijk, Cattenbroek en de Uiterdijken van 
Mastwijk betreffende het veer van Montfoort op Amsterdam, 1793 [jg 1797, 
PP- 9-12]; 
- reglement van orde voor de vergaderingen van het intermediair gemeentebestuur 
van Linschoten en bijgevoegde districten, 1798 [jg 1798, pp. 26-32]. 
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B. Correspondentie 

5-12. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven en circulaires bij schout en 
schepenen, (intermediair) gemeentebestuur en maire, 
1665,1676-1811. 8 pakken 

5. 1665, 1676-1792; 9. 1806-1807; 
6. 1793-1799; 10. 1808-1809; 
7. 1800-1801; 11. 1810; 
8. 1802-1805; 12. 1811. 

13. Minuten en eenvoudige gelijktijdige afschriften van uitgaande stukken, 
1798-1801. 1 omslag 

14. Chronologische staten, houdende de korte inhoud van ontvangen missives 
en aanschrijvingen van het departementaal bestuur en andere organen, 
1805-1808. 1 omslag 

C. Algemene verslagen en overzichten 

15. Staat, houdende vragen en de daarbij behorende antwoorden betreffende 
bijzonderheden aangaande het bestuur, de kerkelijke organisatie en de 
geneeskundige verzorging etc. in Linschoten, authentiek gelijktijdig afschrift, 
1798. 1 katern 

STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD 

A. Bestuursinrichting 

N.B.: Zie inv.nr. 4 fjg. 1798, pp. 26-32] voor het reglement van orde voor de 
vergaderingen van het intermediair gemeentebestuur, 1798. 

B. Functionarissen en personeel 

1. algemeen 

16. Stukken betreffende de aanstelling van schepenen, heemraden, 
kroosheemraden en kameraars, 
1639, 1652, 1657-1660, 1664, 1665, 1667, 1668, 1670, 1671, 1673-
1683, 1685, 1686, 1688-1699, 1701, 1703-1732, 1738, 1739, 1741-
1743, 1746, 1747, 1749-1751, 1761, 1787, 1788, 1793, 1794 en 
1802. 1 pak 

N.B.: Het betreft voornamelijk schepenen en (kroos)heemraden van Linschoten en 
Mastwijk, soms in combinatie met heemraden van het zandpad, heemraden van Rapijnen 
en IJsselveld (en de Lagenpolder) en kameraars van Rapijnen. 

17. Stukken betreffende de authorisatie voor de schout en de gerechtsbode van 
Linschoten vanwege de pachter van een heffing op brandewijn en gedestilleerd 
in de stad en de provincie Utrecht, om in het land van Montfoort namens hem 
op te treden, met de daarop door de Staten van Utrecht verleende approbatie, 
1662. 1 omslag 
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Register van benoeming van schepenen, 
1681-1732. 

N.B.: Zie inv.nr. 67. 

18. Stukken inzake een mislukte poging van een groep ingezetenen, zich noemende 
de meerderheid van de stemgerechtigden van Linschoten & Mastwijk, om de 
schout, gadermeester, schepenen, secretaris en bode van Linschoten en 
Mastwijk door andere personen te vervangen, 
1796-1797. 1 omslag 

N.B.: De patriottisch-gezinde, zittende municipaliteit werd door het provinciaal bestuur 
van Utrecht gehandhaafd. Zie ook inv.nr. 4. 

Tekst van de eedsformules voor de schepenen en de bode, 
z.j. [midden 18e eeuw]. 

N.B.: Zie inv.nr. 2. 

2. schout en secretaris 

19. Akte waarbij de ambachtsheer Jan de Cupere benoemt in de door het overlijden 
van Willem van Eek ontstane vacature van secretaris, voorlezer en school
meester van Linschoten, 
1662. 1 stuk 

20. Akte waarbij de ambachtsheer het schoutambt van Linschoten & Mastwijk met 
alle inkomsten van dien verpacht aan Jan de Cupere, secretaris van het gerecht, 
1672, met bijgeschreven akte inzake de bevestiging en vernieuwing van de 
overeenkomst, 1674, en bijlagen, 
1672. 3 stukken 

21. Akte waarbij Jan de Cupere vanwege de stadhouder in het ambt van schout en 
secretaris van Linschoten & Mastwijk wordt gecontinueerd, eenvoudig afschrift, 
1674. 1 stuk 

22. Stukken inzake de door de ambachtsheer bij de gedeputeerden van de Staten 
van Utrecht tegen de gewezen schout Johan van Asperen ingebrachte 
beschuldigingen wegens het in gebreke blijven van het doen van rekening en 
verantwoording van verschillende inkomsten en heffingen, 
1674. 3 stukken 

23. Akte waarbij Jan de Cupere in verband met het overlijden van de ambachts
heer door diens zoon en opvolger wordt bevestigd in de door hem vervulde 
functies van schout en secretaris van Linschoten & Mastwijk en van Polanen, 
1686. 1 stuk 

24. Stukken betreffende de afwikkeling van zaken, waaronder de overdracht van 
diverse archieven en de afrekening van de belastingen en de baten en lasten 
van verschillende gerechten en polders, door de om politieke redenen door de 
Representanten 's Lands van Utrecht ontslagen Anthonie van Dam, schout, 
secretaris en gadermeester van Linschoten, Schagen en Den Engh, 
Cattenbroek, Polanen, Vlooswijk en Kromwijk, 
1795-1798. 1 pak 
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3. bode 

25. Stukken betreffende de aanstelling van Jan de Cupere jr. als bode van 
Linschoten en van Polanen, na het verleende ontslag aan diens broer Carel de 
Cupere als zodanig, 
1702. 3 stukken 

26. Stukken betreffende de aanstelling van Egbert Richtringh als bode van 
Linschoten en van Polanen, na het verleende ontslag aan Jan de Cupere jr. als 
zodanig in verband met diens vertrek naar Oost-lndië, 
1703. " 3 stukken 

27. Akte van aanstelling door de ambachtsheer van Jan de Coning als bode van 
de gerechten Linschoten, Mastwijk en Polanen na het overlijden van de vorige 
bode Gerrit de Cupere, 
1713. 1 stuk 

28. Stukken betreffende een aan de bode Johannis de Conin(c)k wegens extra 
verrichte werkzaamheden toegekende beloning, 
1713-1715. 3 stukken 

29. Akte van aanstelling van Huijbert de Koek als bode van Linschoten na het 
verleende ontslag aan zijn voorganger Johannis de Koninck, 
1737. 1 stuk 

30. Akte van aanstelling van Cristiaan van Rossem als bode van Linschoten, 
Mastwijk en Polanen na het overlijden van de vorige bode Huijbert de Koek, 
1745. 1 stuk 

31. Akte, waarbij de gemeentebode Bart de Ruver verklaart, op welke wijze hij alsnog 
werd betrokken bij de inventarisatie en het vervoer van een aantal goederen van 
Hendrik Cromwijk te Linschoten door, respectievelijk in opdracht van, de 
gemeentebode van Montfoort, 
1801. 1 katern 

4. waagmeester 

32. Akte van rekest van Comelis van Brienen aan de gedeputeerden van de Staten 
van Utrecht, om te worden aangesteld als waagmeester te Linschoten.welk ambt 
vacant was geworden door het overlijden van zijn tante Neeltje Cornelisse van 
Briemen, weduwe van Jacob Jansz. Vlieger, in wier huis, thans door hem 
bewoond, de waag gevestigd is, met goedgunstig appointement, 
1771. 1 stuk 

5. marktschipper op Utrecht 

33. Stukken inzake de aanstelling van Cornelis Blok als marktschipper van 
Linschoten en Polanen op Utrecht, welk ambt vacant was geworden door het 
bedanken van Christiaan van Rossum, met akte van instructie en tarievenlijst, 
1786. 1 omslag 
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C. Beheer van de bezittingen 

1. kapitaal 

34. Akte van rekest vanwege schout en gerechten van Linschoten aan de gedepu
teerden van de Staten van Utrecht, houdende verzoek om een in 1662 
aangegane geldlening van 1200 gulden nog enige jaren uit te mogen laten staan, 
met goedgunstig appointement, 1687, en bijlagen met retroacta, 
1662, 1687. 1 omslag 

35. Akte van overeenkomst, waarbij de ambachtsheer afstand doet van een jaarlijkse 
rente ten laste van de buren en ingelanden van Linschoten en het gerecht zich 
verbindt het schoolmeesterstraktement te verhogen, onder voorwaarde dat de 
schoolmeester ook avondschool houdt, minuut, 
z.j. [eerste helft 18e eeuw]. 1 stuk 

2. voetpad langs de Meemdijk 

36. Akte van de voorwaarden van aanbesteding, tevens akte van gunning van het 
driejarig onderhoud van de het gerecht van Linschoten & Mastwijk en dat van 
Polanen competerende hoefslag van het tot rijweg veranderde voetpad langs de 
Mairen- of Meerndijk tussen de palen 7 en 8, met bijlage, 
1719, 1721. 1 omslag 

3. brug over de Nieuwe Vaart 

37. Akte, waarbij de schout van Linschoten Johan van Asperen verklaart afstand te 
doen van de hem door schepenen verleende commissie tot het beheer, in casu 
het op- en neerlaten van de schot- of valdeur bij de Vaartsebrug te Linschoten 
ten gunste van de kameraar van Rapijnen en IJsselveld, Pieter Aertss. 
Heulesteijn, authentiek gelijktijdig afschrift, 
1663. 1 stuk 

38. Stukken inzake de bouw van een nieuwe valbrug op de plaats van de Kosters-
brug over de Nieuwe Vaart te Linschoten en die in verband met het verkrijgen 
van een gewestelijk octrooi om aldaar bruggeld te mogen heffen, 
1761-1762. 1 omslag 

39. Akten van condities en voorwaarden van de verpachting en gunning van het 
brugwachterschap en de daaraan verbonden last van de heffing van het bruggeld 
van de nieuwe valbrug over de Vaart te Linschoten, 
1762-1801/1802/1803 en 1807/1808/1809. 1 omslag 

N.B.: Van de akte van 1793/1794/1795 is tevens een eenvoudig, gelijktijdig afschrift 
aanwezig, van die van 1801/1802/1803 tevens een authentiek afschrift en vandie van 
1807/1808/1809 tevens een concept. 

40. Akte van bestek en voorwaarden van de aanbesteding, tevens akte van gunning, 
van het maken van een nieuwe vloer in de brug over de Nieuwe Vaart te 
Linschoten, 
1775. 1 katern 
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41. Akte van bestek en voorwaarden van de aanbesteding, tevens akte van gunning 
van het vernieuwen van het bintwerk en de balans van de brug over de Nieuwe 
Vaart te Linschoten, met bijlage, 
1780. 1 omslag 

4. Oyense-Sluisbrug of Dode-Sluisbrug 

42. Stukken inzake het door gedeputeerden van de Staten van Utrecht gevorderde 
herstel van de Oyense-Sluisbrug of Dode-Sluisbrug, met authentiek afschrift van 
een retroactum, 1650, 
1780, 1781 en 1792. 1 omslag 

5. archief 

Lijst van overgedragen archiefbescheiden door de om politieke redenen door 
de Representanten 's Lands van Utrecht ontslagen schout, secretaris en 
gadermeester Anthonie van Dam, 
1795-1798. 

N.B.: Zie inv.nr. 24. 

43. Lijst, tevens akte van overdracht, van door de vroegere schout Isaak van Stavel 
aan het gemeentebestuur overgedragen stukken van het gerecht, concept en 
origineel, met bijlage, 
1803. 1 omslag 

D. Financiële administratie 

1. algemeen 

44-47. Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven van de dorps- of huurlasten, met 
kohieren van de omgeslagen lasten en, tot 1747, tevens van het omgeslagen 
logiesgeld of de bieraccijns, en, in capite het voorblad, bijgeschreven akten van 
approbatie vanwege de gedeputeerden van de Staten, c..q. het Departementaal 
Bestuur, van Utrecht, 
1700-1810 4 pakken 

44. 1700-1719 
45. 1720-1743 
46. 1744-1777 
47. 1778-1810. 

48. Stuk, houdende besluit van de "maître des requestes" van het departement van 
de Zuiderzee inzake de hoogte van de begrote inkomsten en de wijze van 
dekking, gesteld op een eerder tot dat doel ingediende staat van begroting 
("budget"), 
1811. 1 katern 

N.B.: Gedeeltelijk in de Franse taal. 

49. Jaarrekening van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de provisioneel 
maire en ontvanger van de gemeente Linschoten over 1811, met twee niet 
getekende gelijkluidende exemplaren en een getekend exemplaar van een 
Franstalige versie met de geldbedragen in Franse valuta, 
1812. 1 omslag 
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50. Bijlagen tot de rekeningen van het dorpsbestuur, de municipaliteit en het 
gemeentebestuur, 
1695, 1711 en 1764-1810. 1 pak 

51. Bijlagen en mandaten van betaling bij de jaarrekeningen van ontvangsten en 
uitgaven van de maire en ontvanger, 
1811-1813. lomslag 

N.B.: In de Franse taal. 

2. hulpbescheiden 

a. bekostiging van de nieuwe school en het schoolhuis 

52. Kohieren van de "settinge" of hoofdelijke omslag voor de verdeling van de kosten, 
voortvloeiende uit de bouw van een nieuw schoolhuis, over de ingezetenen die 
geen landerijen in gebruik hebben, 
1667 en 1672, het laatste stuk aangevuld met ontvangen betalingen tot 
1677. 1 omslag 

53. Stukken betreffende de betaling van de rente en de terugbetaling van de hoofd
som van het voor de bouw van een nieuwe school met een nieuw schoolhuis van 
Maechien Peters van Swanick geleende kapitaal van 1350 gulden, 
1675. 1 omslag 

ó. bekostiging en verpachting van de valbrug over de Nieuwe Vaart 

54. Rekeningen van de ontvangsten uit en uitgaven aan de verpachting van de 
valbrug over de Nieuwe Vaart te Linschoten, 
1762/1763-1770/1771 en 1774/1775-1807/1808. 1 pak 

N. B. : Van de rekeningen over 1784/1785//1786 en 1787/1788//1789 is tevens een 
concept en een authentiek afschrift aanwezig, van die van 1790/1791/1792 tevens 
een authentiek afschrift en van die van 1801/1802/1803-1807/1808 tevens een concept. 
De rekening van 1807/1808 heeft tevens betrekking op de kosten van de afbraak van de 
oude en de bouw van een nieuwe stenen brug met houten brugdek. 

