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BNR. 0001.01 

 

Inleiding inventaris stadsarchief  (1259) 1300-1810 
 

I Institutionele geschiedenis 

 

oudste vermelding, ligging en bisschoppelijke Hof 

De oudste vermelding van Amersfoort vinden we in een oorkonde van 1028 van bisschop Ansfridus 

waarin sprake is van een tiend die betaald moet worden aan de bisschop uit akkerland te Amersfoort. 

Uit een latere oorkonde (1203) blijkt dat er een bisschoppelijk hof of curtis te Amersfoort was, een 

centrum van waaruit het bisschoppelijk grondbezit (domein) werd beheerd 1. Het betrof dus nog een 

agrarische nederzetting. Een bisschoppelijke schout zat het gerecht voor. De naam Amersfoort wordt 

doorgaans verklaard als voorde (doorwaadbare plaats) in de Eem of Amer. Over de ligging is 

onduidelijkheid. Er is onder de auteurs een tendens om de meest oostelijke loop (Zuidsingel-

Weverssingel-Havik) als de natuurlijke situatie te beschouwen en de rest (Kortegracht-Langegracht en 

Zuidsingel-Westsingel) als latere (gegraven) aanpassingen van de afwatering. De ligging van de 

voorde hangt af van de weg waarvoor men kiest: Langestraat of Scherbierstraat-OL Vrouwestraat-

lacune-Bloemendalsestraat 2.  

 

stadsrechten 

In 1259 kreeg Amersfoort stadsrechten van bisschop Hendrik van Vianden. De heer van Amersfoort, 

Wouter, die het schoutambt had bekleed verliet de hof en vestigde zich op Stoutenburg, een leen van 

de bisschop. Het geslacht vernoemde zich hierna naar dit goed. Deze stadsrechtverlening moeten we 

plaatsen in het kader van de strijd van de landsheer – in dit geval de bisschop van Utrecht – om zijn 

gezag te versterken tegenover zijn leenmannen en zijn buren de hertog van Gelre en de graaf van 

Holland 3. Met die stadsrechten stond de landsheer een aantal bevoegdheden af die oorspronkelijk 

uitsluitend aan hem toebehoorden. Daarmee kreeg de stad zijn eigen rechtspraak en bestuur 4 (vanaf de 

16
e
 eeuw aangeduid als ‘politie’), het recht om verdedigingswerken aan te leggen en een markt te 

houden. Van bisschop Jan van Diest kreeg Amersfoort in 1331 uitbreiding van zijn marktrechten (drie 

jaarmarkten) 5. De stad kreeg zo een belangrijke centrumfunctie voor een wijde omgeving.  

 

verhouding tot de landsheer (de bisschop) 

Door de stadsrechten werd de stad autonoom en sloot zelfs verdragen – niet altijd naar de zin van de 

bisschop - met andere landsheren zoals die van Gelre en Holland, andere belangrijke heren en andere 

steden 
6
. De verhouding met de landsheer was gecompliceerd. Aan de ene kant was hij het hoger gezag 

en moest de stad de landsheer met raad en daad bijstaan, zoals een leenman. Aan de andere kant kon 

men in ruil voor die steun bepaalde zaken afdwingen. Vanaf de dood van Hendrik van Vianden tot 

1375 zou de  autonomie van de steden toenemen ten koste van het gezag van de landsheer. In het 

laatste jaar werd door bisschop Arnoud van Hoorn het zogenaamde landrecht uitgevaardigd waardoor 

de drie standen geestelijkheid (de vijf Utrechtse kapittels), ridderschap en de steden als Staten van 

Utrecht medebestuurders werden naast de bisschop. In tegenstelling tot het hertogelijk en grafelijk 

gezag was dat van de bisschoppen niet erfelijk. Bij iedere bisschopsbenoeming brachten Gelre en 

Holland hun eigen kandidaten naar voren met als gevolg burgeroorlogen waarbij ook de buren 

betrokken waren. Dit zou als een rode draad door de middeleeuwse geschiedenis van het Sticht 

Utrecht lopen. Ook de steden kozen hierbij partij.  

 

                                                           
1 Hovy, bestuurgeschiedenis, 9-10. 
2
 Brongers, oudste stedelijke ontwikkeling; zie ook: Brongers en van Tent, gedachten over het 

ontstaan; Krauwer, Waterlopen, oude wegen en nieuwe ontginningen; Snieder, De naam, het water en 

de stad.   
3
 Hovy, bestuurgeschiedenis, 19-20 en 31-33. 

4
 Hovy, autonomie, 27-28 en 32. 

5 nr 3514 
6
 Hovy, autonomie, 29-31; Smit, betrekkingen,  5-9, 26, 41. 
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De Hoekse en Kabeljauwse twisten en het opdringen van de Bourgondische hertogen in de 

Nederlanden van rond 1400 lieten ook het Sticht Utrecht niet onberoerd 7. In de conflicten tussen 

Jacoba van Beieren en Jan van Beieren (1417-1421) en de bijbehorende partijen koos de stad de zijde 

van Jacoba. In 1425 waren er weer twee kandidaten voor de vacante bisschopszetel, Rudolf van 

Diepholt en Zweder van Culemborg. De stad koos aanvankelijk partij voor de laatste kandidaat en 

kreeg daarmee Filips van Bourgondië tot tegenstander. De aanval door de Bourgondische troepen twee 

jaar later werd afgeslagen en pogingen van Filips om de Eem te blokkeren met een Kat (drijvend fort) 

mislukte eveneens. Het streven van de Bourgondische hertogen om via de bastaardzoon David van 

Bourgondië invloed in het Sticht Utrecht te verkrijgen leidde opnieuw tot burgeroorlogen in 1456-

1462 en 1481-1483. Bisschop David werd in Amersfoort gevangen gezet. De laatste oorlog kreeg voor 

de stad nog een vervelend staartje. In strijd met het vredesverdrag liet de stad uitgeweken 

Kabeljauwen niet toe in de stad. Reden voor Maximiliaan van Oostenrijk om in de nacht van 21 op 22 

januari de stad in te laten nemen door zijn bevelhebber. De ballingen konden terugkeren maar 

beloofden op hun beurt geen acties tegen het stadsbestuur te ondernemen. Aan deze zogenaamde 

Agnietennacht herinneren de vele zoenbrieven in de charterverzameling van het stadsarchief  8. 

 

Verhouding tot de landsheer onder de Habsburgers  en in de tijd van de Republiek 

Evenals andere steden had de stad de bevoegdheid eigen regels te maken zoals keuren, ordonnanties 

en resoluties. De Bourgondische en Habsburgse hertogen voerden een actief beleid van centralisatie in 

bestuur en rechtspraak, wat dus haaks stond op het streven naar autonomie van de stadsbesturen. In 

1528 zou Karel V het wereldlijk bestuur in het Sticht van de bisschop overnemen. In de eerste helft 

van de zestiende eeuw was het alleen Gelre dat nog verzet bood tegen Karel V. Dit leidde tot 

verwoestende oorlogen. De stad werd in 1543 weer eens het slachtoffer van de nabije ligging bij de 

Gelderse vijand. De troepen van Maarten van Rossum namen Amersfoort in. Uiteindelijk werd het 

verzet van Gelre in hetzelfde jaar gebroken en kwam het verdrag van Venlo tot stand. Voor Karel V 

bood de terugkeer van de stad onder het landsheerlijk gezag een mooie gelegenheid om de stad 

opnieuw stadsrechten geven, de ordonnantie van 1544 9. Hierin werd een grotere invloed van de 

landsheer ingeruimd, vooral via de schout als zijn vertegenwoordiger. Dit zou voor de toekomst een 

bron van moeilijkheden opleveren, zoals we hierna zullen zien. Het stadsbestuur werd in de 

middeleeuwen gekozen door vijftig gekwalificeerde burgers op Driekoningenavond (5 januari). Vanaf 

1544 werden de leden van het stadsbestuur benoemd op last van de landsheer door de president van 

het Hof van Utrecht of zijn stadhouder.  

