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I N L E I D I N G 

üeei maren 

Toen Nicolaas de Roo zich in de iaren zeventig van de zestiende 

eeuw, uit vrees voor het 'geweld der Troubelen' bi.i de Zwarte 

Zusters te Oudewater had gevoegd, kon hij nauwelijks vermoeden 

dat hi.i niet meer terug zou keren naar zi.in parochie. Ondanks 

zi in hoge leeftijd werd deze laatste pastoor van Polsbroek en 

VTist op wrede wijze vermoord. Zi.in vertrek uit zijn parochie 

maakte een einde aan een ruim twee eeuwen durende bediening van 

de Katholieken in de aan Johannes de Doper gewijde St. Janskerk. 1 

Toch gingen er meer dan twintig jaar voorbij voor de pas

torie onderdak kon bieden aan een nieuwe herder en leraar, maar 

nu aan een van gereformeerde huize. Op de valreep van de zes

tiende eeuw deed Jacobus van Kerkhoven zi.jn intrede om in Pols

broek en Vlist te blijven tot zijn emeritaat. In tegenstelling 

tot zi.jn voorgangers had hi.i niet de beschikking over de pas

toriegoederen, 16 morgen land.2 

Vanaf deze beginjaren was de gemeente ingedeeld bij de 

classis Gouda, ring Schoonhoven. Met ingang van 1823 veranderde 

deze situatie en ressorteerde Polsbroek en Vlist onder de classis 

Utrecht, ring IJsselstein. 

Kerkgebouw 

De St. Janskerk was rond 1200 gesticht in Zuid - Polsbroek.3 

Tijdens de ambtsperiode van Van Kerkhoven werd het kerkgebouw 

grondig hersteld, waarvoor de nodige kerkegoederen van de hand 

1 A.J. van der Aa, Aardri jkskundig Woordenboek (Gorinchem 
1847), 229. 

2 W. van Beuningen, Het Geestelijk Kantoor van Delft (Arnhem 
1870), 75, 107. 

3 A.J. Maris, 'Uit de geschiedenis van Polsbroek', Jaarboek 
Oud - Utrecht 1944 (25 - 72), 46. 



moesten worden gedaan.4 Gebrek aan middelen deed zich in de 

zeventiende eeuw wederom voor toen restauratie noodzakelijk was 

geworden door de invasie van de vijand tijdens het rampjaar, 

waarbij de kerk, met uitzondering van de buitenmuren geheel werd 

afgebroken en tot een 'fortress met palissaden' gemaakt.5 Door de 

oorlog en een driejarige inundatie waren de ingezetenen tot de 

uiterste armoede gebracht en verzochten bij monde van de predi

kant een subsidie en toestemming tot het houden van een omslag 

over de landen binnen de gemeente. Het kerkgebouw bestond uit 

drie schepen, waarin de Romaanse toren was ingebouwd. 

