INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE
WULVERHORST, KROMWIJKENDE LINSCHOTER HAAR, 1600-1811
De hierna volgende bladzijden zijn een onderdeel 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 WULVERHORST, KROMWIJK EN DE
LINSCHOTER HAAR, 1600-1811

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
A.
1.

Correspondentie

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en van het gerecht, schout en
gerecht en (intermediair) gemeentebestuur,
1676, 1690-1810 en z.j. [circa 1810]..
1 pak
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en van het gerecht, c.q. de
mairie van Polanen en de Linschoter Haar,,
1755-1768, 1795-1810.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 3.
B.

2.

Algemene verslagen en overzichten

Staat, houdende vragen en de daarbij behorende antwoorden betreffende bijzonderheden aangaande het bestuur, de kerkelijke organisatie en de geneeskundige
verzorging etc. in het gerecht, authentiek gelijktijdig afschrift,
z.j. [1808].
1 katern

STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
A.

Bestuursinrichting

1.

algemeen

Notulen van een gecombineerde vergadering van de gerechten en ingezetenen
van Polanen, van Wulverhorst, Kromwijk en de Linschoter Haar en van de Beide
Vlooswijken, waarin besloten wordt de fungerende schouten en schepenen te
handhaven c.q. - als dat vereist wordt - hen te beschouwen als hun aangestelde
municipaliteit, minuut,
1795.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 5.
2.

ambachtsheer

Stukken betreffende de rechten en de daaruit voortvloeiende inkomsten, verbonden aan de ambachtsheerlijkheid van Wulverhorst en die van de Linschoter Haar,
1775, 1799 en .z.j. [1799?].
1 omslag
Akte, waarbij de ambachtsheer Johan Webster afstand doet van zijn recht op de
tienden van een werf bij de hofstede van de heer van Brantlegt, in eigendom
toebehorende aan mr. Willem van Strijen en Dirk Schaep, 1663, eenvoudig
afschrift,
z.j. [eind 18e/begin 19e eeuw].
1 omslag
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B.

5.

Functionarissen en personeel

Stuk, houdende besluit van de maître des requestes van het departement van de
Zuiderzee, dat de regeling van het honorarium van schout, schepenen, secretaris
en bode zal wachten tot een nieuwe aanschrijving van de gemeenten, gesteld op
een tot dat doet ingediende staat van begroting van het gemeentebestuur,
1811.
1 stuk
C.

Beheer van de bezittingen

6.

Akte van inschrijving van een kapitaal van 275 gulden in het Grootboek van de
Publieke Schuld, met bijlage
1810.
2 stukken

7.

Lijst van de inhoud van het archief van gerecht en polders, zoals dat berust heeft
ten kantore van de weduwe van Johannes van Groenevelt, notaris en burgemeester van Woerden en tot 1672 tevens schout en secretaris van het gerecht,
en in 1704 is ontvangen,
1704.
1 stuk
D.

Financiële administratie

Staat van de per ingezetene in Linschoten & Mastwijk, Polanen, Cattenbroek,
Wulverhorst ca. en de Beide Vlooswijken uitgekeerde geldbedragen wegens de
in september 1787 geleden en vanwege de Staten van Utrecht getaxeerde
schades,
1792.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 59.
E.

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, 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.
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 e
een klapperman en de zogenoemde "stille wacht" niet weer te hoeven invoeren,
met goedgunstig appointement,
1796.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 66
F.

Rechtspraak

1.

contentieuze of eigenlijke rechtspraak

Rol van civiele zaken van Polanen, Kromwijk en de Linschoter Haar,
1568-1578.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 15.
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2.
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vrijwillige of oneigenlijke rechtspraak

Akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en procuratie, verleden voor
schout en schepenen van Polanen, Kromwijk en de Linschoter Haar, c.q.
Wulverhorst, Kromwijk en de Linschoter Haar, en betrekking hebbende op
Wulverhorst ca.
1618-1658. 1674-1681.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nrs. 16 (1618-1645),
17(1645-1658) en 18(1614-1681).
Akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en taxatie van Kromwijk, de
Linschoter Haar en Polanen, 1634-1650, en van Polanen afzonderlijk,
1660-1678 en 1713-1809.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 19.
8.

Akten van overdracht en hypotheek, met bijbehorende akten, bevestigende de
ontvangst van de 40e penning en andere bijlagen, met voorin een tafel over de
jaren 1804-1807, meest ondertekende minuten, met hiaten,
1724-1807.
1 pak

9.

Akten betreffende zaken van verschillende aard, zoals van testament, erfpacht,
huwelijksvoorwaarden en andere, ondertekende minuten,

1724, 1740, 1752, 1758, 1762, 1766, 1773, 1778, 1783, 1792, 1805 en 1808.
1 omslag
10.

