INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE
HEESWIJK, 1571-1811
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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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1681, 1707, 1714, 1755, 1811 en z.j. [circa 1700].

1 omslag

STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
A.
2.

Financiële administratie

Rekening van de uitgaven, tevens akte van de morgensgewijze omslag en
uitzetting van de buur- en dorpslasten over de belastingplichtigen,
1670-1675.
1 omslag

B.

Beheer van de bezittingen

3.

Stukken betreffende de aanleg en het beheer van het zandjaagpad op de Hooge
IJsseldijk langs Heeswijk, van het land van IJsselstein naar Montfoort en
Oudewater,
1649, 1701 en 1795.
1 omslag

4.

Naamlijsten van personen, die in het gerecht vier of meer morgentalen land in
gebruik hebben en die bij hoogwater aan de Lekdijk moeten komen werken,
soms onder vermelding van het gereedschap dat moet worden meegebracht,
1709 en z.j. [eerste helft 18e eeuw].
3 stukken
N.B.: Van de naamlijst van 1709 tevens een eenvoudig gelijktijdig afschrift.

5.

C.

Rechtspraak

1.

contentieuze of eigenlijke rechtspraak

Stukken betreffende enkele zaken van civielrechtelijke aard,
1613, 1617 en 1627.
2.

6-10.

3 stukken

vrijwillige of oneigenlijke rechtspraak

Akten van verschillende aard, voornamelijk van overdracht en hypotheekstelling,
maar ook van indemniteit en andere, minuten,
1571-1610, 1613-1725 en 1763-1811.
3 delen, 1 pak
en 1 band
N. B. : Bevat over de periode 1630-1655 en 1702-1725 ook akten van het gerecht
Achthoven.
6.
7.
8.

1571-1610 en 1613-1656;
N.B.: Tevens rol van civiele zaken.
1655-1700;
1701-1725;
N.B.: Achterin afzonderlijke akten van taxatie.

1 band
1 pak
1 deel
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9.

1763-1802;
1 deel
N.B.: Voorin een opgave van de bij een overdracht of hypotheekstelling
verschuldigde leges.

10.

1803-1811.

1 deel

Akten van overdracht met enige bijbehorende akten van kwitantie wegens de
ontvangst van de 40e penning, minuten,
1639 en 1725-1810.
2 pakken
N.B.: Bevat over de periode 1702-1745 ook enkele akten van het gerecht Achthoven.

13.

11.

1639 en 1725-1772.
N.B. Voorin een klapper met supplement over de periode 1720-1763.

12.

1773-1810.

Akten van hypotheekstelling, met bijlagen, minuten,
1727-1811.

lomslag

N.B.: Sommige stukken met latere akten van royement van de betreffende inschrijving in
margine.
14.

Bijlagen bij de akten van overdracht en hypotheek,
1676, 1677, 1679, 1685, 1728, 1730, 1732, 1736, 1740, 1742, 1745, 1762,
1766, 1778, 1782, 1787 en 1802.
1 omslag

15.

Akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, minuten,
met bijlagen,
1714, 1719, 1736, 1739-1741, 1752, 1758, 1762 en 1807-1808.
1 omslag
Akten van ondertrouw en huwelijksafkondiging,
1796-1798.
N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Linschoten, inv.nr 4.

16.

Akten van verhuur van vee ("tot wederseggens toe in de weyde gedaen"), met
akte van gezondverklaring van een koe (1747), getekende minuten,
1721 en 1747.
3 stukken
D.

Bemoeienis van het gewestelijk bestuur

1.

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, Hoenkoep, 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 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
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a.
17.

algemeen en gecombineerde heffingen

Staat van alle huisgezinnen, wonende onder het gerecht, met opgave van de
bedragen, waarvoor zij in de verschillende afgeschafte heffingen waren
aangeslagen,

1748.
18.

1 stuk

Kohier van de heffing van het Lekkendijks- en het jaagpadgeld over 1750 en van
het molengeld over 1751, met aantekening betreffende de afdracht aan de Staten
van Utrecht (1752),

z.j. [1750].
19.

1 stuk

Kohier van de heffing van het oudschildgeld over 1752 en van de reële 20
stuivers, het Lekkendijks-, molen- en jaagpadgeld over 1753, met aantekening
betreffende de afdracht aan de Staten van Utrecht (1754),

z.j. [1752].
b.
20-21.
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1 stuk

oudschildgeld en verponding

Leggers van de landerijen onder Heeswijk 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 Utrechfvan 1599, in 1600 berustende onder de gedeputeerden van de Staten van Utrecht, met toegevoegde geactualiseerde gegevens,
1696 en z.j. [eerste helft 17e eeuw]..
1 deel en 1 katern
N.B.: Van inv.nr 21 ontbreekt het eerste blad met ondermeer de datering.

22.

20. 1696;

1 deel

21.

1 katern

z.j. [eerste helft 17e eeuw].

