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Inventarisatie van de archieven in de archief
bewaarplaats van de gemeente Breukelen 

Drs. W.F.M. Ahoud 
Orchislaan 15-3, 6833 AD Arnhem 

Eind 1994 was het eindelijk zover, dat de verschillende archieven van de gemeente 
Breukelen na een grondige inspectie, herordening, selectie en beschrijving door middel 
van zeven inventarissen toegankelijk waren gemaakt.1 Reeds in maart 1990 werd door 
mevrouw M.S. Renssen-Boele een aanvang gemaakt met de bewerking van enkele hon
derden strekkende meters papier, die in de loop van vele jaren in de archiefkluis onder het 
park en op de afdelingen en zolders van het gemeentehuis waren bijeengebracht. Na enke
le perioden waarin niet permanent aan de inventarisatie kon worden gewerkt, heeft 
mevrouw K.R.M. Nijkamp in 1992 gedurende een viertal maanden de werkzaamheden 
voortgezet, waarna schrijver dezes vanaf augustus 1992 het roer overnam. Al met al is aan 
het hele inventarisatieproject ruim drie jaar gewerkt. 

Gezien de aard, omvang en toestand van de archieven hoeft de lange tijd die aan de in
ventarisatie is besteed geen verwondering te wekken. Het huidige Breukelen is voor het 
grootste deel ontstaan uit (indirecte) samenvoegingen met voormalige buurgemeenten die 
tussen 1857 en 1989 hebben plaatsgevonden. De laatste gemeentelijke herindeling, waarbij 
Kockengen per 1 januari 1989 in Breukelen opging, markeert het eindpunt van de inventa
risatie. Alle voormalige gemeentelijke bestuurseenheden (namelijk die van Breukelen-
(-Nijenrode), Breukelen-St. Pieters, Kockengen, Laag Nieuwkoop, Loenersloot, Ruwiel en 
Portengen-Noordeinde) hebben gezorgd voor een min of meer uitgebreide schriftelijke 
neerslag van hun ambtelijk handelen. Maar ook de zogenaamde gerechten, de rechtsvoor-
gangers van de gemeenten, hebben in ruime mate hun archivalische sporen nagelaten. 
Van deze (gecombineerde) gerechtsbesturen zijn twaalf archieven bewaard gebleven.2 

De thans afgeronde inventarisatie van de zich in Breukelen bevindende archieven 
vloeide voort uit de taken die in de nu nog vigerende Archiefwet van 1962 werden gesteld. 
Deze legt onder meer de verplichting op om archiefbescheiden in goede en geordende staat 
te bewaren en openbaar te houden.3 In de eerste plaats dienen archieven te worden bewaard 
op grond van hun functie als bestuursinstrument. Zij bevatten bewijsstukken van het han
delen van de gemeentelijke overheid en dienen als "papieren geheugen". Ten tweede die
nen archieven als bewijsstukken voor de burgers. Zij documenteren ook rechten en belan
gen van de burgers. Pas op de derde plaats staat het belang als cultureel erfgoed. 

Naarmate archiefstukken ouder zijn, verliest de eerste functie aan kracht en drukt het 
culturele belang over het algemeen een steeds zwaarder stempel. Archiefbescheiden 
daterende van vóór de invoering van de Gemeentewet van 1851 komen vrijwel niet in aan
merking voor vernietiging; die van na dat jaar echter in toenemende mate wel.4 Met de 
Breukelse archieven is dienovereenkomstig gehandeld. Daarbij dient te worden opge
merkt dat in voorkomende gevallen bij de beoordeling tot vernietiging van bepaalde stuk
ken gelet is op de mogelijke (toekomstige) historische waarde daarvan, ook al spelen in de 
gemaakte keuzen subjectieve aspecten zeker een rol. 

De Breukelse archieven vertonen qua structuur vele overeenkomsten, maar daarnaast 
ook een aantal onderlinge verschillen. Lokale bijzonderheden, lacunes, materiële om
vang en bestaansduur van de desbetreffende archiefvormende instellingen maken dat 
men wat men in het ene archief aantreft, niet per se ook in dezelfde vorm of uit dezelfde pe
riode in een ander archief terugvindt. Ter verduidelijking van een aantal van deze ver
schillen dient het volgende overzicht van de archiefomvang en aantallen archiefeenheden 
(inventarisnummers):5 

Archiefinventaris Omvang Aantallen invente irisnummers 
(in strekkende 
meters) Oud archief Nieuw archief Totaal 