Reeds bij aanvang van de zeventiende eeuw waren er glas-in-

loodramen aanwezig. Het college van hoogheemraden van Lekdijk 

Benedendams schonk een raam met de afbeelding van de doop van 

Christus door Johannes de Doper. Na de verwoesting in~~1672 zorgde 

dit college voor een nieuw raam.6 Vanaf 1610 was de heerlijkheid 

Zuid - Polsbroek in bezit van de Amsterdamse familie De Graeff, 

die eveneens het hunne bijdroegen aan de verfraaiing van het 

kerkgebouw. Zij zorgden voor het aanbrengen van meerdere geschil

derde glazen.7 

In de tweede helft van de achttiende eeuw begon het kerkge

bouw gebreken te vertonen en waren opnieuw reparaties nodig aan 

pilaren en muren. Begin negentiende eeuw werd restauratie on

mogelijk geacht. De oude 5t.Janskerk werd op de toren na afgebro

ken en in 1834 vervangen door een nieuwe kerk, bestaande uit één 

schip. Bij deze gelegenheid liet de familie De Graeff zich niet 

onbetuigd en schonk een kansel. De toenmalige heer van Zuid-

Polsbroek legde de eerste steen van de nieuwe kerk.8 De gebrand-

4 Gemeentearchief Amsterdam, W.R. Veder, Het Archief der 
Fami_l ie de Graef f J Inventaris en regesten ( Amsterdam 1314), 
regest no. 186. De onderzoeker' wordt tevens gewezen op het ar
chief van de heerlijkheid Zuid - Polsbroek. Rijksarchief Utrecht, 
C. Dekker en G.M.W. Ruitenburg, Heerli jkheden en huizen, (Inven
taris 29). 

5 Ibidem, regest no. 354. 

6 W.F.J. den Uyl, De Lopikerwaard• I . Dorp en Kerspel tot 
18.11 (Utrecht, z.j.), 229 230. 

7 Veder, a.w., W 4. 

8 Van der Aa, a.w., 229. Dries van Kats, Het hart van_de 
L2Ei!s§.ry§.Ë.£d_door_de_eeuwen (Benschop, z. j. ), 21. 



schilderde ramen keerden echter niet terug. Het kerkgebouw werd 

sober ingericht. Zo moest Van der Aa in 1S47 melden dat de kerk 

niet voorzien was van een orgel. Tot 1879 werd daarom de gemeen

tezang begeleid door de voorzanger, die in dit jaar het veld 

moest ruimen voor de organist. 

Beheer 

Het beheer van de kerkelijke goederen was opgedragen aan de 

kerkmeesters. Van hun beheer over de kerkfabriek, een stichting 

of fonds van wereldlijke aard waaruit onder andere geput werd 

voor het onderhoud aan kerk en pastorie, legden zij verantwoor

ding af aan de regenten van Noord - en Zuid - Polsbroek en Vlist 

en Bonrepas.9 In deze functie werden de regenten aangesproken 

als de auditeuren van de kerkrekenine van Polsbroek. 

Er waren vier kerkmeesters aangesteld, voor elk deel van de 

gemeente een. Tot 1739 was het gebruik dat iedere kerkmeester een 

rekening overhandigde, met als gevolg dat er steeds vier rekenin

gen moesten worden geapprobeerd. In dit jaar resolveerden de 

auditeuren van de kerkrekenine 'eenparig1 dat er in het vervolg 

slechts een rekening zou worden gepresenteerd en dat de kerk

meesters bij tourbeurt van steeds twee jaar de penningen zouden 

beheren.10 

Tot 1795 bleef deze vorm van beheer bestaan. Echter, "na de 

ommekeer van zaaken in deese Republicq" werd de toren eigendom 

van de burgerlijke gemeenten. Het kerkgebouw werd toegewezen aan 

het 'Gereformeerd genootschap', aangezien de meerderheid van de 

inwoners zich hiertoe rekende.11 

Hoewel de scheiding tussen kerk en staat officeel was gepro

clameerd, bleven de burgerlijke gemeenten vooralsnog nauw betrok

ken bij het kerkelijk reilen en zeilen. De in 1819 door een 

kerkmeester gepresenteerde rekening werd geapprobeerd door de 

9 Maris, a.w., 48. Den Uyl, a.w,, 49, 233. 

10 Inv. no. 192, rekening 1783. 

11 Gemeentearchief Lopik. A.J. Maris, Inventaris oud archief 
Polsbroek tot 1858, inv. no. 55. 



drie schouten van de gemeenten.J2 Overleg tussen afgevaardigden 

van de kerkeraad en de gemeentebesturen leverde in 1820 weinig 

meer op dan de administratie op de oude voet voort te zetten, 

althans een verzoek daartoe te doen.13 In dit verzoek werden de 

schouten genoemd als superintendenten en werd gesteld dat repa

raties boven de f50,00 afhankelijk waren van hun goedkeuring. 

September van hetzelfde jaar werd dit verzoek ingewilligd. Tot 

1826 worden dan ook in de aanhef van de notulen van kerkvoogden 

en notabelen ondermeer genoemd de 'hoofden der plaatselijke 

besturen'. 

