
De inventarisatie van de archieven van de gerechten 
Woudenberg en Geerestein in 1891 

INLEIDING 

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de 
lokale geschiedenis of in de studie van hun 
voorgeslacht is het gemeentearchief een 
onmisbare bron. Een bron die echter eerst 
toegankelijk gemaakt moest en moet wor
den door het maken van een inventaris. In 
de periode 1990-1992 zijn de archieven in 
de archiefbewaarplaats van de gemeente 
geïnventariseerd. De archieven van na 1813 
waren nog nooit geïnventariseerd. Voor de 
stukken van voor 1814 betekende dit herin
ventarisatie, noodzakelijk omdat er inmid
dels stukken uit die periode bij waren geko
men. Een eeuw geleden namelijk had de 
commies-chartermeester bij het rijksarchief 
in Utrecht (later algemeen rijksarchivaris) R. 
Fruin Th. Azn deze archieven al eens geïn
ventariseerd. Aan deze inventarisatie was 
het een en ander vooraf gegaan. Deze voor
geschiedenis is daarom zo interessant 
omdat ze laat zien dat de archiefzorg in die 
tijd nog sterk in opkomst was en geen van
zelfsprekende zaak was. Daarbij vallen en 
aantal parallellen te trekken met de voorge
schiedenis van de laatste inventarisatie. 

/ OPKOMST VAN HET NEDERLANDSE 
ARCHIEFWEZEN IN DE NEGENTIENDE 
EEUW 

De archieven van het rijk 
Toen in 1891 het gemeentearchief van 
Woudenberg geïnventariseerd werd, was 
het archiefwezen volop in ontwikkeling. Die 
ontwikkeling was begonnen met de Franse 
Revolutie. In de eerste archiefwet van 1790 
werden de (staats)archieven in Frankrijk 
drie dagen in de week open gesteld voor 
het publiek, omwille van de controle op het 
bestuur door de burgerij. Dit betekende een 
radicale verandering ten opzichte van de 
voorafgaande eeuwen waarin archieven, 
zorgvuldig afgesloten in kasten en kisten, 
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slechts toegankelijk waren voor leden van 
het bestuur. Deze wet ging dus vrij ver en 
het zou over het algemeen ruim een eeuw 
duren voordat een dergelijke openbaarheid 
weer bereikt zou worden. Onder invloed van 
deze wetten zou het archiefwezen in 
Frankrijk en daarbuiten van de grond 
komen, hoewel men in ons land aanvanke
lijk nog lang niet zo ver ging als hierboven is 
aangegeven. In de tijd van de Bataafse 
Republiek, in 1802, werd een eerste begin 
gemaakt toen de regering een archivaris 
aanstelde die tot taak kreeg de archieven 
van het gemenebest (dus de archieven van 
het rijk), speciaal die van vóór de vrede van 
Munster, te inspecteren, bijeen te brengen 
en te inventariseren. 

Pas door het ministerieel reglement van 
1829 werd voor het eerst iets gezegd over 
de openbaarheid van archieven. Zij waren 
toegankelijk voor alle (voor de archivaris
sen) vertrouwde personen die in het alge
meen belang geschiedkundige naspeurin
gen wensten te doen. Dit was een beschei
den begin van openbaarheid, want deze 
formulering hield nog een behoorlijke be
perking in1. Feitelijk bepaalde de archivaris 
wie er wel of niet toegang had. 
Langzamerhand verbeterde de openbaar
heid om ten slotte uit te monden in de onbe
perkte openbaarheid vastgelegd in de ar
chiefwet van 1918. 

In de vorige eeuw was men vooral in de ou
dere archieven geïnteresseerd, met name 
de middeleeuwse archieven, daarbij verge
tend dat alle archieven vroeg of laat histori
sche waarde bezitten. Dit blijkt ook uit het 
verschuiven van de einddatum van de naar 
archiefbewaarplaatsen over te brengen 
stukken: 1648, 1795 en tenslotte 1813. In de 
archiefwet van 1962 werd een overbren
gingstermijn van 50 jaar ingesteld. 
Binnenkort zal in de nieuwe archiefwet deze 
overbrengingstermijn teruggebracht worden 
tot 20 jaar. Deze overbrengingstermijn is 
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Voorstraat in Woudenberg (Coll. Stichting Oud Woudenberg) 

van belang voor de openbaarheid van ar
chiefstukken. Stukken jonger dan de over
brengingstermijn zijn namelijk niet automa
tisch openbaar en raadpleegbaar. De over
brengingstermijnen en de openbaarheid 
hebben betrekking op de archiefbewaar
plaatsen van het rijk (waar ook de archieven 
van het provinciaal bestuur terecht komen) 
en van de gemeenten. 

