INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE
CATTENBROEK & DE UITERDIJKEN VAN MASTWIJK, 1600-1812

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 CATTENBROEK EN DE
UITERDIJKEN VAN MASTWIJK, 1600-1812

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
A.
1.

Resoluties

Register van handelingen van het gerecht over de jaren 1730-1738, en van
het polderbestuur van, al dan niet met de ingelanden, over de jaren 17261732, 1734, 1737 en 1751, soms gecombineerd met de betreffende colleges
van Rapijnen en IJsselveld,
1730-1752.
1 deel
N.B.: Hierbij akten van (onder)trouw en van huwelijksafkondiging elders (1730-1737) en
authentieke afschriften van naar elders afgegeven akten van indemniteit (1731-1752).
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 het college van representanten in het "maarschalkschap
Linschoten" onder Montfoort,
1795.
1 omslag
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 3.

B.
2-3.

Correspondentie

Ingekomen stukken bij schout en schepenen, gemeentebestuur, municipaliteit en
maire,
1643, 1681-1811 enz.j. [circa 1810].
2 pakken
2. 1643, 1681-1807;
3. 1808-1811 enz.j. [circa 1810].

STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
A.
4.

Bestuursinrichting

Notariële akte van toedeling, bij de boedelscheiding met haar broeder, van de
goederen van wijlen haar moeder aan Bregitta Cornelia Philippina d'Ablaing de
Giessenburg en haar echtgenoot, van onder andere de ambachtsheerlijkheid van
Cattenbroek en negen morgen land bij het tolhek of de slagboom onder
Cattenbroek, tevens regelende de toekenning van de leenroerigheid, uittreksel,
1784.
1 katern
N.B.: Zie ook de inv.nrs. 44-45.
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B.

Functionarissen en personeel

Akten betreffende de jaarlijkse benoeming van kameraars, schepenen,
heemraden en weesmeesters,
1669-1728.
N.B.: Zie inv.nr. 22
Akten van aanstelling, tevens van eedsaflegging van kameraars, schepenen,
kroosheemraden en weesmannen,
1750 en 1771.
2 stukken
N.B.: Het stuk van 1750 is tevens akte van machtiging voor de schout Jan de Cupere om
namens de ambachtsheer de molenrekening van de polder Cattenbroek af te horen.
Akte, waarbij enkele personen een verklaring afleggen inzake de benoeming van
en de driejarige ambtsbediening door Hendrick Hendricksz. als kameraar van
Cattenbroek na een door hem gedane schenking van een varken aan de
ambachtsheer Johan Webster, authentiek gelijktijdig afschrift,
1665.
1 stuk

C.

Beheer van de bezittingen

1.

kapitaal

Plakkaat van de openbare verpachting van tienden onder Cattenbroek, tevens
van de zitting van de schout-gadermeester voor de ontvangst van de belastinggelden en van de verkoop van te velde staand tarwe van de vrouwe van
Cattenbroek in de Lage Polder, gedrukt en met de hand aangevuld,
1787.
1 stuk
2.
8.

Akte van de voorwaarden van aanbesteding, tevens akte van gunning van het
driejarig onderhoud van de het gerecht competerende hoefslag tussen de palen 8
en 9 in het tot rijweg veranderde voetpad langs de Mairen- of Meerndijk,
1716.
1 katern
3.

9.

landerijen

archief

Akten van overdracht van het archief, tevens overzichten van de inhoud ervan,
1796 en z.j. [1738?].
1 omslag
N.B.: De ongedateerde akten zijn concepten.
Lijst van overgedragen archiefbescheiden door de om politieke redenen 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.
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D.

Financiële administratie

1.

algemeen
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10.

Begroting van de inkomsten en uitgaven voor het jaar 1811,
1811.
1 stuk

11.

Akten van uitzetting en omslag van de huurlasten van de gerechten Cattenbroek
en Schagen & den Engh, met vermelding van de in verband daarmee te maken
onkosten,
1660-1668.
1 pak
N.B.: Een aantal akten is in tweevoud aanwezig; sommige zijn gelijktijdige en sommige
latere afschriften.

12-13.

Akten van uitzetting en omslag van de huurlasten, met vermelding van de in
verband daarmede te maken onkosten,
1669-1700, 1751 -1785 en 1787-1810.
2 pakken

12. 1669-1700;
N.B.: De meeste akten in tweevoud
13.. 1751-1785 en 1787-1810.
N.B.: Zie ook de inv.nrs. 82-93.
14.

Rekening van ontvangsten en uitgaven van de afgetreden provisionele maire over
1811,
1812.
1 omslag
N.B.: Naast een authentiek exemplaar in het Nederlands twee authentieke exemplaren in
het Frans en een eenvoudig gelijktijdig afschrift in het Nederlands.

15.

Bijlagen tot de akten van uitzetting en omslag, c.q. jaarrekeningen van de dorpsof huurlasten,
1675-1727, 1803, 1811/1812 en z.j. [circa 1700?].
1 pak
N.B.: Bij de geliasseerde jaargangen ook een aantal ingekomen stukken.
2.