55. Bijlagen tot de rekeningen 1762/1763-1807/1808 van ontvangsten en uitgaven 
van de verpachting van de valbrug over de Nieuwe Vaart te Linschoten, 
1764-1810. 1 omslag 

56. Stukken inzake het geschil met Hendrik Pot over de betaling van diens rekening 
wegens verrichte werkzaamheden aan de valbrug over de Nieuwe Vaart te 
Linschoten, 
1798-1800. 1 omslag 

c. bekostiging van het traktement van de veldwachter 

57. Kohier van een hoofdelijke omslag voor het opbrengen van de kosten, verbonden 
aan het traktement van de veldwachter, 
1813. 1 katern 

N.B.: In de Franse taal. 
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d. bekostiging van de klapperman 

58. Staten met de namen van de ingezetenen onder vermelding van het geldbedrag 
dat ze willen bijdragen in de kosten van een aan te stellen klapperman of 
nachtwaker, 
1709,1713. 2 stukken 

3. doorbetaling geleden schade 

59. Staat van de per ingezetene in Linschoten & Mastwijk, Polanen, Cattenbroek, 
Wulverhorst ca. en de Vlooswijken uitgekeerde geldbedragen wegens de 
vanwege de Staten van Utrecht getaxeerde, in september 1787 geleden 
schaden, 
1792. 1 katern 

E. Openbare orde en veiligheid 

60. Akte van rekest van schout en schepenen van Linschoten aan de Staten van 
Utrecht, om een klapperman of nachtwaker te mogen aanstellen, om de inwoners 
te mogen verplichten tot betaling van een wekelijkse bijdrage tot dat doel en om 
in elk huis bepaald brandkluisgereedschap aanwezig te hebben, met goed
gunstige beschikking, naamlijsten van betalingsplichtigen en naamlijsten van 
personen, die brandblusgereedschap beschikbaar dienen te houden, 
1716. 1 omslag 

N.B.: Toegevoegd een concept van dezelfde akte met bijlagen en een tweede exemplaar 
van de lijst van personen, die brandblusgereedschap beschikbaar dienen te hebben met 
daarop latere aantekeningen van het resultaat van de op 1 januari 1717 gehouden 
inspectie. 

61. Naamlijsten van de bewoners en instellingen in het dorp Linschoten met ver
melding van de aard en het aantal van de brandblusmiddelen (brandemmers, 
lantaarns etc), die ze beschikbaar dienen te hebben en hoe die gemerkt zullen 
zijn, 
1720-1722, 1759 en z. j . [c. 1730]. 1 omslag 

62. Akten van gunning en de daarbij geldende voorwaarden van de waarneming van 
het nachtwaken in het dorp, met bijlagen, 
1710, 1713/1714, 1716/1717, 1720/1721, 1722/1723-1731/1732, 1733/1734-
1735/1736, 1737/1738, 1739/1739, 1741/1742-1746/1747, 1748/1749-
1753/1754, 1755/1756, 1758/1759 en 1761/1762-1777/1778. 

1 omslag 

N.B.: Het stuk van 1716/1717 bevat tevens de legger van door de verschillende 
ingezetenen aan de klapperman verschuldigde wekelijkse bijdragen. 

63. Leggers van door de verschillende ingezetenen aan de klapperman 
verschuldigde wekelijkse bijdragen, met bijlagen, 
1722/1723, 1723/1724, 1725/1726-1730/1731, 1732/1733-1735/1736, 
1737/1738, 1738/1739, 1741/1742-1764/1765, 1766/1767-1774/1775, 
1776/1777-1778/1779, 1785/1786 en z.j. 1 omslag 
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N.B.: Een van de ongedateerde stukken bevat tevens een staat van de brandblus-
middelen, die in elk der huizen aanwezig dient te zijn. De leggers van 1752/1753, 
1754/1755, 1756/1757, 1758/1759, 1763/1764 en 1764/1765 zijn in tweevoud, die van 
1767/1768 in drievoud aanwezig. Voor een dergelijk stuk van 1716/1717 zie inv.nr. 62. 

64. Naamlijsten, tevens roosters van dienst voor de zogenoemde "stille wacht' in de 
gerechten van Linschoten, Polanen, Wulverhorst en Schagen & den Engh, 
1725, 1730, 1759-1768, 1772-1778, 1780, 1782-1794/1795 
en z.j. 1 omslag 

N.B.: Die van 1759, 1762, 1763, 1773 en 1775 in tweevoud. 

65. Stukken betreffende de brandpreventie en het beheer van de brandspuit, staande 
te Linschoten, ten gerieve en ook ten laste van de gerechten Cattenbroek, 
Linschoten & Mastwijk, Polanen en Schagen & den Engh, 
1781/1782, 1797, 1801 en 1811. 1 omslag 

N.B: Hierbij een reglement van 1781/1782. 

66. Akte van rekest van de municipaliteiten van Linschoten, Cattenbroek, Schagen 
en Den Engh, Polanen, Vlooswijk en Wulverhorst aan de gedeputeerden van de 
representanten 's Lands van Utrecht om als nachtwacht te mogen volstaan met 
een klapperman en de zogenoemde "stille wacht" niet meer te hoeven invoeren, 
met goedgunstig appointement, 
1796. 1 stuk 

F. Rechtspraak 

1. contentieuze of eigenlijke rechtspraak 

67-68. Rollen van ter open rechtsdagen aangebrachte civiele zaken, 1645-1740, 
tevens register van benoeming van schepenen, 
1681-1732. 1 deel en 1 omslag 

67. 1645-1684, 1700-1706 en 1728-1732; 1 deel 

68. 1733-1740. 1 omslag 

2. vrijwillige of oneigenlijke rechtspraak 

a. algemeen 

69. Protocol van diverse zaken, onder andere van testament, boedelscheiding, 
ondertrouw en huwelijkssluiting, met achterin een tafel, 
1613-1643. 1 deel 

70-76. Akten van koop, verkoop, overdracht, huur, verhuur, schuldbekentenis, volmacht 
en procuratie, voogdijstelling, huwelijkse voorwaarden, testament, boedel
scheiding en -verdeling, etc, getekende minuten, 
1726-1811. 6 pakken en 1 band 

70. 1726-1737; 1 band 
N.B.: De akten zijn doorlopend genummerd, voorin een tafel. 



40 LINSCHOTEN & MASTWIJK 

71. 1736,1738-1743; 1 pak 
N.B.: Hierin ook een akte van beslaglegging op vee en goederen wegens achter
stallige pacht, verleden voor schout en schepenen van Polanen en die van 
Wulverhorst, Kromwijk en de Linschoterhaar, 1739. 

72. 1744-1753; 1 pak 
73. 1754-1766; 1 pak 
74. 1767-1788; 1 pak 

N.B.: Voorin een tafel over de periode 1772-1788; niet alle daarin vermelde akten 
zijn aanwezig. 

75. 1789-1804; 1 pak 
76. 1804-1811. 1 pak 

N.B.: Voorin een tafel over de periode 1802-1811; niet alle daarin vermelde akten 
zijn aanwezig. 

b. (registratie van) overdracht, hypotheek, beslaglegging, etc. 

77-79. Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht en hypotheek, 
1560-1586, 1656-1660. 2 delen en 1 omslag 

77. 1560-1573,1579-1586; 1 deel 
78. 1574-1578; 1 omslag 
79. 1656-1660. 1 deel 

N.B.: Achterin een tafel. 

80-88. Minuten van akten van overdracht en hypotheek, met enkele bijbehorende akten, 
voornamelijk van procuratie en toestemming, met verklaringen van ontvangst van 
de 40e penning, met tafels, 
1662-1811. 4 banden en 5 

pakken 

80. 1662-1688; 1 band 
81. 1689-1704; 1 band 
82. 1704-1726; 1 band 
83. 1726-1737; 1 band 
84. 1738-1753; 

N.B.: Voorde tafel, zie inv.nr. 86. 
1 pak 

85. 1754-1766; 
N.B.: Voorde tafel, zie inv.nr. 86. 

1 pak 

86. 1767-1783; 
N.B.: Met tafel over de periode 1738-1792. 

1 pak 

87. 1784-1800; 1 pak 
N.B.: Met tafel over de periode 1766-1792. 

88. 1801-1811. 1 pak 
N.B.: Met tafel over de periode 1802-1811. 

89. Akte van de verkoop van een huis ca. met korenmolen in de Lagenpolder onder 
Linschoten door Jan Aertss. Coster aan Joost Elbertss. Cortehoeff, wonende 
onder Kamerik-Mijzijde, met onderaan bijgeschreven een akte van vernietiging 
van de overeenkomst, authentiek gelijktijdig afschrift met bijlage, 
1700. 2 stukken 

N.B.: Onderaan bijgeschreven een akte van vernietiging van bedoelde overeenkomst, 
1700 
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90. Akte van overdracht van een huis en erf ca., genaamd „De Witte Swaen" in het 
dorp Linschoten, ten noordwesten van de straat en aan de oostzijde van de rivier 
de Linschoten, door Tonis Everts Westervelt aan Cornelis Joosten Rietvelt, 
getekende minuut, 
1708. 1 stuk 

91. Akte van overdracht van acht morgen land aan de Hollandsche IJssel onder 
Mastwijk door de schout Carel de Cupere aan en ten behoeve van Jan Isbrants 
van Blockland te Montfoort, 
1713. 1 stuk 

92. Stukken betreffende de overdracht van een huis met erf en korenmolen ca. in de 
Lagenpolder onder Linschoten aan de rivier de Linschoten door Pieter Jelis van 
den Bergh aan Aert Jansz. Venendael te Loosdrecht, met bijlagen en retroacta, 
1708 en 1711, 
1714 1 omslag 

c. registratie van ondertrouw, huwelijk en overlijden 

N.B.: Zie voor akten van ondertrouw en huwelijksafkondinging over de periode 1796-
1798 ook inv.nr. 4. 

Akten van ondertrouw en huwelijkssluiting, 
1615-1643. 
N.B.: Zie inv.nr. 69. 

93-99. Akten van huwelijksaangifte, -afkondiging, -stuiting en -voltrekking met bijbeho
rende stukken, opgemaakt door of overgelegd aan de gerechten Linschoten & 
Mastwijk, Polanen en Schagen & den Engh, 1632, 1648, 1657-1811, en het 
gerecht Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk, 
1659-1701, met tafels. 5 pakken en 

2 banden 

N.B.: Blijkens de tafels werden de akten van de verschillende genoemde gerechten al in 
het jaar 1700 bij elkaar, dus niet gescheiden per gerecht, bewaard. Deze oude orde is 
gehandhaafd. 

93. 

94. 

95. 

96. 
97. 
98. 
99. 

Halfjaarlijks repertorium op inschrijvingen van sterfgevallen in het gerecht, 
opgemaakt in verband met de heffing van de 20e en 40e penning, 
1721. 

N.B.: Zie inv.nr. 264 

1632, 1648 en 1656-1678; 1 pak 
N.B.: Voorin een tafel over de periode 1662-1717. 
1679-1702; 1 pak 
N.B.: Vooreen tafel, zie inv.nr. 93. 
1703-1725; 1 pak 
N.B.: Vooreen tafel, zie inv.nr. 93. 
1727-1737; 1 band 
1738-1792; 1 band 
1793-1803; 1 pak 
1804-1811. 1 pak 
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Akten van ondertrouw en huwelijksafkondiging, 
1796-1798 

N.B.: Zie inv.nr 4. 

100. Memorie inzake de afkondiging van de huwelijkse geboden van Teijs Kompier en 
Marregrieta van Ameronge, 
1809/1810. 1 stuk 

d. wees- en voogdijzaken 

N.B.: Schout en schepenen fungeerden als oppen/oogden over de minderjarige 
weeskinderen binnen het gerecht. Zie ook inv.nr. 291. 

101. "Weesboeck", protocol van akten van voogdijstelling en van bijbehorende akten 
betreffende het beheer van goederen van en de zorg voor weeskinderen, 
1651-1710. 1 deel 

N.B.: Voorin een tafel. 

102. Stukken betreffende het beheer van de weesgoederen, toebehorend aan 
Hendrick en Dirck Thoniss., kinderen en erfgenamen van Thonis Dirckss., bij 
leven koster te Linschoten, en diens vrouw Burghje Hendrickse, 
1659-1669. 1 charteren 1 stuk 

N.B.: Het uithangend zegel van de schout (met de bijbehorende zegelstaarten) aan het 
charter ontbreekt. 

103. Notariële akte, waarbij Maria van de Hom onder andere bevestigt, dat zij twee 
obligaties, berust hebbende onder de weesmeesters, heeft terug ontvangen en 
alsnog een hypotheekakte en twee obligaties tot een bedrag van 1200 gulden 
laat berusten in de weeskist van Linschoten, dienende als zekerheid voor de 
2000 gulden, die zij aan Anneke van Eek, haar minderjarige dochter, als te 
betalen uitkoop van het vaderlijk erfdeel zal betalen, authentiek gelijktijdig 
afschrift, 
1666. 1 stuk 

104. Brief van Dierck Jaspersen aan de schout van Linschoten, waarin hij verklaart, 
niemand anders als voogd over de onmondige kinderen van Willem Tijssen 
Bos en Beertgen Jaspers te erkennen dan Justus van Ewijck, raadsheer bij 
het Hof van Utrecht, 
1669. 1 stuk 

105. Akte van benoeming door schout en schepenen van Linschoten van Hendrick 
Hendricksen van Linschoten en Jan Jacobsen Roos te Linschoten, beide ooms, 
respectievelijk van vaders- en moederszijde, tot voogden over de kinderen van 
wijlen Leendert Hendricksen van Linschoten en wijlen diens vrouw Aerijaentjen 
Jacobs Roos, 
1672. 1 stuk 

106. Akte van benoeming door schout en schepenen van Linschoten van Cornelis 
Govertsen Roos tot voogd over het onmondige kind van wijlen Alebert van Lier 
en van wijlen diens vrouw Grietgien Goverts Roos, 
1673. 1 stuk 
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107. Akte van insinuatie, waarbij door de schout van Linschoten aan Hendrick Toniss. 
Stuijvenbergh wordt aangezegd, dat hij voogden over zijn zoon moet voordragen 
en een akte van insinuatie, waarbij door de schout van Linschoten aan 
Swaentjen Hendricks, weduwe van Hendrick Toniss. Stuijvenbergh, en aan 
Annitien Tonis wordt aangezegd, dat - ten gevolge van het overlijden van Pieter 
Aertss. en Jan Jansen Coijman - opnieuw voogden zullen moeten worden 
aangesteld over de beide onmondige weeskinderen van Hendrick Toniss., met 
akte, houdende het van betrokkenen ontvangen antwoord, 
1679. 1 stuk 

108. Stukken betreffende ter secretarie in consignatie gegeven gelden van 
minderjarigen, 
1692,1695. 2 stukken 

e. boedelinventarissen en -scheidingen 

109-111. Akten van boedelscheiding met bijbehorende inventarissen en boedelrekeningen, 
1728-1777, 1793-1810. 2 pakken en 1 band 

109. 1728-1737; 1 band 
N.B.: Voorin een tafel. 

