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INLEIDING 

Grondgebied 

Na de slag bij Leipzig, van 16 tot 18 oktober 1813, was het 
duidelijk dat het Franse keizerrijk zou ineenstorten. De bevolking 
zag met verlangen terug naar de tijd van voor de revolutie van 
1795. Toch kon van een algeheel terugkeren naar de oude situatie 
geen sprake meer zijn. Na het vertrek van de Fransen was er geen 
spoor meer te bekennen van een gemeentelijke zelfstandigheid, 
terwijl ook de gemeentegrenzen, na de vorming van de mairieën niet 
tot ieders tevredenheid waren vastgesteld. 

De grondwetten van 1814 en 1815 legden de grondslag voor een nieuwe 
zelfstandigheid van gemeenten. Tevens kwamen de gemeentegrenzen aan 
de orde. Bij Koninklijk Besluit van 1 november 1815, Stb. 68, werd 
het voorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht goedgekeurd, 
waarbij de provincie in gemeenten was verdeeld of nader verdeeld 
zou worden. Op 1 januari 1818 was de nieuwe indeling een feit. De 
heerlijkheden Achthoven en Heeswijk werden verenigd tot de gemeente 
Achthoven. 

De gemeente Achthoven was gelegen in de provincie Utrecht, 
grenzende ten noorden aan de gemeenten Veldhuizen en Jutphaas, ten 
oosten aan de gemeente IJsselstein, ten zuiden aan de gemeente 
Willeskop en ten westen aan de gemeenten Montfoort en Linschoten. 
De oppervlakte bedroeg 368 hectare. Zij telde 15 huizen en ruim 110 
inwoners. (1) De gemeente is in 1857 opgeheven. Sindsdien is zij 
met haar grondgebied deel gaan uitmaken van de huidige gemeente 
Linschoten. 

De gemeente Wulverhorst bestond sedert 1 januari 1818 uit de 
heerlijkheid Wulverhorst, waarin de riddermatige hofstede 
Wulverhorst gelegen was. Thans is het een grote boerderij met 
inrijhek en een sierlijk boenhok boven de stoepsloot gebouwd. Cp 
het terrein voor de boerderij zitten nog oude funderingen in de 
grond. In het voorhuis van de boerderij is binnen in een muur een 
oude wapensteen ingemetseld. Verder behoorden tot de gemeente de 
heerlijkheid Vlooswijk-Oostwijk-Cromwijk en het voormalige ambacht 
Linschoter-Haar. De oppervlakte bedroeg circa 330 hectare. Zij 
telde 17 huizen en ruim 120 inwoners. (2) De gemeente is 
gelijktijdig met de gemeente Achthoven in 1857 opgeheven en is 
sindsdien eveneens met haar grondgebied deel gaan uitmaken van de 
huidige gemeente Linschoten. 

De gemeente Wulverhorst was gelegen in de provincie Utrecht, 
grenzende ten noorden en ten noordwesten aan de gemeente Woerden, 
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ten noordoosten, oosten en zuiden aan het riviertje de Lange 
Linschoten, die haar ten noordoosten van de gemeente Woerden, ten 
oosten van de gemeente Linschoten en ten zuiden van de gemeente 
Snelrewaard scheidde. Ten zuidwesten grensde zij aan de gemeente 
Snelrewaard en ten westen aan de gemeente Papekop en Diemerbroek. 

Bestuursinstellingen 

De heerlijke rechten werden in 1814 gedeeltelijk hersteld: de 
ambachtsheren kregen hun jacht-, vis- en dergelijke rechten terug, 
maar van heerlijkheid in de zin van bestuursgezag in particuliere 
handen bleef slechts een recht van voordracht voor bepaalde ambten 
en van benoeming in kleiner bedieningen over, waarvoor de 
ambachtsheer niet meer dan 10 procent van de salarissen en 
emolumenten van de betreffende functionarissen mocht incasseren. 
Voor de benoeming van drie tot zeven raadsleden kon hij 
dubbeltallen bij Provinciale Staten inzenden. 

De grondwet van 1814 maakte een onderscheid tussen stads- en 
plattelandsgemeenten. Voor beiden zouden afzonderlijke bestuurs
reglementen worden uitgevaardigd. Het "Reglement voor de besturen 
ten plattenlande" kreeg gestalte bij Koninklijk Besluit van 19 
februari 1817. Krachtens dit besluit keerde de schout (benoemd door 
de koning), die tevens secretaris en ontvanger was, terug, bijge
staan door een raad (periodiek aftredend, benoemd door Provinciale 
Staten uit de aanzienlijken) en twee assessoren (wethouders), geko
zen uit de raad en gecommiteerd door Provinciale Staten. Het 
besluit van 1817 werd weer vervangen door het reglement van 23 juli 
1825: de eeuwenoude betiteling van schout werd binnen het gemeente
lijk bestel afgeschaft om definitief plaats te maken voor die van 
burgemeester, die evenals in 1817 voor het dagelijks bestuur 
bijstand verkreeg van twee assessoren. 

De bestaande band met Jan Carel Wendel Strick van Linschoten, 
ambachtsheer van onder andere Achthoven, met Abraham Florentius 
Speelman en vanaf 1828 met Abraham Hendrik Verster, successieve
lijke ambachtsheren van Wulverhorst, was voor Anthonie van Dam 
voldoende hecht om verzekerd te zijn van de functie van schout van 
Achthoven en Wulverhorst (alsmede van Linschoten en Snelrewaard). 
Met de benoeming van Van Dam tot schout was tevens het ambt van 
secretaris en ontvanger vervuld. Blijkbaar leverde alleen de 
combinatie van deze ambten een dagtaak alsmede een redelijk inkomen 
op. Misschien waren daarom ook beide functies voor 4 gemeenten in 
één hand verenigd.Wanneer men eenmaal goede contacten had met de 
ambachtsheer waren de burgemeesters- en sectretarisambten in veel 
dorpen een vader-op-zoon aangelegenheid. In Achthoven en 
Wulverhorst (alsmede in Linschoten en Snelrewaard) werd op dit veel 
voorkomend gebruik geen uitzondering gemaakt, zodat Anthonie van 
Dam in 1833 vrijwel geruisloos de burgemeesterszetel beschikbaar 
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stelde aan zijn zoon Gerard. Anthonie van Dam bleef wel aan als 
gemeente-ontvanger, in welke functie hij eerst in 1842 zou worden 
opgevolgd door de jongere zoon Willem. 