Hoewel vanaf 1827 wordt gesproken over kerkvoogden, -mees

ters en notabelen, bleven de schouten, en later de burgemees

ters nog jaren lang deel uitmaken van het college. Zo werd na het 

overlijden in 1835 van Dirk Blanken, schout en president -kerk

voogd, zijn zoon Hermanus Blanken, burgemeester van de beide 

Polsbroeken, tot zijn opvolger gekozen. Zijn plaats als president 

- kerkvoogd werd later ingenomen door zijn collega van Vlist en 

Bonrepas . 1 4 

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw nam de betrok

kenheid van de burgerlijke gemeenten bij het beheer van de kerke

lijke goederen langzaam maar zeker af. 

Cons is tor i_e 

Evenals bij de aanstelling van de kerkmeesters werd ook bij de 

verkiezing van kerkeraadsleden ondermeer gelet op de woonplaats 

en werd een systeem van tourbeurt gehanteerd. Het ene jaar werd 

gekozen uit de mannelijke lidmaten van Noord - Polsbroek, het 

andere jaar uit Zuid - Polsbroek om in het volgende jaar de 

ambtsdragers uit Vlist en Bonrepas te kiezen.15 In het reglement 

voor de kerkeraad, dat vermoedelijk aan het eind van de zeven

tiende eeuw was opgesteld, wordt hiervan echter geen melding 

12 Inv. no.192, rekening 1819. 

13 Inv. no. 110. Vergelijk Maris, 'geschiedenis', 56 

14 Inv. no.111. 

15 Maris, ' geschiedenis' , 47. 



gemaakt.16 Het heeft er de schijn van dat in de negentiende eeuw 

het systeem van tourbeurt is losgelaten. 

Ook de consistorie kwam meer dan eens in aanraking met de 

burgerlijke overheid. Als Vrijheer van Zuid - Polsbroek meende de 

heer De Graeff bij het vertrek van de Polsbroekse pastor in 1694 

dat hij het collatie - of begevingsrecht mocht uitoefenen bij de 

beroeping van een nieuwe predikant. Van de zijde van de regenten 

werd dit als aanmatigend beschouwd en met succes aangevochten. 

Dit had echter niet tot gevolg dat de Vrijheren geen enkele stem 

meer in het beroepingskapittel hadden. Was er een vacature ont

staan, dan moest de kerkeraad de Vrijheer hiervan in kennis 

stellen en toestemming vragen voor het opmaken van een nominatie. 

De namen van drie genomineerde personen werden opgezonden ter 

examinatie. Was tenslotte een hiervan verkoren en beroepen, dan 

was opnieuw de agreatie van de Vrijheer nodig.17 In de praktijk 

lijkt dit een formaliteit te zijn geworden. Begin deze eeuw werd 

afstand gedaan van het agreatierecht bij beroepingen.18 

Archief 

Bij de in 1739 eenparig genomen resolutie omtrent de kerkmeesters 

werd tevens besloten een kist te laten maken "met dr i-e bijzondere 

sloten" voor het opbergen van de aanwezige "charters en pa

pieren".^ Een kleine eeuw later noteerde de scriba van de kerke-

raad dat er weinig meer dan waardepapieren en stukken betreffende 

de administratie van de diakonie in deze kist te vinden waren.20 

Bij het aantreden van de predikant A. van Toorenenbergen in 1851 

werd gemeld dat er een "grote wanorde in de boeken" was aange

troffen. Er werd besloten de nodige gelden beschikbaar te stellen 

om een dergelijke wanorde in de toekomst te voorkomen.21 Een 

16 Inv. no. 1. 

17 Den Uyl, a.w., 225 , 236. 

18 Inv. no. 18. 

19 Inv. no. 192. 

20 Inv. no. 4, 1827. 

21 Inv. no.4, 1851. 



overzicht van de aanwezige bescheiden werd in 187b opgemaakt. 