16.

hulpbescheiden

Staat van de opbrengst van een op last van de Staten van Utrecht onder de
ingezetenen gehouden inzameling ten behoeve van de vluchtelingen uit Piémont,
met vermelding van de confessie achter de naam van de betreffende ingezetene,
1687.
1 stuk
N.B.: Op deze staat staan onder het later bijgeschreven onderschrift onder het gedeelte
van Cattenbroek de betreffende gegevens van Den Engh vermeld..

17.

Akte van schout en schepenen, vermeldende de opbrengst van een op last van
de Staten van Utrecht gehouden inzameling ten behoeve van de protestantse
vluchtelingen uit Frankrijk, Piémont en de Palts, eenvoudig gelijktijdig afschrift,
1699.
1 stuk

18.

Akte van kwitantie voor de opbrengst van een in het gerecht gehouden inzameling
ten behoeve van de herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw te Bergen op
Zoom,
1749.
1 stuk
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Staat van hetgeen door de veehouders in het gerecht bijeen is gebracht voor de
oprichting van een fonds tot bestrijding van de runderpest, met vermelding van
het aantal runderen per veehouder, gescheiden in boven- en benedentweejarigen, gelijktijdig eenvoudig afschrift,
1800.
1 stuk
3.

doorbetaling geleden schade

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

E.

Openbare orde en veiligheid

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 zogenaamde "stille wacht" niet opnieuw te hoeven
invoeren, met goedgunstig appointement,
1796.
NB: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 66.
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, waaronder een
reglement,
1781/1782, 1797, 1801 en 1811.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 65.

F.

Rechtspraak

1.

algemeen

20.

Repertoria van de oorspronkelijke groep "allerhande actens" uit het archief over
de perioden 1741-1744, 1750-1789 en 1803-1809,
1789, bijgehouden tot 1810.
1 omslag

21.

Tafel van diverse akten,
1803-1809.

22.

1 stuk

Rol van civiele zaken, tevens register van bestuurlijke zaken, onder andere van
de jaarlijkse benoeming van kameraars, schepenen, heemraden en weesmeesters, 1662-1728, tevens protocol van akten van huwelijksaangifte,
-afkondiging en -voltrekking,
1669-1728.
1 deel
N.B.: De akten betreffende waterstaatsaangelegenheden aan de keerzijde. Door
vochtinwerking is de tekst op enkele plaatsen niet meer leesbaar.
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23.

2.

vrijwillige of oneigenlijke rechtspraak

a.

algemeen
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Protocol van akten, voornamelijk van overdracht en hypotheek, van Cattenbroek
en de Uiterdijken van Mastwijk, 1657-1697, Schagen & den Engh, 1660 en 1664
en van Schagen & den Engh en de Uiterdijken van Mastwijk, 1664-1666, tevens
een legger van onroerende goederen met vermelding van de eigenaars en de
gebruikers, opgemaakt in verband met de belastingheffing,
1657.
1 deel
N.B.: In groot-octavo-formaat; de akten met betrekking tot de Uiterdijken van Mastwijk en
Schagen & den Engh bevinden zich aan de keerzijde.

24.

Protocol van akten, voornamelijk van overdracht en hypotheek, van Cattenbroek,
met klapper op de voornamen, 1692-1792, en van de Uiterdijken van Mastwijk,
met klapper op de voornamen,
1697-1793.
1 deel
N.B.: De akten met betrekking tot de Uiterdijken van Mastwijk bevinden zich aan de
keerzijde.

25-28.

Akten van overdracht, met akten van kwitantie wegens de ontvangst van de 40e
penning en enkele andere bijbehorende stukken, getekende minuten,
1658-1723 en 1725-1811.
4 pakken
25. 1658-1692
26. 1693-1723
27. 1725-1771
28. 1772-1811.
N.B.: Voor de stukken van 1803 bevindt zich een tafel over de periode 1803-811, waarin
ook de hypotheekakten vermeld staan.

29.

Akten van hypotheek met enkele akten van kwitantie wegens de ontvangst van de
40e penning en andere bijbehorende stukken, getekende minuten,
1659-1809.
1 pak
N. B. : Voorin een tafel over de periode 1803-1811.

30.

Akten van verhuur van onroerende goederen, getekende minuten,

1719, 1726, 1761, 1764, 1767, 1768, 1772, 1775, 1793, 1794, 1804 en 1806.
1 omslag
31.

Akten van verhuur van vee,
1740-1769 en 1792

lomslag

N.B.: Hierbij een akte van verhuur van vee en een aantal roerende goederen (1740),
getekende minuten,
32.

Akten van testament, getekende minuten en (deels authentieke) gelijktijdige
afschriften, met hiaten,
1692 en 1785-1808.
1 omslag
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Akten van huwelijksaangifte, -afkondiging, -stuiting en -voltrekking met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overgelegd aan het gerecht,
1659-1701.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nrs. 93 en 94.
Akten van huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking,
1669-1728.
N.B.: Zie inv.nr. 22.
Akten van ondertrouw en huwelijksafkondiging,
1796-1798.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 4.

33-34.

Akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met
bijbehorende stukken, opgemaakt door of overgelegd aan het gerecht, met een
tafel over de periode 1736-1792,
1702-1811.
2 pakken
33. 1702-1756, met voorin een tafel over de periode 1736-1792;

34. 1757-1811.
Akten van (onder)trouw en huwelijksafkondiging elders,
1730-1737.
N.B.: Zie inv.nr. 1.
b.

losse akten van diverse aard

35.

Akte van akkoord inzake de toewijzing voor Aert Plooij en de weduwe en verdere
erfgenamen van Wouter Claesz. Plooij van een evenredige portie uit de nagelaten
boedel van Willem Claesz. Plooij en Marrigje Jans, zijnde de helft van een hofstede op Heeswijk en een morgen land in Cattenbroek, klad, met bijlage (1678),
1679.
2 stukken

36.

Akte, gepasseerd ten overstaan van schout en schepenen, van de openbare
verkoop op verzoek en ten behoeve van het stadsbestuur van Utrecht van vee,
huisraad, boerengereedschap en het te velde staande gras op de hofstede,
gelegen in Cattenbroek, behorende tot de goederen van het convent van het
Begijnhof en gebruikt door Arien Wieren Spruyt, wegens diens geldelijke
schulden, met bijlage,
1682.
1 omslag

37.

Akte van procuratie door de erfgenamen van wijlen het echtpaar mr. Daniel
Zwaardecroon en Engeltje van der Straten, ten behoeve van notaris Pieter
Leechburch en Willem Braamhorst om de door eerstgenoemden geërfde
goederen, gelegen onder Cattenbroek, Kamerik, 's-Gravesloot en Zegvelderbroek
af te staan en te transporteren ten behoeve van Mattheus Bom, authentiek
gelijktijdig afschrift,
1696.
1 katern
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38.

Akten van gehouden lijkschouwingen met enkele bijbehorende stukken als akten
van verlof tot begraven zonder voorafgaande lijkschouwing van verongelukte
personen,
1703, 1721, 1722 en 1729.
1 omslag

39.

Akte, gepasseerd ten overstaan van schout en schepenen van de scheiding en
toedeling van diens goederen aan de erfgenamen van Arie Gijsbertse de Lange,
gewoond hebbende onder Cattenbroek; getekende minuut, met bijlage (1750),
1751.
1 omslag

40.

Akte, gepasseerd ten overstaan van schout en schepenen, van uitkoop, c.q. van
scheiding en toedeling van diens goederen aan de erfgenamen van Comelis
Pietersse Venderigh, gewoond hebbende onder Cattenbroek, getekende minuut,
1752.
1 katern

41.

Akte, gepasseerd voor schout en schepenen, van scheiding en toedeling van haar
goederen aan de erfgenamen van Cornelia Sevenhuijsen, echtgenote van Pieter
Cornelisse Venderigh, gewoond hebbende onder Cattenbroek, getekende minuut,
1754.
1 stuk

42.

Akte van kennisgeving vanwege de gedeputeerden van de Staten van Utrecht
van de openbare verkoop van vier morgen land in Cattenbroek tussen de
Cattenbroekerdijk en de Hollandsche kade, toebehorende aan de erfgenamen
van Gerrit Polsbroek, aan Jan de Cupere, om uit de opbrengst daarvan
achterstallige belastingen te voldoen, eenvoudig afschrift,
1756.
1 stuk

43.

Akte, gepasseerd ten overstaan van schout en schepenen, waarbij de overige
erfgenamen ten behoeve van Tomas Verheul afstand doen van hun aanspraken
op de nalatenschap van Aagje Hoogendoorn, laatstelijk gehuwd met Gerrit
Verheul, getekende minuut,
1756.
1 stuk

44.

Akten van de registratie ter secretarie van de Uiterdijken van Mastwijk van de
gedeelde belening vanwege de erfstadhouder en de Staten van Utrecht ten
behoeve van jonkvrouwe Maria Bernard respectievelijk mr. Daniel Jan Bouwens
in plaats van de overleden mr. Jan Andries Bernard, met de ambachtsheerlijkheid
van de Uiterdijken van Mastwijk en de daarbij behorende tijnsen, jurisdictie en
gerechtigheden, gelegen aan de Lindeboom bij Montfoort vanaf de paal tegenover
de zogenoemde Blindeweg langs de dijk van de Hollandsche IJssel, 1755,
authentieke afschriften,
1756 en 1757.
2 stukken
N.B.: Zie ook inv.nr. 4.

45.

Akten van de registratie ter secretarie van Cattenbroek van de gedeelde belening
vanwege de erfstadhouder en de Staten van Utrecht ten behoeve van mr. Daniel
Jan Bouwens, respectievelijk, jonkvrouwe Maria Bernard, in plaats van de
overleden mr. Jan Andries Bernard, met de ambachtsheerlijkheid Cattenbroek en
de daarbij behorende tijnsen, tienden en jurisdictie, 1755, authentieke afschriften,
1756 en 1757.
2 stukken
N.B.: Zie ook inv.nr. 4.
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46.

