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Inleiding 
 
De Middeleeuwen 

 

De geschiedenis van de parochie Montfoort begint vermoedelijk in de dertiende  eeuw. Er zijn 

historici die er vanuit gaan dat de kerk gesticht is binnen de parochie Heeswijk en in het begin van de 

veertiende eeuw overgebracht is naar Montfoort, waardoor de parochie Montfoort ontstond. 

Anderen denken dat er oorspronkelijk twee kerken waren, één in Heeswijk en één in Montfoort. Dit 

leidt men af uit een oorkonde uit 1282, waarin Johannes, elect van Utrecht “aan de pastoors-

prebende van Heeswiic off Montfoerde” belastinginkomsten schonk. Ook uit een charter uit 1302 

zou blijken dat een parochie te Montfoort bestond, tegelijk met die van Heeswijk. Dan is er nog een 

derde theorie, namelijk dat de kerk altijd al in Montfoort geweest is, in ieder geval al in 1280, omdat 

ze toen al in de bronnen voorkwam. Over het kerkelijk leven in Heeswijk is verder niets bekend, zelfs 

niet of er een kerkje of kapel geweest is. In ieder geval was er rond 1300 een kerk in Montfoort, 

gesticht door één van de burggraven, tevens de geldschieter van de kerk. 
1
  

De parochiekerk was gewijd aan St. Jan Evangelist en de burggraaf bezat het patronaatsrecht. Dat 

hield in dat hij priesters mocht voordragen als pastoor. Uit de stukken land die hij geschonken had, 

kwamen belastingopbrengsten. Daarvan werden het levensonderhoud van de pastoor bekostigd en 

de kerkgoederen, zoals onderhoud aan het kerkgebouw en de inrichting daarvan. 

Een ander deel  van de inkomsten kwam uit collecteopbrengsten. Deze inkomsten kwamen niet 

alleen ten goede aan de pastoor en de kerk zelf maar ook aan de armen. Voor het beheer en de 

verpachting van de landerijen die aan de kerk toebehoorden en voor de aankoop van materialen en 

dergelijke, waren de kerkmeesters verantwoordelijk.
2
 

 
Pastoors en benoemingen 

   

De eerste pastoor die vermeld wordt, was Wilhelmus van IJsselstein, hij was ‘persona’ een zgn. 
hoofd- of erfpastoor, zonder taken op het gebied van zielzorg. 

De werkzaamheden werden te veel voor hem alleen dus verzocht hij in 1331 de bisschop van Utrecht 

om een medewerker om hem bij te staan. De bisschop besloot een eeuwigdurende vicarie te stichten 

waarbij de vicaris door de persona werd aangesteld, die vervolgens de geestelijke bediening 

uitoefende. 

In 1353 wordt  mr. Gerardus genoemd als pastoor en in 1393 wordt op voordracht van de burggraaf 

Hendrik van Montfoort benoemd Petrus Haaij, in de plaats van Volpert of Volprecht Ottensz. die in 

1378 al genoemd wordt in een oorkonde in het archief van de Heren van Montfoort.  Zij zorgden 

voor verpachting van landerijen die aan de kerk toebehoorden en droegen zorg voor het beheer en 

onderhoud van de kerkgebouwen met pastorie en alle inkomsten. 

 

Tot aan 1648 behield de burggraaf het benoemingsrecht van de pastoors. Daarna ging dit recht over 

op de Staten van Utrecht die dit behielden tot aan de Franse Revolutie in 1795.  

 

De Reformatie die zich in grote delen van Europa voltrok in de zestiende eeuw, ging in Montfoort 

niet onopgemerkt voorbij. Toch was de magistraat niet heel streng in het doorvoeren van de nieuwe 

religie. Lange tijd werd geen gehoor gegeven aan het plakkaat dat werd uitgevaardigd door de Staten 

van Utrecht in 1580. Hiermee werd de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst in de provincie 

verboden en de calvinistische als enige toegestaan. De pastoor van Montfoort, Rombout de Pentere 

was overleden en de bisschoppelijke hiërarchie bestond niet meer. Daarom kon er geen nieuwe 

pastoor worden aangesteld. Een van de vicarissen, Cornelis Claasz. de Goede werd daarom vice-

                                                   
1
 Besouw, Geert van, e.a. Montfoort, geschiedenis van een kleine Utrechtse stad, SHB19, 1988, p. 181. 

2
 Hellema, A.C., De Grote of St. Janskerk te Montfoort, 1975, p. 12. 
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pastoor. De staten traden voorzichtig op tegen Montfoort en de vice-pastoor. Dit had waarschijnlijk 

vooral te maken met de burggraaf Jan IV, die zelf katholiek gebleven was.  

Pas in 1598 werd het kerkgebouw uiteindelijk ontdaan van alles wat aan de rooms-katholieke 

eredienst herinnerde. Inmiddels hadden al verschillende hervormde predikanten in Montfoort hun 

diensten vanuit deze kerk geleid.
3
 De reformatie drong dus maar heel langzaam door in Montfoort. 

Het proces werd van bovenaf opgelegd door de Staten en was niet uit de bevolking zelf afkomstig. 

Zo bleef de situatie eigenlijk bestaan, ook in de zeventiende en achttiende eeuw, totdat in 1853 de 

bisschoppelijke hiërarchie weer hersteld werd. 

 
Kerkgebouwen 

 

Op 5 december 1400 gaf paus Bonifacius IX toestemming voor de stichting van een kapittelkerk in 

Montfoort. Helaas bleek het geld van de vicarieën niet toereikend te zijn en kwam hiervan niets 

terecht. Wel gingen de vicarissen onder leiding van de pastoor een college vormen van 

memorieheren ten behoeve waarvan een gezamenlijk fonds van memoriegoederen werd opgericht. 

Dit college is rond 1666 uitgestorven.
4
 

Deze plannen tot stichting van een kapittel hadden er overigens wel toe geleid dat de bestaande kerk 

verbouwd werd. De acht kanunniken die er aanvankelijk zouden komen, moesten immers voldoende 

ruimte hebben voor de koordienst.  

 

Nadat de rooms-katholieke eredienst in het gewest Utrecht in 1580 officieel verboden werd moesten 

de rooms-katholieken in het geheim hun kerkelijke vieringen en plichten uitoefenen. Vanaf de 

tweede helft van de zeventiende eeuw kwamen de rooms-katholieken bij elkaar in schuilkerken, 

aanvankelijk in een woning, later in een schuilkerkje aan de Oude Boomgaard.  Net als de oude 

roomse kerk, die na de Reformatie door de protestanten in gebruik genomen was, was deze gewijd 

aan de heilige Johannes.  

Toen in de  19
e
 eeuw de rooms-katholieken niet meer achtergesteld werden, werd in 1853 de 

bisschoppelijke organisatie opnieuw 

ingevoerd. Al snel daarna werden in 

Montfoort plannen gesmeed voor de 

bouw van een nieuwe kerk ter vervanging 

van de schuilkerk aan de Oude 

Boomgaard. Aan het eind van de 

Hoogstraat, het huidige Om ’t Wedde, 
werd in 1857 op initiatief van pastoor 

Westerveld een stuk grond aangekocht. 

Het duurde echter nog zes jaar, tot juni 

1863, voordat de nieuwe kerk, een 

zogenaamde ‘waterstaatskerk” naar 
ontwerp van H.J. van den Brink uit 

Rijssenburg, ingewijd kon worden. De 

oude schuilkerk werd daarna afgebroken. 

 

 

Deze waterstaatskerk was nog geen 65 jaar oud toen pastoor Karel Spaan, in 1919 in Montfoort 

benoemd, concludeerde dat de kerk veel te klein en in te slechte staat was. Een poging om de oude 

Sint-Janskerk van de Hervormde gemeente terug te kopen mislukte, waarna nieuwbouw het meest 

beste alternatief bleek. In korte tijd wist de pastoor voldoende geld bijeen te verzamelen en in juli 

1923 kreeg het kerkbestuur toestemming van het aartsbisdom om met de bouw van de nieuwe kerk 

te beginnen. Als  architect werd Wolter te Riele uitgekozen. Hij kreeg de opdracht voor het maken 

                                                   
3
 Heemtijdinghen Themanummer Montfoort 800 jaar – 650 jaar stadsrechten, jaargang 15 (2) mei 1979, p.27-

31. 
4
 Gaasbeek, F. en C. Noordam,  Montfoort geschiedenis en architectuur (MIP), Zeist (1992), p. 196. 

De 'waterstaatskerk' uit 1863 die gebouwd werd ter vervanging van 

de schuilkerk. 
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van een bestek en tekeningen voor een moderne kerk op de plaats van de oude waterstaatskerk. De 

rooms-katholieke Montfoorters kerkten in de periode tussen de sloop van de oude en 

ingebruikneming van de nieuwe kerk in een houten noodgebouw in de buurt van het bouwterrein. 

De bouw van de nieuwe kerk werd gegund aan de Montfoortse aannemer A.W. Stolker. Op 9 juni 

1924 legde pastoor Spaan de eerste steen en ruim een jaar later, op 13 augustus 1925, werd de 

nieuwe Johannes de Doperkerk ingewijd.
5
 

 
Bestuur en organisatie 

 

Vóór 1795 gold de katholieke parochie niet als rechtspersoon. Gevolg is dat uiteenlopende 

constructies gevonden werden om de eigendommen zoals kerkgebouwen en andere goederen te 

regelen. Soms werd de pastoor 

eigenaar, soms fungeerde een 

betrouwbaar en 

kapitaalkrachtige parochiaan als 

stroman. Met het uitroepen van 

de Bataafse Vrijheid in 1795, 

ontstond er ook vrijheid van 

openbare eredienst en raakten 

de stromannen en andere 

constructies in verval. 

Toen 1853 de rooms-katholieke 

hiërarchie werd hersteld, kwam 

er officieel een kerkbestuur, 

ook in 

Montfoort. De pastoor werd 

voorzitter van het kerkbestuur.  

 

Naast het kerkbestuur waren er in de parochie van oudsher de Armenadministratie en het 

Armbestuur, bestaande uit armmeesters, met ook hier de pastoor als voorzitter. In 1855 werd dit 

een reglementair bestuur en werden er officieel armmeesters benoemd
6
. Vanaf 1969 ging het 

armbestuur zelfstandig verder als Parochiële Caritas Instelling, waarbij de eigendommen, die tot dan 

toe gedeeld werden met het kerkbestuur, gesplitst werden. 

 

Tussen maart 1981 tot januari 1983 bevond de parochie zich een overgangsperiode naar de 

herstructurering van het kerkbestuur. Hiervoor was een speciale herstructureringscommissie in het 

leven geroepen. Sindsdien waren er een kerkbestuur en parochiebestuur werkzaam, waarbij het 

kerkbestuur als doel had het beheer van het parochiaal vermogen en de zorg voor het goede gebruik 

daarvan ten behoeve van de parochie. Het parochiebestuur adviseerde de priesters en pastorale 

werkers over het pastoraal beleid en bereidde het algemeen beleid inzake het beheer van het 

parochiaal vermogen voor en voerde dit uit.  