Vergelijking van het archief met dit overzicht toont pijnlijk aan 

dat het deel met de acta van de kerkeraad en de registratie van 

doop, huwelijk en lidmaten over de periode 1661 - 1720 is ver

loren gegaan.22 Blijkens een opgave van het archiefmateriaal, dat 

zi&h bevindt bij de Commissie voor de archieven van de Neder

landse Hervormde Kerk, bleek dit deel in 1926 nog aanwezig te 

zijn. 

Naar aanleiding van een diefstal op de valreep van 1918 werd 

de consistorie in overweging gegeven een brandkast aan te schaf

fen. Nadat men er aanvankelijk nog over had gedacht "de beenderen 

uit het knekelhok te verwijderen ... en in deze ruimte een brand-

vri je kluis te doen metselen . . . voor de gewichtige stukken van 

het archief"', werd uiteindelijk besloten een kluis in de consis

torie te plaatsen.23 

Inventarisatie 

Toen in 1987 door mij een aanvang werd gemaakt met het 

ordenen van het archief lag een groot deel van de bescheiden in 

de kist, die een plaatsje op de pastoriezolder had gekregen. Een 

oproep in het plaatselijke kerkblad leverde een aantal beschei

den, met name van recente datum op. Van een oude orde of sys

tematiek was echter in het geheel geen sprake. 

Met aanwijzingen van dhr. A.J.J. van 't Riet namens de 

Commissie voor de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk is 

een aanvang gemaakt met het ordenen en inventariseren. In overleg 

is besloten niet alle bijlagen bij de rekeningen van ontvangsten 

en uitgaven van zowel diakonie als kerkvoogdij van na 1900 te 

bewaren. Tenzij de rekening van ontvangsten en uitgaven niet 

aanwezig was of de bijlage van historische waarde was, zijn de 

bijlagen vernietigd, met uitzondering van de bijlagen van om de 

vijf jaar. Eveneens in overleg is besloten tot vernietiging van 

de verordeningen, besluiten en circulaires van de Algemene Synode 

van na 1900. Dat als limiet het jaar 1940 is gekozen, vindt zijn 

oorzaak in de beslissing van zowel kerkeraad als kerkvoogdij om 

22 Inv. no.11. 

23 Inv. no. 6, 6 jan. 1919 - 25 juni 1920. 



cle archivalia van de laatste vijftig jaar gesloten te houden voor-

derden. Tevens heeft Drs. C.C. de dopper Zuyderland van de 

vakgroep geschiedenis van de Rijksuniversiteit Utrecht mij als 

stage-docent gestimuleerd en gestuurd in het voltooien van deze 

inventaris tijdens een drie maanden durende stage. Zonder de 

hegeleiding en adviezen van deze twee mensen zou deze inventa

ris niet tot stand zijn gekomen. 



A R C H I E F V_A_N D_E K E R K E R A A D 

NOTULEN 

1 - 6 Registers van notulen van de kerkeraad, 1641 - 1959. 
5 delen en 
1 band 

1 1641 - 1661, 'Kerckeboeck no.1', bevattende 
tevens: 
Doopregister, 1641 - 1645, 1650 - 1661. 
Huwelijksregister, 1641 - 1646, 1650 - 1661. 
Aantekening betreffende de verhoging van pacht 
met betrekking tot het gemaal, 1692. 
Register van lidmaten, aangelegd, 1642, bijgehou
den tot (ca. 1657 ) 
Register van personen die voor "de eerste reyse 
verschenen sijn aen de tafel des Heeren", 1654-
1659. 

