
Uitleg brief van de STATEN VAN HOLLAND EN VRIESLANDT. 

Veel van dergelijke brieven van de Staten van Holland over dit onderwerp zijn te vinden in 

het Nationaal Archief Den Haag. 

Deze brief kan je zien als een ontvangst bevestiging van een ontvangen verzoek (rekest). 

Een antwoordbrief die het lokale bestuur van Noord Scharwoude ontving van de Staten van 

Holland en West Friesland. 

In de brief wordt door de Staten van Holland en West Friesland (= hoogste bestuursorgaan in 

het westen van Holland) een verzoek beschreven van het lokale bestuur van Noord 

Scharwoude om 'schellingschot' te mogen heffen op de inwoners van het dorp Noord 

Scharwoude. 

Een verzoek om dit in te mogen voeren in het jaar 1661, met een jaarlijkse verhoging van het 

bedrag voor degene die meer vermogend werd, ter voldoening van de dorpslasten. 

Er zou daarvan een degelijke boekhouding worden bijgehouden. 

( Zuid- Scharwoude had deze belasting al een jaar eerder ingevoerd) 

Schellingschot is vergelijkbaar met vermogensbelasting voor iedere ingezetene, hoewel de 

belasting in theorie meer lijkt op het tegenwoordige onroerende zaak belasting (ozb) 

De oude belasting (tot 1661) was een belasting op land- eigendom dat blijkens de brief niet 

meer voldoende opbracht om de dorpslasten te voldoen. 

Het bestuur van Noord Scharwoude zocht dus naar andere middelen. 

In dit geval een belasting voor iedere ingezetene (schellingschot). 

Een 'schelling' is een oude munt eenheid. 

 

In heel veel plaatsen in Holland deed deze vorm van belasting in die tijd zijn intrede gezien de 

beschikbare lijsten van 'omslag in het schellingschot', te vinden in de archieven. 

In het jaar 1657 voerde bijv. Harenkarspel deze belasting in,  nadat zij een beschikking van 

dezelfde Staten ontvingen om het schellingschot in te mogen voeren. 

Spanbroek bijv. in 1677 …. en andere omliggende plaatsen deden dit niet veel eerder en niet 

veel later ... 
 