Breukelen(-Nijenrode) 53 m 637 2369 3006 
Breukelen-St. Pieters 27,5 m 849 935 1784 
Kockengen 46 m 814 2291 3105 
Laag Nieuwkoop 15 m 637 797 1434 
Loenersloot 22 m 666 1071 1737 
Ruwiel 23 m 151 1226 1377 
Portengen-Noordeinde 1,5 m 20 151 171 
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De geïnteresseerde onderzoeker zullen deze getallen niet al te veel zeggen. Hem of h a a r 
is he t vooral te doen om de inhoud van deze archiefbronnen. Voor welke vragen k a n m e n in 
de Breukelse archieven terecht? Een antwoord op die vraag kan hier natuur l i jk niet gege
ven worden, omdat men zich talloze vragen kan stel len. Wel kan , zij he t globaal , een 
schets worden gegeven van de aard der verschillende archieven. Daar in onderscheiden 
wij de zogenaamde oud-archieven, met name die van de gerechten die in de mees te geval
len tot 1811 hebben bes taan, en de zogenaamde nieuw-archieven, namelijk die van de ge
meentel i jke overheden. 6 Bij de inhoud van de oude archieven ligt de nadruk op financiële 
aspecten. We treffen daar in dan ook diverse naas t e lkaar gevormde be las t ingser ies a a n 
die vanwege he t gerechtsbestuur of de provinciale overheid werden geheven. De lokale be
las t ingen waren veelal gekoppeld aan de indertijd nog zeer eenvoudige dorps reken ingen . 
Daar in veel gevallen de gezinshoofden met name worden vermeld, k a n door vergel i jking 
met andere belas t ingjaren worden nagegaan hoe de maatschappel i jke ontwikkel ing van 
de betreffende gezinnen verliep. Bovendien leren onder andere de dorpsrekeningen ons 
welke publieke werken werden uitgevoerd en door wie. We ontdekken de hoogte der t racte-
menten en emolumenten en de benoeming van diverse functionarissen. S tukken betref
fende armenzorg, zoals de akten van indemnitei t , verschaffen ons een beeld van de nieu
welingen die zich vanaf de 18de eeuw in de dorpen vestigden en inwoners die de dorpen 
verl ieten. Een dergelijke bron biedt dus belangrijke informatie voor diegenen die zich m e t 
genealogisch onderzoek bezighouden. 

Wanneer de gerechtsbesturen definitief hebben plaa tsgemaakt voor gemeentebes turen , 
en wij dus te maken krijgen met de nieuw-archieven, zien we dat deze bes tuursvorm wordt 
vergezeld door een a lmaar groeiend takenpakket . Aan de hand van de r aadsno tu l en kun
nen wij ons een beeld verschaffen van de behandelde onderwerpen en de beleidsvorming 
daa romt ren t . Onde r s t eunend mater iaal is rijkelijk aanwezig in de vorm van correspon
dentie, financiële bescheiden, akten en registers. Met de toename van de lokale overheids
bemoeienis op ter re inen als openbare orde en veiligheid, zedelijkheid, gezondheid, maa t 
schappelijke zorg en onderwijs is het mogelijk om het gestaag veranderende en complexer 
wordende sociaal-maatschappeli jke leven van elk van de onderdelen van de huidige ge
meente Breukelen in k a a r t te brengen. 

Door de inventar i sa t ie zijn de oude nummers van de archiefstukken komen te verval
len. Waar nodig beva t ten de nieuwe inventar issen een concordans om de vroegere num
mers te kunnen "vertalen" in de nieuwe. Dat is bijvoorbeeld nodig als u bronnen wenst te 
raadplegen die genoemd zijn in de noten in de eerste negen jaa rgangen van dit tijdschrift. 

Ik mag bes lu i ten met de wens dat met he t gereedkomen van de i nven t a r i s a t i e der 
Breukelse archieven de basis is gelegd voor een optimaal gebruik van de mogeli jkheden 
die elk van deze de onderzoeker biedt. 

Noten 

1 Deze inventarissen zijn doorlopend genummerd: 
Deel 1: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Breukelen-Nijenrode, 1569 - 1948; 
en de gemeente Breukelen, 1949 - 1988 (1992). 
Deel 2: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Breukelen-St. Pieters, 1628 - 1948 
(1964). 
Deel 3: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Kockengen, 1599 - 1988 (1993). 
Deel 4: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Laag Nieuwkoop, 1667 - 1942. 
Deel 5: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Loenersloot, 1663 - 1964 (1965). 
Deel 6: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Ruwiel, 1573 - 1964. 
Deel 7: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Portengen-Noordeinde, 1713 - 1857 
(1862). 

2 Alleen het archief van het oude gerecht Breukelen-St. Pieters (= Breukelen-Proostdijgerecht) 
ontbreekt volledig. 

3 Archiefwet 1962, art. 2 en 7. 
4 Archiefstukken uit de periode 1940 - 1945 zijn in verband met de Tweede Wereldoorlog van vernieti

ging uitgesloten. 
5 In dit overzicht is geen rekening gehouden met het semi-statisch archief van de gemeente Breukelen 

(periode 1949 - 1988), ter lengte van 41 m en ca. 2700 inventarisnummers omvattende. De inventaris 
van dit code- en dossierarchief zal te zijner tijd in de inventarissenreeks als nr. la verschijnen. 
Bovendien is in dit verband het zogenaamde Bouwarchief (waaronder dat van het Plassengebied) 
buiten beschouwing gelaten. 

6 Andere oud-archieven, zoals die van de kerspelen en kerken en nieuw-archieven, zoals die van ge
meentelijke bedrijven, verzamelingen en collecties blijven hier buiten bespreking. 
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