Stuk, houdende opgave van gepasseerde transporten van onroerend goed,
hypothecaire inschrijvingen en sterfgevallen binnen het gerecht over het
tweede halfjaar van 1714,

1715.
11.

12.

1 stuk

Akten van belening door de proost van het kapittel van Oudmunster te Utrecht
van verschillende personen met goederen en rechten (onder andere van de
ambachtsheerlijkheid van De Haar, die van Vlooswijk en Kromwijk, tienden en
landerijen onder Wulverhorst en tienden onder Linschoten), ter registratie aan
het gerecht overgedragen, c.q. door het gerecht opgemaakte eenvoudige
afschriften,

1724,1745, 1755, 1774 en 1790.

1 omslag

Formuliertekst voor het sluiten van een huwelijk, concept,
z.j. [17e eeuw].

1 stuk

N.B.: Oorspronkelijk de tekst voor het sluiten van een huwelijk ten overstaan van de
magistraat van Oudewater, door wijzigingen geschikt gemaakt voor gebruik door schout
en schepenen van Wulverhorst en Kromwijk.
13.

Akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking met enkele
bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, meest
ondertekende minuten,

1670, 1682/1683, 1691/1692, 1695, 1796, 1804 en 1806.

1 omslag

N.B.: Voorin een tafel over de jaren 1725-1774, welke stukken alle ontbreken.
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Akten van ondertrouw en huwelijksafkondiging,
1796-1798.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 4.
3.

wees- en vooqdijzaken

Akten betreffende de behartiging van de belangen van weeskinderen door het
gerecht van Polanen, Kromwijk en de Linschoter Haar,

1617.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 21.
G.
Openbare gezondheidszorg
Staat, opgesteld door het gemeentebestuur van Linschoten ca. van de vanwege
de veehouders onder Polanen en de Linschoter Haar ontvangen gelden voor de
stichting van een fonds tot bestrijding van de runderpest, gelijktijdig eenvoudig
afschrift,
1800.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 22.
H.
14.

Armenzorg

Afgegeven akten van indemniteit door het gerecht van Wulverhorst, Kromwijk en
de Linschoter Haar en dat van de Beide Vlooswijken, eenvoudige afschriften,
1777, 1789, 1790, 1791, 1792, 1794, 1803, 1806 en 1807. 1 katern
N.B.: Die van de Beide Vlooswijken slechts uit het jaar 1806.
I.

15.

Betrekkingen met het G root-Waterschap van Woerden

Akte van rekest van Johan Webster, heer van Wulverhorst, Cattenbroek etc, die
bij het Groot-Waterschap van Woerden door Leonardt van Radt is aangeklaagd
wegens de vermeende verwijdering van een duiker in de polder van Den Engh,
gericht aan het Hof van Utrecht en handelende over het al dan niet bevoegd zijn
van het Groot-Waterschap in deze zaak, minuut, 1659, met retroacta,
1659.
1 omslag
J.
1.

Betrekkingen met het gewestelijk bestuur
als bezitters en bestuurders van het burggraafschap 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, Hoenkop, Dijkveld & Rateles, Oukoop en Papekop & Diemerbroek in
1733 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 eerdergenoemde gerechten worden ontslagen
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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.
2.

inning en overdracht van de bovenplaatselijke belastingen

a.

gecombineerde heffingen

Rapport van de daartoe gecommitteerde G. van Corteness aan de Staten van
Utrecht inzake de door de schouten van Polanen, van Kromwijk en de Linschoter
Haar en van Vlooswijk in Kromwijk (het Oostenrijk) in de jaren 1649-1662 gedane
afdrachten van diverse bovenplaatselijke heffingen, opgesteld naar aanleiding
van een daarover tussen de verschillende betrokken gerechten ontstane
geschillen, concept en authentiek afschrift,
1666.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 25.
16-29.

Kohieren van verschillende door de ingezetenen verschuldigde belastingen met
aantekeningen van voldoening,
1717, 1718/1719, 1719/1720, 1793, 1794 en 1802-1810.
11 delenen
3 katernen

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1717, katern met hiaten;
1718/1719, katern met hiaten;
1719/1720, katern met hiaten;
1793;
1794;
1802
1803;

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1804
1805
1806,
1807
1808;
1809,
1810

N.B.: Vanaf het jaar 1793 voorin een alfabetische index op de achternamen van de
belastingplichtigen. In de kohieren van 1794 en van 1802-1810 achterin een borderel op
de inhoud, ingedeeld naar de verschillende soorten belastingen.
Kohier van de 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. Voor de
afdeling van een bepaald gerecht steeds een alfabetische index op de achternamen, er
achter een borderel op de inhoud, ingedeeld naar de verschillende soorten belastingen.
Het betreft een groot aantal belastingen, zoals het Rijnlands en Woerdens morgengeld,
het molengeld en de buur- of dorpslasten.
30.