In het provinciaal bestuur werd het platteland vertegenwoordigd 
door de stand van de grondeigenaren die naast die van de 
ridderschap en de steden, een van de drie constituerende elementen 
was van de Statencolleges. In de provincie Utrecht nam ieder der 
drie standen een derde van het aantal zetels in de 
Statenvergadering in. De grondwetswijziging van 1848 schreef niet 
alleen een gemeentewet voor, maar schafte de heerlijke rechten van 
voordracht en benoeming definitief af. De Gemeentewet van 1851 deed 
het onderscheid tussen stads- en plattelandsgemeenten verdwijnen. 
De raad werd het hoofd van de gemeente en werd voortaan 
rechtstreeks door de ingezetenen (voorlopig censuskiezers) gekozen. 
De Koning benoemde de burgemeester voor een termijn van zes jaren. 
De wethouders werden door de raad uit zijn midden benoemd. De 
secretaris en de ontvanger werden door de raad benoemd. Wethouders 
en raadsleden kregen een benoeming voor een termijn van zes jaren, 
waarna een herbenoeming kon plaatsvinden. Per twee jaar moest een 
derde van de raadsleden aftreden. Wie uit eigen beweging uit de 
gemeenteraad wilde treden, moest daarvoor toestemming verwerven van 
de raad casu quo Provinciale Staten. 

Bevolking en middelen van bestaan 

De inwoners van Achthoven en Wulverhorst behoorden voor het 
overgrote deel tot de agrarische stand. Door de hogere ligging van 
Achthoven waren daar meer akkerlanden en konden de weiden 
aanzienlijk intensiever beweid worden dan in het lager gelegen 
Wulverhorst. Volgens gegevens uit de jaarverslagen waren de 
opbrengsten over het algemeen goed te noemen. De meeste boeren 
leefden in welstand. Toch gaf het boerenbedrijf ook wel problemen. 
De grond mocht dan wel op de meeste plaatsen vruchtbaar genoemd 
worden, de veestapel en de gewassen werden soms toch geteisterd 
door de natuurelementen. Kort na 1840 was in vrijwel het gehele 
land de aardappelziekte uitgebroken. Vooral in Wulverhorst werd 
men zwaar getroffen en ging men er toe over knollen te verbouwen. 
Te Achthoven was de omvang van de aardappelziekte iets minder. De 
regelmatig terugkerende ziekte onder het rundvee, toen algemeen 
longziekte genoemd, trof in 1837 vooral de veestapel van Isaak van 
Stavel te Wulverhorst. Op diens bedrijf werd de ziekte het eerst 
geconstateerd, waarna de Veeartsenijkundigeschool te Utrecht, die 
toen pas 15 jaar bestond, werd ingeschakeld. Alle besmette dieren 
werden op een aparte weide gedreven, doch van de 33 zieke dieren 
stierven er 25. Ook in Achthoven verloren de boeren veel vee. 
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Financiën 

De inrichting van het gemeentelijk apparaat in de eerste helft van 
de vorige eeuw was overeenkomstig het beperkte takenpakket: sober 
en zonder veel financiële armslag. De begrotingen en de rekeningen 
werden opgemaakt door de burgemeester en de assessoren, vervolgens 
werden ze vastgesteld door de raad en tenslotte aan Gedeputeerde 
Staten van Utrecht ter goedkeuring aangeboden. De inkomsten 
bestonden onder andere uit het batig (!) saldo van de rekening van 
het voorgaande jaar, diverse belastingen en toevallige ontvangsten. 
Msn kende belasting op de ongebouwde en gebouwde eigendommen, op 
het personeel en meubilair, op deuren en vensters, op het gemaal 
(belasting op graan en bonen, die de ingezetenen vallende onder een 
bepaalde molen moesten betalen), op het binnen-en buitenlands 
gedistilleerd. Bewoners met bezit en redelijk inkomen moesten 
ongeveer de helft van het budget direct opbrengen in de vorm van 
personele omslag. Deze gemeentelijke belasting is tot ver in deze 
eeuw van kracht gebleven. Andere inkomsten werden verkregen uit de 
opcenten (verhoogd bedrag van een rijksbelasting ten bate van 
bijvoorbeeld een gemeente) van de grond- en personele belasting. 

De uitgaven bestonden onder andere uit de jaarwedde van de 
burgemeester, secretaris, ontvanger, de leden van de raad, de 
bode, de veldwachter en een bijdrage voor de schutterij. Man had 
een post generale kosten van het huishoudelijk plaatselijk bestuur, 
voor bijvoorbeeld registers van de burgelijke stand en 
schrijfbehoeften; een post huur, verwarming en licht van de kamer 
waar de gemeenteraad vergaderde; en een post huur van de ruimte 
waar de secretarie gevestigd was. Msn kende een subsidie toe ten 
behoeve van de armen en men had een post onvoorziene uitgaven voor 
bijvoorbeeld reiskosten en onderhoud van wegen en bruggen. Op de 
begrotingen van Achthoven van 1833 en 1834 werd op deze post een 
bedrag van f. 30,— opgevoerd voor het met de gemeenten Linschoten, 
Snelrewaard en Wulverhorst in 1832 opgerichte cholerahospitaal. 

Openbare orde en veiligheid 

De akkers van Achthoven, onder de rook van een dicht bebouwd stadje 
als Montfoort, waren vaak doelwit van stropersbenden. Wat achter 
deze strooptochten schuilging, was de diepe armoede waarin een 
groot deel van de bevolking toentertijd was gedompeld. Het begrip 
armoede genoot wel ruime aandacht in discussies en publicaties, 
maar de langdurige economische crisis bood weinig mogelijkheden tot 
verbetering van de toestand. Veel processen-verbaal getuigen van 
overtredingen als diefstal, bedelarij, messentrekkerij, vecht-en 
scheldparti jen. 