Archieven van de lagere overheden 
Voor het archiefbeheer bij de lagere overhe
den was niet alleen van belang dat er vanaf 
1818 ook provinciale archivarissen aange
steld werden (in Utrecht P.J. Vermeulen in 
1840 ), maar ook dat de provinciale gouver
neurs bij koninklijk besluit van 1826 ver
plicht werden rijks-, provinciale- en ge
meentelijke archieven aan een nauwkeurig 
onderzoek te onderwerpen2. Vanaf 1879 
waren de provinciale archieven omgezet in 
rijksarchieven in de provincies. Door al deze 

maatregelen zou de bemoeienis van de pro
vincie met de gemeente- en waterschapsar
chieven toenemen. 

Situatie in Woudenberg 
Ter illustratie van het feit hoe hard dit nodig 
was, volgt hier een passage uit het verslag 
van Fruin over het jaar 1891: 
Het gemeentehuis [van Renswoude] was 
vroeger tevens logement. Toen de drankwet 
aan die regeling een einde maakte, werd 
het logement-gemeentehuis gesplitst. Een 
gedeelte van het gebouw bleef logement, in 
het andere deel werd de secretarie geves
tigd. Ongelukkig is dat laatste gedeelte niet 
zeer ruim, en de kast, waarin zich o.a. het 
oud-archief bevond, was dan ook in het lo
gement geplaatst en wel in eene kamer, die 
's winters door het gezin van de logement
houder bewoond, maar 's zomers verhuurd 
wordt. Ik kwam in het laatste jaargetijde en 
kon dan ook niet tot het archief doordringen, 
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vóór men bij de huurders belet 
had laten vragen. Of deze ber
ging, met het oog op brandge
vaar, veilig kan geacht worden, 
valt te betwijfelen. Ik hoop, dat 
het gemeentebestuur, nu het ar
chief geregeld is, aan dezen 
misstand een einde heeft ge
maakt3. 
In Woudenberg was de situatie 
niet veel anders: ook hier be
stond geen apart gemeentehuis, 
maar had het gemeentebestuur 
ruimte gehuurd. In 1871 stelde 
het gemeentebestuur een deel 
van deze ruimte ter beschikking 
aan de plaatselijke caféhoud-
ster, de weduwe Van Lunteren, 
van wie die ruimte was 
gehuurd4. 

// HET DRIEMANSCHAP MUL
LER, FEITH EN FRUIN 

In de tweede helft van de ne
gentiende eeuw zou het drie
manschap Fruin, Muller en Feith 
het voortouw nemen in wat men 
een meer wetenschappelijke - of 
zo men wil professionele - aan- Portret van 
pak van het archiefbeheer kan Iconografisch 
noemen. S. Muller Fzn. was van 
1874-1919 gemeentearchivaris van Utrecht 
en van 1879-1920 rijksarchivaris in Utrecht. 
Hij had in 1873 gedurende een halfjaar les
sen gevolgd aan de Parijse Ecole des char
tes waar hij kennis had genomen van het re
spect des fonds, het principe dat in het 
Franse archiefwezen opgeld deed, waarbij 
men er vanuit ging dat verschillende instan
ties afzonderlijke archieven hebben ge
vormd die niet vermengd mogen worden5. 
J.A. Feith was rijksarchivaris in de provincie 
Groningen. R. Fruin Th. Azn. was van 1888-
1894 commies-chartermeester aan het rijks
archief in Utrecht, van 1894-1910 rijksarchi
varis in Zeeland en van 1912-1932 alge
meen rijksarchivaris6. Hij zou een belangrij
ke rol spelen bij de totstandkoming van de 
archiefwet van 1918. 

