
GEMEENTE PAPEKOP 

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT PAPEKOP EN 
DIEMERBROEK 1588-1811 (1854) 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1. Ingekomen stukken en correspondentie van de onderprefect van het 
arrondissement Utrecht met de maire van Papekop en Diemerbroek, 
1811. lomslag 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

A. Juridische zaken 

2. Register houdende verslagen van de zittingen van de schepenbank in 
boetstraffelijke zaken, 
1588-1618. 1 pak 

3. Taxatierapport van schout en schepenen van Stein en Willens betreffende de 
controle van de declaratie van een proces tussen de landbewaarder van 
Papekop en Diemerbroek en Gerrit Cornelisse, met extract uit de procesrol 
van Papekop en Diemerbroek, 
1643-1644. 1 katern en 1 stuk 

4-8. Registers van minuten van akten van (vnl.) transport, hypotheek en 
testament, 
1664-1811. 1 pak en 4 delen 

1 pak 4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

1664-1703 
1703-1744 
1746-1779 
1780-1810 
1811. 

9. Brieven van kennisgeving van transporten en hypotheken ten behoeve van 
de heffing van belastingen, 
1666-1776. 1 omslag 

10-14. Akten van testament, verhuur, boedelscheiding en verkoop, 
1744-1811. 2 pakken en 3 omslagen 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

1744-1760 
1760-1770 

1771-1775 
1775-1800 
1801-1811 

1 pak 
1 pak 

15. Akten van transport van een huis met erf en land, gelegen aan Tappersheul, 
aan en door Jan Blom, met retroactum, 
1776 en 1790. 1 stuk en 1 charter 



INVENTARIS 

B. Financiën 

16. Legger voor de heffing van het Oudschildgeld in Diemerbroek, 
Ca. eind 16e eeuw. 1 katern 

17. Kohier van de nieuwe eigenaren en bruikers van de landen onder Papekop en 
Diemerbroek ten behoeve van de heffing van het Oudschildgeld, 
1599. 1 katern 

18. Staten van zettingen van het logiesgeld, familiegeld en consumptiegeld, met 
wijzigingen, 
1649-1664, 1722 en 1723. 1 omslag 

19. Akte van overeenkomst tussen Oukoop en Papekop betreffende de 
vaststelling van de hoogte van het bieraccijns of het logiesgeld, 
1655. 1 stuk 

20. Staten van het ontvangen en uitbetaalde geld in verband met de 
'Brandschattinge' 1672, 
1673. 1 stuk 

20a. Stukken betreffende een in 1773 met het stadsbestuur van Montfoort 
gesloten overeenkomst, waardoor de inwoners van dit gerecht en 
aangrenzende gerechten worden ontslagen van hun verplichting waaggeld te 
betalen voor goederen die zijn buiten de provincie brengen, 
ca. 1773. 2 stukken 

21. Uitgegane stukken aan Gedeputeerde Staten van Utrecht betreffende de 
opgave van verschillende belastingen door de schout en gaardermeester, 
afschriften, 

1775 en 1777. 2 stukken 

C. Armenzorg 

22. Akten van indemniteit, met alfabetische naamlijst, 
1721-1811 en 1832. 1 pak 

23. Rekeningen van de wees- en armmeesters, met bijlagen, 
1776-1854. 1 deel 

24. Rekesten van schout en schepenen aan Gedeputeerde Staten van Utrecht 
betreffende het armwezen, met kantbeschikkingen, 
1778. 2 katernen 



Rechterlijke archieven Papekop 1588-1811 

COINCORDANS 

Van de rechterlijke archieven Papekop 1588-1811, opgenomen in de 
Inventaris van de archieven van de gemeente Papekop 1588-1942 (1964) 
(archiefnr. 031, pagina 1) 

Oude nrs. Nieuwe nrs. 

Registers van minuten van akten van (vul.) transport, hypotheek en testament, 
1664-1811. 1 pak en 4 delen 

4-8. 

1. 1664-1703 
2. 1703-1744 
3. 1746-1779 
4. 1780-1810 
5. 1811. 

1 pak 

6-10. Akten van testament, verhuur, boedelscheiding en verkoop, 
1744-1811. 2 pakken en 3 omslagen 

6. 1744-1760 
7. 1760-1770 
8. 1771-1775 
9. 1775-1800 

12. 

1 pak 
10.1801-1811. lpak 

Brieven van kennisgeving van transporten en hypotheken t.b.v. de heffing van 
belastingen, 
1666-1776. lomslag 

Register houdende verslagen van de zittingen van de schepenbank in boetstraffelijke 
zaken, 
1588-1618. lomslag 

10-14. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 


