








Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 een geschikt persoon, die eventueel zelfs peradvertentie zou worden opgeroepen. RegentCroockewit en de commissie voor het archiefzouden van te voren nagaan hoeveel stukkenonleesbaar waren&quot;'. Op 12 oktober 1878 ver-klaarde de gemeente- (en latere Rijks)archiva-ris van Utrecht, S. Muller Fz., zich desge-vraagd bereid om mee te werken 'tot het loffe-lijke doel' dat de Wijkse regenten zich gesteldhadden. Wanneer het archief van beperkte om-vang was, zou hij het misschien zelf inventari-seren. Anders kende hij wel iemand die hetzou kunnen doen. Het ging daarbij om de eer-der genoemde Beeger, die ook het archief vande Utrechtse gasthuizen had 'geregeld'. Mullerstelde voor om het gasthuisarchief, wanneerhet tenminste niet al te omvangrijk was, in eendoos of kistje naar het Utrechtse gemeentear-chief in het stadhuis of naar zijn woonhuis inde Stationsstraat te verzenden. Was het daar-voor te groot, dan wilde hij in het voorjaar, alsde dagen langer waren en het weer beter, welnaar Wijk komen om de stukken te bekijken enmet de regenten te

overleggen&quot;. Al op 19 okto-ber schreef Muller dat Beeger helaas niet be-reid was om het werk te doen, zelfs niet tegenbetaling. Hoewel hij zijn aanbod herhaalde omnaar Wijk te komen, liet het gasthuisbestuur naenige aarzeling haar bezwaren tegen het ver-sturen van het archief varen. De archiefcom-missie zou de 'onleesbare oorkonden en docu-menten' nummeren en aan Muller toezenden'-.In zijn brief aan het gasthuisbestuur van 23 no-vember 1878 vroeg de Utrechtse archivaris dekist met alle onleesbare boeken, stukken endergelijke aan het gemeentearchief te willenadresseren. Bovendien wilde hij weten welkearchiefstukken achterbleven, zodat hij eenoverzicht had van het gehele archief. 'Is hetweinig, dan zal ikzelf gaarne in ledige ogen-blikken den inventaris opstellen. Is het te veel,dan ben ik met bovengenoemden klerk (name-lijk G. Serton) overeengekomen dat hij ondermijn toezicht en leiding het werk zal verrich-ten. Ik stel mij voor, daartoe eenige algemeenevoorschriften te geven en hem enkele door mijte beschrijven stukken als modellen over te ge-ven. Duistere plaatsen zal ik

zooveel mogelijktoelichten en den catalogus ten slotte herzienen systematiseeren'. De kist zou op het ge-meentearchief blijven, de sleutel ervan ging in Mullers lessenaar en hij zou Serton, die over-dag als assistent-archivaris bij hem werkte, da-gelijks niet meer dan vijf a tien stukken meenaar huis geven om daar te bewerken en devolgende dag terug te brengen. Zelf wildeMuller voor het werk, dat hij in het belang vanhet Nederlandse archiefwezen ondernam, geengeld aannemen, maar als hij Serton, die 'nietvermogend was', ermee zou belasten dan wil-de deze daarvoor wel een vergoeding&quot;.Op zaterdag 30 november 1878 meldde Mullerde goede ontvangst van de kist met het nage-noeg complete gasthuisarchief, die de dagdaarvoor per schuit vanuit Wijk bij Duurstedewas verzonden'^ Het verwonderde hem dat denotulen uit de jaren 1744-1808 ontbraken&quot;. Defragmenten van de oude gasthuisrekeningendie hij aantrof, noemde hij 'wellicht het merk-waardigste wat het archief bevat&quot;*. Hij had defragmenten 'hereenigd' en zou ze laten bindenop het gemeentearchief; bovendien zou hij

alle155 charters in een papieren zakje laten doen:'alleen dan kunnen de prachtig bewaarde ze-gels op den duur behouden blijven'. Van degeringe kosten zou hij tezijnertijd een rekeningsturen. Vijftien maanden later, op 2 maart 1880, wasde door Serton onder toezicht van Muller ver-vaardigde inventaris klaar en werd het, ver-moedelijk door Serton zelf in een keurig hand-schrift geschreven, boekwerk aan het gasthuis-bestuur toegezonden. Deze inventaris bewijstnog steeds goede diensten, al zijn er sindsdiennog enkele stukken boven water gekomen. De kist met het archief werd door Muller op15 april aan de voerman afgegeven&quot;. Wat rest-te, was nog de betaling van Serton. Deze hadgedurende meer dan een jaar bijna al zijn vrijetijd aan het werk opgeofferd en had Muller la-ten weten met 'niet minder dan f 100,-' genoe-gen te willen nemen. Op 17 april 1880 schreefMuller aan de regenten dat 'in aanmerking ne-mende dat het archief van het gasthuis geen bi-zonder grooten omvang heeft, (ik) tot het be-sluit ben gekomen dat eene som van f 150,-eene remuneratie zou zijn die den heer voorhet

verlies van zijn vrijen tijd voldoende zouschadeloosstellen, terwijl het mij tevens voor-komt, dat daarmede het door hem geleverdewerk niet te duur betaald zou zijn'. Behalve 92