Staat van hetgeen het gerecht jaarlijks aan diverse heffingen dient af te dragen
aan de gedeputeerden van de Staten van Utrecht, authentiek gelijktijdig afschrift,
1776.
1 stuk
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b.

31.

oudschildgeld en verponding

Leggers van de landerijen onder Wulverhorst, Kromwijk met de Linschoter Haar
(en Polanen), met perceelsgewijze vermelding van de eigenaars en gebruikers
en het verschuldigde oudschildgeld, geformeerd 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,
1600, 1644, 1656, 1685, 1696, 1706, 1725, 1756, 1766, 1776, 1786 en 1796.
1 pak
N.B.: De leggers van 1600, 1725 en 1756 in tweevoud. De legger van 1644 met
bijlagen. Van de legger van 1796 is tevens een gelijktijdig authentiek afschrift aanwezig.
De legger van 1600 heeft slechts betrekking op de Linschoter Haar, terwijl die van 1644
tevens gegevens betreffende Polanen bevat. Een legger van 1644 over Kromwijk en de
Linschoter Haar bevindt zich tevens in het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 37.

32.

Staat houdende gegevens over Kromwijk, Polanen en de Linschoter Haar,
geëxtraheerd uit de blaffaard van het oudschildgeld van het Nederkwartier van
Utrecht uit 1599, onder toevoeging van de actuele namen van eigenaars en
gebruikers van de betreffende landerijen in margine,
z.j. [midden 17e eeuw?].
1 stuk

33.

Legger van de percelen tienden onder Wulverhorst, met vermelding van de
opbrengst van de verhuur daarvan in de jaren 1791-1805, opgesteld in verband
met het recht van de verponding,
z.j. [circa 1806].
1 katern
c.

34.

huis- en haardstedengeld

Kohieren van de huisgelden over Polanen, Kromwijk, de Linschoter Haar en
Vlooswijk, eenvoudige gelijktijdige (?) afschriften,
1681 en 1694.
2 stukken
N.B.: Het kohier over 1694 heeft marginale aantekeningen over het verloren gaan van
bepaalde huizen door storm, oorlogsschade en brand in 1672 en 1674.

35.

36.

Kohier van de huisgelden in Kromwijk,
1692/1693.

1 stuk

Kohier van de huisgelden in Wulverhorst, Kromwijk, de Linschoter Haar, Polanen
en Vlooswijk,
1693.
1 stuk
Stukken betreffende 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].
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 236.
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Kohier van het huisgeld over Polanen, Kromwijk en de Linschoter Haar over
1693, met in margine aantekeningen betreffende aan bepaalde huizen in 1672
geleden oorlogsschade en schade door brand en storm, eenvoudig afschrift,
1694.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 39.
37.

Kohier van het dubbel huisgeld over Polanen, Kromwijk, de Linschoter Haar en
Vlooswijk, eenvoudig afschrift,
1695.
1 stuk
Kohier van het extraordinaris of dubbel huisgeld over Polanen, Kromwijk, de
Linschoter Haar en Vlooswijk, eenvoudig gelijktijdig afschrift,
1695.
N.B. : Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 40.

38.

Kohier van de huisgelden in de Linschoter Haar,
z.j. [eind 17e eeuw?].

1 stuk

39.

Akten, houdende opgave van de in het gerecht nieuwgebouwde huizen,
opgemaakt ten behoeve van de Staten van Utrecht, authentieke gelijktijdige
afschriften,
1699 en 1772.
2 stukken

40.

Kohieren van het haardstedengeld, met bijlage,
1714 en 1715.

41.

3 stukken

Akte van rekest aan de gedeputeerden van de Staten van Utrecht vanwege Jan
Andries Coom en Claas Jansz. Saai, beiden te Kromwijk, klagende over de huns
inziens onbillijke belasting van hun huizen in de heffing van het huisgeld, met
bijlage, met appointement van 1692 en bijlage,
1691.
1 omslag
N.B.: Deze in principe particuliere stukken zijn na afhandeling waarschijnlijk bij de
administratie van het gerecht achtergebleven.

42.

Kohieren van het huis- en haardstedengeld,
1771, 1775 en z.j. [1775].

1 omslag

N.B.: Van het kohier van 1771 tevens de minuut; het kohier van 1775 is in de vorm van
een eenvoudig gelijktijdig afschrift en een daarvan nogmaals vervaardigd eenvoudig
gelijktijdig afschrift aanwezig.
Kohier van het extraordinaris of dubbel huisgeld over Polanen, Kromwijk, de
Linschoter Haar en Vlooswijk, eenvoudig gelijktijdig afschrift,
1695.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 40.
d.
43.

logiesgeld

Akten van uitzetting en omslag van het logiesgeld over de belastingplichtigen in
Wulverhorst, Polanen, Kromwijk, de Linschoter Haaren de Beide Vlooswijken,
met vermelding van de in verband daarmee gemaakte onkosten,
1741/1742-1748/1749.
1 omslag
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44.

