INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE
SCHAGEN & DENENGH, 1636-1812
De hierna volgende bladzijden maken onderdeel uit van de "Inventarissen van de
archieven van de gerechten onder Linschoten, 1560-1813" door J.G.J. van Booma.
Voor de inleiding bij deze inventaris, de naamlijst van bestuurders van het gerecht
en de concordans verwijzen wij u daarom naar de toegang bij het archief van het
gerecht en de gemeente Linschoten en Mastwijk (archief M007)
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN
DE GEMEENTE SCHAGEN & DEN ENGH, 1636-1812

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
A.

Resoluties

1.

Handelingen van schout en schepenen, met een inliggend katern, meegebonden
enige ingekomen stukken van 1746 en 1796,
1733-1750.
1 omslag
B.
Correspondentie

2-4.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en van het gerecht, schout en
gerecht, (intermediair) gemeentebestuur en maire,
1671-1811.
3 pakken
2.
3.
4.

1671-1787;
1788-1807;
1808-1811.

N.B.: Zie ook inv.nr. 1.

STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
A.

Functionarissen en personeel

5.

Akte van benoeming, tevens akte van instructie voor Jan de Cupere als schout
en secretaris, authentiek gelijktijdig afschrift,
1701.
1 stuk

6.

Stukken betreffende de aanstelling van schepenen en heemraden,
1732, 1783 en 1803.
1 omslag

B.
7.

Beheer van bezittingen

Stukken betreffende het onderhoud van het zandvoetpad langs de Mairen- of
Meerndijk (lopende van de Meernbrug tot de Meernhoef of IJsseldijk bij Oudewater), voorzover betreft de hoefslag tussen paal 10 en 11, ressorterende onder
het gerecht,
1682-1803.
1 pak
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 de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 24.

8.

Akte van overdracht van archiefstukken aan de representanten 's Lands van
Utrecht met een overzicht van de inhoud van het archief,
1796.
1 stuk
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C.

Financiële administratie

Akten van uitzetting en omslag van de buurlasten over de betalingsplichtigen van
het gerecht, met vermelding van de in verband daarmede te maken onkosten,
1660-1668.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Cattenbroek, inv.nr. 10.
9-11.

Akten van uitzetting en omslag van de buurlasten, met vermelding van de in
verband daarmede te maken onkosten, deels met in capite het voorblad akten
van approbatie vanwege de staten, later het departementaal bestuur van Utrecht,
1669-1693, 1698-1783 en 1785-1810.
3 pakken
9.

10.

11.

1669-1693 en 1698-1713;
N.B.: Op de akten over 1669-1678/1679, 1682/1683-1693 en 1700-1707 ontbreekt
de akte van approbatie. De akte van 1686 is een authentiek gelijktijdig afschrift.
Van de akte van 1671 is een concept aanwezig en een al getekend concept van
het buitenste blad.
1714-1753;
N.B.: Op de akten over 1724-1729 ontbreekt de akte van approbatie. Van de akten
van 1734 en 1735 is tevens een authentiek gelijktijdig afschrift zonder akte van
approbatie aanwezig.
1754-1783 en 1785-1810.
N.B.: Van de akten van 1793 en 1805 is tevens een authentiek gelijktijdig afschrift
zonder akte van approbatie aanwezig.

12.

Rekening van ontvangsten en uitgaven van de gewezen provisionele maire en
ontvanger Anthonie van Dam en van de conseil municipal, beide over het jaar
1811, van de eerstgenoemde rekening tevens twee eenvoudige gelijktijdige
afschriften, de laatstgenoemde in het Frans, met bijlagen.
1812.
1 omslag

13.

Bijlagen tot de akten van uitzetting en omslag van de buurlasten,
1703, 1704, 1711,1749, 1771, 1795 en z.j. [1705].
1 omslag

14.

Rekeningen wegens verdiend loon en gedane voorschotten, overgeleverd door
de procureurs Johannes van Heeden en Cornelis de Wijs, respectievelijk over de
jaren 1696-1697 en 1695-1699, in de zaak van de ambachtsheer en het gerecht
tegen de gewezen schout en secretaris Johannes van Groenevelt, met bijlage uit
1703,
z.j. [c. 1700].
2 katernen

15.

Akte van een arbitrale uitspraak in een geschil over de uitzetting van de over
de morgentalen omgeslagen buurlasten van de jaren 1694-1697 tussen de
ambachtsheer Jacob Louis graaf Van der Nath en de schout Johannes van
der Heeden, eenvoudig afschrift,
1699.
1 katern

16.