 

Aan het begin van de 21
e
 eeuw kwam de parochie Montfoort opnieuw bestuurlijk in een periode van 

veranderingen. Zo had men al vanaf 1990, na het vertrek van F.A.E.M. de Bruijn, geen eigen pastoor 

meer, maar waren er pastoraal werkers actief binnen de Montfoortse parochie.  

De ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk en in het aartsbisdom Utrecht in het bijzonder waren 

aanleiding om reeds lang bestaande parochies samen te voegen. Voor IJsselstein, Nieuwegein, 

Montfoort, Harmelen, Benschop, Lopik en Cabauw betekende dit in 2006 de totstandkoming van een 

samenwerkingsverband “Drie Rivierenland”. Als voortzetting van deze samenwerking heeft  

                                                   
5
 https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/montfoort/montfoort/rooms-katholieke-johannes-de-

doperkerk/ 
6
 Inv.nr. 214. 

De 'nieuwe' Johannes de Doperkerk, ingewijd in 1925. 
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aartsbisschop Willem Jacobus Eijk van Utrecht, op 26 mei 2010 de parochie van de H. Drie-eenheid 

opgericht.  

 
Sint Anthoniusgesticht 

 

Aan de Lange Kerkstraat staat tegenwoordig het woon-zorgcomplex Antoniushof, een in 1995 

gebouwde zorginstelling, op de plaats waar bijna negentig jaar eerder het Sint Anthoniusgesticht 

werd opgericht. 

Dit werd gesticht in 1907 toen het rooms-katholiek kerk- en armbestuur een huis op het oude 

kerkhof kochten van de weduwe  Van Kooten. De toestand van arme oudere mensen in Montfoort 

was zo beroerd dat met het bijeen verzamelen van zoveel mogelijk giften zo snel mogelijk het 

gesticht, genoemd naar de pastoor-oprichter Antonius van Blaricum, kon openen. De schenksters van 

twee belangrijke giften werden na de opening ook de twee eerste bewoonsters. Als kapel werd de 

oude kerk achter de Hofstraat gebruikt. In 1931 werd ter uitbreiding een nieuw gedeelte 

aangebouwd.  

Tot 1968 bleef het St. Anthoniusgesticht (inmiddels ook het St. Anthoniuspension genoemd) een 

puur rooms-katholieke instelling. Incidenteel werden er al niet-katholieke ouderen verzorgd, maar 

pas bij de overdracht van het bejaardentehuis, dat toen als Huize Antonius bekend stond, in 1969 

aan de Stichting Bejaardenzorg Montfoort werd het ook formeel voor alle gezindten toegankelijk. 

Een jaar later werd het complex opnieuw uitgebreid; daarnaast werden er door de stichting  32 

bejaardenwoningen aan de Zevenhuisstraat. Begin jaren ’90 werd besloten om het oude Huize 
Antonius, waar toen circa tachtig bejaarden woonden, te vernieuwen. In 1996 kon het huidige 

Antoniushof, nu onderdeel van de Stichting Rijnhoven, in gebruik worden genomen
7
. 

 
Verenigingsgebouw St. Joseph

8
 

 

Het St. Josephgebouw bestaat eigenlijk uit twee panden aan de Heiliglevenstraat 2 en 4, een groot 

herenhuis en een wat kleiner pand. Sinds 1905 is dit een verenigingsgebouw waar concerten en 

toneelvoorstellingen gegeven werden. 

Nummer 2 dateert vermoedelijk uit de zeventiende eeuw en is een relatief groot pand voor die tijd. 

De eigenaren waren veelal Montfoortse notabelen, waaronder tussen 1831 en 1850 wethouder Arie 

van Vuuren en zijn vrouw C.L. van Meurs, in die dagen de rijkste inwoonster van de stad.  

In 1905 kocht de R.K. Jongelingsvereeniging Sint Joseph het pand, nadat er een paar jaar eerder 

reeds een concertzaal bij het huis gebouwd was. De grote zaal werd niet alleen voor concerten 

gebruikt maar ook voor voorstellingen en als repetitieruimte voor het symfonieorkest ‘Ons 
genoegen’. Dit orkest werd in de jaren ’30 van de vorige eeuw opgeheven. Er werden in de 

concertzaal vele uitvoeringen ten gehore gebracht. 

Heiliglevenstraat 4 is, net als nummer 2, in de negentiende eeuw ook een tijdlang in bezit geweest 

van Arie van Vuuren en was kleiner dan het naastgelegen pand. Nadat ook dit pand in 1905 in 

eigendom kwam van de vereniging, werd de tussenmuur weggebroken en werden de twee panden 

samengevoegd. Dit kleinere pand nummer werd onder andere gebruikt voor tekenonderwijs en 

muzieklessen voor Montfoortse jongeren. Ook gaven kunstzinnige kapelaans er les. 

 
 
 
 
  

                                                   
7
 https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/montfoort/montfoort/sint-anthoniusgesticht/ 

8
 Beerthuizen-van Kooten, G.J.A., Heemtijdinghen: orgaan van de Stichts-Hollandse Vereniging,  jrg. 21 (1985), 

nr. 4, p. 115-125. 
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Kerkhof en begraafplaatsen
9
 

 

Begraven deed men als vanouds in en om de kerk. Hoewel na de Reformatie de St. Janskerk 

overgegaan was in handen van de protestantse minderheid, bleven de Montfoortse katholieken voor 

het begraven van de doden gebruik maken van de kerk met bijbehorend kerkhof. Daar maakte men 

geen onderscheid tussen katholiek of protestant. Voor beide werden de klokken geluid ter 

begeleiding van de uitvaart. De katholieke schuilkerk had namelijk geen klok omdat alle vormen van 

uiterlijk vertoon na de Reformatie verboden waren. 

 

Ten tijde van pastoor Koppers, rond 1820, kon eindelijk een lang gekoesterde wens in vervulling 

gaan: de aanleg van een eigen katholieke begraafplaats. Dankzij een legaat van de vrijgezelle 

rentenierster Barbera van Dieten, kon in 1821 net iets ten noorden van de kerk aan de Oude 

Boomgaard een eigen begraafplaats met sacristie ingewijd worden, met een grafkelder ter 

nagedachtenis aan de schenkster.  

Al na acht jaar moest men een andere locatie zoeken voor een nieuwe begraafplaats, omdat met 

ingang van 1 januari 1829 het verbod inging op begraven binnen de bebouwde kom.  

Op een afzonderlijk deel van de Weeshuisboomgaard buiten de Willeskopperpoort (nu de 

Julianalaan) waar ook de algemene begraafplaats inmiddels was ingericht, werd door de katholieke 

statie een eigen begraafplaats opgericht. In november 1829 vond de eerste begrafenis daar plaats. 

De inwijding vond pas maanden later plaats, in september 1830, door kapelaan P.C. Veldhuizen.  

 

Rond 1903 bestond er behoefte aan een nieuwe begraafplaats. Een locatie hiervoor werd gevonden 

buiten de Heeswijkerpoort aan de Bloklandseweg, op de grens met de gemeente Linschoten. Op 5 

september 1904 kon de nieuwe begraafplaats door de deken van Montfoort, A.A.J. van Rossum 

worden ingewijd. De ingang met het smeedijzeren toegangshek is na de aanleg van de Provinciale 

Weg verplaatst naar de Lodewijkstraat.  

 
Archief en inventarisatie 

 

Voor de inventarisatie van dit parochiearchief is gebruik gemaakt van de oude inventaris uit 1977, die 

destijds samengesteld werd op verzoek van pastoor F.A.E.M. de Bruijn, en vervaardigd door E.M.G. 

Gerards. Deze inventaris was niet voorzien van een doorlopende nummering. Archieven van pastoor 

en kerkbestuur, het armbestuur of PCI en de school werden hierin eerst opgedeeld naar de aard van 

de archiefbescheiden, zoals brieven, preken, notarisstukken, charters etc. en daarna chronologisch 

genummerd.  

In het verleden zijn meerdere aanzetten gedaan tot herstructurering en –inventarisatie van het 

parochiearchief. Deze konden echter nooit volledig afgerond worden. Inmiddels waren al wel veel 

wijzigingen in de oude inventaris aangebracht en was er een voorlopige inventaris met nieuwe 

nummering op papieren fiches samengesteld, met hierin een globale ordening.  

 

Daarom is in 2018 besloten om over te gaan tot een definitieve herinventarisatie, waarbij ook zoveel 

mogelijk getracht is het archief compleet te krijgen tot aan de opheffing van de zelfstandige parochie 

in 2010. Het ging hierbij voornamelijk nog om series notulen begrotingen, rekeningen en notulen 

vanaf de jaren ’90 die in de oorspronkelijke inventaris ontbraken. Er werd contact gezocht met de 

huidige bestuursleden van de fusieparochie en als gevolg hiervan is nog bijna een halve meter archief 

gevonden en naar het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard gebracht. Daarmee 

konden enkele ‘gaten’ in de series notulen en rekeningen worden opgevuld, maar nog niet alles. 
Toch is besloten om de herinventarisatie nu af te ronden, met het risico dat na verloop van tijd nog 

wat materiaal ingevoegd zal moeten worden.  

                                                   

9
 Rooijen, J.F. van,  Heemtijdinghen: orgaan van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, jrg. 36 (2000), nr. 

3, p. 73-84. 
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De materiele staat van het archief varieert sterk. Deels is het archief gerestaureerd. De ‘jongere’ 
stukken, zo ongeveer vanaf de twintigste eeuw, bevinden zich in een redelijk tot goede staat en zijn 

zonder probleem te hanteren. Diverse stukken uit de  achttiende en negentiende eeuw hebben te 

lijden gehad van vochtschade en zijn daardoor in een slechte tot zeer slechte staat
10

. De 

studiezaalambtenaar zal moeten beoordelen of de stukken die dringend restauratie behoeven, 

kunnen worden ingezien.  

 

Bij de ordening is ervoor gekozen voor een klassieke inventaris met een indeling naar archiefvormer, 

zoals pastoor, kerkbestuur, armbestuur, St. Anthoniusgesticht en nog wat kleine archiefvormers. De 

totale omvang is nu 7 strekkende meter. 

 

  

                                                   
10

 Van stukken die in slechte tot zeer slechte materiele staat verkeren, is een aparte lijst gemaakt. 