R. Fruin door H.E. Mees; 1928. (Foto 
Bureau, 's-Gravenhage) 

Het hiervoor genoemde driemanschap ging 
vanuit de Franse gedachte van het respect 
des fonds principes voor het archiefbeheer 
en het toegankelijk maken van archieven 
formuleren. Principes die internationaal zou
den worden nagevolgd en tot op de dag 
van vandaag nog door archivarissen in acht 
worden genomen. De gedachte achter dit 
alles is dat archieven ontstaan als gevolg 
van het bestuurlijk handelen, in feite een 
stuk geschiedschrijving vormen. Wie de 
oude orde verstoort, wist - net zoals een on
deskundig archeoloog - eens en voor altijd 
de sporen van het verleden uit. 
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Ill VOORGESCHIEDENIS VAN DE INVEN
TARISATIE VAN HET GEMEENTE
ARCHIEF VAN WOUDENBERG 

Het eerste onderzoek door het pro
vinciale bestuur tijdens de ambts
periode van Mat-thijs Lagerwey. 
De bemoeienis van de gouverneur des ko-
nings in de provincie Utrecht met de plaat
selijke archieven bleek duidelijk uit een vra
genlijst die hij in 1847 de burgemeester, 
Matthijs Lagerwey, toestuurde7. Het ant
woord verschaft ons enig inzicht in de toen 
aanwezige stukken, de bekendheid daar
mee, de toegankelijkheid en de berging 
ervan. De vragenlijst had vooral betrekking 
op archieven van kloosters en andere parti
culiere archieven die in de loop der tijd bij 
de plaatselijke besturen terecht waren ge
komen. De burgemeester liet weten dat er 
zich geen archieven in die zin bedoeld in 
het gemeentearchief bevonden, maar wel 
enige oude schouwbrieven, omslagen (wat 
hij daarmee bedoelde is niet duidelijk), re
keningen en regtspraken op opene regtsda-
gen8. 

Laatstgenoemde stukken behoorden tot het 
rechterlijk archief (het onderscheid tussen 
bestuurs- en gerechtsarchieven dateert pas 
van na de Franse tijd) dat deels al naar de 
griffie van de arrondissementsrechtbank 
was overgebracht9 en deels in 1888 zou 
worden overgebracht naar het rijksarchief in 
Utrecht10. Het oudste stuk dateerde volgens 
de burgemeester van 1690 en kopieën van 
stukken van oudere datum. Deze informatie 
was onjuist want de kopie van de ordonnan
tie op de meent van 1594 moet Matthijs 
Lagerwey in ieder geval bekend geweest 
zijn aangezien hij het stuk, dat ook in de in
ventaris van Fruin voorkomt als nr 171. ei
genhandig heeft overgetrokken (!) in 1846, 
zoals blijkt uit een aantekening van zijn 
hand11. 

Misschien was dit een van de stukken die 
hij aanduidde met copiën van vroegeren tijd 
en waagde hij zich niet aan een datering 
van de kopie zelf. De stukken waren vol
gens zijn zeggen opgeborgen in eene ge-
slotene kast staande in het ten gebruike van 

het bestuur afgestane locaal, behoorlijk 
droog doch verder niet verzekerd. Dat lo
kaal bevond zich in het Gerechtshuis van 
Woudenberg aan de Voorstraat (nummers 
16 en 18)12. Het archief werd beheerd door 
de secretaris (Matthijs Lagerwey zelf, die 
deze functie combineerde met die van bur
gemeester). Voor het opzoeken van stukken 
bestond geen inventaris. Uit 1852 dateert 
wel een uiterst summiere lijst (één kantje) 
waarop aangegeven is waar in de kast men 
bepaalde stukken vinden kon13. Een derge
lijk lijstje zal niet veel meer geweest zijn dan 
een geheugensteuntje voor Matthijs Lager
wey. 