110. 1739-1751; 1 pak 
111. 1752-1777,1793-1810. 1 pak 

G. Openbare gezondheidszorg 

112. Staat, opgesteld door het gemeentebestuur van Linschoten ca. van de vanwege 
de veehouders onder Linschoten & Mastwijk ontvangen gelden voor de stichting 
van een fonds tot bestrijding van de runderpest, eenvoudig gelijktijdig afschrift, 
1800. 1 stuk 

N.B.: Met vermelding van het aantal al dan niet boven-tweejarige runderen per 
veehouder. 

113. Staat, opgesteld door het gemeentebestuur van Linschoten ca. van de vanwege 
de veehouders onder Schagen & den Engh ontvangen gelden voor de stichting 
van een fonds tot bestrijding van de runderpest, eenvoudig gelijktijdig afschrift, 
1800. 1 stuk 

N.B.: Met vermelding van het aantal al dan niet boven-tweejarige runderen per 
veehouder. 

H. Armenzorg 

1. gecombineerd armenfonds 

a. algemeen 

114. Akte inzake de op initiatief van de rooms-katholieke ingezetenen tot stand 
gekomen instelling door de ambachtsheer van een gemengd fonds van gemene 
huisarmen en de daarmede verbonden aanstelling van armmeesters van de 
gereformeerde en rooms-katholieke gezindte, 
1680. 1 stuk 
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115. Resoluties van een gecombineerde vergadering van vertegenwoordigers van de 
gerechten onder het kerspel of de parochie van Linschoten met de in functie 
zijnde armmeesters van de gemene huisarmen aldaar, waarop wordt besloten, 
de betreffende armen in het gedeelte van Cattenbroek, dat onder het kerspel van 
Harmeien valt, onder bepaalde voorwaarden door het fonds van de gemene 
huisarmen van Linschoten te doen verzorgen, in tweevoud, 
1750. 2 katernen 

116. Akte, waarbij een aantal gereformeerden, ressorterende onder het kerspel van 
Linschoten, door eigenhandige ondertekening aan het Hof van Utrecht voorstelt, 
een scheiding tussen de gereformeerden en rooms-katholieken tot stand te 
brengen terzake van de bezittingen van het fonds der gemene huisarmen aldaar, 
met appointement, waarbij de ordinaris raad in het Hof van Utrecht S. Aanzorgh, 
met deze zaak wordt belast, met minuut van dezelfde akte, 
1797. 2 stukken 

117. Akte, waarbij een aantal stemgerechtigde burgers uit het kerspel van Linschoten 
door eigenhandige ondertekening protesteert tegen de verkiezing van een 
armmeester, omdat niet is voldaan aan hun wens, het fonds van de gemene 
huisarmen te splitsen in een afzonderlijke gereformeerde en rooms-katholieke 
administratie, 
1797. 1 stuk 

118. Stuk, houdende de regeling van de bedeling der armen van de gereformeerden 
en de rooms-katholieken te Linschoten, waarbij zal gelden dat de meest 
behoeftige zal voorgaan, 
z.j. [circa 1798]. 1 stuk 

119. Stukken betreffende de oprichting van een afzonderlijk fonds tot ondersteuning 
van rooms-katholieken boven de 16 jaar in de afzonderlijke gerechten binnen 
het kerspel van Linschoten en de dienovereenkomstige ontlasting van het fonds 
van de gemene huisarmen, 
1810. 1 omslag 

ó. uitvoering van de armenzorg 

120. Akte van rekest door de buitenarmmeesters van Linschoten aan het Hof van 
Utrecht inzake de vraag, of het onderhoud van de armlastige Barbera Verhoeven, 
die "in een sware melancholie is vervallen", ten laste van de diakonie danwei van 
de gemene huisarmen zal komen, met appointement, 
1749. 1 stuk 

121. Akte van openbare aanbesteding en gunning van het onderhoud van de 
armlastige minderjarige Jacobus van Sijst, 
1761. 1 stuk 

122. Akte van overeenkomst met de gereformeerde diakonie inzake het onderhoud 
van Hendrik Deken, 
1769. 1 stuk 

123. Stukken inzake de huisverpleging en besteding bij J.F. Laureijs te Geel van de 
krankzinnige Teunis van Dijk uit Linschoten, 
1775. 1 omslag 
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124. Stukken, ontvangen van armmeesters elders, met verzoek tot verlening van hulp 
aan armlastigen, voor wie de gemene huisarmen van Linschoten onderhouds
plichtig zouden zijn, 
1805, 1806, 1808 en z.j. [circa 1800]. 1 omslag 

c. cautiestelling 

125-126. Ingekomen en minuten van afgegeven akten van indemniteit, 
1703-1704, 1707, 1709, 1716, 1720, 1722-1811. 2 pakken 

125. 1703-1704, 1707, 1709, 1716, 1720, 1722-1782; 
126. 1783-1811. 

N.B.: Mogelijk bevinden zich hierbij ook akten, die bij de andere (kleine) gerechten onder 
Linschoten zijn ingekomen. 

127. Ingekomen akten van indemniteit, eenvoudige latere, tot circa 1811 met 
aantekeningen aangevulde, afschriften, 
circa 1725-1811 . 1 omslag 

128. Alfabetisch-chronologisch register van personen, die in de periode 1731 -1811 
een akte van indemniteit hebben ingeleverd, met vermelding van de plaats van 
herkomst en de datum van de akte, 
z.j. [aangelegd circa 1811]. 1 katern 

129. Akten van indemniteit, afgegeven door de opeenvolgende besturen van 
Linschoten, 1776-1807, en door schout en gerecht van Schagen & Den Engh, 
1776-1778, eenvoudige afschriften, 
z.j. [circa 1801-1807]. 1 omslag 

Afgegeven akten van indemniteit, eenvoudige afschriften, 
1803-1810. 

N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Cattenbroek, inv.nr. 69. 

130. Akte van rekest van schout en gerechten van Linschoten en Polanen, mede uit 
naam van de diakenen en armmeesters aldaar, aan de Staten van Utrecht om te 
voorkomen dat armen en minvermogenden van elders zich zonder cautiestelling 
in het gerecht vestigen, met goedgunstig appointement, met een eenvoudig 
afschrift en een bijlage, 
1700. 1 omslag 

131. Akte van rekest van Willemijntie Breveldse, weduwe van Michiel Janse 
Lebbrecht, aan het Hof van Utrecht om het gerecht van Linschoten te gelasten 
aan haar een akte van indemniteit af te geven, eenvoudig afschrift, met akte van 
intimatie vanwege het Hof voor schout en schepenen om in deze zaak gehoord 
te worden, 
z.j., [1755]. 1 stuk 
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132-133. Doopbewijzen, afgegeven door predikanten en geestelijken, teneinde vanwege 
het gerecht aan belanghebbenden een akte van indemniteit te kunnen uitreiken, 
1771, 1774-1795, 1797-1799, 1802-1810. 2 pakken 

132. 1771, 1774-1791; 
133. 1792-1795, 1797-1799, 1802-1810. 

N.B. : Het betreft inschrijvingen van dopen bij de gereformeerde kerk (d.i. de 
Hervormde gemeente) te Linschoten, 1728-1808, de lutherse gemeente te Woerden, 
1753 en 1782, de rooms-katholieke staties te Montfoort, 1719 en 1730-1808, te Woerden, 
1706, 1751-1779 en 1793, en te IJsselstein, 1777. 

d. beheer van bezittingen 

134. Akten van schuldbekentenis ten gunste van de buitenarmen of gemene 
huisarmen te Linschoten, 
1722, 1723, 1727, 1738, 1769, 1771, 1780, 1783 en 1810, met retroacta 1685, 
1716, 1717 en 1719, lomslag 

135. Akten van schuldbekentenis ten laste van de gemene huisarmen te Linschoten 
en ten gunste van de diakonie aldaar, 

1742,1757. 2 stukken 

e. financiële administratie 

136-137. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 
1680/1681/1682-1702/1703, 1727/1728-1755/1756, 1757/1758-1798/1799, 
1800/1801-1811/1812. 2 pakken 
136. 1680/1681/1682-1702/1703, 1727/1728-1755/1756, 1757/1758-

1774/1775; 
137. 1775/1776-1798/1799, 1800/1801-1811/1812. 

N.B.: In de rekeningen over 1680/1682-1702/1703, 1727/1728, 1729/1730-1738/1739 en 
1801/1802-1811/1812 bij de posten van ontvangst de opbrengsten van collecten 'met het 
zakje' bij begrafenissen en wegens het overluiden, met vermelding van de namen der 
overledenen 

138. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, authentieke gelijktijdige afschriften, 
1680/1681/1682-1686/1687, 1688/1689-1699/1700, 1701/1702, 1793/1794-
1796/1796, 1798/1799, 1800/1801, 1801/1802. 1 pak 

N. B. : In de rekeningen over 1680/1681/1682-1686/1687, 1688/1689-1699/1700, 
1701/1702, 1801/1802 bij de posten van ontvangst de opbrengsten van collecten 'met 
het zakje' bij begrafenissen en wegens het overluiden, met vermelding van de namen der 
overledenen. 

139-140. Bijlagen tot de rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 
1726/1727, 1739/1740, 1740/1741, 1744/1745, 1755/1756, 1757/1758-
1761/1762, 1763/1764-1773/1774, 1775/1776-1811/1812. 

2 pakken 

139. 1726/1727, 1739/1740, 1740/1741, 1744/1745, 1755/1756, 
1757/1758-1761/1762, 1763/1764-1773/1774, 1775/1776-1783/1784; 

140. 1784/1785-1811/1812. 
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N. B. : Over de jaren 1739/1740, 1740/1741,1755/1756, 1757/1758-1761/1762, 
1763/1764-1773/1774, 1775/1776-1783/1784, 1786/1787-1791/1792, 1793/1794, 
1795/1796, 1796/1797, 1798/1799, 1801/1802-1811/1812 zijn staten, met de 
opbrengsten van bij begrafenissen ten behoeve van de armen gehouden collecten 'met 
het zakje' onder vermelding van de namen der overledenen. In het gehele bestand ook 
akten van kwitantie voor het voldoen van de begraafkosten (doodskleed, maken van een 
doodkist, kerkengerechtigheid,luiden, graf maken, etc.) voor bepaalde armlastigen. 

141. Leggers van de per ingezetene omgeslagen en te ontvangen gelden wegens 
het tekort op de rekeningen over 1791, 1797 en 1810, 
1791, 1798 en 1810. 3 katernen 

142. Akte, waarbij een aantal ingezetenen van het kerspel van Linschoten door 
eigenhandige ondertekening aan het Hof van Justitie te Utrecht verzoekt om 
de armmeesters van de gemene huisarmen te gelasten aan hen een afschrift 
van de op 24 augustus 1795 gesloten rekening te overhandigen, met 
appointement waarbij de ordinaris raad F. Saxe met deze zaak wordt belast, 
1798. 1 stuk 

2. Heiligeqeestfonds 

143. Akten van schuldbekentenis ten behoeve van het heiligegeestfonds te 
Linschoten, 
1621, 1632 en 1633. 3 stukken 

144. Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, 
1616-1619. 1 omslag 

I. Onderwijs 

Akte waarbij de ambachtsheer Jan de Cupere benoemt in de door het overlijden 
van Willem van Eek ontstane vacature van secretaris, voorlezer en school
meester te Linschoten, 
1662. 

N.B.: Zie inv.nr. 19. 

Kohieren van een "settinge" of hoofdelijke omslag voor de verdeling van de 
kosten, voortvloeiende uit de bouw van een nieuw schoolhuis, over de 
ingezetenen die geen landerijen in gebruik hebben, 
1667 en 1672, aangevuld tot 1677. 

N.B.: Zie inv.nr. 52. 

Stukken betreffende de betaling van de rente en de terugbetaling van de 
hoofdsom van het voor de bouw van een nieuwe school met een nieuw school
huis van Maechien Peters van Swanick geleende kapitaal van 1350 gulden, 
1675. 

N.B.: Zie inv.nr. 53. 

145. Missive van de ambachtsheer inzake de aanstelling voor de tijd van een jaar van 
N.N. Peereboom te Goverwelle als schoolmeester en voorzanger te Linschoten, 
welke functie vacant was wegens het vertrek van Poulus Capteyn, 
1743. 1 stuk 
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Akte van overeenkomst, waarbij de ambachtsheer afstand doet van een jaarlijkse 
rente ten laste van de buren en ingelanden van Linschoten en het gerecht zich 
verbindt het schoolmeesterstraktement te verhogen, onder voorwaarde dat de 
schoolmeester ook avondschool houdt, minuut, 
z.j. [eerste helft 18e eeuw]. 1 stuk 

N.B.: Zie inv.nr. 35 

J. Toezicht op c.q. bemoeienis met het beheer van plaatselijke kerkelijke 
en geestelijke goederen 

1. kerkengoederen 

a. algemeen 

146. Akte waarbij de voormalige schout van Cattenbroek en Den Engh verklaart, dat in 
zijn ambtsperiode (1617-1642) de eigenaren van de landerijen in Cattenbroek 
tussen de Kerkweg en de Oude Vliet nooit iets hebben betaald aan de kerk of de 
pastorie van Harmeien, maar wel aan die van Linschoten, onder welk kerspel 
bedoelde landerijen behoren, met bijlage, 
1658. 2 stukken 

147. Stukken inzake de op grond van de additionele artikelen 5 en 6 van de Staats
regeling van 1798 gevorderde verdeling van de kerkelijke goederen te Linschoten 
over de verschillende gezindten, 
1798-1799. 1 omslag 

b. kerkmeesters 

148. Akten van eedsaflegging door kerkmeesters, 
1667,1668. 2 stukken 

149. Stukken inzake een omstreden verkiezing van nieuwe kerkmeesters door "het 
volk" van Linschoten en een daaraan voorafgaande, door de municipaliteit niet 
erkende verpachting van kerkenlanderijen door de oude kerkmeesters, 
1795. 1 omslag 

c. personeel 

150. Akten van instructie voor de koster (en doodgraver), die van 1683 een authentiek 
afschrift van een origineel van 1682,. 
1683, 1688. 1 omslag 

N.B.: Aan de akte van 1688 is een tarieven/ijst voor het begraven der doden toegevoegd. 

151. Missive van de ambachtsheer aan schout en kerkmeesters van Linschoten 
inzake de aanstelling van Seeger van Ingen als koster en doodgraver aldaar, 
welke betrekkingen vacant waren door het overlijden van Johannes de Koninck, 
1751. 1 stuk 
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d. kapitaal 

152. Akten van schuldbekentenis vanwege jaarrenten ten behoeve van de kerk, 
gaande uit bepaalde huizen te Linschoten, 
1656,1657. 2 stukken 

N.B.: Het betreft het huis van de gerechtsbode Jan Petersen, staande naast het 
schoolhuis achter het kerkgebouw, en dat van 'Groote Kees' oftewel Cornells 
Cornelissen Suy aan de Montfoortsche Vaart. Het stuk van 1657 is een authentiek 
afschrift van een van de stukken van 1656. 