 

Hierin kwam verandering in 1579. Na een korte  bezetting door de Geuzen in 1572 was het 

stadsbestuur trouw gebleven aan Filips II. In 1579 werd de stad echter door de Staten van Utrecht en 

de stadhouder Jan van Nassau gedwongen zich aan te sluiten bij de Unie van Utrecht en partij te 

kiezen voor de opstand. Er kwam een nieuw stadsbestuur, aangesteld door de stadhouder. Dit werd 

ieder jaar herhaald in de maand januari 
10

. Opvallend is dat na de overgang toch nog katholieken in het 

stadsbestuur zaten. In 1618 verdween de laatste katholiek uit het stadsbestuur. De overgang naar de 

reformatie heeft in Amersfoort dus geleidelijk plaats gevonden.  

 

De stad was onderdeel van het derde lid van de Staten van Utrecht, de steden van de provincie Utrecht. 

De eerste twee leden waren de Geëligeerden (rechtsopvolgers van de geestelijke stand) en de 

ridderschap. Het derde lid werd meestal aangeduid met Stad (Utrecht) en Steden (de kleine steden 

Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort). Het had daarmee medebestuur in de Staten 

van Utrecht, die rechtsopvolgers van de landsheer waren en in veel zaken autonoom. Ook was de stad 

daarmee ook betrokken bij Generaliteitszaken zoals buitenlandse politiek en oorlogvoering. De 

besluitvorming in de Staten verliep vaak moeizaam omdat iedere stand en stad zijn eigen belangen 

nastreefde. Conflicten waren er tussen de eerste twee leden en de steden en tussen de stad Utrecht en 

de overige steden (uitsluiting van de kleine steden bij beslissingen).   

                                                           
7
 Hovy, autonomie, 32. 

8
 Van Rootselaar,  Amersfoort 777-1580, dl 2 pp. 142-144.  

9 Van Kalveen, rechtsbronnen, z.j. 
10

 Smit, regentenpatriciaat, 36-38. 



 3

 

Tijdens de stadhouderloze tijdperken 1650-1672 en 1702-1747 regelden de stadsbesturen in Utrecht, 

ondanks verzet van de eerste twee leden van de Staten de benoeming weer zelf waardoor een kleine 

elite in de stad de dienst uitmaakte. Met het regeringsreglement van 1674 na de Franse bezetting van 

1672-1673 kon stadhouder Willem III echter weer hem welgezinde regenten aanstellen. Noch in de 

stadhouderloze tijdperken noch in perioden met stadhouder was er sprake van democratie. In 1702 

ontstonden er, net als in de Gelderse steden, onenigheden tussen twee verschillende facties. Deze 

ongeregeldheden worden aangeduid met de benaming Plooierijen. De zittende magistraat onder 

leiding van de invloedrijke burgemeester Jacob Morraij wilde in navolging van de steden Utrecht en 

Wijk bij Duurstede een zuiver coöptatiestelsel invoeren. De tegenstanders vreesden nu geheel buiten 

spel gezet te worden en eisten meer invloed van de burgerij op de benoeming. In april 1703 deed de 

gewapende burgerij, georganiseerd in de schutterij of burgerwacht een greep naar de macht. Het oude 

stadsbestuur werd afgezet en naar middeleeuwse gewoonte werd een nieuw bestuur gekozen. De 

Staten van Utrecht herstelden echter met hun troepen met geweld het oude bestuur. De leiders van de 

Plooierijbeweging werden terechtgesteld 11.  

 

Een nieuwe democratiseringsbeweging ontstond in de tweede helft van de achttiende eeuw onder 

invloed van de Verlichtingsidealen en uit ontevredenheid over het stadhouderlijk bewind van wie men 

na het herstel daarvan in 1747 een matigende invloed op de regentenoligarchie had verwacht. Die 

verwachtingen waren niet uitgekomen. Een minderheid van de magistraat steunde deze 

patriottenbeweging en belegde op 9 augustus 1785 een eigen vergadering. De rest van de magistraat 

riep de hulp in van de stadhouder die met zijn troepen de rust herstelde. Omdat in Utrecht en Wijk bij 

Duurstede de patriottenbeweging wel aan de macht kwam, verliet de rest van de Staten de stad Utrecht 

en vergaderde in het stadslogement De Doelen 12. Uiteindelijk zou met hulp van Pruisische troepen 

aan de patriottenbeweging een eind gemaakt worden en werd de stadhouder in zijn macht hersteld.  

 

Met de komst van de Franse legers in 1795 keerden de patriotten terug. De oude besturen maakten 

plaats voor nieuwe provisionele besturen. De Amersfoorters Pieter Pijpers (afgevaardigde in de 

landsregering 1795-1796) en Pieter ’t Hoen (amanuensis en secretaris van Representanten ’s Lands 

van Utrecht 1795-1802; later  griffier van het Vredegerecht Amersfoort) speelden daarin een 

prominente rol. Er kwamen grondvergaderingen om nieuwe besturen te kiezen. Mannelijke burgers die 

meerderjarig waren, niet van de bedeling leefden en een verklaring van ‘afkeer van het stadhouderlijk 

bewind, federalisme en regeringloosheid’ hadden afgelegd, mochten hun stem uitbrengen. Met het 

bewind van Schimmelpenninck (1805-1806). Het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon 

(1806-1810) en de inlijving bij het Franse keizerrijk (1810-1813) verdween die democratisering weer. 

De gehele periode van 1795 tot en met 1813 duiden we aan met de Bataafs-Franse tijd. Er vond een 

centralisatie op landsniveau plaats. Provincies en plaatselijke besturen werden meer en meer 

uitvoerder van de wetten, regelgeving en besluitvorming van bovenaf. Uiteindelijk zouden met de 

inlijving bij het Franse keizerrijk de gemeentebesturen zoals we die nu kennen min of meer hun vorm 

krijgen.  

 

Financiële middelen  

Ook na de verlening van het stadsrecht bleef het recht om belasting te heffen aan de bisschop 

voorbehouden, bij voorbeeld de tol- en weggelden, de gruit (een belasting op een bestanddeel van het 

middeleeuwse bier) en de Koppel (belasting op een stuk grond buiten de Koppelpoort). Door 

geldgebrek waren de bisschoppen op den duur gedwongen om die inkomsten in onderpand te geven 

voor leningen of die te verpachten. In 1399 verpachtte Frederik van Blankenheim tollen, weggelden 

aan de stad. In 1544 ontnam Karel V deze belastingen weer aan de stad. Bij resolutie van 27 februari 

1652 verpachtten echter de Gedeputeerde Staten de tollen voor zes jaar, wat nadien voortdurend 

verlengd werd. 

 

                                                           
11 Hovy, Amersfoort in prent, 106-110. 
12

 Ibidem, 123-124. 
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Door geldgebrek werden ook accijnzen en imposten (belastingen op ge- en verbruiksartikelen) aan de 

stad verpacht of verkocht. In de vijftiende eeuw kunnen we de vaste stedelijke inkomsten in vier 

groepen verdelen: 

- accijnzen en imposten (bier, wijn) 

- retributies (Waaggeld, Ellegeld), betalingen voor door de stad geleverde goederen of diensten 

- tollen en weggelden 

- diversen, zoals betalingen voor het verkrijgen van het burgerrecht en boeten door het gerecht 

opgelegd 13.  