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 het honorarium van f 150,- aan Serton wildehet gasthuisbestuur ook Muller voor 'de belan-gelooze bereidvaardigheid waarmede hij inder-tijd de leiding van de regeling en inventarisatievan het gasthuis-archief had op zich genomen'bedanken in de vorm van een cadeau. Hetwerd een bij de Utrechtse zilversmid C.J. Be-geer voor f 63,25 gekochte glazen bokaal metzilveren voet en deksel, voorzien van een toe-passelijke inscriptie'&quot;.Dankzij de bemoeienissen van de beideUtrechtse archivarissen beschikten de gasthuis-meesters nu dus over een goed geordend entoegankelijk archief. Ze hadden kennelijk evende tijd nodig om zich dat te realiseren. Hetdoet in elk geval nogal vreemd aan om eenhalfjaar na hel gereedkomen van de inventarisin de notulen, naar aanleiding van een discus-sie over de aard van het gasthuis, de opmer-king van president-regent Verweij te moetenlezen dat &quot;de stichtingsbrief in de loop der tij-den verloren is gegaan en de inhoud onbekendis&quot;&quot;'. Geen van de aanwezige

regenten, ookLapidoth en Croockewit niet, corrigeerden devoorzitter. Vochtij»e kluis Vanaf 1S81 spraken de regenten herhaaldelijkover de vochtigheid van de in 1871 voor hetarchief en de waardepapieren gebouwdebrandvrije kast of kluis in de regentenkamer.Dat gebeurde vooral op aandringen van J.F.Croockewit. Nadat deze zich in 1875 verdien-stelijk had gemaakt door het restaureren vande schilderijen van het gasthuis, was hij hetjaar daarop tot hel gasthuisbestuur toegetre-den'&quot;. Hij beschikte waarschijnlijk als enigevan de regenten over paleografische kennis,wat blijkt uit het feit dat hij in 1883 uit allerleiarchiefstukken een register met de namen vande gaslhuisbesluurders vanaf 1394 samenstel-de, dat hij vervolgens aan het gasthuisschonk&quot;. In 1882 bracht smid Van der Heidenter verbetering van de situatie een tweede ijze-ren kluisdeur aan en voorzag de bestaandedeur van open rozetten voor de ventilatie^'.Al in juni 1883 stelde Croockewit vast dat 'uithel weder vochtig worden der perkamenten be-scheiden in de brandvrije kast in de

regenten-kamer blijkt dat die kast nog verre van droogis'^'. Omdat uit een onderzoek door de com- Gasthuisbestuiirder J.F. Croockewit (1832-1898) missie van de vertimmeringen en de bouwkun-dige A. van Wamel bleek dat maatregelen ten-minste f 270,- zouden kosten, terwijl dan nogonzeker was of deze zouden helpen, besloothet gasthuisbestuur in oktober 1883 om bijwijze van proefneming hermetisch geslotenblikken trommels voor de archiefstukken te la-ten maken^\ Dergelijke trommels werden algebruikt voor de effecten en andere(waarde)papieren van het gasthuis, die menkennelijk het eerst tegen vochtschade in be-scherming had genomen. De twee afgeslotenarchiefkasten waren op dat moment overigensbuiten gebruik geraakt. Dat blijkt uit een briefvan Croockewit die zijn twijfels had over hetplan met de trommels en S. Muller Fz. om ad-vies vroeg: 'De perkamenten & oude rekenin-gen ' worden bewaard in een brandvrije kastof kluis. De perkamenten in open houten bak-ken in die kast geplaatst. Doch deze kast isdoor de aanwezigheid van eene

waterput bijeen der buren tegen den buitenmuur altijtvochtig zoodat de perkamenten voortdurendklam blijven. Ter behoud van het archief wasmijn verlangen afdoende verbetering namelijkhet wegbreken der oude buitenmuur & ver-plaatsen der waterput. Om de hooge kosten wilmen evenwel daar niet in treden & heeft beslo- 93