Akte, waarbij de koster-vruchtgebruiker de jaarlijkse opbrengst van een halve 
morgen kosterieland op Cattenbroek tegen een eveneens jaarlijkse vergoeding 
van 12Vz stuiver aan het kerkenfonds afstaat, 
1683. 

N.B.: Zie inv.nr. 178. 

e. landerijen en opstallen 

153. Stukken inzake de openbare verkoop van een aantal percelen kerkenland, met 
een postactum, 
1632. 1 omslag 

N.B.: Het betreft 2V2 morgen op Den Eng h (tussen de Linschoten en de Lange 
Linschoterkade) aan Claes Aelbertssen; 3 morgen op Cattenbroek (in een weer van 4% 
morgen, waarvan de kosterie Vz morgen en de pastorie 1 morgen in eigendom heeft); 1A 
morgen in de Lagenpolder bij de Molenvliet aan Jan Janssen Eyckelboom; 1 morgen op 
Polanen; 4 hont op Heulestein (als onderdeel van een perceel van 3 morgen) aan 
Cornells van Aelst; 1 morgen in de Hogenpolder aan de schout Huybert Janssen Vlieger, 
en een erfje tussen de dijk en de Linschoten, ten oosten van de Nieuwe Vaart. 

154. Akte van rekest van ambachtsheer en kerkmeesters van Linschoten aan het Hof 
van Utrecht, waarbij zij verzoeken om autorisatie tot gerechtelijke invordering bij 
Huybert Huybertsen, schout van Polanen, van zes jaren rente vanwege 300 
gulden als restant-koopsom van een morgen land, liggende onder Polanen, door 
hem van de kerk gekocht, met goedgunstig appointement en bijlage, 
1657. 1 lias 

155. Akte, waarbij de kerkmeesters van Linschoten aan de schout, kameraar en 
gezworenen van Den Engh, representerende het gemene land en de polder 
aldaar, in erfpacht afstaan een opstal aan de oostzijde van de "uytvlieth van de 
Enghe"aan de westzijde van de Horncamp tot de Linschoter Dijk, 1581, 
authentiek afschrift uit een register ter secretarie van Montfoort, 
1659. 1 stuk 

156. Proces-verbaal wegens de opmeting van een zeker weer land, gelegen westelijk 
van de Cattenbroekerdijk en strekkende tot de Mollewetering, door Lucas de 
Hoen, landmeter te Woerden, op verzoek en ten behoeve van de ambachtsheer 
en de kerkmeesters te Linschoten, 
1660. 1 stuk 

N.B.: Dit stuk maakte in verband met de daarop geplaatste vermelding vande 
verschuldigde kosten mogelijk deel uit van de bijlagen tot de rekening. 
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157. Akten van verhuur van kerken- en kosteriehooiland onder Cattenbroek door de 
kerkmeesters van Linschoten, 
1662-1697. 1 omslag 

N.B.: In 1662 werden bedoelde landerijen nog tezamen met een morgen land, 
behorende aan het convent van Oostbroek te Utrecht, verhuurd. 

f. kerkgebouw en -toren 

158. Akte van bestek en voorwaarden, tevens akte van gunning en aanneming, van de 
gedeeltelijke herbouw en verbouwing van het kerkgebouw, eenvoudig gelijktijdig 
afschrift, 
1627. 1 katern 

N.B.: De betreffende bijlagen bij de rekening bevinden zich in inv.nr. 171. 

159. Akte, waarbij grafeigenaars en andere belanghebbenden door eigenhandige 
ondertekening verklaren in te stemmen met een omslag van de kosten, 
verbonden aan het beleggen van de kerkvloer met nieuwe blauwe stenen, 
drie per grafstede, 
1650. 1 stuk 

160. Akte van bestek en voorwaarden voor het aanbrengen van nieuwe zolders in het 
kerkgebouw en in de toren, alsmede van een vliering in de predikantswoning te 
Linschoten, met in dorso akten van opname en inspectie van het opgeleverde 
werk, 
1689. 1 katern 

161. Notariële akte waarbij de heren van Oudmunster met Otto Roeloffsz. Walburgh, 
uurwerkmaker te Utrecht, overeenkomen, dat laatstgenoemde onder zekere 
voorwaarden een uurwerk voor de toren te Linschoten zal maken en plaatsen, 
1628. 1 katern 

162. Stukken inzake het aanbrengen van een spits op de toren te Linschoten en de 
financiering van dit werk, 
1635-1636. 1 omslag 

163. Stukken inzake het herstellen en ten dele vernieuwen van de wijzerplaten aan 
en het repareren en opnieuw vergulden van de weerhaan op de toren te 
Linschoten en de financiering daarvan, 
1700-1702. 1 omslag 

164. Akten van de (meestal) jaarlijkse aanbesteding en gunning van het wieden en 
schoonmaken van de straat om het kerkgebouw op het kerkhof, 
1704-1775. 2 katernen 

g. predikantswoning 

165. Akte van rekest van de ambachtsheer aan de Staten van Utrecht, om een bedrag 
van 120 gulden te betalen, zijnde de kosten gemaakt wegens werkzaamheden 
aan de predikantswoning, welke kosten in Linschoten bezwaarlijk kunnen worden 
gedragen, met goedgunstig appointe-ment en afschriften van twee gelijkluidende 
retroacta uit 1610, 
1636. 1 omslag 
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166. Rekening van de in de jaren 1629-1631 en 1642 gedane uitgaven wegens de 
bouw van een predikantswoning, voldaan uit de opbrengst van de verkoop van 
de pastorielanderijen, met in margine akten van approbatie en van ontvangst van 
de bijlagen tot de rekening vanwege de gedeputeerden van de Staten van 
Utrecht, met bijlage, 
1643. 1 omslag 

N.B.: Zie ook inv.nrs 175 en 176. 

167. Akte van rekest van Joannes Porselius, predikant te Linschoten, aan de Staten 
van Utrecht, waarbij hij namens en ten behoeve van schout en gerechten om een 
verklaring verzoekt, dat de kosten, verband houdende met enige noodzakelijke 
reparaties aan de predikantswoning, in de gerechten, die onder de kerk van 
Linschoten ressorteren over de landeigenaars per morgen mogen worden 
omgeslagen, met goedgunstig appointement, 
1648. 1 stuk 

N.B.: Dit stuk berustte in 1688 in de "groene kist" op het huis te Linschoten; zie een 
afschrift in inv.nr. 168. 

Stukken inzake de in de jaren 1666 en 1667 onder andere plaatsgevonden 
hebbende reparatie van de predikantswoning en betreffende de financiering 
van onder andere dit werk, 
1665-1696. 

N.B.: Zie inv.nr. 168. 

Akte van bestek en voorwaarden voor onder andere het aanbrengen van een 
vliering in de predikantswoning te Linschoten, met in dorso akten van opname en 
inspectie van het opgeleverde werk, 
1689. 

N.B.: Zie inv.nr. 160. 

h. schoolhuis 

168. Stukken inzake de in de jaren 1666 en 1667 plaatsgevonden hebbende bouw 
van een nieuw schoolhuis en de reparatie van de predikantswoning, tevens 
betreffende de financiering van deze werken, 
1665-1696. 1 pak 

N.B.: Hierbij bevinden zich - in verband met de uitzetting van een omslag naar rato van 
de aantallen morgens over de landeigenaren in de verschillende gerechten - stukken 
betreffende de parochie- of kerspelgrenzen. 

/'. financiële administratie 

169. Kerkenrekening, gelijktijdig uittreksel, 
1580/1581/1582/1583. 1 stuk 

170. Kerkenrekeningen van ontvangsten en uitgaven, die van 1794 en 1795 
eenvoudige, de andere authentieke gelijktijdige afschriften, 
1791, 1792, 1794, 1795, 1798, 1799 en 1804. 1 omslag 

171. Bijlagen tot de kerkenrekeningen, met hiaten, 
1627/1628-1632/1633, 1658-1699. 1 omslag 
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172. Proces-verbaal van de door de schout en bode van Linschoten aan de kerk
meester Leendert Cornelissen Spruijt gedane insinuatie en het daarop ontvangen 
antwoord, om op een bepaalde dag alsnog rekening en verantwoording af te 
leggen inzake de inkomsten en uitgaven van de kerk, 
1669. 1 stuk 

173. Tarievenlijst voor het overluiden en begraven van de doden, 
z.j. [eerste kwart 19e eeuw?]. 1 stuk 

174. Akten, door de koster geëxtraheerd uit het doodboek, inzake begravingen in 
de jaren 1786, 1796 en 1800, 
1811. 1 omslag 

N.B.: Het is onduidelijk tot welk doel de extracten zijn vervaardigd. 

2. pastoriegoederen of pastoralia (de cure) 

175. Stukken inzake de openbare verkoop van acht morgen pastorieland, gelegen op 
Cattenbroek tussen de Cattenbroekerdijk en de Cattenbroekerkade, aan Anthonis 
Heijndricks, om mede uit de opbrengst daarvan de bouw van een predikants
woning te bekostigen, 
1629. 1 omslag 

176. Stukken inzake de (wegens het door de hogere kosten ontstane financiële tekort 
bij de bouw van een predikantswoning) noodzakelijk geworden openbare verkoop 
van nog twee percelen pastorieland, gelegen op Rapijnen, 
1630. * 1 omslag 

N.B: Het betreft 2K morgen land tussen de Rapijnsewetering en de Nieuwe Vaart aan 
Cornells Willemsen en 3 morgen, mede aldaar, aan Jan Jacobsen Poolen. 

3. vicariegoederen 

177. Staat van hetgeen door de ontvanger van de gebeneficieerde goederen in het 
land van Utrecht is ontvangen aan uitgangen van de vicarie op het (voormalige) 
onze-lievevrouwenaltaar in het kerkgebouw te Linschoten, 
1634. 1 stuk 

4. kosteriegoederen of kosteralia 

Akten van verhuur van kosteriehooiland onder Cattenbroek door de kerkmeesters 
van Linschoten, 
1662-1669. 

N.B.: Zie inv.nr. 157. 

178. Onderhandse akte van overeenkomst, waarbij de koster-vruchtgebruiker de jaar
lijkse opbrengst van een halve morgen kosterieland op Cattenbroek tegen een 
eveneens jaarlijkse vergoeding van 12/4 stuiver aan het kerkenfonds afstaat, 
1683. 1 stuk 
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K. Toezicht op jacht en visserij 

179. Akten van de ter secretarie verrichte inschrijving van door eigenaars van land en 
van viswater in de gemeente Linschoten en de daarbij behorende districten aan 
particulieren afgegeven akten van verleend consent tot jagen, vissen en vogelen, 
1800-1802. 1 omslag 

L. Betrekkingen met de besturen van aangrenzende steden en dorpen 

180. Stukken inzake een door de gerechten van Linschoten, Mastwijk, Polanen, 
Schagen & Den Engh, Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk, Wulverhorst, 
Kromwijk en de Linschoter Haar, de Vlooswijken, Willeskop, Kort-Heeswijk, 
Blokland, Hoenkoop, Dijkveld en Râtelés, Oukoop en Diemerbroek en tevens 
Papekop in 1773 door tussenkomst van de maarschalk van Montfoort vanwege 
de Staten van Utrecht met het stadsbestuur van Montfoort gesloten overeen
komst van afkoop, waardoor de inwoners van deze gerechten worden ontslagen 
van hun verplichting de impost op de waag en waaggeld te betalen voor 
goederen die ze buiten de provincie brengen, 
1773, 1773/1774, 1796 en z.j. [laatste kwart 18e eeuw]. 1 omslag 

M. Betrekkingen met het G root-Waterschap van Woerden en het 
Hoogheemraadschap Rijnland 

181. Akte van een in appel door het Hof van Utrecht gewezen vonnis in een geschil 
tussen het Groot-Waterschap van Woerden, vertegenwoordigd door de schout 
van Linschoten c.s. enerzijds, en Peter Gerrits Luijt anderzijds, waarbij laatstge
noemde veroordeeld wordt tot het stellen van borg voor de voldoening van 
hetgeen volgens een niet nader genoemd bestek nog ontbreekt, eenvoudig 
gelijktijdig afschrift, 
1663. 1 stuk 

182. Naamlijst van gezinshoofden te Linschoten, bij wie een bepaald aantal tewerk-
gestelden aan de Kromwijkerdijk (?), afkomstig uit Berkel, Naaldwijk, Pijnacker, 
"Vrijman"(Vrijenban?), Schipluiden en Maasland is ondergebracht, 
1675. 1 stuk 

N.B.: De doorbraak van de Spaarndammer Dijk in 1675 zou tot gevolg hebben gehad, 
dat Rijnland, Delfland en Schieland in de jaren 1675-1680 onder andere betrokken 
waren bij de versterking van de Kromwijkerdijk tussen de Oude Rijn en de Linschoten 
(Th.F.J.A. Dolk, Geschiedenis van het Hoogheemraadschap Delfland ('s-Gravenhage, 
1939)p.522en524).. 

N. Betrekkingen met het gewestelijk bestuur 

1. algemeen 

183. Publicaties van de te houden ridderschouw over alle heerwegen in opdracht van 
de Staten van Utrecht, gepubliceerd door de secretaris van het gerecht 
Linschoten, 
1674,1675. 2 stukken 

N.B: Het stuk uit 1675 gedrukt, met handschriftelijke aanvullingen. 
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184. Memorie inzake het op last van commissarissen van de Staten van Utrecht aan
zeggen van enige personen, dat zij zich op een bepaalde dag en tijd bij het 
gerechtshuis zullen vervoegen, om te worden gehoord in een aantal zaken, 
het gewest betreffende, 
1697. 1 stuk 

185. Akte van rekest van schout en schepenen aan de gedeputeerden van de Staten 
van Utrecht, om de kosten van het opnieuw bestraten van de dorpsstraat, 
waarschijnlijk als onderdeel van de intercommunale heerweg, naar rato over de 
eigenaars van de aanliggende huizen te mogen omslaan en om de jaarlijkse 
schouw van de straat te mogen verzetten van juni naar november, met goed
gunstig appointement en minuut van de betreffende akte, 
1740. 2 stukken 

2. als bezitters en bestuurders van het burqgraafschap van Montfoort 

N.B.: Zie ook inv.nr. 4, jg. 1797, p. 9-12 (reglement op het veer van Montfoort op 
Amsterdam). 