 

In de 15
e
 eeuw bleken de vaste inkomsten niet meer voldoende om incidentele grote uitgaven te 

dekken, vooral de burgeroorlogen van de jaren twintig en tachtig en de bouw van de nieuwe stadsmuur 

hadden de stad veel geld gekost. De belangrijkste bron voor deze betalingen vormde de uitgave van 

rentebrieven. Lijfrenten waarbij de overeenkomst verviel na overlijden en erfrenten die op de 

erfgenamen overgingen. Deze konden afgelost worden (losrenten) 14. Zoals blijkt uit de in het archief 

aanwezige rentebrieven werden ze veelal afgelost, ze werden dan gecancelleerd, dat wil zeggen door 

de zegels eraf te knippen en een snede erin te maken werden ze ongeldig gemaakt. Door het uitgeven 

van nieuwe rentebrieven nam de schuldenlast van de stad toe. Een belangrijk financier van de stad in 

de periode 1484-1492 was de Florentijnse bankier Tomasso Portinari. Na zijn bankroet werden de 

vorderingen op de stad overgenomen door Jan, heer van Bergen en Walhain 
15

. Onder het Habsburgse 

bestuur had de stad voor het uitgeven van rentebrieven toestemming van de landsheer nodig 16. 

 

Het is duidelijk dat de stad continu geldgebrek had. Het innen van de imposten was omslachtig en 

vereiste veel controle. Reden om de accijnzen en imposten te verpachten. Het stadsbestuur was dan 

van de inning af. De pachters deden ook betalingen voor de stad. De oudste stadsrekening van 1427 

geeft een overzicht van de diverse betalingen die door de verschillende pachters zijn gedaan 
17

. In de 

rekening van 1457 vinden we voor het eerst de cameraar vermeld, het lid van het stadsbestuur dat de 

verantwoordelijkheid had over de gehele financiële administratie. Tussen cameraar en pachter bevond 

zich als tweede laag in de financiële administratie de accijnsmeester. Deze ingewikkelde structuur 

verklaart waarom de rekeningen, die overigens maar incidenteel zijn overgeleverd, zo’n globaal en 

fragmentarisch karakter dragen. In de cameraarsrekeningen vinden we lang niet alle inkomsten en 

uitgaven maar meer een eindafrekening met de accijnsmeesters 
18

. De eerste expliciete vermelding van 

het afhoren door de oude en nieuwe raad treffen we in de rekening van 1538 aan. Dat ook het 

afgetreden bestuur aanwezig was, is logisch omdat de betalingen nog onder het oude bestuur hadden 

plaats gevonden. De rekeningen krijgen dan ook een meer herkenbare vorm. Helaas zijn er maar een 

paar overgeleverd en van 1580 tot 1675 helemaal geen. 

 

II Grondgebied 
 

stadsvrijheid en stadsvredekruizen 

Bij het stadsrecht behoorde ook een eigen territorium waarbinnen dit recht gold. Dit gebied wordt 

aangeduid met de ‘Stadsvrijheid’, een ruimer gebied dan de stad zelf. Globaal genomen, afgezien van 

latere grenscorrecties met Leusden en annexaties (Hoogland, Isselt) in de twintigste eeuw, komt dit 

overeen met het grondgebied van de huidige gemeente. Vooral op de woeste gronden op de 

Amersfoortse Berg was het verloop van de grenzen onduidelijk en ontstonden hierover herhaaldelijk 

geschillen met de buurgerechten Soest, Leusden en Zeist, de Staten en het Hof van Utrecht en na het 

opdragen van de hoge heerlijkheid van Soest, Baarn, Eemnes en ter Eem aan stadhouder Willem III 

met het bijbehorende jachtrecht, ook met de stadhouders of hun rentmeesters. Dit laatste was 

aanleiding om de grenzen van de stadsvrijheid nog eens vast te stellen en met grenspalen te markeren 

                                                           
13 Alberts, stedelijke financiën, 8-10. 
14 Kernkamp, Vijftiende-eeuwse rentebrieven en VerLoren van Themaat, Oude Dordtse Lijfrenten 
15

 Van Kalveen, Bestuur, 37-38. 
16

 Nrs 4429 (Karel V),  4467 en 4498 (Filips II). 
17 Alberts, oudste stadsrekening, 8-9. 
18

 Alberts, stedelijke financiën, 24-38. 
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19
. Deze grenspalen moet men niet verwarren met stadsvredekruizen. Deze stonden niet ver buiten de 

stadspoorten stonden en gaven in middeleeuwen het gebied aan waarbinnen ballingen zich niet 

mochten ophouden 
20

. 

 

stadsmuren 

Met het stadsrecht kreeg de stad ook het recht om eigen verdedigingswerken aan te leggen, de 

stadsmuren. De oudste omwalling bevond zich aan de binnenkant van de Westsingel, Zuidsingel, 

Weverssingel en het Zand. De naam Muurhuizen herinnert hier nog aan. De Singel op de plaats van 

het huidige Zand is in de zeventiende eeuw gedempt 21. Buiten de eerste ommuring lagen een aantal 

achterlenen van de bisschop van Utrecht. door de stad of leden van het stadsbestuur in leen gehouden: 

De Teut,  Bloemendal, in leen van de heren van Nijvelt, en de Pothof (tegenwoordige De Kamp), 

eveneens een leen van de heren van Nijvelt. Aan het eind van de veertiende eeuw was de stad te klein 

geworden. Deze lenen werden (ten dele) binnen de nieuwe stadsmuren getrokken. In de 

charterverzameling van het stadsarchief komen vele vermeldingen ‘huis, hof en hofstede voor in de 

Pothof. De agrarische bestemming heeft nog eeuwen geduurd. Rond 1390 werd begonnen met de 

bouw van een nieuwe muur, een tijdrovende en kostbare aangelegenheid, getuige de vele rentebrieven, 

de boeten die in steen betaald moesten worden en het feit dat van het aanbod van de stad Baarn om een 

deel van de muur te betalen gebruik werd gemaakt. Rond 1450 was de nieuwe stadsmuur klaar. Ook 

buiten de nieuwe stadsmuren bezat de stad leengoederen, zoals Randenbroek, Zwijnenvoord en 

Utenhage 22. Veelal werden deze goederen weer verkocht of verpacht maar ze bleven deel uitmaken 

van de Stadsvrijheid, het rechtsgebied van de stad buiten de stadsmuren 23. 

 

wijken 

Reeds voor de uitleg was de stad verdeeld in drie wijken, genoemd naar de drie belangrijkste straten: 

Langestraat, Krommestraat en Breul (Langestraat tussen Varkensmarkt en Visbank). Wanneer in de 

oudste archiefstukken van een huis gezegd wordt dat het in de Langestraat ligt, wil dat nog niet zeggen 

in de straat zelf maar in de wijk. Vaak valt dat wel samen. De binnen de tweede ommuring getrokken 

gebieden werden aan de bestaande drie wijken toegevoegd. In de zeventiende en achttiende eeuw zijn 

respectievelijk de namen Kamp, Bloemendal en Breul in gebruik geraakt. De wijken hadden hun eigen 

organisatie voor openbare werken en bewaking. Het toezicht en het financiële beheer over het eerste 

hadden de buurmeesters. Aan het hoofd van schutterij of burgerwacht stond in iedere wijk een 

kapitein. Iedere wijk had ook zijn eigen straatmeesters (twee, een raad en een schepen) en 

deurwaarders (een per wijk) 24. Bij de deurwaardersrekeningen vinden we die wijkindeling niet terug. 

Wellicht werd een van hen belast met de zogenaamde ‘dagelijkse occurentiën’ (incidentele betalingen 

in de sfeer van de armenzorg), waar de deurwaardersrekeningen betrekking op hebben. 