2 1698 - 1720, bevattende tevens: 
Doopregister, 1665 - 1669, 1694 - 1720. 
Reglement voor de kerkeraad, (eind 17e eeuw). 
Lijst van bevestigde kerkeraadsleden, 1662-
1669, 1695 - 1700. 
Afschriften van stukken betreffende het beroepen 
van predikanten, 1661, 1671, 1694. 
Afschriften van akten van verkoop door de diako-
nie aan het gemeene land van Zuid - Polsbroek 
van obligaties, groot resp. 200 gulden, 1678, en 
300 gulden, 1694, met aantekeningen betreffende 
de aflossing, 1859. 
Registers van lidmaten, (voor 1694), uitsluitend 
Noord - en Zuid - Polsbroek, en 1694, bijgehouden 
tot (ca. 1733), ingedeeld naar woonplaats. 
Register van bevestigde lidmaten, 1694 - 1720. 
Huwelijksregister, 1694 - 1720. 
Uittreksels uit de handelingen van de synode van 
Zuid - Holland betreffende "kerkelijke middelen 
tot stuijtinge des pausdoms1' en "vloeken en 
sweeren", 1651, 1652, 1663. 
Uittreksel uit de handelingen van de Staten van 
Holland en West - Vriesland betreffende de rust 
en orde in de kerken, 1694. 
Afschrift van de akte van verkoop van een obliga
tie, groot 400 gulden, door de diakonie aan het 
schoutambt van Benschop, 1717. 

3 1721 - 1808, bevattende tevens: 
Doopregister, 1721 - 1792, 1830 - 1868. 
Afschriften van stukken betreffende de leningen 
aan Pieter van der Straten, 1722, 1728. 
Afschriften van stukken betreffende de predi
kantsberoeping, 1748. 
Afschriften van ingekomen en uitgegane stukken 
betreffende het onderhouden van bedeelden, 1753, 
1766, 1772, 1783 - 1784. 
Afschrift van de koopakte van een obligatie, 

1 1 
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groot 200 gulden, ten laste van de diakonie ten 
behoeve van Jacob Verboom en Cornelis Bosman, 
1757, met aantekening betreffende de aflossing, 
1761 . 
Afschriften van stukken betreffende Huig Muilwijk 
en diens praktijk als 'profeet van God', 1784. 
Huwelijksregister, 1721 - 1792, 1829 - 1846, 1850 
- 1867. 
Register van bevestigde lidmaten, 1721 - 1820. 

4 1809 - 1868, bevattende tevens: 
Afschriften van stukken betreffende predikantsbe
roepingen, 1821 - 1822, 1826, 1843, 1850, 1853, 

1 1857, 1865. 
Uittreksel uit de handelingen van de synode van 
Zuid - Holland betreffende het gebruik van evan
gelische gezangen, 1810. 

I Afschrift van het synodaal besluit betreffende 
simonie, 1807. 

•

Afschrift van het verzoekschrift van de kerkeraad 
aan de Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk betreffende de verandering in 
classis en ring, 1823. 

E Lijst van in de 'kist' aanwezige schuldbeken

tenissen en andere waardepapieren, 1826. 
Afschriften van stukken betreffende de schorsing 
van Amel Beijer als diaken, 1835. 
Afschriften van stukken betreffende het verzoek 
van de kerkeraad aan het Ministerie van Eredienst 

I om een hulpprediker te mogen aanstellen, 1850. 
Afschriften van stukken betreffende bedeelden, 
1850 - 1853. 

I Afschrift van bezwaarschrift aan de Tweede Kamer, 

houdende bezwaar om als "bestuurderen der lief
defondsen onder eenige voogdij van den Staat" te 

• w o r d e n gesteld, 1851. 
Verzoekschrift aan het Classicaal Bestuur betref
fende het ontslagen zijn van "het ter visie 
leggen aan de gemeente der jaarlijkse rekening en 

I verantwoording der Diakonie administratie", 1852. 
Afschriften van stukken betreffende de bijdrage 
in de classicale kosten, 1852. 
Afschriften van de correspondentie betreffende de 
bouw van een nieuwe pastorie, 1857. 
Afschrift van het verzoekschrift aan de gemeente
raad om dit jaar geen kermis te houden, 1867. 
Legger Van het predikantstractement, 1864. 
Legger van diakoniegoederen en waardepapieren, 
1862. 
Bepalingen, genomen door het Classicaal Bestuur 
van Gouda omtrent het consulentschap in de ring 
Schoonhoven, (voor 1823). 
N.B. In de jaren 1821, 1848 en 1849 zijn geen 
notulen opgemaakt. 