186. Akte van rekest van het gemeentebestuur van Linschoten aan de commissa
rissen tot de administratie der financiën over het voormalig gewest Utrecht om 
vrijstelling van de betaling van de door de maarschalk van stad en lande van 
Montfoort aan Arie Brouwer, kastelein in de herberg "De Lindeboom", opgelegde 
geldboete wegens overtreding van een resolutie uit 1788 van de gedeputeerden 
van de Staten van Utrecht, met goedgunstig appointement, 
1800. 1 stuk 

3. inning en overdracht van de bovenplaatselijke belastingen 

a. algemeen 

187. Stukken inzake de door schout en gerechten tegen Johan Webster, Engels 
koopman te Amsterdam en heer van Cattenbroek en Wulverhorst, voor de 
gedeputeerden van de Staten van Utrecht en voor het Hof van Utrecht gevoerde 
procedures betreffende de betaling van diens aandeel in de quotisatie van de 
personele belastingen te Linschoten, 
1639-1645, 1660-1668. 1 omslag 

188. Akten van rekest van de voormalige schout Johan van Asperen aan de gedepu
teerden van de Staten van Utrecht om zijn gijzeling te doen beëindigen, waarin hij 
wegens het niet tijdig voldoen van de door het gerecht geïnde en aan het gewest 
verschuldigde belastingen is geplaatst, twee stukken met appointement, 
1675. 3 stukken 

189. Akte van rekest van de schout van Linschoten, Dijkveld en Wulverhorst aan de 
Staten van Utrecht, waarin hij verzoekt mede te delen, hoe te handelen met 
degenen die achterstallig zijn in het betalen van de generale heffingen, zoals 
het familiegeld, minuut met bijlage, 
z.j. [1681]. 2 stukken 
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190. Missives van de Staten van Utrecht aan het gerecht, waarin gevorderd wordt 
om de bij de ingezetenen geïnde quota in de verschillende heffingen te voldoen, 
met aantekeningen van de verrichte betalingen, 
1709-1711. lomslag 

N.B.: Hierbij een stuk uit 1710, dat tevens betrekking heeft op Polanen en Vlooswijk. 

191. Akte van rekest vanwege de gerechten van Linschoten & Mastwijk, Polanen, 
Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk en Schagen en Den Engh aan de 
Staten van Utrecht, waarbij zij verzoeken om vrijstelling van alle personele lasten 
over 1743, 1744 en 1745 en van het hoorngeld over 1745, daar de inwoners van 
de genoemde gerechten - onder andere door de wateroverlast van 1739, de 
daaropvolgende strenge winter van 1740, een muizenplaag in 1742 en rundvee-
sterfte in 1744 en 1745 - tot armoede vervallen zijn en de bedoelde lasten niet op 
kunnen brengen, 
1746. 1 stuk 

b. gecombineerde heffingen 

192-203.. Kohieren van door de ingezetenen verschuldigde belastingen, met 
aantekeningen dat het verschuldigde is voldaan. 
1778, 1793, 1794, 1802-1810. 12 delen 

192. 1778; 198. 1805 
193. 1793; 199. 1806 
194. 1794; 200. 1807 
195. 1802; 201. 1808 
196. 1803; 202. 1809 
197. 1804; 203. 1810. 

N.B.: In de jaargang 1778 voorin een alfabetische index op de voornamen van de 
belastingplichtigen en in de overige op de achternamen. In de kohieren van 1793,1794 en 
van 1802-1810 achterin een borderel op de inhoud, ingedeeld naar de verschillende 
soorten belastingen. Die van 1794 ligt los in het betreffende deel. Het betreft een groot 
aantal belastingen en heffingen. Achterin inv.nr 193 bevindt zich tevens een kohier van 
het Woerdens morgengeld over 1791 en 1792. 

204. Kohier van door de ingezetenen te betalen belastingen, met aantekeningen dat 
het verschuldigde is voldaan, 
1811. 1 deel 

N.B.: Voor de afdeling van een bepaald gerecht bevindt zich steeds een alfabetische 
index op de achternamen. Achterin bevindt zich een borderel op de inhoud, ingedeeld 
naar de verschillende soorten belastingen. Het betreft een groot aantal belastingen en 
heffingen, zoals het Rijnlands en het Woerdens morgengeld, het haardstedengeld, het 
molengeld en de buur- of dorpslasten. 

205. Stukken betreffende de verlening van vrijstelling van de betaling van het enkel 
en het dubbel huisgeld en van het haardstedengeld voor bepaalde percelen, 
1768 en z.j. [circa 1770]. 3 stukken 

206. Kohieren van het enkel en dubbel huisgeld en het haardstedengeld, met bijlage, 
1771 en z.j. [circa 1770]. 1 omslag 

N.B.: Het ongedateerde stuk is een minuut. 
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c. oudschildgeld en verponding 

207. Stukken betreffende geschillen met de omringende gerechten terzake van de 
quotisatie over de landerijen, in gebruik bij personen, woonachtig buiten het 
gerecht, 
1645-1660. 1 omslag 

208-212. Leggers van de landerijen onder Linschoten en IJsselveld, met perceelsgewijze 
vermelding van de eigenaars en gebruikers en het verschuldigde oudschildgeld, 
opgesteld naar (de indeling van) het derde deel van het "Oudschiltboecke van 
den Nederquartier 's landts van Utrecht" van 1599, in 1600 berustende onder de 
gedeputeerden van de Staten van Utrecht, aangevuld met geactualiseerde 
gegevens, 
1600 , 1686, 1696, 1706 en 1716. 5 katernen 

208. 1600 
209. 1686 
210. 1696 

211. 1706; 
212. 1716. 

213-222. Leggers van de landerijen onder Linschoten & Mastwijk met perceelsgewijze 
vermelding van de eigenaars (en gebruikers) en het verschuldigde oudschildgeld, 
opgesteld naar (de indeling van) het derde deel van het "Oudschiltboecke van 
den Nederquartier 's landts van Utrecht" van 1599, in 1600 berustende onder de 
gedeputeerden van de Staten van Utrecht, aangevuld met geactualiseerde 
gegevens, 
1726, 1736, 1746, 1756, 1766, 1776, 1786, 1796. 10 delen 

213. 1726 
214. 1736 
215. 1746 
216. 1756 
217. 1766 

218. 1776; 
219. 1786; 
220. 1796, eerste exemplaar; 
221. 1796, tweede exemplaar; 
222. 1796, eenvoudig afschrift. 

Leggers van de landerijen onder IJsselveld met perceelsgewijze vermelding 
van de eigenaars en gebruikers en het verschuldigde oudschildgeld, opgesteld 
naar (de indeling van) het derde deel van het "Oudschiltboecke van den 
Nederquartier 's landts van Utrecht" van 1599, in 1600 berustende onder de 
gedeputeerden van de Staten van Utrecht, aangevuld met geactualiseerde 
gegevens, 
1725, 1736, 1746, 1756, 1766, 1776,1786, 1796 

N.B.: Zie archief gerecht Cattenbroek, inv.nrs. 100-109. 

223. Resoluties van een onder de Rapijnse molen gehouden vergadering van ingelan
den en landgebruikers in het gerecht van Linschoten, waarbij deze -wegens de 
slechte economische toestand - besluiten, dat de schout, zo mogelijk samen met 
de schouten van de andere kleine gerechten in het district, bij de Staten van 
Utrecht om vrijstelling van betaling van het oudschildgeld zullen verzoeken, met 
naamlijst van landbezitters onder vermelding van de oppervlakte van het 
betreffende landbezit, een overzicht van het aantal morgensper gerecht en een 
eenvoudig afschrift van de akte van rekest in deze zaak, zoals ingediend door 
schout, schepenen, landgebruikers en ingezetenen van Blokland, 
1669. 1 katern 
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224. Kohier van de verponding, 
1806. 1 katern 

d. huisgeld 

225. Stukken inzake een door schout en geburen van Mastwijk tegen Gerardt Dircksz. 
Ruyven of Ruwen op Mastwijk voor de gedeputeerden van de Staten van Utrecht 
gevoerde procedure inzake diens vermeende wanbetaling in de quotisatie van 
het huisgeld en zijn daarop gevolgde gijzeling en het verweer, 
1653-1656. 1 omslag 

226. Kohier van het enkel huisgeld, in drievoud, eenvoudige gelijktijdige afschriften, 
1693. 3 stukken 

N.B.: Op één exemplaar in margine aantekeningen betreffende het verloren gaan van 
bepaalde huizen door storm, afbraak of anderszins. 

227'. Kohier van het extraordinaris of dubbel huisgeld, in tweevoud, eenvoudige 
gelijktijdige afschriften, 
1694. 2 stukken 

N.B.: Op één exemplaar in margine aantekeningen betreffende afschrijving van 
objecten. 

228. Staten, vermeldende de voor of na 1723 nieuwgebouwde huizen, die niet 
voorkomen op het kohier van het huisgeld, 

1772 en z.j. [circa 1770?]. 2 stukken 

N.B.: Het ongedateerde stuk heeft tevens betrekking op Schagen en Den Engh. 

e. haardsteden- en ovengeld 
229. Kohier van het haardstedengeld, in viervoud, eenvoudige gelijktijdige afschriften, 

1715. 1 omslag 

N.B.: Op twee exemplaren in margine latere aantekeningen (tot 1756) betreffende 
wisselingen van eigenaar en afschrijving van bepaalde objecten. 

f. belastingen op deuren en vensters 

230. Kohier van de belasting op deuren en vensters, ondertekende minuut, 
1812. 1 katern 

N.B.: Op voorgedrukt model met kolomindeling in de Franse taal. 

g. logiesgeld 

231. Akte van rekest van schouten en gerechten van Linschoten, Cattenbroek en 
Polanen aan de gedeputeerden van de Staten van Utrecht om in het vervolg 
niet langer gezamenlijk, maar afzonderlijk in het logiesgeld te worden gequoti-
seerd, 1644, met goedgunstig appointement, 1645, en retroactum, 1628, 
authentieke afschriften, 
1670. 3 stukken 
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h. familiegeld en hoofdgeld 

232. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven wegens de heffing van het familiegeld 
en kohieren van de omslag over de verschillende huisgezinnen, 
1676, 1678-1686 en 1688-1696. 1 pak 

N.B.: Vanaf 1691 twee rekeningen per jaar van de met ingang van dat jaar ingevoerde 
halfjaarlijkse heffingen. Over de jaren 1679-1686, de beide heffingen van 1693 en de 
tweede heffing van 1696 is tevens een authenthiek (vrijwel) gelijktijdig afschrift aanwezig; 
over de jaren 1688-1692 (tweede heffing) en 1694 zijn tevens twee authentieke (vrijwel) 
gelijktijdige afschriften aanwezig. 

233. Kohieren van het familiegeld met opgave van de bij de heffing ontstane onkosten, 
1703-1724. 1 pak 

N.B.: De exemplaren van 1703-1706 en 1711 zijn eenvoudige afschriften.Over de jaren 
1703-1719 zijn er per jaar steeds twee kohieren, namelijk die van de eerste en die van de 
tweede heffing. 

234. Leggers van de huizen en landerijen in het gerecht, in eigendom bij personen en 
instanties van buiten het gewest Utrecht, opgemaakt door schout en gader-
meester in verband met de heffing van het familiegeld, ondertekende minuten, 
met bijlagen (1699, 1706, 1707, 1709, 1710, 1712-1715), 
1684, 1686, 1690-1693,1695, 1697, 1699, 1702-1706, 1708-1709, 1711-1715, 
1718, 1719. 1 omslag 

235. Akte van rekest van schout en gerechten van Linschoten aan de Staten van 
Utrecht, waarbij ze verzoeken om afschrijving van een door vertrek en overlijden 
niet te innen bedrag van 120 gulden 12 stuiver in de heffing van het familiegeld 
over 1675, 
z.j. [1677]. 1 stuk 

236. Stukken inzake wegens overlijden, insolventie of anderszins af te schrijven 
posten in de heffing van het familiegeld en de daardoor ontstane vermindering 
van de opbrengst over de jaren 1675-1702, 
z.j. [opgemaakt circa 1685 en verder bijgehouden vanaf circa 1695]. 

1 omslag 

237. Akte van rekest van de schout van Linschoten en Polanen aan de Staten van 
Utrecht om vermindering van de aanslag in het familiegeld en het extraordinaris 
middel op de landerijen over 1685 met 908 gulden 10 stuiver wegens de 
oninbaarheid van dit bedrag ten gevolge van weigering, insolventie, overlijden en 
vertrek, met bijlage, 
z.j. [1687]. 1 omslag 

N.B.: Een tweede exemplaar met de bewijsstukken werd ingediend bij de "Camer van 
Finantie" van de Staten van Utrecht. 

238. Naamlijst van de inwoners van het gerecht met vermelding van hun beroep en 
- indien van toepassing - het aantal morgens land, dat men als eigenaar, dan 
wel als huurder in gebruik heeft, ondertekende minuut, 
1689. 1 stuk 

N.B.: Waarschijnlijk opgesteld in verband met de heffing van het familiegeld. 
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239. Akte, waarin het gerecht van Linschoten aan de Staten van Utrecht een 
verklaring aflegt in verband met een bij dat college door Jacob Janssen Vlieger 
en diens vrouw Cornelia van Brienen ingediend rekest, waarin zij stellen ten 
onrechte in het familiegeld te zijn aangeslagen, minuut, 
z.j. [circa 1706]. 1 stuk 

240. Stukken inzake een door de Staten van Utrecht aan een enige gerechten, 
waaronder Linschoten & Mastwijk, op verzoek verleende vermindering van 
het opgelegde quotum in het familiegeld, met bijlagen 
1709 en 1710. lomslag 

N.B.: De bijlagen zijn eenvoudige afschriften van (ten dele oudere) stukken, soortgelijke 
kwesties ook elders in het gewest Utrecht betreffende. 

i consumptiegeld 

241-243. Akten van quotisatie, tevens kohieren van de te innen belasting op de 
verschillende consumptiegoederen, met akten van approbatie in capite vanwege 
de Staten c.q. het departementaal bestuur van Utrecht, 
1748/1749-1765/1766, 1767/1768-1805. 3 pakken 

241. 1748/1749-1765/1766; 
242. 1767/1768-1788/1789; 
243. 1789/1790-1805. 

j. belastingen op dienstboden, rijpaarden, hoornvee, etc. 

244-249. Kohieren van de belasting op het hoornvee, de met hennep bezaaide landerijen, 
de boomgaarden, de dienstboden en de paarden onder Linschoten, Mastwijk, 
Polanen, Schagen & den Engh met de Beide Vlooswijken, Cattenbroek en de 
Uiterdijken van Mastwijk, Wulverhorst, Kromwijk en de Linschoter Haar, met 
aantekening van de ontvangen betalingen en, over 1794, 1802 en 1806, enkele 
ingevoegde bijlagen, 
1793, 1794, 1802, 1804-1806. 6 delen 

244. 1793 
245. 1794 
246. 1802 

247. 1804; 
248. 1805; 
249. 1806. 

250. Kohieren van de impost op landerijen, bezaaid met hennep en vlas, en op de 
boomgaarden, concepten., 
1793, 1794, 1802-1805. 1 omslag 

N.B.: Het kohier over 1805 in tweevoud. 