INLEIDING   VII 

 

 

Naamlijst van pastoors 
 

Van  Tot  Reden van vertrek 

 

1331 - ? Wilhelmus van IJsselstein  

1353 - ? Meester Gerardus 

? -  c. 1392 Volprecht Ottensz 

1392 - ? Petrus Haey / Haen 

? - 1422 Johannes de Hee  overleden 

1494 - 1502 Johan Hermansz (mogelijk ook na 1502 nog in dienst) 

 

Beeldenstorm / Reformatietijd 

 

c. 1578  - ? Romualdus van Pentere (vermoedelijk al voor 1578) 

c. 1585 - ? Cornelis de Goede (onderpastoor) 

1619 - 1623 Ludolf Hendrikse  verbannen  

1623  - 1633 Gerrit Pelt pastoor te Utrecht 

1633 - 1637 Wilhelmus van der Borch  overleden 

1637  - 1640 Hendrik Aller pastoor te Kelle 

1641 - 1673 Johannes Duck overleden 

1673 feb.-aug. Henricus van der Borcht   overleden 

1673 - 1679 Hermanus Hollander overleden 

1679 - 1693 Gijsbertus du Cruijset  overleden 

1693 - 1717 Joannes de Reeder  overleden 

1718 - 1724 Mathias Laurentius Morsland overleden 

1724  - 1755 Godefridus Ram van Schalkwijk overleden 

1755 - 1758 Joannes Reael overleden 

1759 - 1791 Gijsbertus Kuyter overleden 

1791 - 1803 Petrus Antonius van der Kroon overleden 

1803 - 1818 Joannes Josef Reael overleden 

1819 - 1842 Antonius Koppers ontslag op verzoek 

1842 - 1855 Johannes Antonius de Vries  

1855 - 1886 Joannes Westerveld overleden 

1886 - 1889 Wilhelmus Petrus Cornelis Holland overleden 

1889 - 1893 Leonardus Vesters overleden 

1893 - 1917 Antonius Bernardus van Blaricum ontslag op verzoek 

1917 - 1919 Franciscus Hendricus Clemens Forstman overleden 

1919 - 1958 Carolus Maximiliaan Jozef Spaan overleden 

1959 - 1968 J. Kok ontslag om gezondheidsredenen 

1968 - 1975 J. Vredendaal pastoor te De Hoef 

1975 - 1990 Frederik Augustinus Emmerentius Maria de Bruijn pastoor te Beesd

  



VIII   INLEIDING 
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 I. ARCHIEF VAN DE PASTOOR  
 

A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

--. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de pastoor en het  

 kerkbestuur betreffende het onderwijs, 

 [ca. 1728] en 1826-1956. 1 omslag 

 N.B. Zie inv.nr. 181. 

 

1. Decreet van Paus Benedictus XIV voor missionarissen en pastores van de Hollandse  

 missie , 

 1742.   1 stuk 

 

2. Provinciaal blad betreffende bepalingen over giften en legaten aan publieke  

 instanties, uittreksels, 

 1825.   1 stuk 

 

3. Ingekomen stukken bij de pastoor, 

 1825-1950.  1 omslag 

 

4-7. Ingekomen circulaires van aartspriesters en bisschoppen, 

 1825-1945.  4 pakken 

 

 4. 1825-1860;  

 5. 1861-1880;  

 6. 1881-1900;  

 7. 1901-1945.  

 

8. Ingekomen stukken van de Paus of de aartspriester namens de Paus,  

 1832-1900.  1 pak 

B. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

1. Parochiegrenzen 
 

9. Brieven van de pastoor aan de aartspriester te Weesp betreffende de parochiële  

 jurisdictie over Willeskop en Snelrewaard,   

 1756.   1 omslag 

 N.B. In het Latijn.  

2. Zielzorg  

 a)  Kerkelijke bedieningen 

  * Eucharistie 

 

10. Stukken betreffende het 40-urengebed, 

 1856 en 1873.  2 stukken 

 

11. Kennisgeving van pastoor de Grijs uit IJsselstein, op verzoek van de Aartsbisschop,  

 over de liturgie tijdens het Heilig Vormsel, 

 1941.   1 stuk 
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12. Formulieren met gebeden en antwoorden, te gebruiken tijdens verschillende  

 vieringen, 

 1948 en 1952.  1 omslag 

 

13-15. Registers van afgelezen mededelingen, 

 1952-1957.  6 delen 

 

 13. 1952-1953; 

 14. 1954-1955; 

 15. 1956-1957. 

 

16. Verslagen van het Groot-Liturgisch beraad, 

 1988-1993.  1 omslag 

 

17. Verslagen van en stukken betreffende de besluitvorming aangaande de hoeveelheid  

 en invulling van weekendvieringen, 

 1990, 1992-1998. 1 omslag 

 

18. Stukken betreffende het Klein Liturgisch Beraad, 

 1991-1998.  1 omslag 

  * Devotionalia 

 

19. Reliekbrieven, 

 1781-1888.  1 omslag 

 

20. Akte van oprichting door Innocentius Ferrieri, vicesuperior van de Hollandse  

 Zending, van de kapel voor de zusters, 

 1844.   1 stuk 

  

 b) Bemoeienis met individuele parochianen 

  *  Bediening van sacramenten 

 

21. Register van doop- en huwelijksinschrijvingen, 

 1660-1678.  1 deel 

  

 Dopen: 1660-1673 en 1676-1678; 

 Huwelijk:  1660-1673 en 1677. 

 

22-25. Registers van doopinschrijvingen, 

 1673-1950.  4 delen 

 N.B.  De registers van doopinschrijvingen vanaf 1950 berusten nog bij het kerkbestuur  

 zelf. 

  

 22. 1673-1897; 

 23. 1898-1951; 

 24. 1892-1912; 

 25. 1934-1950. 

  

26. Doopbewijzen en akten van dispensatie betreffende (gemengde) huwelijken en  

 (her)dopen,    

 1756-1940.  1 omslag 
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27.  Register van doop-, huwelijks- en overlijdensinschrijvingen evenals van intenties en  

  jaargetijden, 

  1780-1892.  1 band 

  

 Dopen: 1786-1796 en 1843-1892 (fol. 27-47 en 54-227v); 

 Huwelijk: 1780-1796 en 1811 (1-13 en 53); 

 Overlijden: 1804 (jan., fol 13v); 

 Jaargetijden en intenties: 1803-1805, 1810-1812 (fol. 14v-26v, 47v-52 en 228-240v). 

 

28. Register van huwelijks- en overlijdensinschrijvingen, 

 1724-1958.  1 deel 

 N.B. De registers van huwelijks- en overlijdensinschrijvingen vanaf resp. 1959 en  

 1984, berusten nog bij het kerkbestuur zelf. 

 

 Huwelijk: 1724-1958; 

 Overlijden: 1804-1821. 

 

29-30. Registers van overlijdensinschrijvingen, 

 1821-1978.  2 delen 

 

 29. 1821-1876;  

 30. 1876-1978. 

  

31-33. Registers van communicanten en confirmanten (vormsel) , 

 1886-1970.  3 delen 

  

 31. 1886-1938, communicanten en confirmanten;. 

 32. 1939-1974, communicanten;  

 33. 1931-1970, confirmanten. 

 

34-49. ‘Canoniek onderzoek status liber nupturientium’ en ‘Verklaringen voor de kerkelijke  
 huwelijkssluiting’,  akten van attestatie door de huwelijkspartners  ten overstaan van  

 de pastoor, 

 1942-2002.  16 pakken 

 

 34. 1942-1948; 

 35. 1949-1954; 

 36. 1955-1958; 

 37. 1959-1963; 

 38. 1964-1966; 

 39. 1967-1970; 

 40. 1971-1973; 

 41. 1974-1976; 

 42. 1977-1979; 

 43. 1980-1982; 

 44. 1983-1985; 

 45. 1986-1988; 

 46. 1989-1991; 

 47. 1992-1994; 

 48. 1995-1998; 

 49. 1999-2002. 

* Andere bemoeienis met parochianen 

 

50. ‘Liber animarum’, alfabetische registers van parochianen, families, gehuwden  
 en weduwen en praefecten, 

 [ca. 1889].  2 delen 

 

51. Staten van de telling van gezinnen en gemeenteleden t.b.v. de kerkelijke statistiek, 

 [ca. 1923-1953] en [ca. 1981].  1 pak 
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 c) Bemoeienis met derden 

 

52. Stukken betreffende de benoeming van geestelijken aan de tuchtschool voor meisjes,  

 1859-1914.  1 omslag 

II. ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR  

 A.  Stukken van algemene aard 
 

53.  ‘Notulen of aanteekenboek’, met reglement 1842 voor het kerkbestuur, inventaris  

 van roerende en onroerende goederen, reglement op de zitplaatsen en  

 aantekeningen over de bouw van de nieuwe kerk, 

 1842-1876 en 1883-1885. 1 deel 

  

54-57. Notulen van het kerkbestuur, 

 1864-1983.  4 delen  

 

 54. 1864-1953, tevens gecombineerde vergaderingen met het armbestuur;  

  55. 1954-1972;  

 56. 1972-1980; 

 57. 1980-1983, vanaf 1983 ook gecombineerde vergaderingen van kerkbestuur,  

  parochiebestuur en Commissie van Drie. 

 

58-64. Notulen van bijeenkomsten van parochievergaderingen, 

 1982-2005.  7 pakken 

  

 58. 1982 -1986;  

 59. 1987-1991; 

 60. 1992-1993; 

 61. 1994-1996; 

 62. 1997-1998, met ingekomen en minuten van verzonden stukken; 

 63. 1999-2001, idem; 

 64. 2002-2005.  

 

65-72. Verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen van het parochiebestuur, evenals 

 van overleg met vertegenwoordigers met de wijkraden, 

 1982-2010.  7 pakken 

 N.B. Het parochiebestuur werd al opgericht in 1978 en was een vergadering van  

 parochianen waarin het pastoraal beleid werd bepaald. 

  

 65. 1978-1982; 

 66.  1982-1988; 

 67. 1989-1992; 

 68. 1991-1995;  

 69. 1996-1998, met ingekomen en minuten van verzonden stukken;  

 70. 1999-2001, met ingekomen en minuten van verzonden stukken; 

 71. 2002-2004;  

 72. 2005-2010.  

 

73-74. Notulen van vergaderingen van de financiële commissie,  

 1983-1999.  2 delen 

 

 73. 1983-1987;  

 74. 1987-1999.  
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75. Verslagen van het wijkradenoverleg, 

 1988-1999.  1 pak 

 

76. Notulen van vergaderingen van de overleggroep, met agenda’s en bijlagen, 

 1993-1996.  1 pak 
 

77-79. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij het kerkbestuur, 

 1828-1934 en 1960-1975 en 1986-1994. 2 pakken en 1 omslag 

  

 77. 1828-1934; 1 omslag 

 78.  1964-1976, alfabetisch geordend op afzender c.q. geadresseerde; 

 79. 1960-1975 en 1986-1994. 

 

80-81. Ingekomen stukken, 

 2002-2006.  2 pakken 

 

 80. 2002-2004; 

 81. 2005-2006.  