 

III Organisatie 
 

Schout en schepenen waren vanouds belast met de rechtspraak. De schout was de vertegenwoordiger 

van de landsheer en werd door deze voor het leven aangesteld. Vanaf de tweede helft van de 

veertiende nam met de verzwakking van het bisschoppelijk gezag ook de invloed van schout en 

schepenen op de rechtspraak af terwijl die van burgemeesters en raden toenamen. Dit gold vooral voor 

de criminele rechtspraak maar ook voor de civiele rechtspraak. Met de ordonnantie van 1544 van 

Karel V werd deze ontwikkeling weer teruggedraaid: de rechtspraak werd weer het exclusieve domein 

van schout en schepenen  25. De onafhankelijke positie en benoeming voor lange tijd van de schout 

veroorzaakten vaak problemen. In het midden van de zestiende eeuw waren er conflicten  met de 

schout Vincent van der Houve. Het kwam tot jarenlange rechtszaken voor het Hof van Utrecht, de 

                                                           
19

 Hovy, Amersfoort in Prent, 41-44. 
20 Van Bemmel, Beschryving, 822-823. 
21 Hovy, Demping  van de noordelijke binnensingel, 26-33. 
22

 Hovy, bestuursgeschiedenis, 12. 
23

 Halbertsma, Zeven eeuwen, 31-32. 
24 inv nr 283. 
25

 Hovy, autonomie, 56-59 en 69-70. 
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Grote Raad te Mechelen en uiteindelijk zelfs de Raad van Beroerten van Alva. Beschuldigd van 

machtsmisbruik, niet afdragen van de aan de stad en de landsheer verschuldigde aandelen in de boeten 

en steun aan ketters, werd hij uiteindelijk in 1569 terechtgesteld 
26

. In het begin van de achttiende 

eeuw waren er jarenlang problemen met Frederik Teeckman.  

 

In de stadsrechtverlening van 1259 worden ‘scabini’ (schepenen), ‘consules’ (raden) en ‘universitas’ 

(gemeente van gekwalificeerde stadsbewoners, op basis van grondbezit). Deze hielden zich met het 

bestuur van de stad bezig. In de veertiende eeuw gingen twee leden van de raad zich bezig houden met 

het bijeenroepen en voorzitten van de vergaderingen en de dagelijkse administratie, de burgemeesters. 

Waarschijnlijk vanaf de veertiende eeuw werden de burgemeesters bij de financiële verantwoording en 

voor het dagelijks beheer vervangen door een cameraar, gekozen uit de raad. Dit ambt rouleerde 

eveneens. In de loop van de zeventiende eeuw werd het soms twee jaar achtereen bekleed door een 

persoon. Met Arnt van Ruitenbeek werd vanaf 1676 een cameraar voor het leven benoemd. In de 

achttiende eeuw kwam er nog een aparte cameraar bij voor de financiële administratie van het 

Trekpad. Een apart college van vijf persoenen, de zogenaamde Vyve, ging zich in de loop der tijd 

naast en in plaats van de schout met de opsporingen van strafbare feiten bezig houden en optreden als 

openbaar aanklager. Ook deze ontwikkeling werd met de ordonnantie van 1544 teruggedraaid. Bij 

belangrijke aangelegenheden namen ook de afgetreden magistraatsleden aan de vergadering deel, de 

zogenaamde Oud-Raad. Verder was er nog de Gemeente of de Gemeenslieden (de ‘universitas’ van 

het stadsrecht) die bij elkaar geroepen konden worden. Zij waren vertegenwoordigers van de gegoede 

burgerij. Op den duur werd deze groep vervangen door een vast getal van representatieve burgers, 

daartoe aangewezen door de raad, de meentlieden of gemeenslieten. In de vijftiende eeuw ongeveer 

18, namelijk 6 voor ieder stadskwartier. Ook konden ze met bepaalde commissies belast worden. Op 

Driekoningenavond (5 januari) vond de verkiezing van de raad plaats door ongeveer 50 

gekwalificeerde burgers. Door loting werden uit hun midden dertien keurlieden die uit de overige 

leden het nieuwe stadsbestuur moesten aanwijzen. De vijftig gekwalificeerden werden door de 

aftredende raad aangewezen 27.  

 

Onder de cameraar werkten nog de deurwaarders. Zij waren belast met de zogenaamde ‘dagelijkse 

occurentiën’. Incidentele uitgaven, vaak in de sfeer van de armenzorg, verder waren er nog de 

ontvangers van de imposten.  

 

De stadssecretaris werd evenals de schout voor het leven benoemd, vanaf 1544 eveneens door de 

landsheer. In dezelfde tijd als Vincent van der Houve waren er ook problemen met de stadssecretaris 

Lodewijk Botter. Ook deze resulteerden in processen voor het Hof van Utrecht en de Grote Raad 
28

. 

De secretaris werd bijgestaan door klerken. De eerste klerk Willem van Hoorn nam van 1658 tot 1674 

het secretarisambt waar. Dit als gevolg van een geschil wie de secretaris moest benoemen: het 

stadsbestuur of de Staten van Utrecht (als rechtsopvolger van de landsheer).  

 

Verder waren in dienst van de stad boden, dienaren van justitie (assistenten van de schout), cipiers, 

portiers of poortwachters, voerlieden, peilers voor diverse imposten, enz. Werkzaamheden aan 

gebouwen en openbare werken werden uitbesteed aan bepaalde ambachtslieden. Vaak werd voor hen 

een instructie opgesteld. Hun rekening dienden ze vaak aan het eind van het jaar in, zoals bij 

voorbeeld de stadstimmerman. Van oudsher werden werkzaamheden aan straten en waterlopen ook 

opgedragen aan de plaatselijke bewoners. Buurmeesters hielden hier toezicht op en inden de bijdragen.  

 

Het oudste stadhuis stond in de Krommestraat. In 1536 werd een nieuw stadhuis op de Hof gebouwd. 

Hierin zou het stadsbestuur en –gerecht bijeenkomen tot het naar stadshuis aan het Westsingel 

verhuisde in 1817 29.  

 

                                                           
26

 Van Rootselaar, Geschiedkundige Bijzonderheden, 81-119. 
27

 Hovy,  autonomie 68-69. 
28 Van Rootselaar, Bijzonderheden, 52-80. 
29

 Hovy, Amersfoort in Prent, 54-55, Van Hoorn, Het oude stadhuiscomplex,  
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IV Taken 
Een deel van de taken ging nog terug op de stedelijke autonomie in de middeleeuwen. De bemoeienis 

van het stadsbestuur met het leven in de stad was veelvuldig en intensief. Bij de het begrip stad in de 

middeleeuwen behoorde niet alleen een territorium maar ook een gemeenschap waarop de 

stadsrechten betrekking hadden. Het deel uitmaken van die gemeenschap duiden we aan met het 

begrip burgerschap. In principe gold het burgerschap alleen voor degenen die in de stad woonden, wat 

overigens niet betekende dat alle inwoners ook burger waren. Bovendien moest men vrij zijn van 

onderhorigheid aan andere rechtskringen en die waren er in de middeleeuwen vele: andere steden, 

landsheren of horigheid en lijfeigenschap. Het hield ook in dat men alleen voor het eigen gerecht 

berecht kon worden (ius non evocando). Burger was men door geboorte of men kon het burgerschap 

verwerven door huwelijk of koop. Als gemeenschap van burgers was men collectief aansprakelijk: 

wanneer een Amersfoortse burger in een andere stad schulden had, konden de andere burgers wanneer 

zij in die stad waren in gijzeling worden genomen. Daarnaast genoot een burger ook een zekere 

bescherming door de stad. Bij armoede of ziekte genoot men ondersteuning van stadswege en 

weeskinderen van burgers werden opgenomen in het burgerweeshuis. Oorspronkelijk was men 

verplicht als burger in de stad woonachtig te zijn. Later konden ook niet-inwoners van Amersfoort 

burger zijn, de zogenaamde buitenburgers, gras- of slijkburgers 30. Toezicht op zorg voor de wezen 

was een verantwoordelijkheid voor de weesmeesters en de weeskamer. De armenzorg beperkte zich 

tot de eigen burgerij.  