251. Kohieren van het dienstbodengeld, concepten met bijlage, 
1793/1794, 1794/1795, 1802/1803-1805/1806. 1 omslag 

N.B : Het kohier over 1805/1806 in tweevoud. 

252. Kohieren van de impost op de rijpaarden, concepten met bijlagen, 
1793/1794, 1794/1795, 1802/1803, 1803/1804 en 1804/1805. 

1 omslag 
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253. Kohieren van het hoorngeld en, over 1803-1805, tevens van de verhoging, 
minuten, 
1793, 1794 en 1802-1805. 1 omslag 

N.B.: Het kohier van 1805 in tweevoud. 

254 Akte van kwitantie voor de vanwege de gerechten onder Linschoten aan de 
ontvanger van het klein-zegel te Utrecht afgedragen gelden, betrekking 
hebbende op de impost op het rundvee, door veehouders verschuldigd 
ingevolge publicatie van het Uitvoerend Bewind d.d. 1799, december 26, 
1800. 1 stuk 

255. Kohier van een belasting op de eigendom van rundvee in de mairie Linschoten, 
inclusief Snelrewaard, Schagen & Den Engh, Achthoven, Cattenbroek en de 
Uiterdijken van Mastwijk, Polanen, Wulverhorst en Vlooswijk, 
1812. 1 katern 

k. gemaal en klein-zegel 

256. Processen-verbaal, c.q. leggers van de verdeling en vaststelling door de 
schouten en daartoe gecommitteerde schepenen van de gerechten, 
ressorterende onder de molen van Linschoten van de verdeling of omslag 
van de belastingen op het gemaal en het klein-zegel en de daarbij behorende 
verhogingen en onkosten over de betreffende gerechten over de jaren 
1690/1691-1693/1694, 1718/1719-1721/1722, 1733/1734,1735/1736 en 
1737/1738-1747/1748, eenvoudige gelijktijdige afschriften, 
1690-1693, 1718-1721, 1733, 1735, 1737-1747. 1 omslag 

N.B.: Onder de molen van Linschoten ressorteerden ten aanzien van de quotisatie van 
het (recht op het) gemaal en het klein-zegel de gerechten van Linschoten, Polanen en de 
Linschoter Haar, Wulverhorst, Kromwijk, de Vlooswijken, Papekop en Diemerbroek, Den 
Engh en Oukoop. Het stuk over 1739/1740 is incompleet overgeleverd. De stukken vanaf 
1733/1734 zijn naar de vorm eerder leggers. 

257. Stukken betreffende de vaststelling en inning van de omslag op het gemaal en 
het klein-zegel over de gerechten, ressorterende onder de korenmolen van 
Linschoten, te voldoen aan de Staten van Utrecht, met hiaten, 
1693-1745. 1 pak 

N.B.: Onder de molen van Linschoten ressorteerden ten aanzien van de quotisatie van 
het (recht op het) gemaal en het klein-zegel de gerechten van Linschoten, Cattenbroek 
en de Uiterdijken van Mastwijk, Polanen, Wulverhorst ca., Kromwijk, de Beide 
Vlooswijken, Papekop & Diemerbroek, Schagen & Den Engh en Oukoop. 

258. Processen-verbaal, c.q. leggers van de verdeling en vaststelling door de 
schouten en daartoe gecommitteerde schepenen van de gerechten, 
ressorterende onder de molen van Heeswijk van de omslag of repartitie van 
de belastingen op het gemaal en het klein-zegel en de daarbij behorende 
verhogingen en onkosten over de betreffende gerechten over de jaren 
1692/1693, 1693/1694, 1696/1697, 1698/1699-1708/1709 en 1711/1712-
1741/1742, 
1692, 1693, 1696, 1699-1708, 1711-1721, 1723-1725, 1727, 1728 en 
1730-1741. 1 pak 
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N.B.: Aan de hand van aangetroffen dorsale aantekeningen op een aantal stukken is 
geconcludeerd dat dit de exemplaren van (Linschoten en) Mastwijk zijn. Onder de molen 
van Heeswijk ressorteerden de gerechten Heeswijk, Mastwijk, Achthoven, Cattenbroek, 
Blokland, Willeskop, Dijkveld, Rateles en Hoenkoop. 

259. Akten van uitzetting en omslag over de belastingplichtigen van de belasting van 
het gemaal en het klein-zegel, met vermelding van de in verband daarmede te 
maken onkosten, met (in capite op het voorblad) akten van approbatie vanwege 
de gedeputeerden van de Staten van Utrecht, 
1725, 1726, 1728-1746. 1 pak 

260. Akten van uitzetting en omslag over de belastingplichtigen te Mastwijk van de 
belasting van het gemaal en het klein-zegel met vermelding van de in verband 
daarmede te maken onkosten, met (in capite het voorblad) akten van 
approbatie vanwege de gedeputeerden van de Staten van Utrecht, 
1689, 1691-1693, 1695-1701, 1703-1705, 1707, 1709, 1711-1724, 1726, 
1728-1738, 1740, 1742-1744, 1746 en 1747. 1 pak 

261. Akten van overeenkomst met de verschillende bakkers in het gerecht inzake de 
afkoop van de door hen verschuldigde impost op het gemaal en het klein-zegel, 
1744-1747. 1 omslag 

/. collatérale successie 

262. Stukken betreffende verrichte taxaties van onroerend goed in verband met 
heffingen in het kader van de collatérale successie, 
1799,1801. lomslag 

263. Akten van taxatie, opgemaakt in verband met de aangifte voor de heffing van 
de 20e en 40e penning, getekende minuten, 
1739-1808. 1 pak 

264. Halfjaarlijkse repertoria op de gepasseerde transporten van onroerend goed, 
hypothecaire inschrijvingen en sterfgevallen binnen het gerecht, opgemaakt in 
verband met de heffing van de 20e en 40e penning, met hiaten van een halfjaar, 
1708-1709, 1711-1713, 1715, 1719-1721. 1 omslag 

N.B.: Voor wat betreft de sterfgevallen met vermelding van de namen, begraaf data en 
de nagelaten betrekkingen van de overledenen. Het stuk uit 1721 heeft tevens betrekking 
op de gerechten van Polanen,Vlooswijk,Schagen & Den Engh. 

m. liberale gifte 

265. Kohier van te ontvangen gelden wegens de van de inwoners in vier termijnen 
gevorderde "liberale gifte", geheven op grond van het plakkaat van de Staten van 
Utrecht d.d. 1748 (lees: 1747?) november 8 met in de meeste gevallen 
vermelding van de namen der gezinsleden en vermelding van ontvangen 
betalingen, met bijlagen, 
1748. 1 omslag 
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n. overige belastingen 

N.B.: Zie ook inv.nr. 1 (anno 1664). 

266. Stukken betreffende een heffing van 114 % over de jaarlijkse inkomens van 
meer dan 400 gulden, 
1752, 1754 en z.j. [1754]. 1 omslag 

N.B.: Het stuk uit 1754 heeft tevens betrekking op de gerechten Schagen en Den Engh 
en Polanen. 

267. Stukken betreffende de heffing van de 100e penning in de gerechten Linschoten, 
Mastwijk, Schagen & den Engh en Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk, 
1793, 1794 en z.j. [1793, 1794]. 1 omslag 

N.B.: In deze aangelegenheid traden de genoemde gerechten gezamenlijk op. Hierbij 
ook oproepingsbiljetten voor de ingezetenen, om te verschijnen voor de commissarissen 
van de honderdste penning uit 1793, tevens dienend als (ten dele) ingevulde vragen
lijsten met betrekking tot de welstand en burgerlijke staat. Waarschijnlijk zijn de genum
merde lijsten, waarvan slechts van een beperkt aantal de vragen zeer ten dele zijn 
beantwoord, ter zitting weer ingeleverd. 

268. Kohier van de achtjarige en van de vijfentwintigjarige heffing, met bijlagen, 
1803-1804. 1 omslag 

269. Stukken betreffende de inning van de voor het gerecht vastgestelde quote in de 
belasting van de 3.000.000 gulden, 
1808, 1809. 1 omslag 

270. Kohier van de belasting op het personeel en het meubilair, ondertekende minuut, 
1812. 1 katern 

N.B.: Op voorgedrukt model met kolomindeling in de Franse taal. 

271. Kohier van de belasting op de ongebouwde eigendommen, ondertekende minuut, 
1812. 1 katern 

N.B.: Op voorgedrukt model met kolomindeling in de Franse taal. 

o. gewestelijke in- en uitvoerrechten 

272. Naamlijsten van personen, die schapen hebben gestald en die schapenmest naar 
buiten de provincie hebben verkocht in de jaren 1762/1763-1768, opgemaakt 
ingevolge resolutie van de Staten van Utrecht van 1762 maart 5, deels minuten 
en deels tweede exemplaren, met bijlagen, 
1762-1769. 1 omslag 

N.B.: De lijsten van 1762/1763, 1765, 1767 en 1768 hebben tevens betrekking op 
Schagen & den Engh. 
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0. Betrekkingen met de Generaliteit 

1. bestuursinrichting 

273. Akte, waarbij 38 stemgerechtigde burgers van Linschoten & Mastwijk door 
eigenhandige ondertekening verklaren in te kunnen stemmen met het houden 
van 'volksvergaderingen', 
1795. 1 stuk 

274. Stukken inzake een in het schoolhuis te Linschoten door de zogenoemde grond
vergadering gehouden stemming over het ontwerp van de "Staatsregeling voor 
het Bataafsche Volk", 1798 en z.j. [1798], met naamlijst van stemgerechtigden 
onder vermelding van hun leeftijd, 
1798, aangevuld 1801. 1 omslag 

N.B.: Betreft de grondvergadering nummer 70. Hierbij ook een naamlijst van stem
gerechtigden met vermelding van hun leeftijd. 

275. Staat, houdende de door 73 burgers eigenhandig ondertekende belofte van trouw 
aan de constitutie, met een gedeeltelijk voorgedrukt, maar op de daarvoor 
bestemde plaatsen niet aangevuld stuk, houdende de tekst van een door schout 
en gerecht te nemen besluit in deze, voortvloeiende uit artikel 24 paragraaf 5 van 
de Staatsregeling, 
z.j. [1803]. * 2 stukken 

2. uitgeschreven geldleningen 

276. Staat van de inschrijvingen op de vrijwillige geldlening van 1795 in het district 
Linschoten, 
1795. 1 stuk 

N.B.: De staat vermeldt slechts één inschrijving van vijftig gulden. 

271. Circulaire van de municipaliteit, handelende in opdracht van het Uitvoerend 
Bewind der Bataafsche Republiek, geadresseerd aan Harme Gersie, om deel te 
nemen in een lening ter hoogte van één procent van diens bezittingen, 
grotendeels voorgedrukt, 
1798. 1 stuk 

N.B.: Mogelijk kon het stuk niet worden uitgereikt en is het daardoor bij de administratie 
blijven berusten. 

P. Landsverdediging 

N.B.: Voor een lijst van inkwartiering van honderd man Hollandse militairen bij de ver
schillende gezinnen in de diverse gerechten in 1797, zie inv.nr. 4, anno 1797, p. 33-37. 

278. Stukken inzake het in opdracht van de gedeputeerden van de Staten van Utrecht 
en de gecommitteerden voor de defensie van de Staten van Holland en West-
Friesland aan de Hollandsche Waterlinie uitgevoerde grondwerk, 
1787. 2 stukken 
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279. Akte inzake het graven van een vletsloot door enige landerijen bij de rivier de 
Linschoten, dienend voor de afvoer van ten behoeve van de verbetering van de 
Hollandsche Waterlinie afgegraven gronden, eenvoudig (vrijwel) gelijktijdig 
afschrift, 
1791. 1 katern 

280. Naamlijst van lotelingen voor de conscriptie van de jaargang 1809 in het kanton 
Woerden van het arrondissement Utrecht, eenvoudig gelijktijdig afschrift, 
1809. 1 katern 

N.B.: In de Franse taal. 

GEDEPONEERDE C.Q. AFGEDWAALDE (FRAGMENT-) ARCHIEVEN EN 
STUKKEN VAN FAMILIES EN PERSONEN, AANGETROFFEN IN HET 
ARCHIEF VAN HET GERECHT LINSCHOTEN & MASTWIJK 

1. Johan van Asperen 

281. Stukken van Johan van Asperen, schout van Linschoten, in zijn hoedanigheid 
van medevoogd over Sophia van Asperen, onmondig en innocent kind van wijlen 
Lambert van Asperen en Judith van Bijlert, en, in verband daarmede, als borg 
voor Geurt Spreuwers en zijn vrouw Christina van Asperen, 
1665. 3 stukken 

2. Bos 

281. Onderhandse akte van schuldbekentenis ten bedrage van 50 carolusgulden, 
vanwege Hendrick Janz. van Nesch aan en ten behoeve van Jan Hendrickse Bos 
te Linschoten, 
1617. 1 stuk 

3. Anthonie van Dam 

a. ingekomen stukken 

283. Ingekomen stukken bij Anthonie van Dam, 
1794, 1806. 1 omslag 

284. Ingekomen brieven van A. van Haeften te Montfoort bij Anthonie van Dam als 
mede-heemraad van het waterschap van de (Hollandsche) IJssel, 
1800, 1802, 1804, 1805 en 1807-1809. 1 omslag 

285. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken bij en van Anthonie van Dam als 
kameraar van het Zandpad langs de Hollandsche IJssel naar Montfoort, 
1801,1808. 3 stukken 
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b. overige stukken 

286. Stukken betreffende door Anthonie van Dam ten behoeve van derden, instanties 
zowel als personen, voorgeschoten, ontvangen of betaalde gelden, 
1790, 1793-1799 en z.j. [1811 ]. 1 omslag 

N.B.: Van Dam verkocht als schout van ünschoten verschillende goederen en ontving 
daarvoor van de verkopers de koopsom; de meeste stukken hebben op afrekeningen 
betrekking. 

287. Register van door Anthonie van Dam ten behoeve van verschillende personen 
gekochte en verkochte effecten, 
1801-1802. 1 omslag 

N.B.: Van Dam was kennelijk ook commissionair in effecten. 

288. Notariële akte van een schuldbekentenis, groot 510 gulden, ten gunste van 
Anthonie van Dam als rentmeester van het vroegere kapittel van Oudmunster, 
inmiddels behorende tot de staatsdomeinen, en ten laste van G. van Zijl te 
Vianen vanwege hetgeen nog resteert van de pachtsom van de in 1808 gepachte 
grove tienden onder Vianen, 
1811. 1 katern 

289. Notariële akte van een schuldbekentenis onder voorwaarden, groot 600 gulden, 
wegens de restant-koopsom van tienden en gedane voorschotten en onkosten 
ten gunste van de heer Anthonie van Dam te Utrecht als particulier en ten laste 
van C. de Leeuw, landbouwer onder Everdingen, met bijlagen, 
1812. 1 omslag 

N.B.: Tweetalig, zowel in het Frans als in het Nederlands. 