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 ten de perkamenten in zinken bussen of trom-mels (hermetisch gesloten) te plaatsen. Is ditdoelmatig of bestaat er gevaar voor verstik-king'-'\ Op 16 mei 1884 kwam de Utrechtse gemeente-en Rijksarchivaris dan eindelijk toch persoon-lijk naar Wijk bij Duurstede om er zowel hetgasthuisarchief als het kerkarchief tebekijken&quot;&quot;'. Er wordt verder geen melding ge-maakt van het experiment met de blikkentrommels, zodat we mogen aannemen datdaarvan - al dan niet op advies van Muller - isafgezien. Nadat Croockewit in november 1884nogmaals aandringt op een speciaal voor hetarchief gemaakte houten kast omdat 'de voch-tigheid van de kast in de regentenkamer onver-mijdelijk tot vernietiging van het daarin gebor-gen archief moet leiden&quot;, besluit het gasthuis-bestuur uiteindelijk in oktober 1885 om dekluis dagelijks te ventileren. Daartoe werd eenijzeren hek in de kluis aangebracht. RegentH.J. van Heijst kwam met dit voorstel omdatde ervaring op zijn eigen notariskantoor hemhad geleerd dat elke dag

luchten al afdoendewas om de vochtigheid tegen te gaan^'.Daarna vernemen we alleen in 1899 en 1944nog iets over de vochtigheid van de archief-kluis. In 1899 wordt een extern rapport uitge-bracht waaruit blijkt dat de kluis 'in vrij goe-den staat verkeert doch van eene slechte slui-ting is voorzien en erg vochtig is&quot;, terwijl in1944 op voorstel van regent J.A.F. Thieme eenapparaat voor het drooghouden van de kluiswordt aangeschaft&quot;*&quot;. Interesse Utrechtse Rijksarchivarissen In 1907 deelt president-regent D.F.J. van Wal-sem in de bestuursvergadering mee dat secre-taris CA. Groen de bijlagen van de rekeningen ingekomen stukken heeft geordend en datdaarvoor bij N. Samsom in Alphen voorf 34,40 aan archiefdozen is gekocht*. Op 10juni 1938 brengt de Rijksarchivaris vanUtrecht, B.M. de Jonge van Ellemeet, tever-geefs een bezoek aan het gasthuisarchief. Depresident-regent en de secretaris hadden hemgeen van beiden kunnen ontvangen. De Jongevan Ellemeet schrijft daarop aan het gasthuis-bestuur dat 'niet indringerigheid de reden

wasvan zijn verzoek tot bezoek aan het archief,doch meer het verlangen om het werk van zijn voorganger mr. Muller te voltooien&quot;. De regen-ten laten hem daarop weten dat hij ten allentijde welkom is, als hij zijn bezoek maar tweeof drie dagen van te voren aankondigt'&quot;.In het voorlaatste oorlogsjaar, 1944, is er op-nieuw contact met de Utrechtse RijksarchivarisDe Jonge van Ellemeet. Deze had het gasthuis-archief inmiddels bekeken en stelde voor het'reeds eerder begonnen maar nooit afgemaakteordeningswerk&quot; te voltooien voor relatief ge-ringe kosten, bijvoorbeeld met behulp van vo-lontairs, of zelfs gratis. Het bestuur besluitechter voorlopig tot uitstel wegens de onrusti-ge tijden&quot;. Tenslotte gaf C. Dekker als derdearchivaris van Utrecht op rij blijk van belang-stelling voor het gasthuisarchief. In februari1963 bracht hij een bezoek aan secretarisH.J.W. van Bekkum en stelde hem voor om hetarchief aan het Rijksarchief in bewaring te ge-ven. De regenten besloten daarop niet in tegaan'-. Tenslotte Het gasthuisarchief bleef dus in Wijk bij

Duur-stede. Toen het gasthuis in 1970 het middel-eeuwse gebouw aan de Oeverstraat verruildevoor een moderne bejaardentlat aan de Gans-fortstraat, verhuisde ook het archief - of watdaarvan over was - mee. In het begin kwam alter sprake dat het om een belangrijk en relatiefvolledig archief gaat. Toch is er ook het nodigeverloren gegaan, zonder dat vooralsnog duide-lijk is op welke momenten dat is gebeurd&quot;.De bijlagen bij de rekening en nagenoeg degehele correspondentie zijn uit het gasthuisar-chief verdwenen. Datzelfde geldt voor vrijwelalle bestekken en bouwtekeningen, een grootverlies gezien het bouwhistorische belang vanhet pand in de Oeverstraat. Drs M.A. van der Eerden-Vonk is werkzaamals archivaris van het SlreckanhivariaalKramme-Rijn^ehied - Utrechtse Heuvelrug. Zijdoet onderzoek naar de geschiedenis van helSint-Ewoiids- en Elisabethsgasihuis in Wijk hijDuurstede. 94
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