Bijzonder scherp trad men op tegen bedelaars. Niet het lot van de 
berooide trok de overheid zich aan, maar het lot van de bezittende 
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klasse die leed onder de bedelarij. Wie bedelde, werd minstens 
geweerd van de openbare weg, doch veelal gearresteerd en 
overgebracht naar de kolonies van weldadigheid in het noorden des 
lands. De veldwachter, Anthonij Dijkgraaf, was in zijn langgerekt 
ambtsgebied vrij actief met de arrestatie van bedelaars, wat in de 
praktijk vooral een kwestie van overreding zal zijn geweest. Tegen 
agressieve lieden was hij uiteraard zonder hulp niet opgewassen. 
De autoriteiten beseften dit ten volle en om deze reden werd 
meermalen de marechaussee te hulp geroepen. Omstreeks 1849 was een 
detachement dragonders te Montfoort gelegerd. Van de gemeenten werd 
echter wél verlangd dat zij op basis van inwonertal bijdroegen in 
de kosten van ordebewaring. 

Toch kon de veldwachter zonodig ook nog beschikken over twee 
assistenten. Dit blijkt uit een brief van de Commissaris des 
Konings binnengekomen bij de gemeentebesturen van Achthoven en van 
Wulverhorst op 28 december 1855, (3) waarbij op voordracht van de 
burgemeester van Montfoort Stephanus Severijn, veldwachter te 
Montfoort, tot buitengewoon onbezoldigd veldwachter der gemeenten 
Linschoten, Snelrewaard en Achthoven en Johan Hendrik Kemp tot 
buitengewoon onbezoldigd veldwachter der gemeenten Linschoten, 
Snelrewaard, Achthoven en Wulverhorst werden benoemd. Op 25 
februari 1857 kwam bij de gemeentebesturen van Achthoven en 
Wulverhorst een brief van de Commissaris des Konings binnen waarbij 
op voordracht van de burgemeester van Montfoort echter alweer 
eervol ontslag werd verleend aan Stephanus Severijn. (4) 

Een nachtwacht werd niet ingesteld. In Achthoven was het gemeente
bestuur van mening dat de veldwachter volkomen in staan was zijn 
functie naar behoren en tot ieders tevredenheid alleen te vervul
len. Het gemeentebestuur van Wulverhorst deelde Gedeputeerde Staten 
per brief van 29 november 1828 mede dat de gemeente geheel uit 
kleiwegen bestond, waardoor de woningen in de winter overdag nau
welijks en 's nachts helemaal niet te bereiken waren. Daardoor kwam 
diefstal ook bijna niet voor. Bovendien bewaakte iedereen zijn 
eigen woning. Door de uitgestrektheid van de gemeente kon men deze 
aan alle kanten binnenkomen zonder gebruik te hoeven maken van de 
openbare wegen, waardoor de instelling van een nachtwacht niet 
effectief werd geacht.(5) 

Onder toezicht van het polderbestuur werden zowel te Achthoven als 
te Wulverhorst de locale wegen door de landeigenaren zelf aangelegd 
en onderhouden, aangezien zij ook het meeste belang hadden bij een 
goede weg. In de winter- en regentijd waren kleiwegen nauwelijks 
begaanbaar voor rijtuigen, met alle nadelen van dien voor de handel 
en het bedrijf van de landman. De vreemdeling moest veelal tol 
betalen voor het gebruik van de weg. De door Heeswijk lopende 
zogenaamde provinciale weg, die in 1697 was aangelegd op verzoek 
van Montfoort, werd door de provincie Utrecht onderhouden. 
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Gezondheidszorg 

Voor het lichamelijk welzijn van de bevolking konden de beide 
gemeentebesturen niet anders dan stimulerend werkzaam zijn op het 
gebied van de vaccinatie, die gratis verkregen kon worden. In de 
gemeenteverslagen staat herhaaldelijk vermeld: "Er bestaat geen 
weerstand tegen vaccinatie, maar aangezien er geen geneesheer is 
ontbreken nadere gegevens hierover". Als dwangmiddel werd 
gesuggereerd geen ongevaccineerde kinderen op de scholen tot te 
laten. In 1872 kwam deze verplichting in Linschoten inderdaad tot 
stand. 

Omstreeks 1830 waarde het spook van de cholera rond. Door het geven 
van voorlichting omtrent het nemen van voorzorgsmaatregelen 
probeerde de overheid de kalmte onder de bevolking te bewaren. 
Voorts werd, zo veel als mogelijk was, geprobeerd om de 
plaatselijke bestuurders maatregelen op te leggen die een juiste 
behandeling van de eventuele patiënten zouden waarborgen. In 
Linschoten werd op aandringen van de Gouverneur der provincie 
Utrecht de school als cholerahospitaal ingericht. De kosten die 
hiermee gepaard gingen bedroegen f. 420,—, die door Linschoten, 
Snelrewaard, Wulverhorst en Achthoven betaald moesten worden, 
hetgeen op de begrotingen van Achthoven van 1833 en 1834 duidelijk 
tot uitdrukking komt. 

Onderwijs 

Wat het onderwijs betreft, was men te Wulverhorst aangewezen op de 
school in Linschoten of Woerden. Wulverhorst droeg slechts in 
geringe mate bij in het salaris van de onderwijzers. De kinderen 
te Achthoven maakten gebruik van de school te Montfoort, waardoor 
Achthoven 5 procent van de onderhoudskosten van die school moest 
betalen. Niet alle kinderen maakten overigens gebruik van de 
Montfoortse school, want aan de Knollemanshoek woonachtige kinderen 
gingen in IJsselstein naar school. Door de afgelegen ligging van 
Achthoven vonden de bewoners het toch te bezwaarlijk om aangewezen 
te zijn op de IJsselsteinse en Montfoortse school en het is dan ook 
niet verwonderlijk dat er in het midden van de vorige eeuw 
gedurende enige tijd een officiële school op IJsselsteins Achthoven 
schijnt te hebben bestaan met steun van de gemeente IJsselstein. De 
IJsselsteinse archiefstukken geven meer informatie over deze 
aangelegenheid. 