290. Stukken betreffende ontstane geschillen tussen de pachters van de hennep-
tienden van de staatsdomeinen, afkomstig van het kapittel van Oudmunster te 
Utrecht, en daardoor tussen Anthonie van Dam als rentmeester van de goederen 
van het voormalig kapittel, en inwoners van Hagestein, die beweren niettiend-
plichtig te zijn, 
1811,1812. 2 katernen 

4. Van Lier 

291. Akte, waarbij de secretaris van Linschoten op verzoek en ten behoeve van 
Aelbert van Lier te Woerden verklaart, dat het weeskind van Grietien Goverts 
Roos en voornoemde Van Lier uit de nalatenschap van zijn grootvader van 
moederszijde 125 gulden en uit de nalatenschap van Cornelis Goverts Roos, 
oom, eveneens van moederszijde, nog eens 125 gulden heeft geërfd, met 
postacta (1666), op hetzelfde stuk bijgeschreven, 
1665. 1 stuk 

5. Van Oostrom 

292 Brief van de tijdelijk te Haarlem verblijvende Toomes van Oostrom aan Jacob 
Oostrom te Mastwijk, 
1799. 1 stuk 
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6. Van Rietvelt 

293. Onderhandse akte, waarbij Comelis Comelis Westervelt aan Joost Cornelissen 
van Rietvelt een huisje ca. te Linschoten, staande en gelegen tussen het 
Zandpad, de rivier de Linschoten en de Nieuwe Vaart, verkoopt, met kwitantie 
voor de ontvangst van de koopsom, 
1686. 1 stuk 

N.B.: Blijkens dorsale aantekening het exemplaar van de kopende partij. 

7. Isaak van Stavel 

294. Akte van bekwaamheid voor Isaak van Stavel als chirurgijn, eenvoudig gelijktijdig 
(?) afschrift, 
1777. 1 stuk 

N.B.: Isaak van Stavel was schout en lid van de municipaliteit van Linschoten. 

8. Strick van Linschoten 

N.B.: De familie Strick van Linschoten had de ambachtsheerlijke rechten over Linschoten 
en enkele andere gerechten 

295. Brief, waarin de predikant van Linschoten de ambachtsvrouwe verzoekt goed te 
vinden dat bepaalde personen tot ouderling, respectievelijk diaken, worden 
benoemd, 
1652. 1 stuk 

296. Akte, waarbij Johan Strick van Linschoten verklaart, van de koster Jan Peterss. 
Leklaer honderd gulden te hebben ontvangen, die hem zullen worden 
gerestitueerd, eenvoudig gelijktijdig afschrift, 
1668. 1 stuk 

N.B.: Waarschijnlijk een pro-memoriestuk voor J. Strick van Linschoten.. 

297. Akte van overdracht van het erfleen van de Polaner tienden in het land van 
Montfoort door Johan Strick van Linschoten aan Johan Webster, koopman te 
Amsterdam, authentiek extract uit het leenregister van Holland en Westfriesland, 
1676. 1 stuk 

298. Rekening, tevens akte van vereffening van de gelden, gedurende de jaren 1672-
1676 door de schout Jan de Cupere ontvangen, c.q. betaald, ten behoeve van de 
heer van Linschoten, 
1677. 1 katern 

299. Akte van rekest van Christina C. Strick van Linschoten, weduwe van Joseph 
Loten, die als ambachtsvrouwe van Bunnik en Vechten aan de Staten van 
Utrecht meldt, dat bepaalde personen zonder haar toestemming de bestaande 
openingen in de toren en het kerkgebouw te Bunnik hebben gesloten, zodat het 
de koster onmogelijk wordt gemaakt, duiven te houden, waarbij zij verzoekt om 
herstel van de oude toestand, concept, met bijlage, 
z.j. [eerste helft 18e eeuw] en 1726. 2 stukken 
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300. Staat van de in het jaar 1729/1730 door Joseph Loten, heer van Bunnik en 
Vechten, genoten inkomsten als secretaris van de stadsheerlijkheden van 
Abstede en Witttevrouwen te Utrecht, 
z.j. [1730]. 1 stuk 

N.B.: Joseph Loten was gehuwd met Christina C. Strick van Linschoten. 

301. Naamlijsten van ter begrafenis van leden en aanverwanten van de familie Strick 
van Linschoten uitgenodigde personen, 
1762, 1780 en z.j. [laatste helft 18e eeuw]. 3 stukken 

302. Akte, waardoor edelen en ridderschap van Utrecht de rentmeester van de 
conventen van Sint-Servaas, Oudwijk en Wittevrouwen onder andere machtigen, 
om op de geconvoceerde bijeenkomst van geërfden, ingelanden en geburen, 
parochiërend of contribuerend onder het kerspel van Kamerik onder bepaalde 
voorwaarden in te stemmen met het doen van reparaties aan het kerkgebouw en 
de toren aldaar, eenvoudig gelijktijdig extract uit de resoluties van edelen en 
ridderschap, 
1769. 1 stuk 

303. Legger van de lenen, ressorterend onder het huis Heulestein, aangekocht door 
Paulus H.A.J. Strick van Linschoten, 
opgemaakt 1776, bijgehouden tot 1796. 1 stuk 

304. Stukken betreffende de private rekening van P.H.A.J. Strick van Linschoten, 
1793-1795, 1804, 1806, 1808, 1810, 1811 en z.j. [circa 1810]. 

1 omslag 

305. Akte van rekest van Paulus H.A.J. Strick van Linschoten aan het bestuur van het 
Groot-Waterschap van Woerden om vernieuwing van het contract van 1728 met 
diens grootvader, betreffende het onderhoud van het voetzandpad (later de 
zandrijweg), langs de Jaap-Beijserwetering vanaf de watermolen van Snel 
zuidoostwaarts tot Polanen, met retroactum van 1728 en akte van willige 
beschikking van 1793, eenvoudig gelijktijdig afschriften, 
z.j. [1793]. 2 stukken 

306. Brief van de heer van Linschoten aan de advocaat Van Nes, waarin hij onder 
andere mededeelt, verhinderd te zijn mee te gaan naar Heulestein, 
1795. 1 stuk 

N.B.: Deze brief is mogelijk niet verzonden. 

307. Aantekeningen en authentieke afschriften uit ambtelijke registers, betreffende 
geboorte en doop van leden van de familie Strick van Linschoten, 
1798, 1800, 1801 en z.j. [begin 19e eeuw]. 1 omslag 

N.B.: De gegevens gaan terug tot 1728 en betreffen onder andere geboorten en 
doopsbedieningen te Stuttgart en Utrecht. 

308. Stukken betreffende de huishoudelijke kosten op het Huis te Linschoten, 
z.j. [circa 1800]. 1 omslag 

N.B.: Het betreft bijlagen, gemerkt A, F en G bij een ontbrekend stuk. 
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309. Legger van de wateren in en bij Linschoten, waarvan de heer van Linschoten het 
visserijrecht bezit, 
z.j. [circa 1800]. 1 stuk 

310. Memorie met gegevens ten behoeve van de heer van Linschoten, om te dienen 
bij de invulling van de aangiftebiljetten voor de heffing van tienden en visserij
rechten, waarschijnlijk opgesteld door de rentmeester, 
z.j. [1804?]. 1 stuk 

311. Legger van de bossen en landerijen in en bij Linschoten, die de heer van 
Linschoten voor zijn private jacht reserveert, 
1804. 1 stuk 

312. Akte van rekest van P.H.A.J. Strick van Linschoten aan het bestuur van het 
Groot-Waterschap van Woerden voor het verkrijgen van uitstel voor de verhoging 
van de dijk, liggende voor de Haar en de Hoogenpolder van Linschoten van de 
Noord-Linschoterdijk tot de Lagenpolder, met afzonderlijke akte van bewilliging, 
1810. 1 omslag 

313. Stukken inzake het doen van afstand van de titel van "kamerheer van de koning 
van Pruisen" door P.H..J. A. Strick van Linschoten, waartoe de keizer hem bij het 
uitbreken van de oorlog met Pruisen verplichtte, eenvoudige gelijktijdige 
afschriften met een bijlage, 
1812-1813, z.j. [1813]. lomslag 

314. Stukken inzake de aanvraag van P.H.J.A. Strick van Linschoten, om toegelaten 
te worden tot de 'Ordre Impérial de la Réunion', 
1812-1813. 1 omslag 

315. Akte van rekest van Adriaan Strick van Linschoten aan het bestuur van het 
Groot-Waterschap van Woerden, onder andere om een duiker door de 
Linschoterdijk te mogen doen aanbrengen, getekend afschrift, 
z.j. [18e eeuw]. 
1 stuk 

STUK. MOGELIJK BEHORENDE TOT HET ARCHIEF VAN DE ONTVANGER 
VAN HET OUDSCHILDGELD 

316. Legger van het aantal oude schilden dat elk gerecht in de vrijdom van Utrecht, 
het Neder- en Overkwartier en het land van Montfoort dient op te brengen en aan 
wie elk gerecht behoort, z.j. [vóór 1589, met aanvulling tot 1614], tevens legger 
van de ridderhofsteden, 1536, met aanvullingen 1537, 1538, 1539, eenvoudig 
afschrift, 
z.j. [eerste kwart 17e eeuw ?, in ieder geval na 1614]. 1 katern 

N.B.: Met perkamenten band, zijnde een blad uit een missaal (z.j., eind 15e/begin 16e 
eeuw?) met vulgaatteksten uit Job 14, 17 en 19 en Latijnse gezangen. 
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STUK, WAARVAN HET VERBAND MET HET BESCHREVEN ARCHIEF NIET 
VASTSTAAT 

317. "Rapport en concept-reglement voor een nieuw in te voeren wijze van bestuur 
voor de stad Utrecht [...]"; gedrukt, 
1795. 1 katern 

N.B.: Misschien heeft het stuk als voorbeeld gediend bij het voorbereiden van een 
dergelijke regeling te Linschoten 

AANHANGSEL 

318. Ongebruikte, ten dele voorgedrukte modellen voor akten en staten, 
1807 en z.j. [18e eeuw-begin 19e eeuw]. 1 omslag 
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STUKKEN, WAARVAN EEN VERBAND MET DE BESCHREVEN ARCHIEVEN 
NIET IS GEBLEKEN 

1. Akte van de openbare verkoop door de erfgenamen van wijlen Christina Ghijs-
bertsdr. te Gouda van onder andere een perceel land met huis etc. in het Land 
van Stein tussen de Hollandsche IJssel en "Oncoop" (Hoenkoop) aan Maria 
Moolendr., weduwe van Aryen Willemss. van Rijswijck en nicht van Christina 
Ghijsbertsdr., authentiek gelijktijdig afschrift voor de kopende partij, 
1625. 1 katern 

2. Akte, waarbij de Staten van Utrecht op het rekest van Johan Lorire besluiten, dat 
hij bevoegd zal zijn, om bepaalde personen te Montfoort die zekere bedragen 
aan de boedel van Steven van Hartenberch verschuldigd zijn door het middel van 
gijzeling tot betaling te dwingen, authentiek gelijktijdig extract van de resoluties 
van de Staten, 
1679. 1 stuk 

3. Onderhandse akte van volmacht (1765) vanwege Coenraad van Heemskerk voor 
zijn echtgenote Agnes Margareta van Heemskerk, geb. Albinus, te Den Haag, 
om hem in en buiten rechte te vertegenwoordigen, notarieel extract, 
1766. 1 stuk 

4. Akte van ontslag als soldaat uit een compagnie van het Zwitsers regiment in 
dienst van de Staten-Generaal voor Heinrich Altenburger, geboren te Pfyn in het 
Zwitsers kanton Thurgau, 
1792. 1 stuk 

N.B.: Met het opgedrukt zegel van de commandant van het regiment P.S.H. Schmid. 
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Concordans 

Door deze inventarissen zijn oudere inventarissen met betrekking tot de archieven van de 
gerechten onder Linschoten vervallen. In de hieronder volgende concordans wordt vermeld 
wat de nieuwe nummers zijn van inventarisnummers uit de inventaris van de archieven van 
dorpsgerechten onder Linschoten, in 1889 vervaardigd dooreen medewerker van het 
Rijksarchief in Utrecht, en de inventaris van de oud-rechterlijke archieven van de hand van 
D.T. Koen van het Rijksarchief in Utrecht uit 1985. 
In de eerste kolom staat het oude inventarisnummer vermeld, in de tweede kolom de nieuwe 
zoals in deze inventarissen opgenomen. De oude nummers van de inventaris-Koen uit 1985 
(de zgn. oud-rechterlijke archieven) worden voorafgegaan door de aanduiding RA. Indien 
achter het oude nummer de aanduiding "(d)" is geplaatst, dan betekent dat, dat dit oude 
nummer is gesplitst en verdeeld over meerdere nieuwe nummers. 
De letteraanduidingen bij de nieuwe nummers verwijzen naar de betreffende gerechten: A = 
Achthoven, C = Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk, H = Heeswijk, L = Linschoten, P 
= Polanen, S = Schagen & den Engh, V = de Beide Vlooswijken en W = Wulverhorst, 
Kromwijk en de Linschoter Haar. 