 

De verschillende beken die de Gelderse Vallei afwaterden kwam in de stadsgracht samen en loosden 

via de Eem op de Zuiderzee. De dorpen ten zuiden van Amersfoort waren dus aangewezen op de 

medewerking van de stad. Over het algemeen kan men echter zeggen dat deze belangen samenvielen. 

Een goede afwatering was ook in het belang van de stad. Anders lag de zaak ten noorden van de stad. 

De Eem was een levensader van de stad en handel en nijverheid stonden of vielen met de 

bevaarbaarheid van de Eem. Die verminderde echter in de loop van de zestiende eeuw. Van Karel V 

had de stad al een keer een octrooi gekregen om de Eem uit de diepen. De problemen keerden steeds 

terug. In 1614 leidde dit tot de oprichting van het waterschap ‘Eem, beken en aankleven van dien’. Dit 

college diende te zorgen voor een goede afwatering en de bevaarbaarheid van de Eem. In die tijd ging 

de stad over tot het aanleggen van het zogenaamde Trekpad tot aan de Oude Melm onder Soest. Over 

het Trekpad liepen de paarden die schepen op de Eem jaagden. Door de slechte bevaarbaarheid 

moesten de (zeil)schepen getrokken worden door paarden. In 1674 was dat kennelijk ook voor de Eem 

stroomafwaarts van de Oude Melm noodzakelijk. Het Trekpad hier kwam op de rechteroever van de 

Eem te lopen. De aanleg van het Trekpad was een langdurige en kostbare zaak en vereiste jarenlang 

onderhandelen met de eigenaren van de gronden waarover het pad kwam te lopen. Vaak waren zij 

leden van het Amsterdamse patriciaat. Ook met het waterschap van de Veen- en Veldendijk, 

verantwoordelijk voor de dijk ten oosten van de Eem rezen vaak problemen 
31

. De polders ten noorden 

van Amersfoort hadden juist belang bij hoge en zware dijken om overstromingen via de Eemmonding 

tegen te gaan. Dit was niet in het belang van de stad, hoewel ook Amersfoortse burgers en instellingen 

hier grondbezit hadden 
32

.  

 

De belangen van de dorpen ten zuiden van Amersfoort en die van Amersfoort vielen wel vaak samen: 

een goede afwatering en beveiliging tegen het Rijnwater. Vanaf de zestiende eeuw trad die laatste 

rivier steeds vaker buiten de oevers en brak de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen door. 

Hierover ontstonden problemen met Gelderland. Van Utrechtse zijde werd aangedrongen op een beter 

onderhoud van de Grebbedijk omdat telkens weer het water de Gelderse Vallei inliep. Wageningen en 

het omringende gebied wilden dat wel doen mits van Utrechtse zijde ook in het onderhoud werd 

bijgedragen. Jarenlange onderhandelingen tussen Utrecht en Gelderland haalden niets uit. Bij de 

zoveelste overstroming in 1651 had men er in Utrecht genoeg van. Men koos voor een eigen 

                                                           
30 Maarschalkerweerd, Amersfoortse burgerschap, 41-58. 
31

 Mijnssen-Dutilh, inventaris Hoogheemraadschap Bunschoter Veen- en Veldendijk, 9. Strikt 

genomen had het hoogheemraadschap geen schouwbevoegdheid maar sinds 1604 werd het wel geacht 

toezicht te houden.  
32

 Dekker en Mijnssen-Dutilh, Eemlandtse Leege Landen, 80-84. 
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oplossing: de aanleg van een Slaperdijk op de grens met Gelderland vanaf de Utrechtse heuvelrug tot 

het fort Daatselaar bij Renswoude. De drie Utrechtse dorpen Renswoude, Woudenberg en Leusden c.s. 

en de stad Amersfoort waren samen voor het onderhoud verantwoordelijk en droegen bij in de 

Slaperdijklasten. Van Gelderse zijde zat men nu met afwateringsproblemen. Tot in de negentiende 

eeuw zijn er voortdurend problemen tussen beide provincies geweest 33.  Het beheer over de Slaperdijk 

had het college van Gecommitteerden tot de directie van de Slaperdijk, bestaande uit acht personen 

gekozen uit de geërfden van de vier ‘communiteiten’. De losse stukken betreffende de Slaperdijk zijn 

afkomstig van de beide Amersfoortse gecommitteerden toen die het secretariaat van het college 

vormden. Jacob van Campen, heer van Randenbroek, was een van de gecommitteerden.  

 

Na de gedwongen aansluiting bij de Unie van Utrecht in 1579 kregen de taken op gebied van defensie 

en oorlogvoering, buitenlandse politiek en godsdienst een meer uitvoerend karakter. Op gewestelijk 

niveau en landsniveau (Staten-Generaal) werden hierover besluiten genomen. De stad had hier 

zeggenschap in, zij het vaak niet zonder moeizaam onderhandelen. Na de aansluiting bij de opstand 

werd van het stadsbestuur verwacht dat ze de verdediging van de stad op peil bracht. De stad moest 

een garnizoen opnemen, voorraden kruit en kogels aanleggen en de wallen versterken. De uitvoering 

van de verbetering van de verdedigingswerken verliep traag 34. Bij de inval van de keizerlijke troepen 

onder Montecuculi was de stad  slecht op een aanval voorbereid en gaf zich snel over. Iets wat de stad 

door de Staten van Utrecht en de Staten Generaal kwalijk is genomen. In 1672 werd door de Fransen 

een deel van de stadswal geslecht en de gracht tussen Monnikendam en Davidsbolwerk dichtgegooid.  

  

Zoals we al hebben gezien heeft de stad zich pas laat en dan nog gedwongen bij de Unie van Utrecht 

aangesloten, maar de daaruit voortvloeiende overgang naar het calvinisme was een geleidelijke. 

Allerlei katholieke instellingen uit de middeleeuwen werden opgeheven en hun vaak talrijke goederen 

werden door stadsbestuur beheerd en de opbrengsten aangewend ‘ad pios usos’, voor vrome 

doeleinden, zoals de honorering van de predikanten. In 1611 werden uit het stadsbestuur rentmeesters 

voor het beheer van de goederen aangesteld 35. De kloosterlingen mochten in hun kloosters blijven 

maar geen nieuwe leden opnemen. Hetzelfde gebeurde met de vicarieën en broederschappen, voor 

zover het geen gilden waren.  

 

De meeste leden van het stadsbestuur hadden hun vermogen te danken aan activiteiten van henzelf of 

hun voorvaders in nijverheid en handel. Geen wonder dat het economisch leven hun voortdurende 

aandacht had. Privileges werden angstvallig gekoesterd ook al waren ze uit de tijd. De meest 

belangrijke hadden betrekking op de bierbrouwerij, de belangrijkste tak van nijverheid van de stad in 

de middeleeuwen, zoals de tolvrijdom in Holland en Zeeland van het Amersfoortse bier door Albrecht 

van Beieren en zijn opvolgers aan de stad geschonken en de ordonnantie op de buitennering van Karel 