12 
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1868 - 1316, bevattende tevens: 

Afschriften van stukken betreffende het ontslag 
van de predikant 5. Hogerzeil, 1868. 
Afschriften van stukken houdende opzegging van 
het lidmaatschap, 1888, 1906. 
Afschriften van stukken betreffende de houding 
van koster A. Niermei.jer jegens de predikant, 
1903. 
Afschriften van stukken betreffende de benoeming 
van T. Potuit tot notabel, 1903. 
Afschriften van stukken betreffende klachten over 
organist P. Schakel, 1904 - 1906. 
Afschriften van stukken betreffende het in de 
week houden van Godsdienstoefeningen, 1906. 
Afschrift van het bezwaarschrift van gemeentele
den omtrent de verkiezing van J. van den Heuvel 
tot ouderling, 1907. 

1916 - 1959, bevattende tevens: 

Afschriften van stukken betreffende het recht van 
agreatie bi.j predikantsberoepingen, 1919. 
Afschrift van antwoord aan het Classicaal Bestuur 
betreffende een algemene en hoofdelijke omslag, 
1919. 
Afschrift van kennisgeving aan A. van de Berg 
betreffende zijn verkiezing tot diaken, 1933. 
Afschriften van stukken betreffende het afgeven 
van een verklaring van goed zedelijk gedrag van 
J. Brouwer de Koning, 1937. 
Programma van de inwijdingsdienst van het geres-
taureeerde kerkorgel, 1944. 

CORRESPONDENTIE 

7 - 8 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van de 
kerkeraad, 1822 - 1940. 

2 pakken 
7. 1822 - 1876 

8. 1889 - 1940 
N.B. Correspondentie over de jaren 1877 - 1888 
ontbreekt. 
Fragmentarisch. 
Indien gericht aan de kerkeraad en kerkvoogdij, 
dan hier ondergebracht. 

9 Vragenlijsten voor de kerkeraad, ingevuld ten behoeve 
| van de raad van beheer voor de predikantstractementen, 

1932 - 1934, 1936, 1939. 
1 omslag 

10 Agenda's van ingekomen stukken bij de kerkeraad, 1815 
- 1870, (ca. 1872) - (ca. 1875), 1901 - 1308, 1912-
1928. 

1 omslag 

13 
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ARCHIEF 

12 Inventaris van het archief van ei e kerke 

AMBTSDRAGERS 

12 Circulaire aan de stemgerechtigde lidmaten bef renende 
de wijze van verkiezing van ouderlingen en diakenen-, 
1921 . 

1 stuk 

13 Staat van stemgerechtigde lidmaten, 193C 
i 
0. 
i katern 

1 4 Lijst van predikanten van Polsbroek en Vliet van 
beginjaar tot 1827-, (1827). 

i stuk 

I w 1 5 Stukken betreffende de beroeping van kandidaat I. de 
Fremerij tot predikant, 1694. 

• 1 omslag 

15 Verzoekschriften van de kerkeraad aan Gerrit de 

I
Graeff, Vrijheer van Zuid Polsbroek betreffende de 
beroeping van predikanten, 1748, 1765, met marginale 

approbatie. 
1 omslag 

17 Stukken betreffende de schorsing van de predikant H. 
Snel en latere klachten betreffende zijn levenswan-

I del, 1904 - 1909. 
1 omslag 

18 Akte, waarbij A.G. van Noorden, weduwe van Mr. D. de 
Jongh van Polsbroek verklaart afstand te doen van haar 

1 recht van agreatie bij predikantsberoepingen, 1920. 

•
Afschrift. 

1 katern 

19 Staat van intekenaars en ingetekende gelden, bestemd 
voor de aankoop van een grafzerk voor de predikant J. 
Verhoesen, 1850, met prijsopgave en voorstellen voor 
de tekst. 