Kerkelijke zaken 

Behoorde het overgrote deel van de bevolking tot de agrarische 
stand, naar kerkelijke gezindte waren Achthoven en Wulverhorst 
eikaars tegenpolen. Wulverhorst was overwegend protestant 
(Nederduits Hervormd en Christelijk Gereformeerd, de zogenaamde 
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"Afgescheidenen"), Achthoven daarentegen was vrijwel geheel rooms
katholiek. De banden die Achthoven door haar ligging al had met 
Montfoort werden nog extra verstevigd door de kerkelijke gezindte. 
Wulverhorst daarentegen behoorde kerkelijk overwegend bij 
Linschoten. 

Ophef fing der gemeenten 

De grondwet van 1848 en de gemeentewet van 1851 hebben de 
democratische inrichting van de Nederlands samenleving gestalte 
gegeven. Bij deze inrichting paste een krachtige gemeente en 
daardoor kregen de al bestaande plannen van 1829 en 1846 tot 
opheffing van de kleine gemeenten een extra impuls. Het voorstel 
van 1849 om de gemeenten Linschoten, Achthoven, Snelrewaard en 
Wulverhorst samen te voegen tot een nieuwe gemeente Linschoten was 
dan ook geen op zichzelf staande aangelegenheid, maar paste in de 
groots aangepakte herschikking van de gemeentelijke landkaart. 
Onder het toeziend oog van het rijk waren de provinciale besturen 
belast met de uitvoering van de plannen. 

Het Koninklijk Besluit van 14 februari 1846, Stb. 8, gaf reeds 
richtlijnen voor het verenigen of indelen van gemeenten. Samen
vattend is de inhoud als volgt: 

De instemming der gemeentebesturen zou niet meer als een volstrekte 
eis worden gezien; wel zou hun gevoelen moeten worden ingewonnen, 
alsmede dat van een aantal grondeigenaren in de betrokken 
gemeenten. Indien bepaalde voorwaarden ten aanzien van geldelijke 
aangelegenheden werden gesteld, zouden deze bekend gemaakt moeten 
worden alvorens over de vereniging een beslissing werd genomen. Ook 
het advies van de ambachtsheer zou moeten worden overgelegd. 

Wulverhorst en Achthoven waren zonder meer tegen de voorgestelde 
samenvoeging. Als zelfstandige gemeenten hadden zij slechts 
bestuurskosten te dragen. Na samenvoeging met Linschoten en 
Snelrewaard moest ook worden bijgedragen in de armenzorg, in de 
onderhoudskosten van straten en bruggen, de toren, de school, de 
onderwijzerswoning, het klap- en lantaarngeld en andere uitgaven. 
Dit alles vormde extra lasten, aangezien Wulverhorst en Achthoven 
dit soort voorzieningen niet of nauwelijks bezaten. Misschien 
kwamen ook de godsdienstige verhoudingen om de hoek kijken. In 
Achthoven moest het volslagen duidelijk geweest zijn, dat bij de 
samenvoeging met Linschoten de invloed van de rooms-katholieke 
ingezetenen op het plaatselijk bestuur uiterst gering zou gaan 
worden. Dat was voor de toen emancipatie-beluste rooms-katholieken 
een moeilijk te verteren zaak. Ook de grondeigenaren waren tegen, 
aangezien zij van mening waren dat door de hogere lasten hun 
bezittingen in waarde zouden dalen.(6) 
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De medewerking van de bij de samenvoeging betrokken gemeenten 
verliep dus stroef en de provincie moest in haar verslag over het 
jaar 1853 dan ook mededelen dat in het algemeen de vereniging 
ongewenst werd geacht. De provincie had voor de bezwaren wel 
begrip, maar stelde zich op het standpunt, dat een goed 
functioneren van het kiesstelsel op gemeentelijk niveau een 
belangrijke pijler was waarop de samenvoegingsplannen gebaseerd 
waren. Zij sprak dan ook als haar oordeel uit, dat verenigd konden 
worden: 

1. in het algemeen die gemeenten die geen 25 kiezers telden; 
2. die gemeenten die door lokale omstandigheden vanzelf tot 

vereniging werden aangewezen en waartegen geen of althans 
weinig bezwaren waren opgeworpen; 

Ook al zwakten de Regering en de Staten Generaal deze benadering 
van de provincie iets af door te stellen dat in ieder geval moesten 
worden verenigd die gemeenten die geen 15 kiezers telden, dan nog 
konden Wulverhorst en Achthoven er niet aan ontkomen. 

Op 3 februari 1853 stuurden Gedeputeerde Staten van Utrecht een 
ontwerp betreffende de wijze en voorwaarden der vereniging aan de 
beide gemeenten ter beoordeling toe. Omdat Wulverhorst en Achthoven 
geen 25 kiezers telden, diende deze beoordeling niet alleen door de 
gemeenteraad, maar ook door een commissie bestaande uit 
grondeigenaren te geschieden. De belangrijkste voorwaarde van dit 4 
artikelen tellende ontwerp werd geformuleerd in artikel 3: "De 
armen dezer gemeenten die geacht worden, tot geen der daarin (in 
die verenigde gemeente) diaconale of andere inrigting voor 
behoeftigen te behoren, komen ten laste der kas dezer vereeniging; 
blijvende overigens elke afdeeling of zich daarin bevindende 
armeninrigting belast met de bedeeling der armen, die volgens de 
thans op dat stuk bestaande wetgeving daarmede belast zijn". Een 
tegemoetkoming op onderdelen dus. Gedeputeerde Staten van Utrecht 
hadden reeds vóór de uiteindelijke beoordeling door de gemeenten 
het vaste voornemen om de samenvoeging te laten doorgaan. 
Wulverhorst en Achthoven restten uiteindelijk weinig anders te 
doen dan aan Gedeputeerde Staten van Utrecht te kennen te geven 
dat zij geheel en al tegen de samenvoeging waren en zouden blijven, 
doch zich zouden neerleggen bij de samenvoeging. Bij Wet van 13 
juni 1857, Stb. 80, werden Achthoven, Wulverhorst en Linschoten 
samengevoegd tot de nieuwe gemeente Linschoten met ingang van de 
datum waarop de nieuwe gemeenteraad voor het eerst bijeen zou 
komen. Dit geschiedde op 8 september 1857, nadat op 28 juli daaraan 
voorafgaande de verkiezing van raadsleden had plaatsgevonden. 
Snelrewaard bleef zelfstandig. 
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Archieven 