V die het brouwen van bier voor de verkoop verbood voor het platteland binnen een straal van twee 

mijl om de stad. Toen in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw Holland de doorvoer van tabak 

extra ging belasten verzette de stad zich en met haar de Staten van Utrecht en er werd zelfs 

samengewerkt met Gelderland, waar de tabaksteelt in die tijd ook een belangrijke bron van inkomsten 

was. Naast de bierbrouwerij was in de middeleeuwen de lakennijverheid van belang. Deze twee pijlers 

van de stedelijke economie gingen in de zeventiende eeuw hard achteruit. De tabaksteelt en de 

verwerking ervan en de vervaardiging van bombazijn namen hun plaats in. In de middeleeuwen was 

het bedrijfsleven strak georganiseerd in gilden. Wie daar geen lid van was mocht het betreffende 

beroep niet uitoefenen. Een gilde vormde net als de burgerij een gemeenschap met haar rechten en 

plichten voor de leden. Trouwens alleen burgers mochten lid zijn. De gilden hadden ook religieuze 

functie. Ze hadden altaren in de kerk en namen deel aan processies. Anders dan veel andere steden in 

de zuidelijke en noordelijke Nederlanden was de invloed van de gilden op het stadsbestuur gering. Na 

de reformatie verviel het religieuze aspect en bleven de gilden louter als bedrijfsorganisaties 

voortbestaan. De stedelijke overheid probeerde zoveel mogelijk greep op de gilden te krijgen. In de 

periode 1668-1672 moesten alle gilden en broederschappen hun reglementen (‘puntboeken’), 

                                                           
33

 Mijnssen-Dutilh, ‘Fiere disputen’, 477-480.  
34 Hovy, Amersfoort in Prent, 92-94, Halbertsma, Zeven eeuwen, 107. 
35

 Hovy, Amersfoort in Prent, 72. 
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ledenlijsten en andere archivalia inleveren bij het stadsbestuur. Nieuwe reglementen of aanvullingen 

moesten aan de magistraat ter goedkeuring worden voorgelegd. Vanwege de fraaie vormgeving zijn 

veel van deze puntboeken in de negentiende uit het stadsarchief geraakt. Zo is een aantal in het bezit 

gekomen van de Historische Vereniging Flehite. In 1977 zijn ze weer in bruikleen aan de gemeente 

afgestaan. 

 

V Stadsarchief 
 

Het eigentijdse beheer van het archief 

Het stadsarchief werd oorspronkelijk bewaard in de stadskist, die nu in Museum Flehite staat. De 

sleutels van de negen sloten van de kist werden toevertrouwd aan negen sleutelbewaarders, vier leden 

van de oude raad, vier leden van de nieuwe raad en de oudste burgemeester, die het jaar daarvoor al 

zitting had gehad 
36

. De stad was zuinig op haar oorkonden met de privileges en de keur- en 

resolutieboeken. Over het algemeen zijn die goed bewaard gebleven, hoewel de zegels van de charters 

nogal eens ontbreken of niet gaaf meer zijn. Ook de grote en kleine rekeningen zijn meestal in goede 

staat. Anders ligt het met de andere rekeningen en de bijlagen bij de rekeningen. Veel stukken zijn 

door vocht beschadigd en slecht leesbaar. Bij de losse stukken is de kwaliteit erg wisselend Er zijn 

voor 1800 verschillende pogingen ondernomen om tot ontsluiting van de resolutieboeken te komen in 

de vorm van nadere toegangen, zoals chronologische inhoudsopgaven en indices. Het resultaat is een 

gedeeltelijk overlappende en gedeeltelijke onvolledige verzameling toegangen met hiaten.  

 

Naast dit bestuursarchief is er ook archief van het stadsgerecht (schout en schepenen), hoewel dit 

onderscheid voor 1544 niet duidelijk is. Zo komen in de resolutieboeken van vóór dat jaar ook 

vonnissen en akten van de stedelijke rechtbank voor. Na de ordonnantie van Karel V is wordt 

onderscheid tussen resolutieboeken en protocollen wel duidelijk gemaakt.  In 1811 is het gerechtelijk 

archief overgebracht naar het onder Napoleon ingestelde vredegerecht (kantongerecht). 

 

De stadssecretaris was belast met het beheer van het archief (instructie, inv nrs 2237 en 2238). De 

personen die dit ambt bekleden hebben in eerste plaats hun stempel op het archief gedrukt. Enkele 

resoluties van het stadsbestuur demonstreren dit. Op 19 juli 1658 werd besloten om voortaan geen 

resolutie- of andere stadsboeken van het stadhuis op te halen zonder toestemming van het bestuur. 

Secretaris en klerken kregen de opdracht deze stukken niet meer zonder dat er een mandaat getoond 

was af te geven. Kennelijk was het daarvoor (en daarna misschien ook nog wel) heel gewoon dat 

stukken mee naar huis werden genomen. Een merkwaardige resolutie dateert van 12 augustus 1678. 

De burgemeester Schaack had een rapport moeten maken over boeken, charters en papieren die in het 

water van de gracht waren gegooid, opgevist en weer naar de secretarie gebracht. Deze stukken bleken 

afkomstig te zijn van Willem van Hoorn, in leven eerste klerk en belast met het secretarisambt. Zijn 

weduwe verklaarde dat dit per ongeluk was gebeurd bij het schoonmaken van het huis en dat zij verder 

geen stukken meer thuis had of opzettelijk had weggegooid. In 1715 werden door de erfgenamen van 

de overleden secretaris Crispijn de Boeije in aanwezigheid van gecommitteerden van het stadsbestuur 

en een notaris de resoluties vanaf april 1674 en twee ‘consignatieboeken’, overgedragen aan de 

opvolger, Johan de Goeije.  

 

Eigentijdse inventarissen zijn niet overgeleverd of ze hebben op maar een deel van administratie 

betrekking zoals de lijst van publicaties van het stadsbestuur over de periode 1705-1783, kort na dit 

laatste jaar opgemaakt en inventaris van de administratie van het Trekpad over de periode 1613-1768. 

Ook van de administratie van het Sint Aagtenklooster en van de mansconventen zijn over bepaalde 

perioden door de rentmeesters inventarissen nagelaten. 

 

De rekeningen van de ontvangers of pachters van de accijnzen en imposten 

zijn van 1588 tot 1678 incidenteel overgeleverd. Van 1693-1727 is er een complete serie. Daarnaast 

deden ook de deurwaarders betalingen, aangeduid met ‘dagelijkse occurentiën’, veelal in verband met 

de armenzorg. Deze rekeningen zijn eveneens aanvankelijk incidenteel overgeleverd (1588-1665) en 
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een complete serie van 1672-1809. Een vierde serie rekeningen vormen de zogenaamde kleine 

rekeningen. Deze waren ook afkomstig van de cameraar. Het gaat hier om meer incidentele betalingen 

aan materiaal en arbeidskosten. Deze laatste drie rekeningen werden samen met de jaarlijkse 

rekeningen van timmerlieden, metselaars en andere vaste leveranciers aan de stad opgenomen in de 

grote rekeningen. Na 1676 kwamen daar nog de rekeningen van het Trekpad, het Schephoofd en het 

Paalwerk aan de monding van de Eem. Over het Trekpad of jaagpad werden de schepen op de Eem 

met paarden gejaagd. Uit deze aparte administratie blijkt dat het stadsbestuur er veel waarde aan 

hechtte de scheepvaartverbinding met de Zuiderzee in stand te houden. Jaarlijks werd deze vaarweg en 

het Trekpad geïnspecteerd door gecommitteerden uit het stadsbestuur. In de 18e eeuw kwam er zelfs 

een speciale cameraar voor het Trekpad. Tevens vond er een splitsing plaats in grote en kleine 

rekeningen, analoog aan de cameraarsrekeningen.  

 

Vanaf 1701 werden de rekeningen van de deeladministraties opgenomen in de grote rekening van het 

voorafgaande boekjaar die pas eind van het jaar daarop werd afgehoord. Bovendien werden in dat jaar 

ook nog posten geboekt op de grote rekening. Met andere woorden de grote rekening van 1700 

(afgehoord eind 1701) bevat ook de totalen van de rekeningen van de deeladministraties van 1701. Dit 

vinden we ook terug in de geliasseerde bijlagen bij de diverse rekeningen die tot een grote lias werden 

samengevoegd. In de loop der tijd zijn veel liassen los en de stukken door elkaar geraakt. In het begin 

van de Bataafse tijd is de financiële administratie wat in het ongerede geraakt. Rekeningen werden pas 

jaren later voldaan. Het tijdstip van afhoren van de rekeningen was aanvankelijk wisselend. Bovendien 

werden de verschillende rekeningen over een zelfde periode bij elkaar gehouden. 