 

82. Minuten van verzonden stukken, 

 2002-2004.   1 pak 

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

1.   Oprichting en grensbepaling 

 

83. Akte van oprichting van de parochie in plaats van de voormalige statie, met  

 grensbeschrijving en besluit tot verbetering van de grensscheiding, 

 1854-1855.  3 stukken 

  

84. Besluit van de Aartsbisschop tot wijziging van de grens van de parochies IJsselstein en  

 Montfoort bij  Knollemanshoek, 

 1933.    1 stuk 

 

85. Verslag  en notitie ‘Kerk in Opbouw’, van de stuurgroep Linschoten, tot opbouw van  
 een geloofsgemeenschap in Linschoten, 

 1976.   2 stukken 

2.  Organisatie en functionarissen 
 

86. Huishoudelijk reglement tot uitvoering van art. 6 van het Algemeen Reglement  

 betreffende de voordracht van kandidaten, 

 1855.   1 stuk 

 

87. Stukken betreffende de benoeming en het aftreden van kerkmeesters, 

 1855-1944.  1 omslag 

 

88. Algemeen reglement voor parochiale kerkbesturen, 

 1923.   1 katern 

 

89. Verslagen van en stukken betreffende de integratiecommissie, later de  

 herstructureringscommissie, om te komen tot een parochievergadering en  

 parochiebestuur, 
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 1979-1982.  1 pak 

 

90. Plaatselijk reglement 1982, 

 [ca. 1982]. 

 

91. Werk- en beleidsplannen, 

 1982 en [ca. 2001-2003]. 1 omslag 

 

92. Stukken betreffende de werkwijze en het functioneren van de parochievergadering,  

 1984-1988.  1 omslag 

 

93. Informatie- en structuurgids van de parochie Montfoort-Linschoten,   

 1996 en 1998.  1 omslag 

 

94. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden van de  

 parochievergadering en het parochiebestuur, 

 2002 -2004.  1 omslag 

3.  Archief 

 

95. Inventaris van stukken aanwezig in de archiefkast,   

 [ca. 1860], 1918 en 1976. 3 stukken 
 

4.   Eigendommen 

  a) Algemeen  

 

96. Inventarissen van roerende en onroerende goederen van de kerk en het Armbestuur,  

 1838-1937.  1 omslag 

  

97. Brand- en verzekeringspolissen voor roerende en onroerende goederen, 

 1883-1943.  1 omslag 

 

98. Staten van inventarisatie van de roerende en onroerende goederen van de parochie,  

 opgemaakt t.b.v. de brandverzekering, 

 1949 en z.j.  2 katernen 

 

99. Taxatierapporten van percelen in eigendom van zowel de kerk als de Parochiële  

 Caritas Instelling (PCI), 

 1969.   2 stukken 

  b) Onroerende goederen 

  *  Kerk en pastorie  

 

100. Akte van schikking met de protestanten om de kerk voor gemeenschappelijk gebruik  

 in te richten, afschrift, 

 [ca. 1800].  1 katern 

  

101. Rekening van ontvangsten en uitgaven voor de bouw van de nieuwe pastorie en  

 onderhoud aan de kerk, 

 1805-1808.  1 katern 

  

102. Overeenkomst met F. Frideman tot verhuur van een deel van de pastorie,  

 1831.   1 stuk 

 



R.K. Johannes de Doperparochie Montfoort (M087)  - 7-  

 

 
 
 

103. Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kerk aan het einde van de Hoogstraat,  

 het huidige Om ’t Wedde, met bestek en voorwaarden, 

 1856-1869.  1 pak 

 

104. Overeenkomst van aanbesteding van een nieuw te bouwen pastorie, 

 1888.   1 stuk 

 

105. Stukken betreffende reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan de kerk en  

 installaties, 

 1906-1960.  1 omslag 

 

106. Begroting voor werkzaamheden aan de kerk en het St. Anthoniusgesticht, met akte  

 van aanbesteding, 

 1908.   3 stukken 

 

107. Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kerk met sacristie en de verbouw van  

 de pastorie, met ontwerp-bouwtekening, 

 1923-1925.  1 omslag 

 

108. Oorkondes van de inwijding van de nieuwe kerk door aartsbisschop H. van de  

 Wetering, 

 1925.   3 stukken 

 

109. Plattegrond van de kerk, 

 1979.   1 stuk 

 

110. Bouwvergunning voor de wijziging en aanbouw van een entree aan de pastorie aan  

 Hoogstraat 80,  

 1979.   3 stukken 

 

111. Stukken betreffende de renovatie en herinrichting van de kerk 

 2008-2009.  1 omslag 

  * Kerkhof en begraafplaats 

 

112. Kasboek van ontvangsten en uitgaven van het kerkhof, 

 1842-1896.  1 deel  

 

113. Akte van schuldbekentenis door het kerkbestuur  aan armbestuur van ƒ1300,- voor  

 de aanleg van de begraafplaats, 1833, met verklaring over de aflossing, 

 1850.   1 stuk 

 

114. Stukken betreffende de aanleg van een nieuwe begraafplaats (buiten de  

 Heeswijkerpoort), 

 1903-1904.  1 omslag 

 

115. Grafregister, register van het begraven op de begraafplaats, ingedeeld per vak,  

 1969-[ca. 1983]. 1 deel 

 

116. Verordening op de begraafplaats, 

 [ca. 1969].  1 stuk 
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* Kosterswoning 
 

117.  Kennisgeving aan de aartsbisschop van het besluit tot de aankoop van een  

  kosterswoning, met beschikking, 

 1863.   1 stuk 

 

118. Stukken betreffende de bouw van een dubbele kosterswoning, 

 1905-1906.  3 stukken  

  * Overige onroerende goederen 

 

119A-U. Akten van aan-, verkoop en verhuur door en ten behoeve van het kerkbestuur, 

 1710-1987.    2 charters en 21 omslagen 

 N.B. Zie bijlage I. 

 

120. Ingekomen stukken van de aartspriester betreffende het pensionaat, 

 1846-1847.  1 omslag 

 

121. Voorwaarden voor de huur en  verhuur van het huis achter het gasthuis door de  

 huismeesters  van het vrouwenhuis en gasthuis, 1601, afschrift, 

 [ca. 1850].  1 stuk 

 

122A-E. Akten van aan-, verkoop en verhuur door en ten behoeve zowel kerk- als het  

 armbestuur, later de PCI,  

 1887, 1956-1968 en 1993. 5 omslagen 

 N.B. Zie bijlage II. 

 

123. Stukken betreffende de aanbouw en verzekering van de dagkapel, met tekeningen 

 1976-1977.  1 omslag 

  c) Roerende goederen 

  

124. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het maken van een nieuw orgel,  

 met aantekeningen omtrent de betaling, 

 1804-1805.  1 katern  

 

125. Akte waarbij de aartsbisschop toestemming verleent tot het maken van een  

 kruiswegstatie in de kapel van de zusters, 

 1890.   1 stuk 

  

126. Voorwaarden voor de verpachting van zitplaatsen, 

 [ca. 1940].  1 stuk 

 

127. Stukken betreffende de aanschaf van een nieuw orgel en het veranderen van de  

 koorplaats, 

 1990-1998.  1 pak 

  d) Effecten en geldleningen  

 

128A-B. Aandelen en coupons,  

 1857-1938.  2 pakken 

 

129. Inventarissen van waardepapieren, effecten en schulden, 

 1911, 1918, 1935 en 1938.  1 omslag 
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130. Akten van schuldbekentenis van geldleningen aan en door het kerkbestuur, 

 1918-1980.  1 pak 

 

131-133. Registers van inschrijvingen en aflossing van geldleningen en hypotheken, 

 1924-1960.  3 delen 

  

 131. 1924-1938; 

 132. 1937-1957; 

 133. 1957-1960. 

  e) Fundaties, testamenten en fondsen 
 

134. Legaat van 4 gulden voor het lezen van 4 missen uit de nalatenschap van Nic. van  

 Stekelenburg,  meester chirurgijn te Montfoort, met retroakte  tot aankoop van een  

 morgen uiterdijk land tussen de IJssel en de IJsseldijk onder Willeskop en Kort- 

 Heeswijk, 1731, 

 1742.   1 charter 

 

135. Testamenten met legaten en fundaties voor de kerk, 

 1887-1995.  1 pak 

  

 N.B. Nalatenschappen van: 
 - Pastoor Adrianus Kortland, 1866 

 -Wed. J. Oostrum, 1887 

 -Mej. J. van Vliet, 1889 

 -Cornelia Catharina van Jaarsveld, 1891 

 -Elisabeth Godrie, 1892 

 -Alida van den Berg, 1899 

 -Clasina Veldhuizen, wed. Pieter Blankesteijn, 1901 

 -Sophia Catharina van der Lee,wed. P.J.E. Wilken, 1901 

 -Cecilia van de Poll, 1901 

 -Antonia Kwint, 1902   

 -Christina Maria Friedeman, 1903 

 -Johanna van Vegten, wed. W. Vermeulen, 1904 

 -Catharina Theodora de Wit, wed. Anthonie van Dijk, 1909-1921 

 -Jan Middelweerd,1912 

 -Jacobus Ram, 1916 

 -F.H. van Nimwegen en zijn vrouw Maria Clara Anthonia Rietveld, 1921 

 -Willem Spruit, 1921 

 -Wijnand van Dijk, 1935 

 - A.A. van den Engel, 1995 

136. Testamenten met legaten en fundaties voor zowel het kerk- als het armbestuur, 

 1864-1959.  1 pak 

  

 N.B. Nalatenschappen van: 
 

  -Arie Agtersloot en Cornelia van IJzendoorn, 1781  

  -Johanna en Helena Bijleveld, 1830, met retroakta 1752-1808 

  - Catharina de Jong, wed. Anthonie Merks, 1871 en 1875, 1879 

  - Joanna Vreeswijk, 1873, 1886 

  -Johanna van Leur, 1874 

  -Gerrigje van Es, 1874 

  - Wilhelmus Vreeswijk,  1882-1886, met retroakte 1801; 

  - Johannes Wilhelmus van den Berg, 1893, 1903-1904 

  - Johanna de Jong, 1894,  

  - Johanna van Wijk, wed. H.J  de Groot 1896 

  - Wilhelmus Limburg, 1897 
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  - Cornelis Vreeswijk, 1901, 1906 

  - Hendrika Terweij, wed. Adrianus van Zuilen1901, 1904 

  - Agatha Hermina Hogenboom, 1901 

  - Agatha Anna van den Berg, 1904, 1906 

  - Gijsberta Vergeer, 1907 

  - Willem van den Berg, 1908,1913 

  - Johannes Kunneke e.v. Geertruida. van Wijk, 1909 met retroakta, 1861,1866 

  -Petrus Hendrikus Pel, 1924, met retroakta, 1903-1921 

 

137. Staat van fundaties in de kerk,  gesticht in de periode 1881-1906, 

 z.j.   1 stuk 

 

138. Register van fundaties, gedeponeerde gelden en leningen ‘geplaatst op de kerk’, 
 1955-1970.  1 deel 

 

139. Akten van schenking  door parochianen van jaarlijkse geldbedragen, 

 1998.   2 katernen 

5.  Financiën 

  a) Jaarstukken 

 

140. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven van de Kerkekas van de parochie, 

 1881-1883, 1918-1942 en 1944-1956. 1 pak 

 

141. Begrotingen, 

 1957-1959, 1964-1966 en 1974-1998. 1 pak 

 

142-144.  Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de kerkmeesters, 

 1729-1743 en 1762-1805. 3 delen 

 

 142. 1729-1733; 

 143. 1734-1743; 

 144. 1762-1805. 

