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INVENTARIS
ARCHIEF VAN HET GERECHT, LATER DE GEMEENTE ZEGVELD EN
ZEGVELDERBROEK, 1610-1811 (1813)

BESTUUR EN PERSONEEL
1.

2.

Beschikking door Gecommitteerden van de Staten van
Utrecht, waarbij een overeenkomst tussen schout,
schepenen, hoofdingelanden en buren betreffende het
tractement van de schout op hun verzoek wordt goedgekeurd, 1665.

1 stuk

Stukken betreffende de vaststelling van het tractement van schout, secretaris en bode, 1745, 1746.

1 omslag

3.

Stukken betreffende de voordracht, benoeming en eedaflegging van schepenen, heemraden en schoolmeesters,
1720, 1744-1747, 1786-1795.
1 omslag

4.

Stukken betreffende de verkiezing van A. Kromwijk
tot voorzitter en van F.W. van Gimborn en H. Rentinck tot secretarissen van de vergadering van
stemgerechtigde burgers, alsmede betreffende de
benoeming van A. Kromwijk tot gecommitteerde naar
de vergaderingen van het provinciaal en landelijk
bestuur, 1795, 1797.

1 omslag

Stukken betreffende de niet goedgekeurde verkiezing
van H. van Loon tot secretaris, 1797.

1 omslag

Stukken betreffende reparatie en onderhoud van de
kerkklok en -toren, de pastorie, de onderwijzerswoning en de brug gelegen voor de kerk, 1712, 1714,
1719, 1724-1726, 1729, 1731, 1732, 1753, z.j.

1 omslag

Verzoekschrift van schout, schepenen en heemraden
aan de deken en het kapittel van St. Marie om de
schout van Kamerik Mijzijde te gelasten de door hem
meegenomen gerechts- en polderarchieven van Zegveld
en Zegvelderbroek, terug te geven, 1713. Afschrift.

1 stuk

Brief van I.A. van Wachendorff te Utrecht, waarin de
schout geadviseerd wordt over de bewaring van gelden
en het archief van het gerecht en de polder, 1794.

1 stuk

EIGENDOMMEN
6.

ARCHIEF
7.

8.
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9.

Lijst van naar het rechthuis overgebrachte archiefbescheiden, die het gemeentebestuur verklaart ontvangen te hebben van de executeurs-testamentair van
de gewezen secretaris 0. Groeneijk, 1798.

1 stuk

Kwitanties, 1706, 1709, 1723, 1724.

1 omslag

FINANCIEN
10.

N.B. Bijlagen bij de niet aanwezige rekeningen.

11.

Stukken betreffende een geschil tussen Jacob Foreest,
schout, en enige ingezetenen over zijn gedurende de
periode 1713-1718 toegepaste wijze van opmaken en
verantwoorden der rekeningen, 1719, 1721-1723.
1 omslag

12.

Rekening, 1748. Concept.

1 katern

BELASTINGEN EN HEFFINGEN
Algemeen
•

13.

14.

Stukken betreffende de invordering van het familie-,
haardsteden-, huis- en logiesgeld alsmede van de belastingen op het gemaal en klein»-zegel, 1696-1699,
1701-1705, 1707-1719, 1722, 1727, 1742, 1745-1747.

1 omslag

Verzoekschriften van schout en schepenen aan de Staten van Utrecht om vermindering, uitstel of ontheffing van betaling van belasting in verband met armoede onder de ingezetenen door oorlog, inundatie
van land, stormschade en ziekte onder het rundvee,
1686, 1713, 1714, 1716-1718. Concepten.

1 omslag

Bisschopspacht

15.

Kohieren van de "bisschopspacht"; de pacht op het
land gelegen te Zegveld, Zegvelderbroek en Kamerik
Mijzijde in eigendom van de bisschop van Utrecht,
opgemaakt door schout en gadermeester, 1658-1684,
1690-1692, 1704, 1708-1746, 1805.

1 omslag

Consumptiegeld
16-23.

Kohieren van het consumptiegeld, 1782-1787, 17911793, 1804, 1805.
16.
17.
18.
19.

1782/1783;
1783/1784;
1784/1785;
1786/1787;

20.
21.
22.
23.

1791/1792;
1792/1793;
1804/1805;
1805.

8 katernen
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Familiegeld
24.

Bevelschrift aan diverse grondbezitters tot de betaling van het extra-ordinaris middel over onroerend
goed door personen, woonachtig buiten het gewest
Utrecht, 1722.

1 stuk

Heffing op het gemaal en klein zegel

25.

Akte van overeenkomst met de gerechten Kamerik Houtdijken, Kamerik Mijzijde en 's Gravesloot betreffende de aanpassing van de te betalen aandelen in de
heffing op het gemaal en klein zegel, 1700. Afschrift,
z.j.
1 stuk

26.

Brief van de Staten van Utrecht aan de gezamenlijke
gerechten onder Kamerik en Zegveld inzake de voldoening van het totaal bedrag van de impost op het gemaal en klein zegel over 1742, 1742. Afschrift.

1 stuk

Inventaris van door Jan Cornelis van den Nieuwendijk
verkochte goederen, opgemaakt in verband met de heffing van het middel op het klein zegel, 1809.

1 stuk

Uittreksel uit de resoluties van de Staten van
Utrecht waarin schouten en gadermeesters worden
aangemaand tot tijdige afdracht van het huisgeld,
1685.