Akte van de registratie ter secretarie van Cattenbroek van de belening met vier
morgen land aldaar, gelegen tussen de Cattenbroekerwetering en de
Polanerwetering enerzijds en de Middelwetering anderzijds, vanwege Frederik
baron van der Does ten behoeve van jonkvrouwe Maria Bernard te Amsterdam,
1755, authentiek afschrift, met retroactum (1756),
1757.
2 stukken

47.

Akte, gepasseerd ten overstaan van de loco-schout en de schepenen, van
transport van vee, hooi, hennep, boerengereedschap en huisraad van Job van
den IJsselt en zijn vrouw Gerrigje Vonck, overgedragen aan hun zoon Teunis van
den IJsselt en diens vrouw, tegen betaling van landpachten, de voldoening van
belastingschulden en het levenslang genieten van vrije kost, getekende minuut,
1763.
1 stuk

48.

Akte, gepasseerd ten overstaan van schout en schepenen, van de uitkoop, c.q.
van de scheiding en toedeling van haar goederen aan de erfgenamen van
Agatha de Korte, echtgenote van Jan Verheul en gewoond hebbende onder
Cattenbroek, getekende minuut, met bijlage,
1763.
1 omslag

49.

Akte, gepasseerd ten overstaan van de loco-schout en de schepenen, van de
verkoop door Jacob Janse van Poelwijk van diens huis ca., staande op grond van
het convent van Sint-Servaas, onder het gerecht van Cattenbroek, aan Jan van
den Nieuwendijk en diens echtgenote Neeltje Versteeg, tevens akte van volmacht
voor Christiaan van Rossum om bij het transport namens de verkopende partij op
te treden, met bijlage,
1764 en z.j. [1764].
2 stukken

50.

Akte, waarbij Aart Vink ter secretarie van Linschoten registratie verzoekt van een
akte van uitgifte in erfpacht aan hem van vier morgen land op IJsselveld onder het
gerecht Linschoten en van circa 150 roeden land onder de Uiterdijken van
Mastwijk, door deken en kapittel ten Dom te Utrecht, eenvoudig afschrift,
1765.
1 stuk

51.

Akte, waarbij Arien Verweij, raad en burgemeester van Oudewater, ter secretarie
van Linschoten verzoekt om registratie van een akte uit 1764, vermeldende
hetgeen door de Hoge Raad is beslist ten aanzien van de ontstane geschillen bij
de scheiding en verdeling - ten dele in fidei commis - van de nalatenschap van
Pieter de Graeff en Jacoba Bicker, waarvan onder andere landerijen onder
Cattenbroek deel uitmaken,
1766.
1 katern
N.B.: Aan het slot ontbreekt minstens één blad.

52.

Akte van scheiding van de eigendommen uit de nalatenschap van Gijsbertus van
Houdijk en de toedeling ervan door loting aan de kinderen Arie, Aart en
Hermeijntje, waarbij de eerstgenoemde onder andere vier morgen land onder
Cattenbroek, gelegen tussen de Hollandschekade en de dijk in de halve wetering
verwerft, waarvan een klein gedeelte leenroerig is aan het burggraafschap van
Montfoort, eenvoudig extract,
1775.
1 stuk
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53.

Akte, gepasseerd ten overstaan van schout en schepenen, van de uitgifte in
erfpacht door Jan de Cupere aan Dirk van der Kleij van een stuk land op de
Uiterdijken van Mastwijk, waarop het huisje van laatstgenoemde staat, gelegen
aan de Hollandsche IJssel,
1781.
1 stuk

54.

Akte van kennisgeving door de pander van het Hof van Utrecht aan schout en
schepenen van de beslaglegging vanwege de minderjarige kinderen en
erfgenamen van Barent van Amerongen op een daglonershuisje met circa 72
roeden land onder Cattenbroek, in het bezit van Jan van den Eysel, wegens
achterstand bij de betaling van de erfpacht,
1789.
1 stuk

55.

Notariële akte van volmacht voor Valentijn Victor Koningsbergen te Utrecht
vanwege Willem Pikart te Amsterdam, in verband met de voorgenomen verkoop
van een hofstede met bijbehorend huis en 1214 morgen land onder Rapijnen,
leenroerig aan de grafelijkheid van Holland, en nog 12 morgen land in
Cattenbroek, waarvan vier morgen leenroerig zijn aan het huis Heulestein, 1785,
authenthiek (notarieel) afschrift,
1789.
1 stuk

56.

Akte van de belening in erfrecht vanwege de erfstadhouder en de Staten van
Utrecht aan en ten behoeve van Arie de Lange met de eerder door Jan de Cupere
opgedragen wederhelft van vier morgen land op Cattenbroek tussen de Cattenbroekerwetering en de kade, eenvoudige gelijktijdige afschriften,
1790.
2 stukken

57.

Notariële akten inzake de liquidatie en scheiding van de boedel van Aart van
Harten en wijlen zijn echtgenote Neeltje van den Hoek op Breeveld onder
Woerden, authentiek (notarieel) extract, 1798, met in margine een aantekening
betreffende de registratie in het protocol van Cattenbroek,
1798.
1 katern

58.