 

Archiefzorg ten behoeve van het historisch onderzoek 

In 1800 werd een begin gemaakt door de landsregering met toezicht uit te oefenen op de archieven van 

de plaatselijke besturen 
37

. Van 16 juni 1800 dateert een resolutie van het Departementaal Bestuur om 

de gemeentebesturen aan te schrijven de archieven te inventariseren. In 1817 verhuisde het 

gemeentebestuur naar het stadshuis aan het Westsingel. Op 11 juni 1828 schreef de gouverneur van de 

provincie het gemeentebestuur aan om een inventaris van het archief op te maken. Dat gebeurde na 

enige aanmaningen zonder al te veel enthousiasme want er werd slechts melding gemaakt van de serie 

resoluties van de Staten van Utrecht in roodleren banden en de series resoluties van het stadsbestuur in 

gele, perkamenten banden. Op 11 september 1847 vroeg de gouverneur aan B en W opnieuw om 

inlichtingen over het archief, en merkte op dat de inventaris van 1828 niet voldoende was. Pas drie 

jaar later volgde weer een summier overzicht. In 1850 werd de provinciale archivaris, P.J. Vermeulen, 

ingeschakeld om de het gemeentearchief te inventariseren en de stukken werden hem toegezonden. De 

inventarisatie vlotte niet erg: op 2 april 1858 schreven B en W aan Vermeulen dat ze ‘herhaaldelijk 

door gemeenteraad geïnterpelleerd’ waren over de voltooiing van de inventaris. Vermeulen 

antwoordde dat het uitstel veroorzaakt was door het onderzoek naar het stelsel van ordening, in de 

zomer zou hij zijn werkzaamheden voortzetten. In 1859 was de charter-inventaris gereed. In 1861 

bleek de inventaris van de overige stukken nog steeds niet af te zijn.  In het gemeenteverslag over 

1866 vinden we een aanwijzing over de compleetheid van het archief toen. Er wordt opgemerkt dat bij 

de ontruiming van het oude stadhuis aan de Hof in 1817 de archieven ondergebracht werden in een 

aparte kamer [contr], met een opsomming van de belangrijkste stukken: 

1 notulen Staten (!) 

2 notulen stadsbestuur 1544-heden 

3 stedelijke rekeningen 1670-heden 

4 onderscheiden doop-, huwelijks- en begraafregisters, rekeningen van conventen, kapittel, vicarieën, 

Slaperdijkgeld , imposten en groot aantal losse stukken over verschillende onderwerpen, ‘welke echter 

weinig belangrijk zijn’. Later was het archief ondergebracht in een speciale kamer die men daarvoor in 

de tuin ten zuiden van het stadhuis aan de Westsingel in 1840 had laten bouwen 38. Het nieuwe archief 

stond in de kamer van de gemeentesecretaris. Het brandgevaar werd niet groter geacht dan in andere 

openbare gebouwen.  

                                                           
37

 Voor dit overzicht over de periode 1800-1956 is gebruik gemaakt van de aantekeningen die Hovy 

heeft gemaakt voor de inleiding van zijn inventaris. 
38
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In 1876 stuurde Vermeulen eindelijk de zes kisten en kistjes met reeds lang aan hem toevertrouwde 

archivalia terug. Uiteindelijk besloot het gemeentebestuur in dat jaar de kapelaan W.F.N. van 

Rootselaar met de inventarisatie te belasten, aanvankelijk als onbezoldigd waarnemend archivaris. In 

1881 was de inventaris klaar, maar het gemeentebestuur dekte zich in het gemeenteverslag gelijk in: 

aan een uitvoerige inventaris werd nog gewerkt. Uit een antwoord aan de Commissaris des Konings op 

9 januari 1884 blijkt dat de charterverzameling de laatste zes jaar met ruim 500 charters was 

aangegroeid. In 1886 was Van Rootselaar nog steeds bezig met de voorbereidende werkzaamheden 

voor de uitgebreide inventaris zoals het ‘rangschikken en innaaien van losse stukken’. In 1890 werden 

door rijksarchivaris in de provincie Utrecht, S. Muller, een aantal archivalia toegezonden die in 1811 

met de rechterlijke stukken aan het Vredegerecht (het latere kanongerecht) waren overgedragen, met 

name de resolutieboeken van voor 1544 en veel stukken van de conventen. Dit was kennelijk een 

tegenprestatie voor het overdragen van het gerechtsarchief aan het Rijksarchief in hetzelfde jaar, 

krachtens het koninklijk besluit van 1879. Met de uitgebreide inventaris wilde het dus maar niet 

vlotten. Wel verscheen er een nieuwe beknopte versie. Op 9 april 1895 kwamen er nog weer eens 

charters van het Sint Jansconvent naar Amersfoort.   

 

Van Rootselaar werd na zijn overlijden in 1900 opgevolgd door H.J. Reynders, die tevens conrector 

aan het gymnasium was. Reynders besloot bij gebrek aan beter gedeeltelijk op basis van de 

beschrijvingen van Van Rootselaar en met een eigen indeling een gedrukte inventaris uit te laten 

geven 39. In 1903 verscheen deze inventaris over de periode 1300-1900, die een zeer globaal karakter 

heeft. Over het werk van zijn voorganger liet hij zich zeer laatdunkend uit. Hij schreef aan B en W bij 

de aanbieding van zijn inventaris dat hij gedacht had het werk van Van Rootselaar snel af had kunnen 

ronden, maar dat bleek tegen te vallen. Verscheidene tientallen omvangrijke bundels stukken waren bij 

elkaar ingenaaid die niet bij elkaar hoorden en zonder dat er zelfs behoorlijk onderzoek naar de inhoud 

ervan was gedaan 40. Ook drong hij aan om terugkeer van aan het museum Flehite in bruikleen 

gegeven charters (circa 100), zonder daarvoor veel steun bij het gemeentebestuur te vinden. De 

archiefwet van 1918 leidde tot een aantal veranderingen. Voor het eerst werd er een scheiding gemaakt 

tussen de archieven voor 1813 en daarna. De charters keerden in 1920 weer terug uit het museum. 

Omdat Reynders het jaar daarop met pensioen ging en er geen nieuwe gemeentearchivaris werd 

aangesteld, moesten de Doop-, Trouw- en Begraafboeken krachtens de nieuwe archiefwet 

overgebracht worden naar het Rijksarchief in de provincie Utrecht. Dat gebeurde nog in hetzelfde jaar.  

 

Na de pensionering van Reynders werd het archief namens de gemeentesecretaris beheerd door A. 

Boogerman, hoofd afdeling archief en registratuur, tot 1953. Hij werd opgevolgd door Schouten. . 

Intussen was men begonnen met de terugwerking van het archief naar decimale code over de periode 

tot 1813. Op 22 mei 1922 werden acht puntboeken (keurboeken van de gilden) geschonken door het 

Algemeen Rijksarchief 
41

.  

 

In 1956 werd met J. Hovy na 35 jaar weer een gemeentearchivaris aangesteld. Hij zette zich aan de 

hoognodige herinventarisatie. De inventaris van Reynders was zoals gezegd wel erg globaal, er waren 

na 1903 nog weer stukken toegevoegd, herkenbaar aan de a en b nummers die met de hand van Hovy 

in de inventaris van Reynders zijn bijgeschreven en het pak met het nummer 1053 (de inventaris van 

Reynders loopt tot en met 1052). Bovendien had Reynders van het probleem van de vele ingebonden, 

losse en niets met elkaar te maken hebbende stukken wel onderkend, maar daar weinig aangedaan. 