1 stuk

Uittreksels uit de resoluties van de Staten van
Utrecht inzake het ten profijte komen aan steden
en dorpen van het huisgeld over de daarin gelegen
verkochte huizen, 1685.

2 stukken

27.

Huisgeld
28.

29.

Belasting op inkomen

30.

Stukken betreffende de opgave van landerijen die verkocht zijn of aan de Domeinen zijn overgedragen in
verband met de heffing van ongelden, 1738.
1 omslag

31.

Staten houdende verstrekte gegevens door ingezetenen
betreffende hun financiële positie, opgemaakt ten behoeve van de heffing van een bijzondere belasting op
het inkomen, 1754.
1 omslag

Heffing van de 20e en 40e penning
32.

Uittreksel uit de resoluties van de Staten van
Utrecht inzake taxatie van goederen in verband met
de heffing van de 20e en 40e penning, 1760.

1 stuk
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JUSTITIE EN OPENBARE ORDE

33.

Stukken betreffende geschillen met Cornelis van
Soest, pachter van vier morgen land gelegen te
Zegvelderbroek, toebehorend aan de regenten van de
Armennoodhulp te Utrecht, alsmede met Roelof Verduyn,
eigenaar van enige bomen staande op een gedeelte van
genoemd land, inzake de eigendom van dit gedeelte,
1771, 1772.
1 omslag

34.

Stukken betreffende het door de Staten van Utrecht
uitgevaardigde verbod op leesgezelschappen en bijeenkomsten teneinde het voorlezen en verspreiden
van opruiende geschriften gericht tegen de regering
tegen te gaan, 1794.

2 stukken

VEEARTSENIJKUNDIG TOEZICHT

35.

Staten houdende opgave van de gedurende de jaren
1744-1746 aan besmettelijke ziekte gestorven runderen, 1747, met instructie voor de opstelling van
de lijsten, 1747.

1 omslag

Brief van het kapittel van St. Marie aan de Staten
van Utrecht inzake de goedkeuring van een door kerkmeesters opgesteld reglement op het begraven, 1684.
Afschrift.

1 stuk

Testament van Neeltje Corssen, verleden voor notaris Nijpoort te Utrecht, waarin zij onder andere de
arme ingezetenen van Zegveld haar rentebrieven en
obligaties schenkt, 1629. Afschrift.

1 stuk

BEGRAVEN

36.

ARMENZORG
Algemeen
37.

38.

Aantekening inzake de verdeling van overtollig hooi
en stro onder ingezetenen die hieraan gebrek hebben,
1740.
1 stuk

39.

Brief van T. Rigters, pastoor te De Meije en RoomsKatholiek armmeester, aan de predikant van de Nederlands Hervormde diaconie inzake een geschil over de
verdeling van het "Medemblikse" legaat, 1797. Afschrift.

1 stuk
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Akten van indemniteit
40-41.

Akten van indemniteit, 1610, 1703, 1707, 1710, 1711,
1714, 1719, 1720, 1722, 1725-1727, 1729, 1730, 1732,
1734, 1736-1811.

2 pakken

40. 1610, 1703, 1707, 1710, 1711, 1714, 1719, 1720,
1722, 1725-1727, 1729, 1730, 1732, 1734, 17361771;
41. 1772-1811.
42-43.

Registers van ingekomen akten van indemniteit, ca.
1730-1811, aangelegd ca. 1780-1811.

2 delen

42. ca. 1780-1811;
43. ca. 1780-1807.
44-45.

Registers van door schout en schepenen en door de
kerkeraad der Nederlands Hervormde kerk afgegeven
akten en uittreksels van akten van indemniteit,
1752-1812.

2 delen

44. 1752-1777 juli;
45. 1777 oktober-1812.

46.

47.

Verordeningen uitgevaardigd door de Staten van
Utrecht inzake het onderhouden van de armen en het
afgeven van akten van indemniteit, 1777, 1781. Afschriften.

2 stukken

Uittreksels uit het doopregister van de RoomsKatholieke parochie van Nieuwkoop/Meije/Zegveld
van: de in 1752 gedoopte Catharina Trijntje Bosch;
de in 1755 gedoopte Antonius Teunissen van Dam; en
de in 1783 gedoopte Wijntje van Dam, overlegd ter
verkrijging van akten van indemniteit, 1809.

3 stukken

KERKELIJKE ZAKEN
48.

Staten van Rooms-Katholieke en Nederlands Hervormde
ingezetenen, 1810.

1 omslag

MARKTVEER
49.

Stukken betreffende de aanstelling van, instructie voor en de uitvoering der werkzaamheden door
de schippers op het marktveer tussen Zegveld en
Utrecht, 1741, 1799, 1806, 1807.

/
1 omslag
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MILITAIRE ZAKEN

50.

51.

52.

53.

Lijsten van weerbare mannen in Kamerik Mijzijde en
Zegveld en Zegvelderbroek, 1671, 1747 en met lijst
van hiervoor niet in aanmerking komende mannen,
1747.

3 stukken

Ciculaires van de Staten van Utrecht inzake het
"Plan tot wapening van landzaten in de provincie
Utrecht", 1794.

2 stukken

Kwitantie aan A.J. Droilhek voor de ontvangst van
een bewijs van levering van rundvee ten behoeve van
het Franse leger, 1795.

1 stuk

Inschrijvingsregisters voor de conscriptie en de
Nationale Garde, 1808-1813.

1 pak