Notariële akte waarbij Merrigje de Lange, weduwe van Jan van Kampen te
Cattenbroek, aan haar oudste zoon Cornelis van Kampen als een donatie inter
vivos schenkt haar huisje met hooiberg ca. en tachtig roeden grond bij de Cattenbroekerdijk, tussen de Buitenwetering en de Eerste Dwarssloot, met als tegenprestatie een jaarlijkse uitkering van vijftien gulden, 1798, authentiek afschrift,
1798.
1 katern

59.

Akte, gepasseerd ten overstaan van schout en schepenen, waarbij Teunis van
Jaarsveld en zijn echtgenote Krijntje van Achthoven aan Cornelis van Dijk
verkopen een behuizing ca., vanouds bekend als herberg "De Lindeboom",
staande en gelegen tussen de Nieuwe Vaart en de dijk of 's heren weg bij de
Plak, alsmede een boomgaardje, groot vier hond, en acht morgen grasland
tussen de Vaart en de gemenelandskade,
1803.
1 katern

60.

Notariële akte, waarbij de executeurs van het testament van Gerrit Westhuijsen
aan de huurder Cornelis van Kampen verkopen en overdragen een hofstede c a .
met 36 morgen land onder Cattenbroek tussen de Vaart en de gemenelandskade, eenvoudig gelijktijdig afschrift, met bijlage,
1803.
2 stukken
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61.

Notariële akte van uitkoop en boedelscheiding ten behoeve van diens kinderen bij
het aangaan van een nieuw huwelijk door Arie de Lange, weduwnaar van
Cornelia Broere, te Cattenbroek, authentiek gelijktijdig extract,
1804.
1 katern

62.

Akte van de openbare verkoop door de executeurs van de nalatenschap van
Cornelia Moninx, weduwe van Pieter Jongeneel, van zeven morgen grasland in
het gerecht Cattenbroek tussen de Hollandschekade en de Cattenbroekerdijk aan
de Oude Vleet, aan J. Storij van Blokland, eenvoudig (gelijktijdig?) afschrift,
1805.
1 katern

63.

Akte van condities en voorwaarden van de openbare verkoop en toewijzing van
acht morgen grasland onder Cattenbroek, tussen de Vaart en de Hollandschekade, door de executeurs van de nalatenschap van Cornelia Moninx, weduwe van
Pieter Jongeneel, aan Arie Vendrig, eenvoudig (gelijktijdig?) afschrift,
1805.
1 katern

64.

Akte, gepasseerd ten overstaan van schout en schepenen van de Uiterdijken van
Mastwijk, waarbij Leendert Spendel te Montfoort een hoekje land tussen de
dijksloot en de Hollandsche IJssel in erfpacht uitgeeft aan Aart van Keulen,
1806.
1 stuk

65.

Akte, gepasseerd ten overstaan van schout en schepenen, waarbij Gijsbert
Noordhoven en zijn echtgenote Merrigjen van Kalker met hun zoon Willem overeenkomen, dat eerstgenoemden hun bezittingen in eigendom aan de laatstgenoemde overdragen en dat deze daarvoor op zich neemt, zijn ouders tot hun
dood te onderhouden en hun begrafenis te bekostigen,
1808.
1 katern

66.

Akte van de openbare verkoop door de rentmeester-generaal der domeinen van
zes morgen grasland onder Cattenbroek tussen de Middelwetering en de Hollandschekade aan Mietje de Ruiter, weduwe Boelen, eenvoudig gelijktijdig afschrift,
1809.
1 katern

G.
67.

Openbare gezondheidszorg

Akte, waarbij Jan Verheul en de schepenen Hendrik de Lange en Willem Koijman,
beide laatstgenoemden als naaste buren en getuigen, voor schout en schepenen
verklaren, dat een jonge vaars van Cornelis van Rijn, door deze bij eerstgenoemde gestald, was besmet met de veepest,
1769.
1 stuk
H.

Armenzorg

Stukken betreffende de gift van drie erfpachten door jonkvrouw 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.
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68.

Akten van indemniteit, afgegeven door schout en schepenen, eenvoudige
afschriften,
1777-1791.
1 katern

69.

Akten van indemniteit, afgegeven door schout en schepenen van Cattenbroek en
de Uiterdijken van Mastwijk, Linschoten & Mastwijk, Polanen en Schagen en Den
Engh, eenvoudige afschriften,
1803-1810.
1 katern

70.

Stukken betreffende door het Hof van Utrecht op verzoek van de belanghebbenden gegeven last tot het afgeven van akten van indemniteit,
1775, 1781, 1782 en z.j. [1749].
1 omslag

71.

Akte van rekest aan de Staten van Utrecht, om te doen verhinderen, dat armen en
minvermogenden zich zonder het stellen van cautie, van elders in het gerecht
vestigen, met goedgunstige beschikking, op grond waarvan verhuurders van
huizen, bij gebreke van een akte van indemniteit, persoonlijk aansprakelijk
worden gesteld voor het levensonderhoud van hun huurders,
1703.
1 stuk

I.

Bemoeienis van en met het kerspel van Harmeien

Akte waarbij de voormalige schout van Cattenbroek en Den Engh verklaart, dat in
zijn ambtsperiode van 1617 tot 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.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 146.
72.