   

145. Rekeningen en verantwoording van ontvangsten en uitgaven door de  

 penningmeester van de Kerkekas, 

 1881-1883, 1916-1920, 1922-1938, 1942, 1944-1949, 1952-1956 en z.j. 1 pak 

 

146-149. Rekeningen en verantwoording door de accountant,  

 1974-2009.  4 pakken 

 

 146. 1974-1984; 

 147. 1985-1993 en 1995, 1998; 

 148. 1999, 2000 en 2005;  

 149. 2006-2009. 2 pakken 

 

150. Bijlagen bij de rekening,  

 1706, 1796, 1821, 1823 en 1824. 1 omslag 

  

151-152.  “Balans, baten- en lastenrekeningen”,  
 1939-1973.  2 pakken 

  

 151. 1939-1953; 

 152. 1954-1973. 
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  b) Boekhouding  

 

153-163. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 

 1809-1976.  10 delen en 1 omslag 

  

 153. 1809, 1816-1818; 1 omslag  

 154.  1842-1880;  

 155. 1886-1913; 

 156. 1913-1922;     

 157. 1923-1927;  

 158. 1928-1949;   

 159. 1949-1964; 

 160. 1964-1969; 

 161. 1969-1971;  

 162. 1972-1973;  

 163. 1974-1976.   

 

164. ‘Begraafregister’, register van inkomsten uit het begraven op het nieuwe kerkhof, 

 1821-1833.  1 omslag 

  

165-166. Registers van opgedragen misintenties, 

 1950-[ca. 1976].  2 delen 

  

 165. 1950-[ca. 1970]; 

 166. 1968-[ca. 1976]. 

 

167. Register van het betaalde zitplaatsengeld, 

 1952-1954.  1 deel 

 

168.  Balansen en rekening-courantoverzichten,  

 1993-1997.  1 omslag 

  c) Overige financiële bescheiden 
 

169. Staten van aangeslagen lidmaten, zowel binnen de stad als in de buitenwijken, om bij  

 te dragen in de aflossing van de schulden van de Kerk,  

 1816.    2 katernen 

 

170. Kasboek van ontvangsten en uitgaven uit de collecten ten behoeve van een nieuw  

 altaar, 

 1842-1864.  1 katern 

 

171. Register van ontvangsten uit de wekelijkse collecte in de stad en van een  

 maandelijkse collecte in Linschoten, ten behoeve van de bouw van een nieuwe  

 kerk, 

 1857-1863.  1 katern en 1 stuk 

6.  Personeel in dienstbetrekking  

 

172. Instructie voor de koster van de kerk,  

 1889.   1 stuk 

 

173. Instructie voor en besluit tot aanstelling van A.W. Stolker tot opzichter over de  

 bebouwde eigendommen van het kerk- en armbestuur, 
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 1918.   2 stukken 

 

174. Stukken betreffende het pastoraat en catechese en benoeming van pastorale  

 medewerkers, 

 1976-1992.  1 omslag 

7.  Bemoeienis met verenigingen binnen de parochie 

 

175. Naam- en adreslijsten van bestuurs- verenigingsleden, misdienaars en collectanten, 

 [ca. 1975-1995]. 1 omslag 

 

176. Stukken betreffende koren en organisten, 

 1987-1994.  1 omslag 

8.  Bemoeienis met instellingen buiten de parochie  

   

177. Stukken betreffende de samenwerking met de Gereformeerde Kerk Linschoten en de  

 huur en het gebruik van een gedeelte van hun kerkgebouw, 

 1978-1980 en 1988-1989. 1 omslag 

 

178.  Notulen van het Dekenaal Overleg, met taakomschrijving van de Dekenale  

 Stuurgroep Montfoort, 

 1982-1985.  1 omslag 

 

179. Notulen van het Oecumenisch Beraad Montfoort, 

 1988-1997.  1 pak 

  

180. Stukken betreffende het Dekenaal Liturgisch beraad, 

 1989-1990.  1 omslag 

9.  Onderwijs  

  a)  Bestuur van de scholen algemeen 

 

181. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de pastoor en het  

 kerkbestuur betreffende het onderwijs, 

 [ca. 1728] en 1826-1956. 1 omslag 

 

182. Ingekomen stukken bij het armbestuur betreffende het onderwijs aan armen,  

 1825-1829.  1 omslag 

 

183-185. Notulen van vergaderingen van het bestuur en jaarverslagen van de oudervereniging,  

 ook van gecombineerde  vergaderingen met onderwijzend personeel en van ouders   

 met de Stichting Rooms-Katholiek Onderwijs,  

 1970-1975.   3 delen 

 

 183. 1970-1971; 

 184. 1972-1973; 

 185. 1973-1975. 

 

186. Besluit van de Stichting Rooms-Katholiek Onderwijs tot opname van het archief van 

de  St. Carolusschool in het kerkelijk archief, kopie, 

 1979.   1 stuk 
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  b) Lager onderwijs 

  * Financiën 

 

187. Rekeningen en verantwoording van ontvangsten en uitgaven door de  

 penningmeester van het schoolbestuur voor de jongensschool voor lager onderwijs  

 aan de Schoolstraat en de meisjesschool voor lager onderwijs aan de Achterdijk, 

 1936-1938 en 1962. 1 omslag  

       

188.  Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de St. Carolusschool voor  

  meisjes, 

 1961-1963.  1 omslag 

 

189. Kas- en giroboek van ontvangsten en uitgaven op grond van Art. 101, ten behoeve  

 van de St. Carolusschool, 

 1962-1963.  2 katernen 

  * Personeel 

 

190. Overeenkomsten met de zusters Franciscanessen te Roosendaal en met de  

 Congregatie der zusters der Liefde, Dochters van Maria en Jozef te ’s-Hertogenbosch  

 tot het geven van lager onderwijs, handwerkonderwijs aan meisjes  en  

 bewaarschoolonderwijs, 

 1885-1940.   1 omslag 
 

191. ‘Stamboek’, register van het onderwijzend personeel aan de meisjesschool voor lager  

 onderwijs aan de Achterdijk, 

 1923-[ca. 1951]. 1 deel 

  * Inrichting van het onderwijs 

 

192. Alfabetisch register van leerlingen aan de St. Carolusschool  voor meisjes, 

 1948-[ca. 1964]. 2 delen 

 

193. Alfabetisch register van leerlingen aan de St. Carolusschool voor jongens en meisjes, 

 1961-[ca. 1974]. 1 deel 

  *  Gebouwen 

 

--. Akte van aankoop van de gemeente Montfoort van het schoolgebouw met  

 onderwijzerswoning, erf, speelplaats en tuin aan de Vrouwenhuisstraat –  

 Schoolstraat,  

 1911.   1 katern 

 N.B. Zie inv.nr. 119I. 

 

194. Staten van uitbetaalde lonen, de werkzaamheden en verrekening van  de verbouwing  

 van de jongensschool, 

 1927-1928.  1 omslag 

 

195. Ingekomen en minuten van verzonden stukken betreffende de bouw van een  

 kleuterschool, 

 1952-1957.  1 omslag 

 

196. Stukken betreffende de bouw van een kleuterschool en de uitbreiding van de  
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 meisjesschool voor lager onderwijs,  

 1954-1957.  1 omslag 

  c) Voortgezet onderwijs (Maria Reginaschool) 

 

N.B. Vanaf 1-9-1961 werden de VGLO klassen van de St. Carolusschool zelfstandig en gingen  

deze verder als zelfstandige meisjesschool onder de naam Maria Regina, gevestigd aan het 

Kerkplein. 

 

197. Formulieren betreffende het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs aan de Maria  

 Reginaschool, ingevuld ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 

 1961-1968.  1 omslag 

 

198. Stukken betreffende de bouw van een spreekkamer aan de Maria Reginaschool, met  

 bestek en bouwtekeningen, 

 1961.   1 omslag 

 

199. Lesroosters voor de schooljaren 1961-1969, 

 1961-1966.  1 omslag 

 

200. Register van het personeel, 

 1961-1968.  1 deel 

 

201. Register en naamlijst van leerlingen aan de Maria Reginaschool, 

 1961-1965.  1 deel en 1 stuk 

 

202. Journaals en kasboek van uitgaven voor leermiddelen, 

 1964- 1967.  2 katernen 

 

203. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van het bestuur, 

 1964-1969.  1 omslag 

 

204. Beknopte verslagen van schoolvergaderingen,  

 1965-1967.  1 katern 

 

205. Begroting van ontvangsten en uitgaven, 

 1967.   1 stuk 

III. ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR, VANAF 1967 DE     

PAROCHIELE  CARITAS INSTELLING (PCI)  

A. Stukken van algemene aard 
 

206-207. Notulen van vergaderingen van het armbestuur, 

 1855 en 1933-1976. 1 deel en 1 omslag 

   

 206. 1855;  1 omslag 

 207. 1933-1961 en 1964, tevens van gecombineerde vergaderingen met het  

  kerkbestuur; 1 deel 

 

208-209. Notulen van vergaderingen van de PCI, 

 1969-2004 en 2006-2011. 