Stuk, houdende besluit van de "maître des requestes'Van het departement van
de Zuiderzee inzake de hoogte van de begrote inkomsten en uitgaven, gesteld op
een tot dat doel ingediende staat van begroting ("budget"),
1811.
1 katern
N.B.: Gedeeltelijk in het Frans.
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D.
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Openbare orde en veiligheid

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.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 64.
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, waarbij een
reglement van 1781/1782,
1781/1782, 1797, 1801 en 1811.
N.B: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 65.
Akte van rekest van de municipaliteiten van Linschoten, Cattenbroek, Schagen &
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.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 66

Rechtspraak

1.

vrijwillige of oneigenlijke rechtspraak

Akten, voornamelijk van overdracht en hypotheek,
1660-1666
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Cattenbroek, inv.nr. 23.
Akten van overdracht en hypotheek, minuten,
1660, 1664
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Cattenbroekjnv.nr. 21.
Akten van huwelijksaangifte, -afkondiging, -stuiting en -voltrekking met bijbehorende stukken, met tafels, opgemaakt door of overgelegd aan het gerecht,
1632,1648,1657-1811
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nrs. 93-99.
17.

Akten, voornamelijk van hypotheek en procuratie, minuten, met hiaten, met een
tafel over de jaren 1740-1761 en 1801-1808,
1694 en 1701-1811.
1 pak
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Akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, minuten,
met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overgelegd aan het gerecht,
1675-1678, 1691-1692, 1702, 1739, 1741-1742, 1744-1748, 1752-1753, 1757,
1771, 1775, 1778-1780, 1782-1784, 1790-1791 en 1794.
1 pak
N.B.: Voor akten van ondertrouw en huwelijksafkondiging over de periode 1796-1798 zie
de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 4.
Akten van overdracht met enkele aantekeningen van ontvangst van de 40e
penning, en andere bijlagen, minuten,

1706-1810.
N.B.: Zie inv.nr. 59.
Halfjaarlijkse repertoria, onder andere op de sterfgevallen binnen het gerecht,
opgemaakt in verband met de heffing van de 20e en 40e penning,

1721.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 264.
2.
19.

wees- en vooqdijzaken

Akte, verleden voor schout en schepenen, waarbij Jacob Cornelisse Oppereijndt
te Jaarsveld, naast Pieter Janss. van den Engh te Lopik, beide neven, op verzoek
van de meerder- en minderjarige weeskinderen van wijlen het echtpaar Willem
Willemss. van den Engh en Jannittien Jans van Sevenhoven, tot voogd wordt
benoemd, met retroactum,

1693.
F.

1 stuk
Openbare gezondheidszorg

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, met vermelding van het aantal
runderen per veehouder, eenvoudig gelijktijdig afschrift,
1800.
N.B: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 113.

G.

Armenzorg

Stukken betreffende de gift van drie erfpachten door jonkvrouwe Catharina,
geboren gravin van der Nath, vrouwe van Schagen & Den Engh, aan de algemene armen van Schagen & Den Engh, Polanen en Cattenbroek,
1756.
1 omslag
N.B.: Zie het archief van het burgerlijk armbestuur van Linschoten ( en voorafgaande
colleges), inv.nr. 36.
Afgegeven akten van indemniteit, eenvoudige afschriften,
1776-1778
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 129.
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20.

Afgegeven akten van indemniteit, eenvoudige afschriften,
1784, 1785 en 1790-1791..
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1 katern

Afgegeven akten van indemniteit, eenvoudige afschriften,
1809-1810.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Cattenbroek, inv.nr. 69.

H.
21.

Betrekkingen met het hoogheemraadschap van Rijnland

Kohier van een te innen "tins" met, in margine, vermelding van de ontvangen
betalingen ,
1679. "
1 katern
N.B.: Dit kohier heeft hoogstwaarschijnlijk betrekking op de inning van hetRijnlands
morgengeld en niet op een tijnsheffing.

22.