Rekeningen van het gerecht Cattenbroek vanwege het aandeel van dat gerecht in
de kosten van het kerspel Harmeien inzake het onderhoud van de predikantswoning en het schoolhuis, alsmede wegens het traktement van de koster aldaar,
met enkele bijlagen,
1680/1681-1791, 1793, 1796-1803 en 1805-1809.
1 pak
N.B.: Van de rekeningen van 1701-1707 zijn twee volledig getekende, dus authenthieke
exemplaren aanwezig; toch diende een van de exemplaren (gezien de doorhalingen etc.
en gezien het feit, dat daarvoor ongezegeld papier was gebruikt) eerst als concept. Van
de rekeningen van 1719-1722, 1793 en 1805-1808 is, behalve het origineel, steeds ook
nog een authentiek gelijktijdig afschrift aangetroffen. Van de rekeningen van 1736,
1737, 1741 en 1743 is, behalve het origineel, steeds ook nog een eenvoudig gelijktijdig
afschrift aanwezig. Van de overige jaargangen is alleen het origineel bewaard gebleven.

73-74. Rekeningen van het kerspel Harmeien terzake van de kosten, die het kerspel had
aan het onderhoud van de predikantswoning en het schoolhuis alsmede vanwege
het traktement van de koster aldaar, met akten van de omslag van deze kosten
over de verschillende gerechten, waarvan de inwoners voor een deel, dan wel alle
onder de parochie of het kerspel van Harmeien ressorteerden, met enkele
bijlagen,
1737-1747, 1750-1787, 1793, 1796-1804 en 1807-1810.
2 pakken
73.
74.

1737-1747 en 1750-1763;
1764-1787, 1793, 1796-1804 en 1807-1810.
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N.B.: De bedoelde gerechten waren Harmelen, Harmelerwaard, Haanwijk en Bijleveld,
Veldhuizen, Gerverscop Statengerecht, Gerverscop De Marez-gerecht, Breudijk,
Reijerscop-Creuningen, Reijerscop-Meerlo, Indijk en een gedeelte van Cattenbroek. De
rekeningen van 1798-1800, 1802 en 1808-1810 zijn eenvoudige, de andere authentieke
gelijktijdige afschriften, alle vervaardigd ten behoeve van het gerecht Cattenbroek.
75.

Rekening van het aandeel in de kosten van de reparatie van de kerktoren van
Harmeien, komende ten laste van het gerecht van Cattenbroek ca., in tweevoud
en een aan een der stukken gehechte bijlage,
1705.
1 omslag
N.B.: De lasten werden omgeslagen over de eigenaars en gebruikers van 380 morgen
land in Cattenbroek, die "parochiëren" onder de kerk van Harmeien.

76.

Stukken, voornamelijk "beschrijvingsbrieven" of convocaties, betreffende de te
houden vergadering van de schouten der gerechten, behorende onder het kerspel
van Harmeien, verzonden door of namens de schout van Harmeien,
1728, 1740, 1742-1746, 1748-1751, 1754, 1757, 1760-1761, 1764, 1786, 1794,
1803-1804 en 1806-1807.
1 omslag

77.

Akte van rekest vanwege de schout en gadermeester van Cattenbroek aan de
gedeputeerden van de Staten van Utrecht tot verkrijging van advies inzake de
kwestie, dat bepaalde landeigenaren weigeren de per morgen omgeslagen
bijdrage te betalen ten behoeve van de reparatie van de predikantswoning en het
kosterhuis te Harmeien, met regulerend appointement,
1739.
1 stuk

78.

Akte van overeenkomst van schout en schepenen van Harmeien met de
bestuurders van de overige gerechten van het kerspel inzake het onderhoud van
de kerktoren van Harmeien, concept,
z.j. [eind 18e eeuw].
1 stuk

79.

Akte van rekest van schout en schepenen aan de gedeputeerden van de Staten
van Utrecht om - gezien de nabijheid van de kerk van Linschoten - te mogen
worden vrijgesteld van de verplichting, bij te dragen aan de kosten van een
nieuwe klok voor de kerktoren te Harmeien, concept,
z.j. [eind 18e eeuw].
1 stuk

Bemoeienis van en met het gewestelijk bestuur

1.
80.

algemeen

Missive, ingekomen bij het gemeentebestuur, betreffende de verdeling van het
departement Utrecht in districten,
1802.
1 stuk
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2.
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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 Vlooswijken, Willeskop, Kort-Heeswijk,
Blokland, Hoenkoop, Dijkveld en Rateles, Oukoop en Diemerbroek en Papekop 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
zij 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.
Reglement vanwege het bestuur van de stad Montfoort en schouten en municipaliteiten van Linschoten & Mastwijk en Cattenbroek & de Uiterdijken van
Mastwijk, betreffende het veer van Montfoort op Amsterdam,
1797.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr. 4 (jg. 1797, p. 912).
3.

inning en overdracht van de bovenplaatseliike belastingen

a.

algemeen en gecombineerde heffingen

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 - onder andere door de wateroverlast van 1739, de
daaropvolgende strenge winter van 1740, een muizenplaag in 1742 en rundveesterfte in 1744 en 1745 - t o t 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.
81.

