










Maandblad Oud-Utrecht 1983 ris te onderhouden en op last van B. en W. zakenmet hem te gaan bespreken&quot; 15). De verhuizing naar de Drift vond, zoals in het beginvan dit artikel is gesteld, juist een eeuw geledenplaats. Hoewel er veel meer over deze gebeurtenis ende gevolgen daarvan te zeggen zou zijn, bepaal ik mijtot de opmerking, dat er in 1883 nauwlettend is toe-gezien op alles wat met de verplaatsing van de (pro-vinciale en) gemeentelijke verzamelingen te makenhad. Mr. Muller declareert voor de verhuiskosten eenbedrag van f 198,30 16), er komt niet direct, maarwel spoedig na de verhuizing een directe telefoonver-binding tussen het archiefgebouw en het Bureau vande Bell-Telephone Maatschappij aan de Neude17), debeambten Broers en Zadelhoff ontvangen elk een gra-tificatie van f 25,- voor hun tijdens de verhuizing be-toonde ijver, er worden regelingen getroffen voor hetin orde maken van de nieuwe ,,museumzaal&quot; tenstadhuize18), voor de op het

stadhuis achterblijvendearchiefambtenaar - en zijn positie aldaar als onderge-schikte van de elders werkzame archivaris - werd eenoplossing gevonden en ... last but not least: de in-ventarisatie van het stadsarchief kon met kracht wor-den ter hand genomen.&quot; 19). Ik eindig met het oordeel van de archivaris, in 1883gegeven aan het uiteindelijk voor de gang van zakenverantwoordelijke College van Burgemeester en Wet-houders20). Het nieuwe gebouw blijkt zeer doelmatig ingericht,voorzien van alle gemakken, die men voor het be-heer van archieven zou kunnen wenschen. Ook deruimte is voldoende. Op den begane grond zijngeslotene kasten aangebracht voor de charters, deplaten en kaarten en de later te maken zegelafgiet-sels, terwijl toonkasten de gelegenheid geven totexpositie der merkwaardigste stukken achter glas.De niet zeer groote ruimte, die overig is, bevat hetmiddeleeuwsche archief en de archieven over1795-1813. - De eerste verdieping wordt nage-noeg heel

ingenomen door het stadsarchief over1577-1795. - De tweede verdieping bevat de nogiets omvangrijker archieven over dit tijdvak, die se-dert de tegenwoordige archivaris in functie trad zijnaangewonnen: die der Momboirkamer, der Am-bachtskamer en de Schepenbank. Het scheen wen-schelijk deze archieven althans voorlopig afzonder-lijk te plaatsen; voor het Schepen-archief is dit zelfsnoodzakelijk, daar afzondering van het stads-archief eene der voorwaarden was, waarop dit ar-chief in bruikleen werd verkregen. De derde verdie-ping eindelijk bevat de archieven der kloosters,godshuizen, broederschappen en gilden, die nahunne opheffing bij het stads-archief gevoegd endaaruit thans weder afgezonderd zijn. Tevens zijndaar geplaatst de later in bruikleen verkregene ar-chieven der Vereenigde Gods- en Gasthuizen envan de Armenpot van St. Jacob. Er is op deze ver-dieping nog voldoende ruimte voor de berging vanandere archieven (die der Parochiekerken, van

hetBurgerweeshuis enz.), wanneer die later, zooals tehopen is, in bruikleen verkregen mochten worden. Gedeelte van een der overvolle verdiepingen (beganegrond) van het archiefgebouw aan de Drift, waarin debibliotheek over Utrecht geborgen was. Foto door P.van Eek van der Sluys. 1968. (G.A.U. Top. atlas Ns2.12) veilig en zoo goedkoop mogelijk worden gebor-gen, de voorgestelde regeling voldoet aan beideeisenen. Het plan levert verder alleen eenig onge-rief voor enkele leden van het gemeentebestuurdie ver van den Drift wonen, en zal alleen in zeerenkele gevallen wellicht eene geringe vertragingin den dienst brengen.&quot; De heer Muller doet tenslotte de volgende voorstel-len: 1.   De gemeente zou kunnen bedingen haar archiefen haar subsidie terug te nemen, wanneer latereventueel de gelegenheid zich aanbood een af-zonderlijk brandvrij gebouw voor haar archiefnaast het stadhuis te stichten. 2.   De archivaris zou de verplichting opgelegd kun-nen worden zich

dagelijks, of althans op de dagenals B. en W. vergaderen, ten 12 ure ten stadhuizeaan te melden, ten einde B. en W. eventueel noo-dige inlichtingen te geven. 3.   Een der ambtenaren, aan het archief verbonden,zou ten stadhuize kunnen blijven, onder den Se-cretaris belast met het toezicht op het nieuwe ar-chief en met de daarin te verrichten nasporingen,die onmiddellijke afdoening vereischen. Dezenambtenaar zou tevens kunnen opgedragen wor-den, zoonodig de communicatie met den archiva- 218