Oud Nieuw 
001 L019 
002 L020 
003 L020 
004 L020 
005 L021 
006 L023 
006a L022 
006b L017 
007 L018 
008 L024 
009 L016 
010(d) L001 
010(d) L002 
010(d) L003 
010(d) L004 
011 (d) A021 
011 (d) C002 
011(d) C080 
011 (d) L005 
011(d) L006 
011 (d) L007 
011(d) L008 
011(d) L009 
011 (d) L010 
011 (d) L011 
011 (d) L031 
011 (d) P003 
011 (d) S003 
011 (d) V001 
011 (d) W001 
011b (d) G002 
012 L014 
013(d) L013 
013(d) L292 
014 L012 
015 L273 
016(d) L274 

Oud Nieuw 
018(d) L274 
019 L015 
020 L275 
020 (d) L018 
022 (d) L125 
022 (d) L126 
023 L127 
024 L128 
025 L129 
026 (d) L100 
026 (d) L132 
026 (d) L133 
027 L131 
028 L130 
029 (d) L025 
029 (d) L026 
030 L025 
031 L026 
032 (d) L029 
032 (d) L030 
033 L028 
033a L037 
034 L033 
034b (d) P061 
035 L033 
036 L032 
037 L060 
038 L061 
039 L060 
040 L058 
041 L063 
042 (d) L062 
042 (d) L063 
043 L064 
044 L066 
045 L185 
046 (d) L044 

Oud Nieuw 
046 (d) L045 
046 (d) L046 
046 (d) L047 
047 L009 
047 L050 
047 (d) L283 
048 L034 
049 L052 
050 L053 
051 L035 
052 (d) L180 
053 L048 
054 (d) L049 
054 (d) L051 
055 (d) L192 
055 (d) L193 
055 (d) L194 
055 (d) L195 
055 (d) L196 
055 (d) L197 
055 (d) L198 
055 (d) L199 
055 (d) L200 
055 (d) L201 
055 (d) L202 
055 (d) L203 
056 L190 
056a L188 
057 L191 
057a L225 
057b L187 
057c L187 
058 (d) L208 
058 (d) L209 
058 (d) L210 
058 (d) L211 
058 (d) L212 
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Oud Nieuw 
058 (d) L213 
058 (d) L214 
058 (d) L215 
058 (d) L216 
058 (d) L217 
058 (d) L218 
058 (d) L219 
058 (d) L220 
058 (d) L221 
058 (d) L222 
058a L223 
059 (d) L264 
059 (d) S060 
060 L226 
061 L227 
062 L229 
063 L206 
064 L205 
065 L228 
066 L205 
067 (d) L232 
067 (d) L233 
068 L240 
069 L234 
070 L234 
071 L238 
072 L236 
073 L235 
074 L189 
075 L237 
076 L239 
077 L257 
078 L259 
079 L261 
080 L258 
081 L260 
082 L050 
083a L231 
083b L207 
084 (d) L241 
084 (d) L242 
084 (d) L243 
085 L251 
086 L253 
087 L252 
088 L250 
090 (d) L244 
090 (d) L245 
090 (d) L246 
090 (d) L247 
090 (d) L248 
090 (d) L249 
091 L265 
092 L266 
093 L266 
094 L266 
095 L266 

Oud Nieuw 
096 L266 
097 L267 
098 L267 
099 L267 
100 L267 
101 L267 
102 L267 
103 L267 
104 L267 
105 L276 
106 L277 
107 L268 
108 L224 
109 L269 
110 L269 
110a C008 
110a (d) L036 
111 L038 
112 L038 
113 L038 
114 L054 
115 L055 
116 L040 
117 L041 
118 L056 
119 L039 
120 L042 
121 L042 
121a L042 
122 L042 
123 L065 
124 L065 
125 L065 
126 L059 
127 L182 
128 L278 
129 L278 
130 L005 
131 (d) L112 
131 (d) L254 
131a L181 
132 L186 
133 L183 
134 L294 
134a L281 
134b L281 
135 G001 
136 L316 
138 L317 
138(d) W001 
139 L043 
140 C005 
141 C001 
142(d) C002 
144(d) C068 
144(d) C069 
144(d) C070 

Oud Nieuw 
145(d) C070 
146 C071 
146a C110 
147 C081 
148(d) C082 
148(d) C083 
148(d) C084 
148(d) C085 
148(d) C086 
148(d) C087 
148(d) C088 
148(d) C089 
148(d) C090 
148(d) C091 
148(d) C092 
148 (d) C093 
149 C011 
150(d) C012 
150(d) C013 
151 C015 
152 C077 
153 C010 
154(d) C014 
154(d) C015 
155(d) C097 
155(d) C098 
155(d) C099 
155(d) C100 
155(d) C101 
155(d) C102 
155(d) C103 
155(d) C104 
155(d) C105 
155(d) C106 
155(d) C107 
155(d) C108 
155(d) C109 
156 cm 
157 C128 
157a (d) C113 
157a (d) C114 
157a (d) C115 
157a (d) C116 
157a (d) C117 
157a (d) C118 
158 L256 
158a (d) C119 
158a (d) S045 
159 C120 
160 C121 
161(d) C122 
161 (d) S050 
162 C124 
163 C123 
164 C126 
165 C129 
166 C130 
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Oud Nieuw 
167 C130 
168 C130 
169 C131 
170 C112 
170a (d) C094 
170a (d) C095 
171 C132 
172 C132 
173 C132 
174(d) C073 
174(d) C074 
175 C072 
176 C075 
177 C078 
178 C076 
179 C079 
180 C133 
181 C016 
182 C017 
183 C018 
184 C019 
187 C009 
187a C009 
188 S028 
189 S066 
190 S005 
191 S006 
192(d) S001 
192(d) S002 
193 S065 
194(d) S003 
194(d) S004 
194(d) S026 
194a S002 
195(d) S004 
196(d) L133 
196(d) S020 
197 S027 
198(d) S031 
198(d) S032 
198(d) S033 
198(d) S034 
198(d) S035 
198(d) S036 
198(d) S037 
198(d) S038 
198(d) S039 
198(d) S040 
198(d) S041 
199(d) polderarchief 
199(d) S009 
199(d) S010 
199(d) S011 
199(d) S013 
200 (d) S023 
200 (d) S024 
200 (d) S025 

Oud Nieuw 
201 S014 
202 S015 
203 S016 
204 S012 
205 (d) S043 
205a S042 
206 S022 
206a S044 
207 (d) S046 
207 (d) S047 
208 S057 
209 S048 
209 (d) S056 
210 S049 
211 S055 
211a (d) L272 
211a (d) S063 
212 S053 
213 S054 
213a S002 
214 S061 
215 S062 
216 S062 
217 S062 
218 S062 
219 S064 
220 S029 
221 S030 
222 S030 
223 S030 
224 S067 
225 S068 
226 S068 
227 S069 
228 S052 
229 S051 
229a S007 
229b L279 
230 S013 
231a S008 
232 P024 
233 P007 
234 P008 
235 P009 
236 P005 
237 P006 
238 P006 
239 P011 
240 P001 
241 P003 
241 (d) P004 
242 P003 
243 P023 
244 P013 
245 P026 
246 (d) P027 
246 (d) P028 

Oud Nieuw 
246 (d) P029 
246 (d) P030 
246 (d) P031 
246 (d) P032 
246(d) P033 
246 (d) P034 
246 (d) P035 
246 (d) P036 
247 P025 
249 P012 
250 P002 
251 (d) P037 
251 (d) P038 
252 W037 
253 W034 
254 P041 
255 P042 
256 P050 
256a P003 
256b P051 
256c P003 
257 (d) P043 
257 (d) P044 
258 W043 
259 P058 
260 P045 
260 P048 
262 P047 
263 P049 
264 P053 
265 P054 
266 P054 
267 P054 
268 P054 
269 P055 
270 P056 
271 P056 
272 P057 
273 P057 
274 P057 
275 P060 
276 P059 
277 P046 
278 P052 
279 P014 
280 P022 
281 (d) W001 
281 (d) W002 
281 (d) W030 
281 (d) W051 
281 (d) W058 
282 W001 
282a W057 
283 W014 
284 W001 
285 W012 
287 (d) W016 
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Oud Nieuw 
287 (d) W017 
287 (d) W018 
287 (d) W019 
287 (d) W020 
287 (d) W021 
287 (d) W022 
287 (d) W023 
287 (d) W024 
287 (d) W025 
287 (d) W026 
287 (d) W027 
287 (d) W028 
287 (d) W029 
288 W005 
289 W006 
290 (d) W031 
290 (d) W042 
291 W010 
292 W032 
293 (d) W035 
293 (d) W036 
293 (d) W038 
294 W040 
295 W042 
296 W039 
297 W041 
297a W044 
298 L257 
299 W045 
300 W046 
301 W049 
302 W048 
303 W050 
304 W052 
305 W053 
306 W054 
307 W055 
308 W055 
309 W033 
310 W056 
311 W056 
312 W056 
313 W004 
313a W015 
314 W003 
314a W047 
314b (d) W007 
315 V015 
316 V003 
317(d) V001 
317(d) V002 
317(d) V004 
317(d) V006 
317(d) V009 
318 V001 
319 V028 
321 V010 

Oud Nieuw 
322 V001 
323 V011 
324 P039 
325 P040 
326 V012 
327 V013 
328 (d) V016 
328 (d) V017 
329 V014 
330 V023 
331 V024 
331a V026 
332 V018 
333 V020 
334 V022 
335 V021 
336 V027 
337 V027 
338 V027 
338a L262 
338a (d) V025 
338b V008 
339 V019 
339a V005 
340 A003 
341 (d) H001 
341(d) A001 
343 H002 
344(d) A009 
344 (d) A010 
344 (d) A011 
345 (d) H023 
345 (d) H024 
346 H022 
346a (d) H020 
346a (d) H021 
347 A014 
348 A015 
349 H027 
350 H030 
351 H029 
352 H029 
353 H028 
353a H017 
354 H025 
355 H026 
356 (d) H018 
356 (d) H019 
357 H004 
357a H003 
358 H003 
359 H003 
360a A022 
360b A002 
361 A001 
363 A012 
364 A013 

Oud Nieuw 
365 A016 
365a A014 
366 A019 
367 A017 
368 A018 
368a A008 
369 L280 
370 (d) L012 
371 L051 
372 L057 
373 L271 
374 L270 
375 L230 
376 L255 
377 L295 
378 L148 
379 L172 
380 L149 
381 L149 
382 L149 
383 L149 
384 L146 
385 L144 
386 L170 
387 (d) L169 
387(d) L171 
388 (d) L158 
388(d) L161 
388 (d) L171 
389 L162 
390 L162 
391 L162 
392 L162 
393 L161 
394 (d) L153 
394 (d) L175 
394 (d) L176 
395 L165 
396 L153 
397 (d) L166 
398 L167 
399 L159 
400 L168 
401 L160 
402 L163 
403 L163 
404 L163 
405 L164 
406 L147 
407 L143 
409 L154 
410(d) L157 
410(d) L178 
411 L155 
412 L156 
413 L145 
414 L151 
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Oud Nieuw 
415 L150 
416 L150 
418 L152 
418 L173 
419 L114 
419 L174 
420 L115 
422 L117 
423 (d) L136 
423 (d) L137 
423 (d) L138 
423 (d) L139 
423 (d) L140 
424 (d) L139 
424 (d) L140 
425 L141 
426 L142 
427 L134 
428 L134 
429 L134 
430 L135 
431 L135 
432 L120 
433 L121 
434 L122 
435 L123 
436 L124 
437 L116 
438 L118 
439 L119 
440 L147 
441 L307 
442 L307 
443 L307 
444 L301 
445 L314 
446 L313 
447 L308 
448 L303 
449 (d) L309 
449 (d) L311 
450 L177 
451 L297 
451a S021 
452 L299 
453 L300 
454 L302 
455 L315 
456 L305 
457 L312 
458 L298 
459 L304 
460 L304 
461 L304 
462 L310 
463 L304 
464 L304 

Oud Nieuw 
465 L306 
466 L283 
467 L286 
468 L286 
469 L286 
470 L290 
471 L284 
472 L285 
473 L285 
474 L285 
475 L287 
476(d) L288 
476(d) L289 
738 H006 
739 H007 
740 H008 
741 H009 
742 H010 
743 H011 
744 H012 
745 H013 
748 (d) A005 
RA 0078 A004 
RA 0079 A006 
RA 0080 A005 
RA 0081 A020 
RA 0082 A007 
RA 0746 H031 
RA 0747 H015 
RA 0748 (d) H001 
RA 0748 (d) H014 
RA 0748 (d) H016 
RA 0996 C022 
RA 0997 C023 
RA 0998 C024 
RA 0999 C025 
RA 1000 C026 
RA 1001 C027 
RA 1002 C028 
RA 1003 C029 
RA 1004 C021 
RA 1004 C030 
RA 1005 C031 
RA 1006 C127 
RA 1007 C032 
RA 1008 C033 
RA 1009 C034 
RA1010 C096 
RA 1011 (d) C007 
RA 1011 (d) C020 
RA 1011 (d) C035 
RA 1011 (d) C036 
RA 1011 (d) C037 
RA 1011 (d) C039 
RA 1011 (d) C040 
RA 1011 (d) C041 
RA 1011 (d) C042 

Oud Nieuw 
RA 1011 (d) C043 
RA 1011 (d) C044 
RA 1011 (d) C045 
RA 1011 (d) C046 
RA 1011 (d) C047 
RA 1011 (d) C048 
RA 1011 (d) C049 
RA 1011 (d) C050 
RA 1011 (d) C051 
RA 1011 (d) C052 
RA 1011 (d) C053 
RA 1011 (d) C054 
RA 1011 (d) C055 
RA 1011 (d) C056 
RA 1011 (d) C057 
RA 1011 (d) C058 
RA 1011 (d) C059 
RA 1011 (d) C060 
RA 1011 (d) C061 
RA 1011 (d) C062 
RA 1011 (d) C063 
RA 1011 (d) C064 
RA 1011 (d) C065 
RA 1011 (d) C066 
RA 1011 (d) C067 
RA 1011 (d) C125 
RA 1011 (d) G005 
RA 1012(d) C038 
RA 1014(d) C004 
RA 1073 L067 
RA 1074 L068 
RA 1075 L077 
RA 1076 L078 
RA 1077 L079 
RA 1078 L080 
RA 1079 L081 
RA 1080 L082 
RA 1081 L083 
RA 1082 L084 
RA 1083 L085 
RA 1084 L086 
RA 1085 L087 
RA 1086 L088 
RA 1087 G003 
RA 1087 L184 
RA 1087(d) C006 
RA 1087(d) G004 
RA 1087(d) L005 
RA 1087(d) L027 
RA 1087(d) L089 
RA 1087(d) L090 
RA 1087(d) L091 
RA 1087(d) L092 
RA 1087(d) L102 
RA 1087(d) L103 
RA 1087(d) L104 
RA 1087(d) L105 
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Oud Nieuw 
RA 1087(d) L106 
RA 1087(d) L107 
RA 1087(d) L108 
RA 1087(d) L282 
RA 1087(d) L291 
RA 1087(d) L293 
RA 1087(d) L296 
RA 1087(d) S019 
RA 1088 L070 
RA 1089 L071 
RA 1090 L072 
RA 1091 L073 
RA 1092 L074 
RA 1093 L075 
RA 1094 L076 
RA 1095 L263 

Oud Nieuw 
RA 1096 L109 
RA 1097 L110 
RA 1098 L111 
RA 1099 L069 
RA 1100(d) L179 
RA 1101 L093 
RA1102 L050 
RA1102 L094 
RA 1102(d) S017 
RA1103 L095 
RA 1104 L096 
RA 1105 L097 
RA 1106 L098 
RA1107 L099 
RA1108 L101 
RA 1687 P015 
RA 1688 P016 

Oud Nieuw 
RA 1689 P017 
RA 1690 P018 
RA 1691 (d) P010 
RA 1691 (d) P019 
RA 1691 (d) P020 
RA 1691 (d) P021 
RA 1814 S059 
RA1815 S058 
RA1817 S018 
RA 1818 S017 
RA 2095 V006 
RA 2096 V007 
RA 2283 (d) H005 
RA 2366 W008 
RA 2367 W011 
RA 2368 W013 
RA 2369 W009 