 

 208. 1969-1999. 1 pak 
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 209. 2000-2004 en  2006-2011. 1 pak 

 

210. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van het armbestuur, 

 1784-1888.  1 omslag 

 

211-212. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de PCI, geordend op  

 onderwerp, 

 1969-2002 en 2008-2011. 1 pak 

  

 211. 1969-2002; 1 pak 

 212. 2008-2011. 1 omslag 

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

1.  Oprichting en organisatie 

 

213. Stukken betreffende de instellingen van weldadigheid en bepalingen omtrent hun   

 werkwijze,  

 1828-1830.  1 omslag 

 

214. Stukken betreffende de samenstelling van het Armbestuur en de benoeming en het  

 aftreden van bestuursleden, 

 1840, 1855-1936, 1967-1994 en 2007-2011. 1 omslag 

 

215. Reglement en stukken betreffende het bestaansrecht van het rooms-katholiek  

 armbestuur van Linschoten en de fusie met Montfoort, 

 1855-1857 en 1906-1907. 1 omslag 

  

216. Formulieren ingevuld ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek,  

 betreffende de R.K. instellingen van weldadigheid,  

 1942-1963.  1 omslag 

 

217. Stukken betreffende de contacten met de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in   

 het Aartsbisdom Utrecht, 

 1978-1997.  1 omslag 

 

218. Stukken betreffende de diaconale beleidsvorming,  

 1996-2003.  1 omslag 

2. Bedeling en verzorging van armen  

 

219. Ingekomen stukken betreffende de bedeling van armen en bedelaars,  

 1825-1855.  1 omslag 

 

220. Overeenkomst van  geldlening van J. Hoogenboom aan armmeester A. Kortland  

 groot ƒ654,- met een obligatie voor de armen, 

 1831-1832.  3 stukken 

 

221. Proces-verbaal van de oorsprong van het ‘fonds Van Dam te Montfoort’ een  
 algemeen armenfonds opgericht door H.H. van Dam in 1855 ten behoeve van een  

 jaarlijkse bedeling op 26 december,  

 1864.   1 katern 
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3. Financiën 

 

222. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, 

 1920-1925, 1928 en 1930-1936. 1 omslag 

 

223-227. Rekeningen en verantwoording van ontvangsten en uitgaven,  

 vanaf 1967 de PCI, 

 1842-1856 en 1901-1942 en 1964-2003, met hiaten. 1 omslag, 1 deel en 3 pakken 

  

 223. 1842-1864; 1 deel 

 224. 1854-1856; 1 omslag 

 225. 1901-1942; 1 pak 

 226. 1964-1989, met hiaten; 1 pak 

 227. 1990-2010.  1 pak  

 

228. Bijlagen bij de rekening, 

 1825-1849.  1 omslag 

  

229. Staatje van de aflossing van leningen door het kerkbestuur van het Armbestuur, 

 1847.   1 stuk 

 

230. Registers van de inschrijving en aflossing van geldleningen en hypotheken, 

 [ca. 1905-1960]. 2 delen 

 

231-232. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 

 1947-1969.  2 delen 

 

 231. 1947-1956; 

 232. 1956-1969. 

 

233. Bank- en giroboek van ontvangsten en uitgaven, 

 1951-1969.  1 deel 

 

234. Grootboekrekeningen van de PCI, 

 2000-2001.  1 pak 

4. Beheer van vermogen 

  a) Eigendommen 
 

235. Akten van aan- en verkoop en verhuur door of aan het armbestuur en de PCI, 

 1784-2002.  4 charters en 18 omslagen 

 N.B. Zie bijlage III. 

  

--. Inventarissen van roerende en onroerende goederen van de kerk en het Armbestuur,  

 1838-1937.  1 omslag 

 N.B. Zie inv.nr. 96. 

 

236. Inventarissen van eigendommen van het armbestuur, 

 [ca. 1900] en 1936-1937. 1 omslag 

  b) Legaten, schenkingen en fundaties 

 

237-238. Testamenten met legaten en fundaties voor het armbestuur en/of het St.  

 Anthoniusgesticht en  stukken betreffende de afwikkeling hiervan, 

 1874-1954.  2 omslagen 
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 237.  1874-1903; 

 238.  1907-1954.  

  

 N.B. Nalatenschappen van: 

  - Johanna van Leur, 1874, 1885 

  - Antonia van Dijk, 1883 

  - wed. J. Oostrum, 1887 

  - mej. Van Vliet, 1889 

  - Leendert van den Berg, 1891, 1896 

  - Gerdina van den Houdijk,1893 

  - pastoor Vesters, 1894 

  - Leonardus van den Berg, 1896 

  - Jansje Limburg, 1897 

  - Jan Benschop, 1903 

  - Cornelis Pauw, 1907  

  - Margaretha Hoogenboom, 1909 

  - Hugo Blom, 1917 

  - Joanna Christina van Vuuren, 1923, 1927, 1930 

  - Joannes Goes, 1930 

  - Elisabeth van Dam, 1930 

  - Maria Gerarda Voeth, 1951-1954 

  

--. Testamenten met legaten en fundaties voor zowel de kerk als het armbestuur, 

 N.B. Zie inv.nr. 167cc.  

  c) Geldleningen 

 

239. Akten van schuldbekentenis door en ten behoeve van het Armbestuur, 

 1831, 1884, 1907, 1935 en 1949. 1 omslag 

 

240. Stukken betreffende de inschrijving in en uitbetaling van rente uit het Grootboek  

 van Nationale Schuld, 

 1937.   1 omslag 

IV.   STICHTING SPAARKAS SINT JOSEPH 
 N.B. deze stichting is een voortzetting en verzelfstandiging van de spaarbank Stichting  Spaarkas St.  

 Joseph die reeds jaren onder de rooms-katholieke Vereeniging St. Joseph ressorteerde. Doel was het  

 bevorderen van de spaarzin te Montfoort en omgeving. Deze Spaarkas St. Joseph werd ook wel als een  

 onderdeel van de te Montfoort gevestigde Jongelingsvereeniging St. Joseph beschouwd. 

 

241. Balansen van ontvangsten en uitgaven van de Spaarkas, 

 1937-1951.  1 deel 

 

242. Akte van oprichting van de spaarbank ‘Stichting Spaarkas St. Joseph’,  

 1961.   1 katern 

 

243. Stukken betreffende de exploitatie van de Spaarkas, met balansen en jaarrekeningen, 

 1961-1974.  1 omslag 

 

244. Notulen van vergaderingen, 

 1961-1963.  1 omslag 
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245. Stukken betreffende de onroerende goederen in eigendom van de Stichting  

 Spaarkas, bestaande uit een (onbewoonbaar verklaarde) woning Achterstraat 15 te  

 Montfoort en percelen land te Heeswijk, met retroakta, 1899 en 1905, 

 1962-1963.  1 omslag 

 

246. Stukken betreffende de aan- en verkoop van het pand Margrietstraat 16 en het  

 rechtsgeding inzake de uitzetting van een kraker, 

 1970-1971 en 1977. 1 omslag 

 

247. Benoemingsbrief van secretaris penningmeester G. Th. van Kempen en verklaring van  

 overdracht van de gehele financiële administratie aan het Kerkbestuur,   

 1970 en 1982.  2 stukken 

V.  ARCHIEF VAN HET SINT ANTHONIUSGESTICHT 
 

--. Testamenten met legaten en fundaties voor het armbestuur en/of het St.  

 Anthoniusgesticht, 

 1883-1954.  2 omslagen 

 N.B. Zie inv.nr. 237-238. 

 

--. Begroting voor werkzaamheden aan de kerk en het St. Anthoniusgesticht, met akte  

 van aanbesteding, 

 1908.   3 stukken 

 N.B. Zie inv.nr. 106. 

 

-- Akte van de aankoop van een boomgaard, schuurtje en weg aan de Hofdijk en  

 Mastwijkerdijk te Linschoten, 

 1912.   1 katern 

 N.B. Zie inv.nr. 235. 

 

248. Balansen en accountantsrapporten van de jaarrekening, met hiaten, 

 1930-1958.  1 omslag 

 

249. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, 

 1918-1959.  1 omslag  

 

250. Akten van schuldbekentenis door het St. Anthoniusgesticht, 

 1939-1965.  1 omslag 

 

251. Stukken betreffende de Stichting Rooms-Katholieke Bejaardenzorg, 

 1968-1993.  1 pak 

VI.  ARCHIEF STICHTING VERENIGINGSGEBOUW SINT JOSEPH  
 

252. Stukken betreffende het verenigingsgebouw St. Joseph, met akten waarbij dit pand  

 in eigendom verkregen wordt, met retroakten 1834-1879 en 1897. 

 1885 en 1968-1984. 1 omslag 

  

253. Akte van aankoop door de Jongelingsvereniging St. Joseph van twee akkers  

 bouwland te Heeswijk van D.J. van Frankenhuysen, met retroakte 1899,  

 1905.   2 katernen 
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254. Akten van hypotheek ten laste van G. Wensing en A. Kruishaar ten behoeve van de  

 Jongelingsvereeniging St. Joseph op hun panden aan de Hoogstraat,  

 1905-1906.  2 katernen 

 

255-256. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van de St. Josephstichting, 

 1952-1964.  2 delen 

 255. 1952-1959; 

 256. 1960-1964. 

 

257.  Exploitatierekeningen van parochiehuis St. Joseph, 

 1976-1979.  1 omslag 

VII.  ARCHIEVEN VAN BROEDERSCHAPPEN 
 

258. Stukken betreffende de  oprichting van verschillende broederschappen,, 

 1814, 1840-1899. 1 omslag 

  

259. Stukken betreffende de broederschap van de Heilige Geest, 

 1835-1836.  1 omslag 

  

260. Verordeningen voor de levende Rozenkrans, Apostolaat des gebeds en de  

 Aartsbroederschap van het heilig hart van Jezus, 

 1880.   1 katern  

 

261. Statuten en diploma van het Apostolaat van het gebed, met een privilege voor lokale  

 afdelingen, 

 [ca. 1890], 1896 en 1899. 3 stukken 

VIII. PERSOONLIJKE STUKKEN AFKOMSTIG VAN 

PAROCHIEGEESTELIJKEN 
 

262. Arbeidsvoorwaarden voor de nieuw benoemde pastoors Johannes de Reeder,  

 Matthias Laurentius Morsland en Godefridus Ram, 

 1693,  1721 en [ca. 1724]. 1 omslag 

 

263. Akte van verhuur door de gemeente Montfoort aan pastoor Koppers van een stukje  

 grond gelegen achter de pastorietuin, 

 1822   1 stuk 

 

264. Preken,  

 1859-1902.  1 pak 

 

265. Rekening en verantwoording over de nalatenschap van pastoor L. Vesters, 

 1895.   1 stuk 

 

266. Stukken betreffende pastoor C.M.J. Spaan, 

 1904, 1906, 1934, 1959 en 1976-1977. 1 omslag 

 N.B. Zie ook documentatie. 
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IX.  DOCUMENTATIE 
 

A.  Kerk- en infobladen 
 

267-269. “Animo”, parochiaal kerkblad, 
 1954-1965.  3 pakken  

 

 267. 1954-1957; 

 268. 1958-1961; 

 269. 1962-1965.  