Kohieren, waarnaar de aanslagbiljetten van het oudschildgeld en de reële en
personele ongelden worden geformeerd,

1730/1731-1743/1744, 1745/1746, 1748/1749 en 1749/1750.
1 omslag
N.B.: Bij het kohier over 1734/1735 tevens het concept. De kohieren van 1730/1731 en
1738/1739-1749/1750 hebben tevens betrekking op Achthoven. In een bepaald kohier
hebben de opgaven betreffende de reële en personele ongelden steeds betrekking op het
jaar, volgend op dat waarop de opgave van het oudschildgeld betrekking heeft.
c.
23.

familiegeld en hoofdgeld

Akten van uitzetting en omslag van het familiegeld over de betalingsplichtigen,
tevens vermeldende de in verband daarmede te maken onkosten,

1688-1689 en 1693-1705.

1 pak

N.B.: De akten over de tweede heffing van 1700 en de eerste heffing van 1701
ontbreken. Die van 1693-1705 met akten van approbatie vanwege de gedeputeerden van
de Staten van Utrecht in capite.
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24.
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Akten van uitzetting en omslag van het extraordinaris familiegeld over de betalingsplichtigen, tevens vermeldende de in verband daarmede te maken onkosten,
1682-1685.
1 omslag
N.B.: De akten van 1682 en 1683 zijn authentieke gelijktijdige afschriften, de beide
andere zijn eenvoudige gelijktijdige afschriften.
d.

25.

consumptiegeld

Akten van uitzetting en omslag van de middelen op consumptie over de betalingsplichtigen, tevens vermeldende de in verband daarmede te maken onkosten
en, in capite, tevens akten van approbatie vanwege de gedeputeerden van de
Staten van Utrecht, met bijlage (1755),
1753/1754-1755/1756, 1757/1758 en 1759/1760.
1 omslag
N.B.: Van de akten van 1755/1756 is tevens een tweede, eveneens getekend exemplaar
aanwezig, maar zonder akte van approbatie.
e.

26.

belasting op bezaaide landerijen, etc.

Kohieren van de impost op de landerijen, bezaaid met hennep, tabak en vlas en
op de boomgaarden onder Heeswijk en Achthoven, authentieke gelijktijdige
afschriften,
1732-1740.
1 omslag
N.B.: Van de kohieren van 1736 en 1738 is tevens een tweede, eveneens getekend
exemplaar aanwezig.
f.

27.

belasting op het gemaal en het klein-zegel

Lijst van gezinnen en alleenstaanden in de gerechten Willeskop, Dijkveld,
Rateles, Blokland, Cattenbroek en Den Engh, Achthoven en Heeswijk, met vermelding van de (ros)molens, 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.
1 katern
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

28.

Akten van uitzetting en omslag van de impost op het gemaal en het klein-zegel
over de betalingsplichtigen, tevens vermeldende de in verband daarmede te
maken onkosten over de jaren 1689/1690, 1694/1695, 1698/1699, 1699/1700 en
1731/1732-1746/1747,
1689, 1694, 1699, 1700, 1732-1747.
1 pak
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N.B.: Van de akten over 1698/1699, 1699/1700 en 1734/1735-1746/1747 zijn er
originele, getekende exemplaren, die van 1734/1735-1737/1738 met in capite akte van
approbatie vanwege de Staten van Utrecht. Van de akten over de jaren 1733/17341745/1746 zijn er authentieke gelijktijdige afschriften, van die over 1738/1739-1742/1743
in tweevoud. De akten over 1689/1690, 1694/1695 en 1731/1732 zijn eenvoudige
gelijktijdige afschriften.
29.

Stukken inzake geschillen met Johan van Oudenaller of Aller, gewezen bakker te
Willeskop, en Pieter Maertenss. van den Bergh, bakker op de Hoenkoper Meent,
over het alleenrecht van het bakken en slijten van brood in het gebied,
ressorterende onder de molen van Heeswijk,
1703-1705.
1 omslag
N.B.: Onder de molen van Heeswijk ressorteerden ten aanzien van de quotisatie van het
(recht op het) gemaal en het klein-zegel de gerechten van Heeswijk, Achthoven, Mastwijk, Cattenbroek, Blokland, Dijkveld en Rateles, Willeskop en Hoenkoop.

30.

Akte van goedgunstige beschikking van de gedeputeerden van de Staten van
Utrecht op het rekest uit 1708 van schout en gerechten van Willeskop, Hoenkoop
en Dijkveld en Rateles om een afzonderlijke quotisering van het gemaal en het
klein-zegel over de verschillende gerechten, ressorterende onder de molen van
Heeswijk, eenvoudig afschrift, met latere toevoeging,
1709.
1 stuk

g.
31.

20e en 40e penning

Akten van estimatie, oftewel de taxatie van de waarde van onroerende goederen
bij collatérale vererving, dienende tot vaststelling van het bedrag der heffing van
de 20e en 40e penning voor het gewest Utrecht, getekende minuten,
1709-1756.
1 omslag