Volgens de weinige notulen van Achthoven en Wulverhorst die bewaard 
zijn gebleven, kwam de raad bijeen in een woning, het rechthuis, 
waar een kamer voor de vergaderingen werd gehuurd, de rechtkamer. 
Waarschijnlijk werden daar ook de archieven bewaard. Het rechthuis 
van Achthoven schijnt tot 1857 gevestigd geweest te zijn in de 
hofstede De Hoogeboom van Gijsbertus Blom, Achthovensedijk 11. Hij 
was naast landbouwer ook wethouder, poldermeester en kastelein. (7) 
Het rechthuis van Wulverhorst was van 1826 tot 1834 gevestigd in de 
woning van Johannes Cromwijk, daarna van 1834 tot 1842 in de woning 
van Anthonie van Dam, vervolgens van 1842 tot 1852 in de woning van 
Gerard van Dam en tenslotte van 1852 tot en met 1857 in de woning 
van A. Leemkoel. (8) 

In tegenstelling tot zijn vader, Anthonie van Dam, die in Utrecht 
woonachtig was en zich pas op latere leeftijd in Linschoten 
vestigde, vestigde Gerard van Dam zich in 1833 direct na zijn 
benoeming tot burgemeester/secretaris van de 4 gemeenten 
Linschoten, Snelrewaard, Achthoven en Wulverhorst te Linschoten, 
dat als centrum-gemeente fungeerde. Hij vestigde de secretarie te 
zijnen huize, dat gelegen was in wijk A nummer 47, rond 1930 
Raadhuisstraat 18 genoemd, ongeveer op de locatie waar zich thans 
het huidige raadhuis bevindt. De meer recente archiefstukken zal 
hij destijds waarschijnlijk wel aan huis bewaard hebben. Na de 
samenvoeging van Linschoten, Achthoven en Wulverhorst tot de 
nieuwe gemeente Linschoten in 1857, zijn de archieven van 
Wulverhorst en Achthoven waarschijnlijk overgebracht naar het 
rechthuis, het latere raadhuis, van Linschoten. Dit raadhuis 
bevond zicht tot 1919 in de Dorpsstraat 32-34, waar thans het 
koffiehuis Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard gevestigd is. 

In 1875 werd P.H. Knook tot burgemeester van Linschoten benoemd. 
In 1876 stelde Knook de raad voor om over te gaan tot de bouw van 
een nieuw raadhuis of het tot raadhuis verbouwen van een bestaand 
pand. Het was volgens hem niet denkbeeldig dat er in de nabije 
toekomst voor een secretarie en een behoorlijke ruimte voor het 
archief gezorgd zou moeten worden. Een archief dat nu nog op 2 
mogelijk zelfs 3 plaatsen bewaard werd. Hij doelde op de situatie 
die zou kunnen ontstaan na het vertrek of overlijden van oud-
burgemeester Gerard van Dam, in wiens woning nog steeds de 
secretarie gevestigd was. De raad meende dat men uit de problemen 
zou komen door de woning aan te kopen en er een raadhuis van te 
maken, een oplossing die Knook allerminst voorstond. Het pand was 
erg vochtig en voor berging van het archief ongeschikt. Na het 
overlijden van Gerard van Dam op 13 april 1877 ging de 
burgemeesterswoning in eigendom over aan de Woerdense metselaar 
J.P.Schlingman, die bereid was de secretarie te verhuren aan de 
gemeente. Knook wilde de woning aanvankelijk slechts voor een jaar 



• 

t 

huren, want hij droomde nog steeds van een nieuw raadhuis. 
Aangezien die droom niet verwezenlijkt werd, betrok Knook in 1891 
toch zelf de woning, waarna in 1892 een grondige verbouwing volgde. 

In 1888 werd met toestemming van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
het oud-archief van Linschoten c.s. tot 1813 aan het rijk in 
bruikleen gegeven. In 2 kisten werd het archief naar Utrecht 
vervoerd. Mr. R. Fruin Th.Azn. vervaardigde een inventaris van het 
archief bevattende 476 beschrijvingen. Dit archief werd na de 
ingebruikneming van de nieuwe archiefbewaarplaats in 1980 weer 
naar Linschoten overgebracht. 

Ingevolge artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 20 juni 1919, 
Stb. 389, inhoudende:"De kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, 
de schepentrouwboeken en de tot die boeken behoorende bijlagen, 
welke thans in de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen berusten 
zullen worden overgebracht naar de Rijksarchiefbewaarplaats, 
gevestigd in de hoofdstad der provincie, waarin de gemeente, in 
wier archiefbewaarplaats de kerkelijke en andere bovenbedoelde 
boeken en papieren berusten, gelegen is", werden de bedoelde 
archiefstukken respectievelijk op 29 november 1921, 5 juni en 3 
juli 1924 en 17 oktober 1934 overgebracht naar het Rijksarchief te 
Utrecht, waar zij nu nog berusten. 

Eerst in 1916 werd in de raadsvergadering van 30 oktober de slechte 
toestand van de ambtswoning-secretarie weer aan de orde gesteld. In 
de vergadering van 2 februari 1917 kwamen de raadsleden tot de 
slotsom dat alleen sloop gevolgd door nieuwbouw de gewenste 
oplossing kon brengen. Cp 10 maart 1919 vond in het nieuwe 
raadhuis-ambtswoning, Raadhuisstraat 17, de eerste raadsvergadering 
plaats. Dit raadhuis beschikte over een archiefbewaarplaats, waarin 
de berging van de achtergebleven 19e eeuwse archiefstukken 
aanvankelijk goed was geregeld. 

