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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET 
GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, 1655-1812 

N.B.: Zie ook de inventaris van het gerecht Hees wijk 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en van de maire, 
1800 en 1811. 1 omslag 

STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD 

A. Functionarissen en personeel 

2. Stukken betreffende de benoeming van schepenen, 
1712, 1714, 1716, 1719 en 1721. 1 omslag 

3. Akte van aanstelling van Nicolaas Foreest tot secretaris van de gerechten 
Achthoven en Heeswijk, 
1732. 1 stuk 

B. Rechtspraak 

Akten van verschillende aard, voornamelijk van overdracht en hypotheekstelling, 
maar ook van indemniteit en andere, minuten, 
1631-1655. 

N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Heeswijk, inv.nr. 6 

4. Akten van verschillende aard, voornamelijk van overdracht en indemniteit, 
getekende minuten, 
1655-1701. 1 band 

N.B.: Het eerste gedeelte was zwaar beschadigd, maar waarschijnlijk reeds circa 1950 
gerestaureerd; wel zijn de beschadigde akten voorin telkens voor ongeveer de helft 
verloren gegaan. 

Akten van verschillende aard, voornamelijk van overdracht en hypotheekstelling, 
maar ook van indemniteit en andere, minuten, 
1702-1725. 

N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Heeswijk, inv.nr. 8. 

Akten van overdracht met enige bijbehorende akten van kwitantie wegens 
ontvangst van de 40e penning, minuten, 
1702-1745. 

N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Heeswijk, inv.nr 11. 
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5. Akten van overdracht, hypotheekstelling en van verhuur van koeien met enkele 
bijbehorende akten van kwitantie wegens ontvangst van de 40e penning, 
minuten en gelijktijdige afschriften, 
1726, 1729, 1744 en 1745-1810. 1 pak 

6. "Register van allerhande actens [...]", protocol van akten, voornamelijk van 
overdracht en indemniteit, van ook van ondertrouw en andere, 
1763-1810. 1 deel 

N.B.: Voorin een opgave van de bij een overdracht of hypotheekstelling verschuldigde 
leges. 

7. Akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, minuten, 
met bijlagen, 
1733, 1736, 1740-1742, 1744, 1748, 1751, 1755, 1807 en 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. 

C. Betrekkingen met het gewestelijk bestuur 

I. inning en overdracht van de bovenplaatselijke belastingen 

a. algemeen 

8. Stukken betreffende de openbare verkoop van goederen van bepaalde personen, 
teneinde uit de opbrengst daarvan de door hen verschuldigde belastinggelden te 
voldoen, 
1715, 1719, 1724, 1746 en z.j. [1742, 1743]. 1 omslag 

b. gecombineerde heffingen 

9-11. Kohieren, tevens rekeningen betreffende Achthoven en Heeswijk van de omslag 
wegens het haardstedengeld, het familiegeld, het logiesgeld, het gemaal, het 
recht op het klein-zegel en andere heffingen, met enkele daarmede in verband 
staande ingekomen stukken, 
1657-1703. 1 pak en 2 banden 

9. 1657-1689; 1 pak 
10. 1690-1693; 
II. 1693-1703. 

N.B.: In inv.nr 9 op het derde blad van achteren de tekst van de door de schepenen van 
Achthoven af te leggen eed. Op het kohier van 1676 tevens een lijst van een aantal 
buurlieden, dat door de maarschalk van Montfoort op roer of piek is gesteld. 

12. Kohieren van het oudschildgeld, de reële en personele twintig stuivers per 
morgen en het logiesgeld, 
1731/1732-1737/1738, 1750/1751-1751/1752 en 1753/1754. 

1 omslag 
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Kohieren, waarnaar de aanslagbiljetten van het oudschildgeld en de reële en 
personele ongelden zullen worden geformeerd, 
1730/1731 en 1738/1739-1749/1750. 

N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Heeswijk, inv.nr. 22. 

c. huis- en haardstedengeld 

13. Kohier van het huisgeld, 
1674. 1 stuk 

N.B.: Bevat tevens een opgave van de oppervlakte van het grondgebied van het gerecht 
in morgens en roeden. 

d. logiesgeld 

14. Akten van uitzetting en omslag van het logiesgeld over de ingezetenen van 
Achthoven en Heeswijk, met vermelding van de in verband daarmee te maken 
onkosten, 
1668/1669, 1681/1682-1700/1701 en 1732/1733-1747/1748. 1 pak 

N.B.: Grossen zijn er van 1668/1669 en van 1735/1736-1747/1748; van de jaargangen 
1740/1741-1745/1746 en 1747/1748 zijn er tevens gelijktijdige dan wel latere authentieke 
af schriften,van 1742/1743 zelfs twee exemplaren. 
Van de jaargangen 1681/1682-1700/1701 en 1732/1733-1734/1735 zijn er slechts 
gelijktijdige dan wel authentieke latere afschriften. De jaargangen 1694/1695-1700/1701 
en 1735/1736-1738/1739 zijn in capite voorzien van een akte van approbatie vanwege 
de gedeputeerden van de Staten van Utrecht. 