 

270 Parochiaal kerkblad,  

 1969-1976.  1 pak 

 

271. “Rondom”, parochieblad voor Montfoort Linschoten, 

 1977-1982.  1 pak 

 

272.  “Rondom de dagkapel”, speciale uitgave van “Rondom” over de bouw van de nieuwe  

 dagkapel, 

 1978.   1 stuk 

 

273. Algemene informatieblaadjes over de parochie en haar activiteiten, met naam- en  

 adreslijsten, 

 [ca. 1970]-1998. 1 omslag 

B.  Foto’s en prenten 
 

274. Plattegrond van Montfoort, reproductie van de kaart van Jacob van Deventer uit ca.  

 1560,  ingekleurd, 

 z.j.   1 stuk 

 

275. Bidprentjes en gedenkprentjes, kaartjes met gebeden en stichtelijke spreuken, 

 [ca. 1596], 1827, 1929-1982 en z.j. 1 omslag 

 

276. Foto’s en fotoalbum van de begrafenis van kapelaan Hermanus Bernardus  

 Rouwhorst, 

 [ca. 1935].  1 band 

 

277. Portretfoto van pastoor Spaan door M.A.J. Bommel,  

 1939.    1 omslag 

 

278. Fotoalbum t.h.a. de viering van 50 jaar parochiekerk, 

 1975.   1 band 

 

279. Fotoalbum van diverse gebeurtenissen, zoals kinderdiensten, dopen en het afscheid  

 van pastoor Derx, 

 [ca. 1976]-1987. 1 band 

 

280. Foto’s van de priesterwijding van Mattie Jeukens, 

 1988.   1 omslag 

 

281. Foto’s van schilderwerkzaamheden in de kerk, 
 1990.   1 omslag  

 



R.K. Johannes de Doperparochie Montfoort (M087)  - 21-  

 

 
 
 

282. Foto’s van het St. Ceciliakoor en van het 25-jarig jubileum van ‘rouw en trouwkoor’  
 Cantemus, 

 1992.   1 omslag 

 

283. Fotoalbum afscheid van pastor Mattie Jeukens, 

 1993.   1 band/deel 

 

C.   Kranten en boeken 
 

284. Gedenkalbum van het 27e internationaal eucharistisch congres gehouden te  

 Amsterdam, 

 1924.   1 deel 

 

285. Algemeen Reglement 1855 voor de parochiale armbesturen in het Aartsbisdom van  

 Utrecht, 

 1924.   1 katern 

 

286. “Uit het leven van een Jood”, door Juda. Uitgave van het Geert Groote  
 Genootschap, nr. 95, 1925. 1 katern 

 

287. Levensbeschrijving van Joannes Bosco 1815-1888, gedrukt, 

 1929.   1 katern 

 

288. Heijden, L.J. van der, ‘Twee Dachau martelaren’, over J.Y. Galama en M.A. van  

 Rooijen,  

 1950.   1 deel 

 

289. Regionale en landelijke publicaties met daarin artikelen over de parochie Montfoort, 

 [ca. 1960] en 1976-1985 en z.j. 1 pak 

 

290. Krantenknipsels, 

 1966-1989.  1 omslag 

 

291. “Motu proprio ‘Matrimonia mixta’ van paus Paulus VI”,  richtlijnen voor het  

 gemengde huwelijk, uitgave in opdracht van de Bisschoppen verzorgd door de actie  

 “voor God”, 
 1970.   1 katern 

 

292. Algemeen reglement voor het parochiebestuur, algemeen, niet ondertekend, 

 1976 en 1983.   2 katernen 

 

293. “Levensschets van Pastoor C.M.J. Spaan”, uitgegeven ter gelegenheid van de opening  
 van de dagkapel “De Kleine Johannes”, 
 1977.   1 katern 

 

294.  “Kontakt”, knipselkranten voor missionarissen, met hiaten, 

 1977-1979.  1 pak 

  

295. ‘De parochie als gemeenschap van Werkgroepen, rapport van een kwantitatief  
 onderzoek naar de werkgroepen op parochieen en dekenaal nivo in het aartsbisdom  

 Utrecht’, door N.J. M. Derksen, 

 [ca. 1986].  1 deel 
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296. ‘Solidariteitsdoeken’, uitgave met beschrijvingen en afbeeldingen van doeken die  

 door de parochie en werkgroepen gemaakt en gebruikt worden, in tweevoud, 

 1993.   1 deel  

D.  Overig 
 

297.  Genealogische aantekeningen van de families Groenewoud over 1738-1779 en  

  Vosmeer over 1670-1753, door pastoor Koppers, 

 1822.   1 stuk 

 

298. Indulgenze Perpetue, (vergunning tot verstrekken van ) aflaat, gedrukt, 

 1873.   1 stuk 

 

299. Necrologium van Montfoort, door het provinciaal Archief van Utrecht, 

 [ca. 1900].  1 katern 

 

300. Notitie over het ontstaan en grensbeschrijving van de parochie, vastgesteld in 1855, 

 [ca. 1900].  1 stuk 

 

301. Beschrijving van kerken in het Dekenaat Montfoort, gedrukt, 

 [ca. 1910].   1 katern 

 

302. Stukken betreffende jubilea en/of afscheid van pastoors en andere functionarissen, 

 1921-1999.  1 omslag 

 

 - Programmaboekje van het 50-jarig kloosterjubileum van zuster Odulfa, 

 1921.    

 - Stukken betreffende de viering van verschillende jubilea van Pastoor Spaan, 

 1924, 1939, 1949 en 1954.  

 - Jubileumschrift voor het 25-jarig priesterfeest van Pastoor Kok te Doornenburg, 

 1956.    

 N.B. Hij was pastoor van Montfoort van 1959-1968 (nadat C.M.J. Spaan was  

 overleden) en kwam van Doornenburg. 

 - Programma voor de viering van het 40-jarig jubileum van organist J. van  

 Wijngaarden, 1973   

 - Uitnodiging afscheid pastoor F.A.E.M. de Bruijn, 1990  

 - Programmaboekje Sint Jansfeest afscheid pastor Harry Bloo, 1999  

  

303.  Register van aantekeningen betreffende de geschiedenis van de parochie en   

 naamlijsten van pastoors, vanaf ca. 1907, 

 [ca. 1970].  1 deel 

 

304. Levensbeschrijving van missionaris A.A. Rutges, geb. 1908, 

 1977.   1 stuk 

 

305. Brieven, toespraken en Encycliek ‘Redemptor Hominis’ van Paus Joh. Paulus II,  
 gepubliceerd in onder meer ‘Archief van de kerken’, 
 1978-1979.  3 katernen 
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X. STUKKEN WAARVAN DE RELATIE MET HET ARCHIEF (NOG) 

NIET GEBLEKEN IS 
 
 

306a-s Akten van verkoop, aankoop en verhuur van onroerend goed t.b.v. kerkelijke  

 doeleinden, maar waarvan het verband tot op heden niet gebleken is, met  

 retroakta,   

 1663-1907.  9 charters en 11 omslagen 

 N.B. Zie bijlage IV. 

 

307. Akte van boedelscheiding van Dirk Denecamp, wed. Martijntje van Angeren en zijn  

 schoonmoeder Josina Aarts, wed. van Hendrik van Angeren, 

 1796.   1 katern 

 

308.  Reglement voor het St. Josephsgilde 1604, en ordonnantie voor het kleermakersgilde  

  ca. 1642, oorspronkelijk afgegeven door de burggraaf/burggravin, afschriften,  

 [ca. 1900].  2 stukken 

 

309. Akten van testament van Arie Kruishaar en zijn vrouw Johanna van Zeelt, kopieën 

 1909.   2 katernen 

 

310. Akten van verhuur door G. Spithoven te Montfoort van zijn hofstede ‘Zeldzaam’ met  
 bijbehorende gronden, gelegen te Schalkwijk, met retroakta 1904-1913, 

 1915, 1919 en 1921. 1 omslag 
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BIJLAGEN 
 

BIJLAGE I  

Inventarisnummer 119. Akten van aan-, verkoop of verhuur door en ten behoeve van het kerkbestuur. 

Inv.nr. Omschrijving Partij Kad. Nr. Periode Opm 

119A. Aankoop van een huis en erf in de Hofstraat tussen de Borggrafte en 

de Oude Boomgaard(straat), met retroakten, 1706, 1708 en 1709. 

Dirk Jacobsz van der Weijde als gemachtigde van 

het kerkbestuur 

 1710 2 charters en 2 

stukken 

119B. 

 

 

Aankoop huis met bijgebouwen en tuin aan de westzijde van de 

Hoogstraat met percelen stadsgrond in erfpacht. En een huis met 

grond aan de oostzijde van de Hoogstraat.  

Hoogheemraadschap van de Zuid-IJsseldijk A.196, 198, 614, 524-625, 

664, 672 en 673. A.451 

1857 In slechte 

staat 

119C. Verkoop perceel land te Achthoven en waarvan de opbrengst t.b.v. de 

armen is, 1824, met verklaring over de aflossing. 

Wed. van Laer te Zeist  1857 1 omslag, in 

zeer slechte 

staat 

119D. 

 

Verkoop grond aan het Kerkhof. Johannes Bouwman A.1155 1881  

119E. 

 

Ruiling van een perceel grond genaamd ‘het Klouwwerk’ tegen een 
strook grond aan de Achterdijk. 

Gemeente Montfoort A.930 en A.363, 667 1889  

119F. 

 

Verhuur bleekveld naast het schoolplein. Cornelia en Adriana Bouwman  Ca. 1900  

119G. 

 

Ruiling van een perceel grond aan de Hoogstraat. F.G.M.N. Verheijden A.1425 en A.1427 1905  

119H. Aankoop van twee huizen aan het Kerkhof wijk B164 en 165, met 

retroakte 1904.  

Alida Bouwman, wed. C.G. Vreeswijk A.1255-1256  1908  

119I. Aankoop schoolgebouw met onderwijzerswoning, erf, speelplaats en 

tuin aan de Vrouwenhuisstraat – Schoolstraat. 

Gemeente Montfoort A.1253 1911  

119J. 

 

Huur van het pad Om ’t Wedde naar de Achterdijk voor 30 jaar. Gemeente Montfoort A.1961 1925  

119K. 

 

Ruiling percelen grond (terrein pastorie Hoogstraat 80). Gemeente Montfoort A.1818 en A.883 (later 

A.2020 en 2022) 

1925-1926  

119L. 

 

Verhuur huis met erf en plaats aan de Heiliglevenstraat wijk B49. Andreas en Henricus van Kuik A.442  1926  

119M. 

 

Verhuur vml. R.K. begraafplaats buiten de WIlleskopperpoort Marinus de Jong  1931  

119N. 

 

Aankoop woning met smederij Om ’t Wedde grenzend aan het 
Kerkplein. 

Theodora Wilhelmina Boumans A.440 1933, 1958  
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119O. 

 

Verhuur bouwmanswoning op Heeswijk. Johannes Oostrum Linschoten G.345-352 en 

468 

1934  

119P. Verkoop woonhuis en erf Om ’t Wedde 1. Arnoud van der Leede A.1584 1970  

119Q. Verkoop percelen grond t.b.v. verbetering van de weg Oudewater – De 

Meern. 

Provincie Utrecht Montfoort A.2721 en 

Linschoten G.1186 

1973-1974  

119R. Verkoop percelen grond vml. MSV terrein, met retroakte 1925. Gemeente Montfoort A.654 en 1333 1973-1974  

119S. Verkoop Keizerstraat 19 (verkregen uit nalatenschap Johan Erkemeij). C.G. Dolderman A.2422 1975-1976 1 omslag 

119T. 

 

Ruiling van percelen grond nabij Om ’t Wedde. Gemeente Montfoort A.3469 en2707 tegen  

A.1688 en 3404 

1984  

119U. 