Na de totstandkoming van de Wet, houdende voorschriften met 
betrekking tot gemeenschappelijke regelingen van 1 april 1950, Stb. 
K 120, paste de gemeente in 1961 deze wet toe door deel te nemen 
aan de gemeenschappelijke regeling streekarchivariaat "Zuid-West 
Utrecht" te Lopik, waar de heer J.G.M. Boon tot archivaris werd 
benoemd. Dat de berging van de 19e eeuwse archiefstukken in de loop 
der tijd toch minder goed was geregeld, blijkt uit een overzicht 
van de teostand van het archief per 1 januari 1961, opgemaakt door 
de archivaris. De volgende opmerkingen werden gemaakt: "Er is een 
brandvrije kluis, maar die is te klein. In 1955 is er een nieuwe 
kluisdeur aangebracht. Men gebruikt bovendien een vrij primitieve 
berging in het souterrain en de bijlagen bij de rekeningen worden 
op zolder bewaard". Dit souterrain werd ook als fietsenstalling en 
als bergplaats voor het gereedschap van de dienst Gemeentewerken 
gebruikt. Na een lekkage in het souterrain waren grote delen van 
het archief vochtig geworden en verkeerden deze na verloop van tijd 
in een zodanig onherstelbare toestand, dat ze vernietigd moesten 
worden! 

10 
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat de archivaris in een brief 
van 16 september 1961 gericht aan het college van B. en W. pleit 
voor het vervangen van de houten stellingen door stalen 
archiefrekken, aangezien deze rekken konden worden ingedeeld naar 
de grootte van de daarin te plaatsen archiefstukken. Op die wijze 
verkreeg men een maximale bergruimte in de bestaande kluis. In een 
brief van 5 september 1964 stelt hij met tevredenheid vast dat na 
de verbouwing van de kluis het voordien heerstende ruimtegebrek is 
opgeheven en- er zelfs enige reserveruimte is ontstaan. Dat dit 
slechts van korte duur was, blijkt uit een brief van 17 juni 1974 
waarin de archivaris het college van B.en W. voorstelt om ruimte 
te huren voor 60 strekkende meter archief in de archiefbewaarplaats 
van het zojuist gereed gekomen stadskantoor te IJsselstein. Het 
college ging accoord met het voorstel. Ook de archieven van 
Achthoven en Wulverhorst zijn toen tot 1980 in bovengenoemde 
archiefbewaarplaats bewaard gebleven. 

In 1977 bereikte de toenmalige burgemeester De Geus de 
pensioengerechtigde leeftijd. Dit impliceerde dat hij zijn 
ambtswoning moest verlaten, waarna de zo ontstane ruimte bij de 
secretarie getrokken kon worden. Tevens stelde men voor het 
raadhuis nu uit te breiden, zodat het houten noodgebouw dat in 
1966 achter het raadhuis geplaatst werd, afgebroken zou kunnen 
worden. Deze uitbreiding hield in dat er ook een grotere 
archiefbewaarplaats gerealiseerd kon worden. In maart 1980 werd 
het verbouwde en uitgebreide raadhuis in gebruik genomen en konden 
de archieven die te Utrecht en te IJsselstein bewaard werden, 
worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats die volledig aan 
de hedendaagse eisen voldoet. 

Inventarisatie 

Op 1 januari 1818 werden de heerlijkheden Achthoven en Heeswijk 
verenigd tot de gemeente Achthoven, en de heerlijkheden Wulver
horst, Vlooswijk-Oostwijk-Cromwijk en het ambacht Linschoter-Haar 
verenigd tot de gemeente Wulverhorst. De begindatum van deze 
inventarisatie ligt daardoor vast op 1818. De einddatum wordt 
bepaald door de vereniging van de gemeenten Achthoven, Wulverhorst 
en Linschoten tot de nieuwe gemeente Linschoten in 1857. 

De archieven van zowel Achthoven als Wulverhorst hebben slechts een 
omvang van ruim 2 meter. Opmerkelijk is het ontbreken van bijna 
alle notulen in beide archieven. Misschien is dit een gevolg van de 
eerder vermelde vernietiging in de jaren zestig van de vochtig 
geworden archiefstukken die in het souterrain werden bewaard. De 
materiële toestand is over het algemeen goed tot zeer goed te 
noemen. 

11 



De beide archieven beschikten slechts over een zéér summiere 
toegang, die in 1935 door Dr. K. Heeringa werd vervaardigd. Na de 
goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Utrecht van de opheffing 
van het streekarchivariaat "Zuid-West utrecht" bij besluit van 12 
mei 1987, is in september 1988 een tijdelijk archivaris begonnen 
met de inventarisatie van beide archieven. 

De archieven zijn qua structuur en materiële vorm identiek. Dit is 
niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat het bestuur 
en de administratie van de 4 gemeenten Linschoten, Snelrewaard, 
Achthoven en Wulverhorst voortdurend in handen was van één persoon, 
de burgemeester/secretaris/ontvanger Anthonie van Dam en sedert 
1833 in handen van zijn zoon Gerard. Vandaar dat ook volstaan kon 
worden met één inleiding. De archieven zijn wel apart geïnventari
seerd. 

De ingekomen en minuten van uitgaande stukken zijn ingebonden. De 
toegang tot deze banden bestaat uit agenda's (een staat, waarop in 
chronologische volgorde met behulp van een doorlopende nummering 
aantekening wordt gehouden van het inkomen, afdoen en uitgaan van 
stukken) en klappers (een alfabetisch ingerichte index). Aangezien 
deze agenda's en klappers goed hanteerbaar zijn, is tot de 
hierboven genoemde ingebonden stukken geen nadere toegang gemaakt. 
Een uitzondering vormt een in inventarisnummer 14 van het archief 
van Wulverhorst voorkomende bouwvergunning, die in een bijlage 
nader is beschreven. De inventaris is verlevendigd met foto's 
gemaakt van kaartmateriaal berustende in het streekarchivariaat 
Rijnstreek te Woerden en met foto's uit de collectie van de 
gemeente Linschoten. 