"Mergenboeck", leggers van de landerijen met vermelding van de eigenaars, de
gebruikers en de oppervlakte van de diverse percelen, opgemaakt door de
kameraar ten overstaan van schout en gerecht, dienende voor de inning van het
Rijnlands morgengeld,
1704 en 1708.
2 katernen

I.
1.

Betrekkingen met het gewestelijk bestuur
als bezitters en bestuurders van het burqgraafschap van Montfoort

Stukken betreffende een door de gerechten van Linschoten, Mastwijk, Polanen,
Schagen & Den Engh, Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk, Wulverhorst,
Kromwijk en de Linschoter Haar, de Beide Vlooswijken, Willeskop, Kort-Heeswijk,
Blokland, Hoenkoep, Dijkveld & Rateles, Oukoop en Papekop & Diemerbroek in
1773 door tussenkomst van de maarschalk van Montfoort vanwege de Staten
van Utrecht met het stadsbestuur van Montfoort gesloten overeenkomst van
afkoop, waardoor de inwoners van deze gerechten worden ontslagen van hun
verplichting, de impost op de waag en het waaggeld te betalen voor goederen,
die ze buiten de provincie brengen,
1773, 1773/1774, 1796 en z.j. [laatste kwart 18e eeuw].
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 180.

23.

2.

inning en overdracht van de bovenplaatselijke belastingen

a.

algemeen

Akte van rekest vanwege het gerecht van Den Engh aan de Staten van Utrecht
om goed te vinden, dat die van de polders Dijkveld & Rateles voor de jaarlijkse
consumptie-, quotisatie- en huisgelden onder Den Engh zullen bijdragen, waartoe
zij bereid zijn, met retroactum, 1621, postacta, 1640 en 1642, en goedgunstig
appointement,
1636.
1 omslag
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24.

Akte van overeenkomst met het gerecht van Cattenbroek, waarbij wordt toegezegd dat de schout van Cattenbroek op de zetting van de quotisatie van die van
Den Engh op iedere gulden een eenmalige toeslag van negen stuiver zal ontvangen om tot een oplossing te komen voor de betaling van de belastingen, die
Jan Cornelissen Rijck schuldig is gebleven,
1639.
1 stuk

25.

Stukken inzake de weigering van het gerecht van Cattenbroek om, overeenkomstig een appointement van de Staten van Utrecht uit 1640, de zetting van de
quotisatie en andere belastingen met het gerecht van Den Engh gezamenlijk te
regelen, met retroactum uit 1640,
1642.
1 omslag

26.

Akte van vaststelling door de verschillende schouten en gecommitteerden van de
verdeling der op te brengen quotisatie- en consumptiegelden over de verschillende gerechten in het land van Montfoort naar het respectievelijk aantal
morgens oppervlakte, eenvoudig gelijktijdig afschrift,
1661.
1 stuk
Akte van rekest vanwege de gerechten van Linschoten & Mastwijk, Polanen,
Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk en Schagen & 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 - ondere andere door de wateroverlast van 1739, de
daaropvolgende strenge winter van 1740, een muizenplaag in 1742 en rundveesterfte in 1744 en 1745 - tot armoede vervallen zijn en de bedoelde lasten niet
op kunnen brengen,
1746.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 191.

27.

Lijst van hetgeen het gerecht jaarlijks aan algemene heffingen en belastingen
aan de Staten dient af te dragen,
1776.
1 stuk

28.

Staten van de in het gerecht wonende huisgezinnen, met vermelding van het
aantal personen boven en beneden de tien jaar per gezin
1783 en 1786.
1 omslag
N.B.: De staat van 1783 vermeldt tevens per gezin het bedrag van een niet nader
genoemde belasting, waarvoor deze werden aangeslagen.

29.

Vragenlijsten, ingevuld door de hoofdbewoners van de verschillende huizen in
het gerecht, op last van schout en schepenen en ten behoeve van de
belastingheffing, met bijlage,
1807.
1 omslag

30.

Kohier der van de verschillende ingezetenen te ontvangen gelden, waarvoor ze
zijn aang4eslagen in de centrale heffingen, waarmee het departement Utrecht en
naar rato het gerecht is belast, met bijlagen,
1808.
1 omslag
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31-41..
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gecombineerde heffingen

Kohieren van door de ingezetenen verschuldigde belastingen met aantekeningen
dat het verschuldigde is voldaan,
1793, 1794 en 1802-1810.
11 delen

31.
32.
33.
34.
35.
36.

1793
1794
1802
1803
1804
1805

37.
38.
39.
40.
41.

1806
1807
1808
1809
1810

N.B.: Voorin een alfabetische index op de achternamen van de belastingplichtigen;
achterin de kohieren over 1803-1810 een borderel op de inhoud, ingedeeld naar de
verschillende soorten belastingen. Inv.nr. 31 bevat achterin tevens een kohier van het
Woerdens morgengeld over 1791-1792.
Kohier van door de ingezetenen te betalen belastingen, met aantekeningen dat
het verschuldigde is voldaan,

1811.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 204.
42.