Een nieuw onderzoek tijdens de ambts
periode van Johannes Bernardus de 
Beaufort 
Vanaf 1883 werd er van de kant van de pro
vincie druk uitgeoefend om het archief te 
laten inventariseren. In een circulaire uit 
1884 stelden Gedeputeerde Staten voor, 
verontrust door berichten dat sommige ar
chieven zich in een slechte staat bevonden 
of al verloren waren gegaan, dat de ge
meenten hun archieven in bewaring konden 
geven bij het rijksarchief in de provincie 
Utrecht of gebruik konden maken van een 
subsidieregeling ten behoeve van de bestu
ren wier archieven geheel of ten deele rege
ling behoeven^4. De burgemeester schreef 
op 14 juli terug: 
dat wij, in aanmerking genomen den kleinen 
omvang en de geringe betekenis van ons 
archief, geen gebruik meenen te moeten 
maken van een der middelen tot behoud 
enz. van het archief, in genoemde circulaire 
omschreven. 
De draad werd zes jaar later weer opgepakt 
door een besluit 8 mei 1890 van het provin
ciaal bestuur15. Weer onderschatte de bur
gemeester het belang van het archieven 
toen hij terugschreef op 31 mei: 
dat de oude archieven dezer gemeente, 
niet van dien aard of omvang zijn, vooral 
ook nu verleden jaar daarvan het voornaam
ste gedeelte aan het Rijk is overgegeven, 
dat wij regeling daarvan in den aangegeven 
zin, noodzakelijk achten"16. 
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Gedeputeerde Staten bleven de druk op de 
ketel houden en schreven op 17 maart 1891 
terug in een brief waarin iets van een te
rechtwijzing doorklonk: 
werd bij uw schrijven d° 31 mei 1890 12, te 
kennen gegeven, dat, nadat de rechterlijke 
stukken uit uwe archieven bij het Rijk zijn 
overgebracht, het overgebleven gedeelte 
niet belangrijk genoeg is, om nader regeling 
te behoeven. Het komt ons echter voor, dat, 
terwijl de rechterlijke archieven bijna uitslui
tend particuliere belangen betreffen, het
geen in het archief is overgebleven, als van 
administratieve aard zijnde, bijzondere 
waarde voor de gemeente kan hebben. O. 
inz. zou juist de verwijdering van 
het rechterlijk gedeelte de regeling 
van het overig gedeelte meer wen-
schelijk te maken, en zal die rege
ling daardoor ook minder kostbaar 
zijn17. 

Hoewel de argumentatie aanvecht
baar is, sorteerde de brief wel ef
fect: Burgemeester en Wethouders 
zwichtten en stemden toe: 
dat wij besloten hebben eerlang, 
zoodra dit gevoegelijk zal kunnen 
geschieden, overtegaan tot rege
ling van de oude archieven dezer 
gemeente, en daarbij gaarne van 
de door de Provincie aangeboden 
hulp zullen gebruik maken18. 
Fruin kon dan ook in het jaarver
slag over 1891 tevreden vaststellen 
dat de gemeenten Woudenberg en 
Renswoude zich bij de gemeenten 
hadden gevoegd die besloten had
den de hulp van de provincie in te 
roepen voor de inventarisatie van 
hun archieven19. 

gustus hoopte klaar te zijn en dat daarna 
eerst nog de archieven van Maarssen en 
Maarssenveen aan de beurt waren. Wel 
wilde hij tussen 5 en 15 augustus een be
zoek brengen aan Woudenberg en 
Renswoude voor een voorlopig 
onderzoek20. Dat onderzoek vond plaats op 
11 augustus zoals blijkt uit een brief van 12 
augustus van Fruin. Hij deed tevens een op
gave van de kosten: f. 40,- regelingskosten, 
waarvan de helft voor rekening van de ge
meente, die bovendien de kosten voor de 
portefeuilles voor de berging van het archief 
(21 cent per portefeuille) voor haar rekening 
moest nemen21. Het gemeentebestuur ging 

% 

IV DE INVENTARISA TIE 

De voorbereidingen 
Fruin schreef op 21 juli 1891 in ant
woord op een brief van de burge
meester van 19 juli dat hij op dat 
moment nog bezig was met het ar
chief van de gemeente Lopik, 
waarmee hij eind juli of begin au-

$MSTI 

J. B. de Beaufort, burgemeester van Woudenberg (Coll. 
Stichting Oud Woudenberg) 
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hiermee akkoord en de inventarisatie kon 
een aanvang nemen. Fruin liet een kist be
zorgen met het verzoek de archivalia daarin 
op te sturen naar zijn huisadres, Weistraat 
75 te Utrecht, mits niet vóór a.s. Maandag, 
daar ik tot zoolang uitstedig blijf22. Op 11 
oktober kon hij de goede overkomst van de 
kist berichten23. 