15. Akte van rekest van schout en schepenen van Achthoven en de ingezetenen van 
Heeswijk, houdende verzoek om vrijstelling van de betaling van het logiesgeld 
over de jaren 1671 en 1672 wegens de uitvoerig geschetste plaatselijke gevolgen 
van de oorlogsvoering, met in capite gedeeltelijk goedgunstig appointement, 
1674. 1 stuk 

e. familiegeld en hoofdgeld 

16. Akten van uitzetting en omslag van de halfjaarlijkse heffing van het familiegeld 
met vermelding van de in verband daarmee te maken onkosten, 
1695-1704. 1 omslag 

N.B.: Met in capite akten van approbatie vanwege de gedeputeerden van de Staten van 
Utrecht. Van de jaren 1695 en 1704 is alleen die van de tweede heffing bewaard 
gebleven. 

f. consumptiegeld 

17. Akten van uitzetting en omslag van de generale heffingen op diverse consumptie
goederen (logiesgeld, zout, zeep, turf, etc.) met vermelding van de in verband 
daarmee te maken onkosten, met bijlagen 
1753/1754-1759/1760 en 1798/1799. * 1 omslag 

N.B.: Met in capite akten van approbatie vanwege de gedeputeerden van de Staten van 
Utrecht, in 1798/1799 de commissarissen tot administratie der finantiën van het voormalig 
gewest Utrecht. De jaargang 1755/1756 is een gelijktijdig authentiek afschrift, die van 
1798/1799 heeft tevens betrekking op het door het gemeentebestuur van Linschoten in 
rekening gebrachte aandeel in de gemeenschappelijke kosten van het bestuur. 
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g. belasting op dienstboden, rijpaarden, hoornvee, etc. 

Kohieren van de impost op de landerijen, bezaaid met hennep, tabak en vlas 
en op de boomgaarden, authentieke gelijktijdige afschriften, 
1732-1740. 

N.B.: Zie de inventaris van het archief van het gerecht Heeswijk, inv.nr. 26. 

18. Staat, vermeldende het aantal knechten, dienstboden en paarden alsmede de 
oppervlakte van de boomgaarden van de verschillende ingezetenen van het 
gerecht, opgemaakt door de gadermeester, waarschijnlijk ten behoeve van 
de heffing van de betreffende belastingen, 
1801. 1 stuk 

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. 

h. gemaal en kleinzegel 

Lijst van gezinnen en alleenstaanden 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 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 verhoging 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. 

19. Akten van uitzetting en omslag van de impost op het gemaal en een verhoging 
daarop, alsmede van het klein-zegel, met vermelding van de in verband daarmee 
te maken onkosten, 
1689/1690, 1694/1695, 1696/1697 en 1734/1735-1747/1748. 

1 omslag 

N.B.: Over de jaren 1737/1738-1747/1748 zijn tevens authentieke gelijktijdige afschriften 
aanwezig. De jaargangen 1734/1735-1737/1738 zijn in capite voorzien van akten van 
approbatie vanwege de gedeputeerden van de Staten van Utrecht. 
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/'. 20e en 40e penning 

20. Akten van estimatie of taxatie, de meeste vanwege schout en schepenen van 
Achthoven, van de waarde van roerende en onroerende goederen bij collatérale 
vererving, dienende tot vaststelling van de heffing van de 20e en 40e penning 
ten gunste van het gewest Utrecht, getekende minuten, 
1710-1735 en 1750-1810. 1 omslag 

Betrekkingen met de Generaliteit 

21. Stuk, ontvangen van het departementaal bestuur van de Delf, waarin wordt 
verzocht opgave te doen van de aanwezige paarden en wagens, 
1799. 1 stuk 

STUKKEN, AFKOMSTIG VAN DE FAMILIE PARMENTIER EN 
AANGETROFFEN IN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT ACHTHOVEN 

N.B.: Leden van de familie Parmentier waren ambachtsheren van Achthoven en 
Heeswijk. 

22. Eigendomsbewijzen van landerijen onder Achthoven, toebehorende aan de 
familie Parmentier, 
1660-1700. 1 omslag 