Stukken betreffende de heffing van het enkel en dubbel huisgeld en het haardstedengeld,
1723-1775 en z.j. [circa 1775].
1 omslag
c.

43.

oudschildgeld en verponding

Leggers van de landerijen onder Schagen (en Den Engh) met perceelsgewijze
vermelding van de eigenaars en gebruikers en het verschuldigde oudschildgeld,
opgesteld naar (de indeling van) het derde deel van den "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 en 1796.
1 pak
N.B.: Een legger over 1600 is opgenomen in inv.nr. 99 van het archief van het gerecht
Cattenbroek en een legger, z.j. [midden 17e eeuw], uitsluitend betreffende Den Engh in
inv.nr. 110 van eveneens het archief van het gerecht Cattenbroek.

44.

Kohieren van te innen gelden, verschuldigd wegens de zogenaamde extraordinaris last op de landerijen onder het gerecht, die in eigendom zijn bij buiten
het gewest wonende personen,

1675, 1677-1679, 1681-1686, 1689, 1690, 1691, 1693 en 1694.
1 omslag
d.
45.

logiesgeld

Akte van uitzetting en omslag van het logiesgeld over de belastingplichtigen met
vermelding van de in verband daarmee gemaakte onkosten, eenvoudig gelijktijdig
afschrift,
1669/1670.
1 stuk
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e.

46-47.

familie- of hoofdgeld

Akten van uitzetting en omslag van het familie- en hoofdgeld met vermelding van
de in verband daarmee te maken onkosten, en, deels, met in capite het voorblad
akten van approbatie door de Staten van Utrecht,
1675, 1677-1679, 1682-1686, 1688-1694, 1702-1707 en 1711-1724.
2 pakken
46.
47.

1675, 1677-1679, 1682-1686, 1688-1694 en 1702-1707;
1711-1724.

N.B.: Na 1692 betreft het halfjaarlijkse akten.
f.
48.

consumptiegeld

Akten van uitzetting en omslag over de belastingplichtigen van de te innen
belasting op de verschillende consumptiegoederen, met vermelding van de in
verband daarmee te maken onkosten,
1801-1805.
1 omslag
g.

belasting op dienstboden etc.

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,
1793, 1794, 1802 en 1804-1806.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nrs. 244-249.
49.

Kohieren van het dienstbodengeld, met bijlagen,
1682-1694, 1793-1794, 1802 en 1804-1805.

1 pak

N.B.: Van de kohieren over 1682, 1684-1687 en 1691-1692 zijn tevens eenvoudige
afschriften aanwezig.
50.

Staat met de namen van inwoners, bij wie knechten en dienstboden werkzaam
zijn, opgemaakt in verband met het verschuldigde dienstbodengeld over
1803/1804, minuut,
1804.
1 stuk
N.B.: Een dergelijke staat over 1681, uitsluitend van Den Engh, zie de inventaris van het
archief van het gerecht Cattenbroek, inv.nr. 122.

51.

Lijsten van boeren, die drachtige merries bezitten en merries die zullen worden
gedekt, onder vermelding van het aantal per eigenaar, minuut,
1777 en 1779.
2 stukken

52.

Lijst van inwoners, die veulens bezitten,
1783.

1 stuk

Kohieren van de impost op de rijpaarden,
1793, 1794 en 1802-1804.

1 omslag

53.
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Akte van kwitantie voor de vanwege de gerechten onder Linschoten aan de
ontvanger van het klein-zegel te Utrecht afgedragen gelden, betrekking
hebbend op de impost op het rundvee, door veehouders verschuldigd
ingevolge publicatie van het Uitvoerend Bewind d.d. 1799 december 26,
1800.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 254.
54.

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

55.

Kohieren van het hoorngeld,
1793, 1794, 1802-1805.

1 omslag

N.B.: Het kohier van 1805 in tweevoud.
Kohier van een belasting op de eigendom van rundvee,
1812
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 255.
56.

Lijst van eigenaars van landerijen, bezaaid met hennep, vlas (en tabak) en van
boomgaarden, met vermelding van de betreffende oppervlakte per eigenaar
in de gerechten Den Engh en Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk,
1694.
1 stuk
h.