Elders berustende archieven 

In de rijksarchiefbewaarplaats te Utrecht bevinden zich vele 
archieven die direct of indirect een licht werpen op de historie 
van Achthoven en Wulverhorst. Dit betreft niet alleen de al eerder 
genoemde archiefstukken die op grond van het reeds vermelde 
Koninklijk Besluit van 20 juni 1919 naar de rijksarchiefbewaar
plaats zijn overgebracht, doch ook talrijke archieven van huizen, 
families, waterschappen ,notariële archieven, kerkelijke archieven 
die zich in deze archiefbewaarplaats bevinden en die stukken bevat
ten die betrekking hebben op Achthoven en Wulverhorst. Ook de 
archieven van de gemeenten Montfoort, Woerden en van de Samen
werking archiefzorg Lopikerwaard, gevestigd te Lopik, moeten 
vermeld worden als mogelijke vindplaats voor archiefstukken die van 
belang zijn voor archiefonderzoek betreffende Achthoven en 
Wulverhorst. Deze verschillende archieven staan opgesomd in de gids 
De archieven in Utrecht, verschenen in 1985. 

Linschoten, november 1988 
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Noten 

1. Zie de inventaris van het archief van de voormalige gemeente 
Achthoven nummer 18. 

2. Zie de inventaris van het archief van de voormalige gemeente 
Wulverhorst nummer 19. 

3. Zie de inventaris van het archief van de voormalige gemeente 
Achthoven nummer 12. 
Zie de inventaris van het archief van de voormalige gemeente 
Wulverhorst nummer 14. 

4. Zie de inventaris van het archief van de voormalige gemeente 
Achthoven nummer 13. 

5. Zie de inventaris van het archief van de voormalige gemeente 
Wulverhorst nummer 18. 

6. Zie de inventaris van het archief van de voormalige gemeente 
Achthoven nummer 1, notulen van de vergadering gehouden op 28 
mei 1846. 
Zie de inventaris van het archief van de voormalige gemeente 
Wulverhorst nummer 1, notulen van de vergadering gehouden op 20 
mei 1846. 

7. Zie de inventaris van het archief van de voormalige gemeente 
Achthoven nummers 87-122. 

8. Zie de inventaris van het archief van de voormalige gemeente 
Wulverhorst nummers 87-118. 
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Bijlage 

burgemeesters, secretarissen, ontvangers, 1818-1857 

burgemeesters 

1818-1833 Dam, A. van 
1833-1857 Dam, G. van 

secretarissen 

1818-1833 Dam, A. van 
1833-1857 Dam, G. van 

ontvangers 

1818-1842 Dam, A. van 
1842-1857 Dam, w. van 
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INVENTARIS 

I . 

A. 

1 . 

B . 

2 . 

C. 

3. 

D. 

4 - 1 3 . 

STUKKEN VAN ALGEMHE AAK) 

NOTULEN 

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 
1823, 1829-1831, 1833, 1836, 1850. 

N.B. Zie voor de notulen van de vergadering gehouden 
op 28 mei 1846 inventarisnummer 10 achter de 
klapper van de gemeenteraad, letter B, januari 
1846. 
Zie voor de notulen van de vergaderingen gehouden 
op respectievelijk 28 november 1856, 8 mei en 27 
juli 1857 inventarisnummer 13 op genoemde data. 

PUBLICATIES 

Publicaties van burgemeester en wethouders, 1852-1857. 

AKTEN 

Repertoires. Lijsten van gepasseerde akten, 1818-1848. 

INGEKCMN EN UITGAANDE STUKKEN 

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1818-1857. 

N.B. 1. Vanaf 1836 met halfjaarlijkse agenda's. 
Vanaf 1838 met agenda's per kwartaal.(Zie 
ook inventarisnummer 15). 
Vanaf 1842 met afzonderlijke klappers op de 
stukken respectievelijk bestemd voor en van 
de Burgemeester, de Burgemeester en 
Assessoren (wethouders) en de Gemeenteraad. 
Vanaf 1852 met halfjaarlijkse agenda's. 
Vanaf 1854 met agenda's afwisselend per 2, 4 
en 6 maanden. 
Vanaf 1856 met agenda's per maand. 

2. Inventarisnummer 13 bevat tevens ingekomen 
en minuten van uitgaande stukken van 1856 en 
1857 van de gemeente Wulvenhorst. 

1 omslag 

1 deel 

1 omslag 

10 banden 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

1818-1823 
1824-1829 
1830-1835 
1836-1841 
1842, 1843 
1844, 1845 
1846-1849 
1850-1853 
1854, 1855 
1856, 1857 
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14-15. Agenda's op de ingekomen stukken, 1818-1841. 2 delen 

14. 1818-1835 
15. 1836-1841 met klapper 

16. Agenda's op de ingekomen en uitgaande stukken, 1852, 1 deel 
1853. Met klapper. 

17. Kopièboek. Register van afschriften van uitgaande 1 deel 
stukken, 1822-1834. 

II. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE CNDERWERPEN 

A. GRONDGEBIED 

18. Proces-verbaal van grensbepaling van de gemeente 
Achthoven met de omliggende gemeenten, 1819. 1 stuk 

19. Proces-verbaal van grensbepaling van de gemeente 
Achthoven met de gemeente Montfoort, 1856. Afschrift. 1 stuk 

20. Inventaris van de kadastrale stukken van de gemeente 
Achthoven, 1832. 1 stuk 

B. FINANCIEN 

21-56. Gemeentebegrotingen, 1818-1830, 1832-1836, 1838-1843, 
1845-1854, 1856, 1857. 36 omslagen 

N.B. 1. Bij de jaren welke zijn gemerkt met * is een 
memorie van toelichting aanwezig. Zie 
voor de memories van toelichting van respec
tievelijk 1848 en 1849 inventaris-nummer 10 
en over respectievelijk 1850 en 1851 inven
tarisnummer 11. De overige bijlagen bevinden 
zich in de inventarisnummers 4-13. 