De burgemeester wordt enthousiast 
Inmiddels was ook de burgemeester en
thousiast geworden en hij was op zoek ge
gaan naar afgedwaalde stukken die op een 
veiling terecht waren gekomen. Fruin voor
zag hem in een schrijven van 22 oktober 
1891 van de nodige instructies: 
dat het mij voorkomt, dat de verschillende 
stukken betreffende Woudenberg op de 
auctie [veiling] Gouda Quint voorkomende, 
meerendeels van een vroeger ambachts
heer van het dorp afkomstig zijn en dus ei
genlijk in het archief der ambachtsheerlijk-
heid thuis behooren. Slecht enkele stukken 
er onder behooren in het gemeentearchief 
geplaatst te worden; dat is met name het 
geval met de nrs 1171 en 1172 (blafferds24 

van het oudschildgeld25). Mij dunkt die 
moet de gemeente zeker trachten aan te 
koopen. Ik zou meenen, dat zij elk ten hoog
ste f 2,50 waard zijn. De nrs 1169, 1170 en 
1173 zijn particuliere charters; zij behooren 
niet tot het gemeentearchief en hebben ook 
weinig waarde. Nr 1168 (processtukken tus-
schen den heer van Woudenberg en de 
vrouwe van Geerestein) behoort, geloof ik, 
ook niet tot het gemeentearchief maar kan 
voor de gemeente daarom toch wel van be
lang zijn. Ik zou de waarde daarvan taxeren 
op f.5,-. Blijft nr 1167, waarvan de waarde 
moeilijk te bepalen is, daar men het daar
voor zou moeten kunnen zien, waarvoor de 
gelegenheid reeds voorbij is; ook blijkt uit 
de omschrijving niet, of er stukken bij zijn, 
die tot het gemeentearchief behooren. Ik 
zou U echter in overweging geven er ten 
hoogste f 10, - voor te bieden26. 

Omdat hij zelf geen geschikt iemand had 
kunnen vinden aan wie commissie gegeven 
kon worden stelde hij voor, zoals op het 
rijksarchief te Utrecht gebeurde, de boek

handelaar die de boeken verkocht ermee te 
belasten en de prijzen aan hem op te 
geven. Mocht de burgemeester dat be
zwaarlijk vinden dan zou hij de rijksarchiva
ris in Gelderland in kunnen schakelen, die 
echter misschien dezelfde procedure volg
de en dan zou kostbare tijd verloren gaan. 
In een brief van 7 november verzocht Fruin, 
nog geen maand nadat hij met de inventari
satie van de archieven was begonnen, aan 
de burgemeester om te laten weten of de 
betreffende stukken op de veiling van 
Gouda Quint waren aangekocht door de ge
meente, omdat hij inmiddels zover was ge
vorderd dat hij de inventaris definitief kon 
vaststellen. Hij hoefde de stukken voor het 
maken van de beschrijving niet meer in te 
zien daar hij wist om wat voor stukken het 
ging. Wachten op de stukken zelf, die pas 
na afloop van de veiling zouden worden op
gestuurd, zou te lang duren27. Dit zijn de 
twee stukken die een apart nummer (50) 
hebben gekregen in de inventaris en wel de 
leggers van 1706 en 1716. 

De schenking van de leggers van het 
oudschildgeld door de freules Hooft 
Het enthousiasme van de burgemeester 
werkte aanstekelijk want jonkvrouw S. Hooft 
van Woudenberg van Geerestein schreef op 
20 november 1891 aan de burgemeester: 
Daar mijne zusters en ik vernomen hebben 
door den Heer van Wieringen dat U het ar
chief der gemeente wenscht te completee-
ren, zoo is het ons aangenaam U dezen leg
ger aftestaan en verzoeken U denzelven na
mens ons aan den Gemeenteraad aan te 
bieden 28. 