57.

gemaal en klein-zegel

Akte tot vaststelling van de omslag op het gemaal en het klein-zegel over de
gerechten, ressorterende onder de korenmolen van Linschoten, gelijktijdig
(?) eenvoudig afschrift,
1689.
1 stuk
N.B.: Blijkens later bijschrift het exemplaar van het gerecht Den Engh.
Processen-verbaal c.q. leggers van de verdeling en vaststelling door de schouten
en daartoe gecommitteerde schepenen van de gerechten, ressorterende onder
de korenmolen van Linschoten van de omslag van de belastingen op het gemaal
en het klein-zegel en de daarbij behorende verhogingen en onkosten over de
betreffende gerechten, eenvoudige gelijktijdige afschriften,
1690-1693, 1718-1721, 1733, 1735 en 1737-1747.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 256.
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.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 257.
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/'.

20e en 40e penning

58.

Akten van taxatie, voornamelijk opgemaakt in verband met de aangifte voor
de heffing van de 20e en 40e penning, minuten, met bijlagen,
1660-1694, 1722 en 1796-1801.
1 omslag

59.

Akten van overdracht met enkele aantekeningen van ontvangst van de 40e
penning, en andere bijlagen, minuten,
1706-1810.
1 pak

60.

Repertorium op de in het tweede halfjaar van 1720 gepasseerde transporten
van onroerend goed, hypothecaire inschrijvingen en sterfgevallen in het
gerecht, opgesteld in verband met de heffing van de 20e en 40e penning,
1721.
1 stuk
/'.

61.

liberale gifte

Manuaal van de ontvangsten wegens de van de inwoners in vier termijnen
gevorderde "liberale gifte", geheven ingevolge plakkaat van de Staten van
Utrecht d.d. 1747 november 8,
1748.
1 katern
j.

overige heffingen

62.

Stukken betreffende een heffing van 11/2 % over de jaarlijkse inkomens
van meer dan 400 gulden,
1753-1754.
lomslag

63.

Bevelschriften aan de inwoners om voor de "Commissarissen tot den
ontvang van den honderdsten penning" te verschijnen, teneinde een aantal
vragen te beantwoorden ingevolge het plakkaat op de heffing van de 100e
penning d.d. 1 mei 1793,, minuten met grotendeels voorgedrukte tekst,
1793. *
1 omslag
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 en 1794].
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 267.
k.

64.

gewestelijke in- en uitvoerrechten

Naamlijsten van personen, die schapen hebben gestald en die schapenmest
buiten de provincie hebben verkocht in de jaren 1761, 1763, 1765/1766, 1766,
1771, 1775, 1779, 1784, 1786, 1792, 1793 en 1794, met bijlagen,
opgemaakt 1762, 1764, 1766, 1767, 1771, 1775, 1785/1791/1792, 1786, 1794 en
1795.
1 omslag
N.B.: Geformeerd ingevolge resolutie van de Staten van Utrecht, d.d. 1762 maart 5. Voor
lijsten over 1762/1763, 1765, 1767 en 1768, opgemaakt 1763, 1766, 1768 en 1769 zie
de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 272.

SCHAGEN & DEN ENGH
J.

Betrekkingen met de Generaliteit

1.

Bestuursinrichting
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65.

Notulen van een vergadering van de burgers van Schagen & Den Engh en van
Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk, waarin een afgevaardigde wordt
benoemd naar een verkiezingsbijeenkomst te Linschoten voor de aanwijzing van
vier afgevaardigden naar de Staatsvergadering,
1795.
1 stuk

66.

Akte van een verklaring van trouw aan de constitutie en onderwerping aan de
wet, met eigenhandige ondertekening van stemgerechtigde ingezetenen,
opgemaakt in verband met de inrichting van een stemregister volgens artikel 24
paragraaf 5 van de Staatsregeling,
z.j. [1803].
1 stuk

2.

Landsverdediging

67.

Naamlijst van de binnen het gerecht wonende mannen in de leeftijd van 20 tot 50
jaar, met vermelding van hun beroep en de namen van de bij hen in dienst zijnde,
inwonende knechten,
1671.
1 stuk

68.

Akte, waardoor de schout de gerechtsbode opdraagt, de daartoe eerder aangewezeOn huislieden en andere mannelijke ingezetenen aan te zeggen, dat zij zich
binnen twaalf dagen van de hun toegewezen wapens zullen voorzien, met eigenhandig en door hemzelf ondertekend bijschrift van de bode, dat hij deze taak
heeft volbracht, met retroactum,
1672.
2 stukken

69.

Naamlijst van in het gerecht wonende weerbare mannen tussen 18 en 60 jaar
oud, met vermelding van beroep en leeftijd,
1784.
1 stuk