Naar eigen zeggen in bovengenoemde brief had hij wel een aantal banden uit elkaar gehaald en 

opnieuw laten inbinden, maar dit was slechts een druppel op een gloeiende plaat. Hovy ging uiterst 

minutieus te werk. Hij heeft ruim 6400 beschrijvingen gemaakt, waarbij voor het eerst de grote series 

                                                           
39 Hovy, Het gemeentearchief . 
40 Secretariearchief, 3909. Toen Van Rootselaar gemeentearchivaris was, hadden de heren al een 

pennenstrijd gevoerd naar aanleiding van de stukjes die Van Rootselaar in de krant schreef, onder de 

naam ‘sprokkelingen’, venijnig had Reynders zijn stukje ondertekend met ‘ook een sprokkelaar’. Van 

Rootselaar, Sprokkelingen, dl 1  nrs 44-45 en 57-58.  
41

 Inventarisnummers 2091 of 2092, 2094, 2095, 2097, 2099, 2100, 2102, 2108. 
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banden en delen (resoluties, rekeningen etc.) per stuk genummerd werden. Bovendien heeft Hovy veel 

onderzoek gedaan naar datering, herkomst van de stukken en personen die in de stukken voorkomen of 

ervoor verantwoordelijk waren en verwijzingen naar de betreffende resoluties gemaakt. Bij zijn 

afscheid in 1987 was er echter nog geen inventaris. Wel had hij een rubriekenindeling gemaakt en van 

de charters beschrijvingen op fiches gemaakt. De onderzoekers en het personeel moesten zich dus 

behelpen met de inventaris van Reynders. Vanaf 1996 is Sjoukje Straub begonnen om de 

beschrijvingen van Hovy in te voeren in een database programma.  

 

VI Verantwoording en aanwijzingen voor de gebruiker 

 

De inventarisatie van zo'n omvangrijk archief waarop zovele archiefbeheerders hun sporen hebben 

achtergelaten was geen eenvoudige klus. De charters zijn door Vermeulen tot een grote 

chronologische verzameling samengevoegd zonder dat altijd duidelijk is hoe ze in het stadsarchief zijn 

terechtgekomen. Veel stukken zijn door van Rootselaar lukraak bij elkaar in banden samengevoegd. 

Reynders had, zoals we hierboven al hebben geconstateerd, dat probleem al gesignaleerd maar is er 

niet aan toegekomen om dit afdoende aan te pakken, en heeft de zaak maar zo gelaten. Na Reynders 

werd het stadsarchief beheerd door ambtenaren van de  registratuur. Ook die hebben hun sporen 

nagelaten. Verschillende stukken zijn geperforeerd of van plakstrookjes voorzien en in dossiermappen 

gedaan. Een aantal charters zijn – en dat was hard nodig – gerestaureerd, maar zijn al weer aan een 

nieuwe restauratie toe, omdat ze weer loslaten van het papier waarop ze geplakt zijn. Hovy heeft zich 

vooral inhoudelijk met de beschrijving bezig gehouden, een waar monnikenwerk. Hij heeft veel 

stukken minutieus beschreven, met veel verwijzingen naar literatuur en resolutieboeken en andere 

bronnen. Ook heeft hij veel bijlagen bij de rekening afzonderlijk beschreven. Het probleem was dus 

dat er al heel veel aan het archief gedaan is, maar nog veel moest gebeuren om nu eindelijk een 

uitgebreide maar ook een overzichtelijke inventaris te kunnen produceren. Het streven is uiteindelijk 

geweest om uitgaande van de beschrijvingen van Hovy door samenvoegingen een overzichtelijker 

geheel te maken, waarbij een nieuw archiefschema is ontworpen. Inhoudelijk heb ik hierbij veel steun 

gehad van het commentaar van Margriet Mijnssen en Dirk Steenbeek.  

 

Op materieel gebied zijn in eerste instantie de ergste gevallen aangepakt. Veel bijlagen bij de diverse 

rekeningen en deurwaarders- en impostrekeningen zijn kennelijk slecht opgeborgen geweest in 

tegenstelling tot de resolutieboeken en cameraarsrekeningen en door schimmel en vocht zodanig 

aangetast dat ze bij gebruik uit elkaar vallen. Deze stukken zijn gerestaureerd en ontschimmeld. De 

banden met stukken van de meest uiteenlopende aard zijn uit elkaar gedaan en in afzonderlijke 

omslagen gedaan. Vanwege de raadpleegbaarheid zijn, op een enkele uitzondering na, de liassen van 

de bijlagen bij de verschillende rekeningen los gemaakt. Ze zijn in aparte omslagen gedaan,  zodat de 

structuur nog duidelijk zichtbaar is, en tot een nummer samengevoegd. 

Sommige beschrijvingen bevatten een overstelpende hoeveelheid stukken, zoals de stukken 

betreffende de processen tegen Vincent van der Houve en Lodewijk Botter, de aanleg van de 

Slaperdijk en het beleg van 1629. Van de specificaties van Reynders, eventueel aangevuld, is gebruik 

gemaakt om door de bomen enigszins het bos te kunnen zien.  

 

Het probleem bij de resolutieboeken die de ruggengraat van het archief vormen is dat de eigentijdse en 

latere indices inhoudelijk onvolledig zijn en in tijd hiaten. Een nieuwe index maken op de gehele serie 

resolutieboeken is een gigantisch werk. Misschien dat in de toekomst dit een taak voor een altijd goed 

in het oud schrift ingewijde vrijwilligers te laten gebeuren.  

 

De stukken met afwijkende formaten hebben de laatste nummers van het stadsarchief gekregen en zijn 

ook aan het eind van het stadsarchief geborgen. Vanwege de charterberging is ervoor gekozen om met 

charters een aan de stads- en kloosterarchieven aansluitende (chronologische) nummering in de 

inventaris op te nemen. Deze hoge nummers verstoren de normale oplopende nummering, maar het 

voordeel is dat er niet met verwijzingen gewerkt hoeft te worden in het depot en de stukken sneller 

opgezocht en gemakkelijker teruggezet kunnen worden. Van een klein deel van de charters is het wel 

duidelijk dat de ze in het stadsarchief thuishoren, zoals de bevestigingen van de stadsrechten, overige 

privileges, verdragen en afgeloste rentebrieven. De meeste charters zijn transportakten van 
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particulieren. Een deel van het bezit is via schenkingen terechtgekomen bij de verschillende kloosters. 

Voor de overigen is dat aannemelijk, maar niet aan te tonen en ook is onduidelijk bij welke kloosters 

ze dan zouden thuishoren. Dit betreft ongeveer tweederde van de charterverzameling. Deze charters 

zijn als charterverzameling aan het stadsarchief toegevoegd en in de inventaris ervan opgenomen.  

 

Vanwege de omvang van de inventaris heb ik de kloosterarchieven (voor en na de reformatie) niet in 

de inventaris van het stadsarchief opgenomen, evenals de archieven van de vicarieën, Bank van 

Lening en de Armen Noodhulp. De eerste twee soorten archieven waren voor de reformatie (1579) 

archieven van zelfstandige instellingen. Het goederenbezit en de bijbehorende archieven werden 

daarna door leden van het stadsbestuur namens de stad beheerd. Dit zijn de rentmeesters van de 

conventen en vicarieën. De charters en overige archiefstukken zijn dan als retroacta te beschouwen. 

Deze archieven als zijn subarchieven van het stadsarchief te beschouwen, dus min of meer zelfstandig 

en opgenomen in een aparte inventaris. 
 

Amersfoort, mei 2003
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