2. Zie voor de gemeentebegroting van 1855 
inventarisnummer 12. 

21. 1818 30. 1827 
22. 1819 31. 1828 
23. 1820 32. 1829 
24. 1821 33. 1830 
25. 1822 34. 1832 
26. 1823 35. 1833 
27. 1824 36. 1834 
28. 1825 37. 1835 
29. 1826 38. 1836 
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39. 1838 48. 1848 
40. 1839 49. 1849 
41. 1840 50. 1850 
42. 1841 51. 1851 
43. 1842 52. 1852 
44. 1843 53. 1853 * 
45. 1845 54. 1854 
46. 1846 55. 1856 * 
47. 1847 56. 1857 * 

57-86. Gemeenterekeningen, 1818-1841, 1846, 1848-1852. 30 omslagen 

N.B. Zie voor de gemeenterekening: 
van 1842 inventarisnummer 8, 
van 1843 inventarisnummer 9, 
van respectievelijk 1844, 1845 en 1847 inventa
risnummer 10, 
van respectievelijk 1853 en 1854 inventarisnummer 
12 en 
van respectievelijk 1855 en 1856 inventarisnummer 
13. 

57. 1818 72. 1833 
58. 1819 73. 1834 
59. 1820 74. 1835 
60. 1821 75. 1836 
61. 1822 76. 1837 
62. 1823 77. 1838 
63. 1824 78. 1839 
64. 1825 79. 1840 
65. 1826 80. 1841 
66. 1827 81. 1846 
67. 1828 82. 1848 
68. 1829 83. 1849 
69. 1830 84. 1850 
70. 1831 85. 1851 
71. 1832 86. 1852 

87-122. Bijlagen inkomsten en uitgaven bij de gemeente
rekeningen, 1821-1845, 1847-1857. 36 omslagen 

87. 1821 92. 1826 
88. 1822 93. 1827 
89. 1823 94. 1828 
90. 1824 95. 1829 
91. 1825 96. 1830 
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97. 1831 110. 1844 
98. 1832 111. 1845 
99. 1833 112. 1847 
100. 1834 113. 1848 
101. 1835 114. 1849 
102. 1836 115. 1850 
103. 1837 116. 1851 
104. 1838 117. 1852 
105. 1839 118. 1853 
106. 1840 119. 1854 
107. 1841 120. 1855 
108. 1842 121. 1856 
109. 1843 122. 1857 

C. BELASTINGEN 

123-136. Kohieren van de personele omslag, 1818-1823, 1833-
1840. 14 omslagen 

N.B. 1. Zie voor het kohier van de personele 
omslag: 
van 1843 inventarisnummer 8, 
van respectievelijk 1844 en 1845 
inventarisnummer 9, 
van respectievelijk 1846-1849 
inventarisnummer 10, 
van respectievelijk 1850, 1852 en 1853 
inventarisnummer 11, 
van respectievelijk 1854 en 1855 
inventarisnummer 12 en 
van respectievelijk 1856 en 1857 
inventarisnummer 13. 

2. Vanaf 1852 wordt de personele omslag 
hoofdelijke omslag genoemd. 

123. 1818 
124. 1819 
125. 1820 
126. 1821 
127. 1822 
128. 1823 
129. 1833 
130. 1834 
131. 1835 
132. 1836 
133. 1837 
134. 1838 
135. 1839 
136. 1840 

21 



D. BURGERLIJKE STAND 

137-141. Register van geboorteakten, 1811, 1818-1852. 5 delen 

N.B. 1. Het inventarisnummer 137 betreft Heeswijk. 
De andere geboorteakten betreffende Heeswijk 
van voor 1818 zijn opgenomen in het archief 
van de gemeente Montfoort na 1813. 

2. Met tienjaarlijkse tafel. Bovendien is er 
een jaarlijkse alfabetische toegang. 

3. Zie voor de geboorteakten van voor 1818 het 
archief van de gemeente Linschoten 1812-
1939. 

4. Zie voor het register van geboorteakten van 
1853-1857 inventarisnummer 151. 

137. 1811 
138. 1818-1822 
139. 1823-1832 
140. 1833-1842 
141. 1843-1852 

142-145. Register van huwelijksakten, 1818-1852. 4 delen 

N.B. 1. Met tienjaarlijkse tafel. Bovendien is er 
een jaarlijks alfabetische toegang. 

2. Zie voor de huwelijksakten van voor 1818 het 
archief van de gemeente Linschoten 1812-
1939. 

3. Zie voor het register van huwelijksakten van 
1853-1857 inventarisnummer 151. 

142. 1818-1822 
143. 1823-1832 
144. 1833-1842 
145. 1843-1852 

146-150. Register van overlijdensakten, 1811, 1818-1852. 5 delen 

N.B. 1. Met tienjaarlijkse tafel. Bovendien is er 
een jaarlijkse alfabetische toegang. 

2. Zie voor de overlijdensakten van voor 1818 
het archief van de gemeente Linschoten 1812-
1839. 

3. Zie voor het register van overlijdensakten 
van 1853-1857 inventarisnummer 151. 

22 



146. 1811 in tweevoud 
147. 1818-1822 
148. 1823-1832 
149. 1833-1842 
150. 1843-1852 

151. Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten 
van de gemeenten Achthoven en Wulverhorst, 1853-1857. 1 deel 

N.B. Met vijfjarige tafels. Bovendien is er een 
jaarlijkse alfabetische toegang. 

Bevolkingsregister, 1837-1860. 4 delen 

N.B. Zie het archief van de gemeente Linschoten 1812-
1939. 

1837-1839 Linschoten 
Snelrewaard 
Achthoven 
Heeswijk 
Noord-Linschoten 
Zuid-Linschoten 

1840-1849 Linschoterhaar 
Cromwijk 
Vlooswijk 
Wulverhorst 
Achthoven 
Heeswijk 

1850-1861 Achthoven 
Heeswijk 
Heeswijksch Blokland met naamindex 

1850-1860 Achthoven 
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