Fruin nam deze legger nog in zijn manu
script-inventaris op en vermeldde onder 
nummer 51 vijf delen, waarvan het eerste, 
uit 1719, het bewuste exemplaar is. Het 
vreemde is dat Fruin in een brief van 28 no
vember aan de burgemeester wel meldde 
dat hij de legger uit 1719 in de inventaris 
had opgenomen en dat de burgemeester 
hem op moest bergen in de portefeuille 
waarin nummer 51 voorkwam29, maar in de 
gedrukte versie in de jaarverslagen aan de 
provincie onder nr 51 er slechts vier ver-
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Freules Hooft. (Coll. Jonkheer P.C. Hooft) 
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meldde (uit 1725, 1735, 1745 en 1775). Als 
grondslag hiervoor heeft kennelijk een eer
dere en ongecorrigeerde versie gediend. 
Deze brief verschaft ons nog een aantal be
langrijke bijzonderheden over de inventari
satie. Fruin schreef dat hij de 181 nummers 
van de inventarisatie in 12 portefeuilles, ge
merkt A t/m L, had geborgen. 
Een aantal grote stukken waren in een apar
te portefeuille geborgen en de stukken van 
het nieuw archief en het particulier archief 
Lagerwey waren afzonderlijk in de koffer ge
borgen. De vraag blijft wat Fruin nu onder 
oud en nieuw archief verstond. Het vervolg 
van de brief geeft een aanwijzing. Hij 
schreef namelijk dat hij van de stukken na 
1813 de stukken die op de Meent betrek
king hadden (inventarisnummers 171-181) 
om hun belangrijken inhoud in het oud-ar-
chief opgenomen had. 
Deze zin leert ons twee dingen: Fruin week, 
als hij dat nodig vond, af van het herkomst-
beginsel, dat voorschrijft stukken in het ar
chief te laten waarvoor het naar zijn aard 
bestemd is30. En als oud archief beschouw
de hij de stukken tot en met de Franse tijd, 
dus tot november 1813. Dit blijkt ook uit zijn 
inventaris, hoofdstuk III, het Archief der 
Gemeente Woudenberg, waarin stukken be
schreven worden uit de jaren 1812 en 
181331. Een gebruikelijke cesuur in die tijd, 
want de archiefwet van 1918 beschouwde 
de archieven van voor 1813 als oud ar
chief32. 

V DE INVENTARISATIE OP ZIJN WAAR
DE BEOORDEELD 

Bij de indeling van de inventaris kan men de 
principes van het drietal duidelijk merken: 
de indeling in verschillende archieven af
komstig van de verschillende besturen en 
instanties. Fruin werd hierbij gesteund door 
een grondige kennis van de bestuurlijke in
stellingen. Op hoofdlijnen valt aan die inven
tarisatie weinig te verbeteren. Dat geldt niet 
voor de inventarisatie op de lagere niveaus: 
niet alle beschrijvingen dekken de inhoud 
van de betreffende omslagen of pakken. 
Hier is natuurlijk het gebrek aan tijd merk
baar. De archieven tot en met 1813 vormen 
weliswaar niet zo'n omvangrijk geheel, maar 
een maand tijd is wel erg kort om tot een 
meer gedetailleerde inventarisatie te komen. 
Wat dat betreft viel aan het oud-archief nog 
wel wat te doen. 

Aan de archieven van na 1813 was hele
maal niets gedaan en het zijn juist deze ar
chieven waarvan de belangrijkheid nu meer 
wordt ingezien dan in de tijd van Fruin. Zijn 
verdienste is geweest dat hij, samen met 
Feith en Muller, de principes heeft geformu
leerd volgens welke de archiefzorg moest 
plaats vinden. Het drietal heeft met het 
schrijven van de Handleiding generaties ar
chivarissen, archiefambtenaren en archief
medewerkers de weg gewezen bij de uitoe
fening van hun taak. Van dit drietal is Fruin 
de inventarisator van de archieven van de 
gemeente Woudenberg geweest en is 
Muller, als rijksarchivaris in de provincie 
Utrecht, verantwoordelijk geweest voor het 
archiefbeheer in de provincie. 

Het besluit van het gemeentebestuur, na 
enig aandringen van de kant van 
Gedeputeerde Staten, om het archief te 
laten inventariseren getuigt van een lang
zaamgroeiend besef op gemeentelijk niveau 
van de historische waarde van stukken die 
voor de administratie hun betekenis hebben 
verloren. Het ligt in de lijn der verwachtin
gen dat het archief op den duur anders in 
een kommervolle staat zou zijn geraakt. Dit 
is de verdienste geweest van degenen die 
belast waren met de archiefzorg in de vori
ge eeuw. 
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Eerste bladzijde eerste legger van het Oud-Schildgeld; 1719. (Gemeentearchief) 
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