Naamlijsten van gezinshoofden, die hun vaste woonplaats onder het gerecht
hebben, met vermelding van het aantal inwonende personen, verzonden aan de
gedeputeerden van de Staten van Utrecht en dienende tot regeling van de quota
in de gemenelandslasten, getekende minuten,
1783 en 1786.
2 stukken
f.

45.

familiegeld en hoofdgeld

consumptiegeld

Akten van uitzetting en omslag van de heffing op de consumptiegoederen over
de belastingplichtigen, tevens vermeldende de in verband daarmede te maken
onkosten, met akten van approbatie vanwege het departementaal bestuur van
Utrecht in capite het voorblad,
1801, 1802/1803, 1803/1804, 1804/1805 en 1805.
1 omslag
g.

belastingen op dienstboden, rijpaarden, hoornvee etc.

Kohieren van de belasting op het hoornvee, de met hennep bezaaide landerijen,
de boomgaarden, de dienstboden en de paarden onder 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.
46.

Kohieren van het dienstbodengeld,
1793, 1794 en 1802-1805.

1 omslag

47.

Naamlijsten van personen, die eigenaars zijn van drachtige merries, dan wel
merries die veulens bij zich hebben of merries, die zij willen laten dekken,
minuten,
1777, 1779 en 1783.
3 stukken

48.

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

1 omslag

Kohieren van het hoorngeld,
1793 en 1802-1805.

1 omslag

49.

N.B.: Van het kohier van 1805 is tevens het minuutexemplaar aanwezig.
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.
Kohier van een belasting op de eigendom van rundvee in de mairie Linschoten,
inclusief Snelrewaard, Schagen & Den Engh, Achthoven, Cattenbroek & de
Uiterdijken van Mastwijk, Polanen, Wulverhorst en Kromwijk,
1812.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 255.
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Kohieren van de impost op landerijen, bezaaid met hennep en vlas, en op de
boomgaarden,
1793, 1794 en 1802-1805.
1 omslag
h.

gemaal en klein-zegel

Processen-verbaal, c.q. leggers van de verdeling of omslag door de schouten en
gerechten ressorterende onder de korenmolen van Linschoten van de heffingen
van het gemaal en het klein-zegel met 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, minuten,
1690-1693, 1718-1721, 1733, 1735, 1737-1747.
1 omslag
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.
51.

Staat van bij de boeren voorradig gedorst en ongedorst graan en bonen,
eenvoudig gelijktijdig afschrift,
1795.
1 stuk
/'.

liberale gifte

52.

Akte van aanstelling vanwege de Staten van Utrecht en de stadhouder van de
schout Cornells Leonard van der Pant en de schepenen Jan van Nes en Gerrit
Langerack tot commissarissen voor de inning van de "liberale gifte" van 1747,
tevens akte van eedsaflegging,
1748.
1 stuk

53.

Oproepingbiljetten, tevens vragenlijsten, ingevuld door de ingezetenen, om hun
aandeel in de "liberale gifte" te komen betalen en de daarbij vereiste eed af te
leggen,
1748.
1 omslag

54.

Akte van kwitantie van de ontvanger van de generale middelen in het gewest
Utrecht wegens de afdracht van de ontvangsten van de "liberale gifte",
1748.
1 stuk
j.

55.

overige heffingen

Stukken betreffende de heffing van VA % over de jaarlijkse inkomens van
meer dan 400 gulden,
1753.
1 omslag
Legger betreffende de heffing van de 100e penning in de gerechten Polanen,
Wulverhorst, Kromwijk, de Linschoter Haar en de Beide Vlooswijken,
1793-1794.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 55
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WULVERHORST. KROMWIJK EN DE LINSCHOTER HAAR
Stukken betreffende de heffing op ongemunt goud en zilver in de gerechten
Polanen, Wulverhorst, Kromwijk, de Linschoterhaar en Vlooswijk,
1795.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Polanen, inv.nr. 56.

56..

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

K.
57.

Landsverdediging

Naamlijsten van weerbare mannen,
1747 en 1784.

3 stukken

N.B.: Die van 1747 in tweevoud.
58.

Proces-verbaal van optekening van de in het jaar 1787 door de inwoners van het
gerecht geleden schade door de verplichting, in Utrecht grondwerk te verrichten,
eenvoudig gelijktijdig afschrift,
1791.
1 stuk