Staat van hetgeen het gerecht aan diverse, bij de burgers geïnde jaarlijkse
belastingen aan de gedeputeerden van de Staten van Utrecht dient af te dragen,
ondertekende minuut,
1776.
1 stuk

82-93.

Kohieren van door de ingezetenen verschuldigde belastingen, met aantekeningen
van betaling en de datum waarop dat heeft plaatsgevonden,
1788, 1793, 1794 en 1802-1810.
12 delen

82.
83.
84.
85.
86.
87.

1788
1793
1794
1802
1803
1804

88.
89.
90.
91.
92.
93.

1805;
1806;
1807;
1808;
1809;
1810.
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N.B.: In de jaargang 1788 voorin een alfabetische index op de voornamen van de
belastingplichtigen en in de overige op de achternamen. In de kohieren van 1794 en van
1802-1810 achterin een borderel op de inhoud, ingedeeld naar de verschillende soorten
belastingen. Het betreft een groot aantal belastingen en heffingen, zoals het oudschildgeld, het Rijnlands morgengeld, het Woerdens morgengeld, het haardstedengeld, het
molengeld en de buur- of dorpslasten.

94.

Vragenlijsten, op last van schout en schepenen ten behoeve van de belastingheffing ingevuld door de hoofdbewoners van de verschillende huizen onder
Cattenbroek, met een aan de hand van deze lijsten opgestelde overzichtsstaat,
1807.
1 omslag

95.

Vragenlijsten op last van schout en schepenen ten behoeve van de belastingheffing ingevuld door de hoofdbewoners van de verschillende huizen onder de
Uiterdijken van Mastwijk, met een aan de hand van deze lijsten opgestelde
overzichtsstaat,
1807.
1 omslag

96.

Lijst van inwoners van Cattenbroek, die in de periode 1645-1679 voor het gerecht
van Harmeien zijn getrouwd alsmede van inwoners van Cattenbroek, die in de
periode 1677-1680 te Harmeien zijn begraven, opgemaakt ten behoeve van de
Staten van Utrecht in verband met de belastingheffing,
1681.
1 stuk
N.B.: Geëxtraheerd uit het (onder)trouwregister van het gerecht en de kerkenrekeningen
van Harmeien.

97.

Akte, houdende opgave van de over het jaar 1697 door Willem Claas de Wit
verschuldigde belastingen en heffingen,
1698.
1 stuk
N.B.: Het stuk is kennelijk niet aan betrokkene uitgereikt en bij de gadermeester
achtergebleven.
b.

98-110.

oudschildgeld en verponding

Leggers van de landerijen onder Cattenbroek ca. 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,
1600, 1725, 1736, 1746, 1756, 1766, 1776, 1786, 1796 en z.j. [midden 17e eeuw].
8 delen, 4 omslagen en 1 katern
N.B.: Inv.nr 98 heeft uitsluitend betrekking op Cattenbroek, inv.nr 99 tevens op Schagen
en Den Engh, de inv.nrs. 100-109 op Cattenbroek & de Uiterdijken van Mastwijk en
IJsselveld en inv.nr. 110 op Cattenbroek en Den Engh.

98. 1600
99. 1600
100.
101.
102.
103.
104.

1725
1736
1746
1756
1766

1
1
1
1

omslag
omslag
omslag
omslag
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105.
106.
107.
108.
109.
110.

1776;
1786;
1796;
1796;
1796, eenvoudig afschrift;
z.j. [midden 17e eeuw].
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1 katern

111.

Akten, waarbij ten behoeve van de gedeputeerden van de Staten van Utrecht
wordt verklaard, dat zich in het gerecht geen "geabandonneerde" landerijen
bevinden, getekende minuten,
1738, 1740 en 1746.
3 stukken

112.

Vergelijkende staat van de oppervlakte van de landerijen per eigenaar, zoals deze
voorkomt op het manuaal van de verponding en op het betreffende aangiftebiljet,
1806.
1 katern
c.

113.

huis- en haardstedengeld

Kohier van het haardstedengeld,
1715.

1 katern

114.

Kohieren van het enkel huisgeld, het dubbel huisgeld en het haardstedengeld,
1715 en 1775.
1 omslag

115.

Staten van al dan niet nieuwgebouwde huizen in het gerecht, opgesteld in
verband met de heffing van het huisgeld over de jaren 1739/1740-1741/1742,
1743/1744, 1746/1747, 1747/1748, 1749/1750, 1751/1752, 1752/1753 en
1756/1757,
1740-1742, 1744, 1745, 1747, 1748, 1750, 1752 en 1757.
1 omslag

116.

Stukken betreffende in bijzondere gevallen door belanghebbenden gewenste
revisie van de vaststelling van aanslagen in het huis- en haardstedengeld,
1760, 1761, 1766, 1767 en z.j. [circa 1770].
1 omslag

117.

Staat van de sedert 1723 nieuwgebouwde huizen, opgesteld in verband met de
heffing van het huisgeld en van het haardstedengeld,
1765.
1 stuk

118.