 

Verkoop bouwterrein aan de IJsselkade. Petrus Joh. Maria Rutges A.3744 1986-1987  

  
 

BIJLAGE II 

 

Inventarisnummer 122. Akten van aan-, verkoop en verhuur van onroerend goed waarbij zowel kerk- als armbestuur partij zijn. 

 

Inv.nr. Omschrijving Partijen Kad. Nr. Periode Opm. 

122A. Aanvaarding huis met tuin aan de Manhuisstraat, met retroakta 1867-1881. Wijlen Jan van der Weijden A.1080-

1081(voorheen 

258) en 803  

1887 1 omslag 

122B. Verpachting van diverse percelen wei- en bouwland te Heeswijk. Diversen  1956 en 

1965 

2 katernen  

122C. Verkoop percelen grond met een daarop staande schuur en dijk op de 

Hogewaard met retroakta 1925-1959, uit de nalatenschap van Willem Kemp. 

Gemeente Montfoort A.99, 653 en 

1521 en 1526 

1965-1966 1 omslag 

122D. Verkoop van percelen land te Heeswijk, waaronder boomgaard ‘de Steiger’,  
uit de nalatenschap van Gijsbert van den Houdijk, met retroakta 1887-1920 

en 1961.  

Gemeente Montfoort Linschoten kad. 

G.330-337 en 

340-344 (later 

G.860 en 942) 

1968 1 omslag 

122E. Verkoop pand Heeswijk 20. Johannes Maria de Beus en G.C.T. Looman B.858 1993 1 omslag 
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BIJLAGE III 

Inventarisnummer 235. Akten van aan-, verkoop of verhuur door en ten behoeve van het Armbestuur of de PCI. 

Inv.nr. Omschrijving Partij Kad. Nr. Periode Opm 

235A. Akten van transport betreffende het pand op de hoek Keizerstraat – 

Peperstraat. 

Roeloff van de Poll en Geertruida 

Ruijters 

 1784-1786, 1798 

en 1828-1829 

2 Charters en 1 omslag. 

Er is geen koopakte 

door het armbestuur 

van dit pand, maar op 

een van de stukken 

staat een  

aantekening dat dit 

pand tot het armbestuur 

behoord heeft. 

 

235B. Processen-verbaal  van de verpachting van land onder Montfoort, 

Willeskop en Linschoten. 

Diversen diversen 1854-1887 en 

1928-1956 

1 pak, deels in zeer 

slechte staat. 

235C. Akte van afgifte in erfpacht van een perceel grond te Montfoort, met 

beschikking. 

L. Pel A.763 1864 en 1866 2 stukken 

235D. Stukken betreffende de aankoop,  verhuur en verkoop van Villa Buitenlust 

buiten de IJsselpoort wijk A.286, met retroakta, 1864-1888. 

 

J. SImonsz. Jr 

 

A.997-1000 

 

1899 en 1905 1 omslag in zeer slechte 

staat 

235E. Akte van ruiling waarbij een perceel bouwland buiten de 

Willeskopperpoort wordt verkregen, met retroakta 1727-1886 (ch.1016, 

1022). 

Cornelis Oskam A.78 en 78bis 1899 2 charters met zegel en 

1 omslag 

235F. Aankoop woning Koude Hoek, aan het einde van de Manhuisstraat, met 

retroakte 1889. 

Van Matthijs Hoeboer A. 804  1902 2 katernen  

235G. Akte van ruiling waarbij wordt verkregen t.b.v. het St. Anthoniusgesticht 

een perceel grond aan de Oude Boomgaard. 

Gemeente Montfoort A.1466 1909 1 katern 

235H. Aankoop t.b.v. St. Anthoniusgesticht van een boomgaard, schuurtje en 

weg aan de Hofdijk en Mastwijkerdijk te Linschoten. 

Erven Jacobi Linschoten C.561, 

563-564 en 614 

1912 1 katern 

235I. 

 

Testament waarin o.m. is opgenomen de toewijzing van het pand 

Havenstraat, met retroakta, 1847-1910. 

Johanna Oostveen, wed. Wilhelmus 

Peek 

A.1057 (voorheen 

A.287-288) 

1918-1921 1 pak 

235J. Verkoop huis en erf aan de Manhuisstraat Johannes Petrus van Nimwegen A.1812 1932 1  stuk 

235K. Aankoop woning en erf op het Keizerrijk aan het Kleine Bospad, met 

retroakte 1928. 

Henricus Adrianus Rutges A. 2045 (voorheen 

1998) 

1951 2 katernen 

235L. Verkoop perceel bouwterrein te Heeswijk. Gemeente Montfoort Linschoten G.779 1961 2 stukken 

235M. Verkoop woon-winkelhuis Keizerstraat 28 en woonhuis met schuren 

Doeldijk 12, met retroakta 1927-1934. 

Hendrikus Vergeer resp. Anthonius 

Joseph de Graaff 

A.1393 en A.1549 1967-1971 1 omslag 

235N. Verkoop perceel grond aan de Achterbaan. Paulus Koster A.2262 1968 1 omslag 
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235O. Exploitatie en verkoop panden aan de Achterbaan, ook wel Achterstraat 

15, 17 en 19 (uit de nalatenschap van Hendrika Dadelbeek), met retroakta 

1851-1922. 

Diversen A.3933-3935 1969-2002 1 pak 

235P. Verkoop perceel grond nabij IJsselveld (uit de nalatenschap van Machiel 

Kemp). 

Gemeente Montfoort A.2909 (voorheen 

99 en 653) 

1970-1976 1 omslag 

235Q Verkoop percelen weiland aan de Lindeboomsweg, met retroakta 1768-

1979.  

Albart Schrijvershof en M.W.G. de Jong 

resp. Reijer Wouter Hek en A.J. F. van de 

Grint 

Linschoten  C.557 

en C.533-535 en 

874 

1989-1990 en 

2002 

1 pak, deels in zeer 

slechte staat. 

 

BIJLAGE IV 

 

Inventarisnummer 306.  Akten van aan- verkoop en verhuur van onroerend goed t.b.v. kerkelijke doeleinden, maar waarvan het verband tot op heden  

  niet  gebleken is. 

 

Inv.nr. Omschrijving Partijen Kad. Nr. Periode Opm. 

306A. Transport van een huis en erf en stallingen gelegen aan de zuidzijde van het 

Kerkhof.  

Door Gerarda Catharina Zas van Weldam 

aan Agnes Baltens, douairière van den Ham 

 1663 Charter met zegel 

306B. Transport van twee morgen land op Heeswijk. Door Willem Willemsen op d’Enge en  
Rutger Gijsbertsen van Rhijsenburgh  aan 

Dammis Cornelissen Maeslandt en 

Merrichgien Geerlofs 

 1684 Charter 

306C. Transport van een huis in de Peperstraat, ten oosten van de pastorie. Door Cornelis Claessen Blocklandt en 

Jannetgien Schrevels van Stekelenborch c.s. 

aan Alphert Schrevels van Stekelenburch  

 1691 Charter met zegel 

306d Transport van een huis, hof en erf aan de westzijde van het Wedde. Door Jacob van Ulden, meesterkleermaker 

binnen Vught, aan Issabella van Tonnen te 

Amsterdam 

 1699 Charter 

306E. Volmacht om van de bewoners van het huis van Zas van Weldam op de hoek 

van het Kerkhof en de Hofstraat huurpenningen te innen. 

Door Laurentia Duck, erfgename van 

pastoor Johan Duck aan de gerechtsbode 

 1704 1 stuk in slechte 

staat 

306F. Transport van een huis met erf aan de westzijde van de Hoogstraat, met aan 

de oostzijde  het Wedde en aan de westzijde een toegang naar het 

Waterpoortje. 

Door Jan Gerrit Waltelingh aan kapt. 

Adriaan Brand 

 1751 Charter 

306G. Transport van een huis en erf in de Peperstraat. Door de executeur van  wijlen Jacobus 

Fories aan Jan Losscher 

 1768 Charter met zegel 

306H. Transport van boomgaard bij de IJsselpoort aan de Hofdijk. Door de exececuteur van wijlen Maria 

Agterof, wed. Michiel van den Berg aan 

Hendrik Tromp en Jannigje Snelderwaard 

 1799 Charter met zegel 

306I. Transport van een huis en erf aan de Oude Boomgaard van de gracht en 

grenzend aan de R.K. pastorie, met retroakte 1776. 

Door Pieter Zeelt aan Dirk van der Weijden   1800 Twee charters, één 

met zegel 
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306J. Verkoop van boomgaardland bij hofstede ‘De Plak’, buiten de IJsselpoort, 

met retroakte 1772. 

Door Willem Koeboom aan Adrianus 

Hermanus Petrus de Haan te Utrecht 

A.139, later 

A.639 

1841-1842 1 omslag 

306K. Proces-verbaal van toewijzing huis en erf aan de Hoogstraat. Door Johanna Cornelia van de Wiele, vrouw 

van Petrus Nobel 

A.415 1844 1 katern 

306L. Akte van boedelscheiding en nalatenschap, voornamelijk percelen land in 

Heeswijk en huizen binnen de stad, 1832, kopie. 

Jan Hogenboom en Agatha van Laar  1845 1 katern 

306M. 

 

Verkoop van een huis met erf en grond aan de Hoogstraat. Gerrit van Kooten aan Stephanus van der 

Wolk 

A.432 1872 1 katern 

306N. Transport van twee woonhuizen onder één dak,  met erf en grond aan de 

Keizerstraat, met retroakte 1860. 

Door Cornelis Kersbergen aan mej. Helena 

Maria Sieverts, wed. Pieter Mazirel 

A.367-370 1877 2 katernen 

306O. Verkoop van een herenhuis, huis, koetshuis, stalling en erf aan de 

Lievevrouwengracht en het Kerkhof. 

Door Johannes Simonsz, gemachtigde van 

de familie Plaat aan Jacobus van Kooten 

A.480, 1070, 

1071, 1232 

1882  1 katern  

306P. Verhuur tuin met schuurtje aan de Achterbaan. Door Gualterus de Gelder aan Leendert Pel  1882-1888 1 omslag 

306Q. Akten van hypotheek met als onderpand het huis en erf aan de Keizerstraat, 

met retroakte 1883. 

Ten behoeve van Joh. Simonsz en G.J. van 

Dam en ten laste van H.P. Pel 

A.313 1883, 1887  1 omslag 

306R. Transport van een perceel grond en boomgaard buiten de IJsselpoort 

(IJsselplein). 

Door Gerrit Prosman aan Petrus Hendrikus 

Pel 

A.1141 1906 1 katern 

306S. Verhuur van het huis Manhuisstraat wijk A 152 voor zes jaar, met retroakte 

1861 

Door Margaretha Hoogenboom, erfgename 

van Adriana van der Lit,  aan J. Goes 

 1907 1 omslag, in zeer 

slechte staat 
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