Akte, waarin wordt verklaard, dat zich in het gerecht geen huizen bevinden - voor
dan wel na 1723 gebouwd - waarvan de vermelding op het vorige kohier van het
huisgeld en het haardstedengeld ontbreekt,
1772.
1 stuk
d.

logiesgeld

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 gequotiseerd,
1644, met goedgunstig appointement, 1645, en retroactum, 1628, authentieke
afschriften,
1670.
3 stukken
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr 231.
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Akten van uitzetting en omslag van het logiesgeld over de inwoners van
Cattenbroek, Schagen & Den Engh met vermelding van de in verband daarmede
te maken onkosten, eenvoudige gelijktijdige afschriften,
1660/1661 - 1668/1669.
1 omslag
e.

consumptiegeld

120.

Akten van uitzetting en omslag over de inwoners van de te innen belasting op de
verschillende consumptiegoederen, met akten van approbatie vanwege de Staten
c.q. het departementaal bestuur van Utrecht, in capite het voorblad,
1751/1752-1765/1766 en 1767/1768-1803/1804.
1 pak

121.

Akte van rekest van Aart Vinck, herbergier in "De Lindeboom" bij Montfoort en
ressorterende onder de Uiterdijken van Mastwijk aan de gedeputeerden van de
Staten van Utrecht wegens hem opgelegde aanslagen in het middel van
consumptie, met goedgunstig appointement en een bijlage,
1751.
2 stukken
f.

belasting op dienstboden etc.

Kohieren van de belasting op het hoornvee, de met hennep bezaaide landerijen,
de boomgaarden, de dienstboden en de paarden, met aantekening van
ontvangen betalingen,
1793, 1794, 1802 en 1804-1806.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nrs. 244-249.
122.

Staten met de namen van inwoners, bij wie knechten en dienstboden werkzaam
zijn, opgemaakt in verband met het verschuldigde "heerengeld" of dienstbodengeld, minuten,
1681 -1693, 1695-1699, 1794, 1802-1805 en z.j.
1 omslag
N.B.: Het stuk van 1681 heeft tevens betrekking op Den Engh. De staten van
1681-1688, 1690, 1693, 1699 en 1794 in tweevoud.

123.

Kohieren van de impost op de rijpaarden, eenvoudige gelijktijdige afschriften,
1793/1794, 1794/1795, 1802/1803, 1803/1804 en 1804/1805. *
1 omslag

124.

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

1 omslag

N. B. : Het kohier van 1805 in tweevoud.
125.

Akte, waarbij Cornelis Nieuwendijk en Cornelis van Nes, de laatste als naaste
buur en getuige, voor schout en schepenen verklaren, dat zij hebben vastgesteld,
dat van de vijf koeien die Reinier Bierman bij eerstgenoemde had uitbesteed - in
tegenstelling tot wat eerder was aangenomen - twee niet kalfdragend zijn,
1772.
1 stuk
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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.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Schagen & Den Engh, inv.nr. 56.
126.

Kohieren van de impost op landerijen, bezaaid met hennep en vlas, en op boomgaarden, concepten,
1790, 1794 en 1802-1805.
1 omslag
N.B.: Het kohier van 1805 in tweevoud.
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.
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.
g.

gemaal en klein-zegel

Lijst van gezinnen en alleenstaanden in de gerechten Willeskop, Dijkveld en
Rateles, Blokland, Cattenbroek en Den Engh, Achthoven en Heeswijk, met vermelding van de (ros)molen, waar ze hun koren laten malen, opgemaakt op last
en ten behoeve van de Staten van Utrecht en door de schout van Heeswijk overgeleverd, eenvoudig gelijktijdig afschrift,
1639.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Heeswijk, inv.nr. 27.
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.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten inv.nr. 258.
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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h.

20e en 40e penning

127.

Akten van taxatie, opgemaakt in verband met de aangifte voor de heffing van de
20e en 40e penning, getekende minuten,
1702-1806.
1 pak

128.

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,
1707-1721 en 1735, met bijlage, 1721.
1 omslag
N.B.: Het overzicht van het tweede halfjaar van 1721 in tweevoud. Van 1735 is alleen
het kohier van het tweede halfjaar aanwezig.
/'.

129.

liberale gifte

Register wegens de door de betreffende inwoners in vier termijnen voldane
"liberale gifte", geheven op grond van het plakkaat van de Staten van Utrecht d.d.
1747 november 8, met in de meeste gevallen vermelding van de namen der
gezinsleden,
1748.
1 katern
j.

overige belastingen

130.

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

131.

Oproepingsbiljetten, tevens vragenlijsten, voor de ingezetenen om te verschijnen
voor de commissarissen van de 100e penning, eenvoudige gelijktijdige
afschriften, ten dele voorgedrukt,
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.

132.

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

K.
133.

Betrekkingen met de Generaliteit

Staat van door een aantal mannelijke ingezetenen ten overstaan van schout en
schepenen gereclameerde geldelijke schade wegens gedwongen tewerkstelling
aan versterkingen bij Utrecht, gelijktijdig eenvoudig afschrift, met latere verklaring
omtrent een examinatie van het stuk door schout en schepenen, 1790,
1787.
1 stuk

CATTENBROEK & DE UITERDIJKEN VAN MASTWIJK

95

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.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Schagen & Den Engh, inv.nr.
65.