1 omslag 

14 



I 
f 

REGISTRATIE VAN DOOP, HUWELIJK EN LIDMATEN 

20 Doopregisters, 1641 - 1954. 

J 

I 

I 

J 

] 

] 

1 deel 

1641 - 1645, 1650 - 1661 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 1 

1665 - 1669, 1694 - 1720 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 2 

1721 - 1792, 1830 - 1868 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 3. 

1721 - 1811 
N.B. Bevindt zich in Rijksarchief Utrecht, Ver
zameling doop-, huwelijks - en begraafregisters, 
(Inventaris 45) inv. no. 337. 

20. 1868 - 1954 

21 - 22 Contra - doopregisters, 1792 - 1946 

21. 1792 - 1796, 1800 - 1867 

22. 1868 - 1946 

23 Huwelijksregisters, 1641 - 1972. 

1641 - 1646, 1650 - 1661 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 1. 

1G94 - 1720 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 2. 

1721 - 1792, 1830 - 1868 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 3. 

1792 - 1794 
N.B. Bevindt zich in inv. no.27. 

1868 - 1917 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 20 

23. 1918 - 1972 

Contra - huwelijksregisters, 1792 - 1917, 

1792 - 1796, 1800 - 1867 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 21. 

15 

2 delen 

1 deel 



1868 - 1917 
N.B, Bevindt zich in inv. no. 22 

Registers van bevestigde lidmaten, 1694 - 1915, 

1694 - 1720 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 2. 

1721 - 1820 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 3. 

1823 - 1864 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 24. 

1869 - 1915 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 20. 

_ _ Contra-registers van bevestigde lidmaten, 1830 - 1945. 

1830 - 1867 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 27. 

1869 - 1945 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 22. 

_ .. Register van lidmaten, aangelegd in 1642, bijgehouden 
tot (ca. 1657). 

N.B. Bevindt zich in inv. no. 1. 

_ - Register van lidmaten, (voor 1694), 1694. 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 2. 

24 "Staat der gemeente", register van lidmaten, ingericht 
naar woonplaats, opgemaakt in 1823, 1828, 1851. 

1 deel 
N.B. Bevattende tevens; 
Register van ingekomen en vertrokken "dienstba
ren", 1823 - 1828. 

o5 Alfabetisch lidmatenregister, opgemaakt in 1873, 
bijgehouden tot begin 20e eeuw. 

1 deel 

26 Register van lidmaten, aangelegd in 1918, bijgehouden 
tot heden. 

1 deel 

_ _ Registers van ingekomen en vertrokken personen, 1823-

1917. 

1823 - 1864 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 24. 

1868 - 1917 

16 
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N.B. Bevindt zich in inv. no. 20. 

27 Contra - registers van ingekomen en vertrokken per
sonen, 1830 - 1937. 

1 deel 

27. 1830 - 1868 

1868 - 1937 
N.B. Bevindt zich in inv. no. 22. 

28 Uittreksels uit de huwelijksakten van de Burgerlijke 
Stand, ingediend ten behoeve van kerkelijke huwelijks
inzegening, 1899 - 1901, 1916 - 1926. 

1 pak 

29 Ingekomen akten van attestatie, 1816 - 1940. 
1 pak 

30 Ingekomen stukken houdende opzegging van het lidmaat
schap, 1899, 1906, 1909. 

1 omslag 

PASTORAAT 

31 Besluit van de kerkeraad tot het houden van 'bijbel -
oefeningen' op twee avonden gedurende de wintermaan
den, 1826. 

1 stuk 

32 Proces verbaal van het door de kerkeraad ingestelde 
onderzoek naar de levenswandel van Maria de Groot, 
1894. 

1 stuk 

17 
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A R C_H_I_E_F V_A_N D_E D I A K O N I E 

CORRESPONDENTIE 

Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van de 
diakonie, 1822 - 1940. 

N.B. Bevindt zich in inv. no. 7 - 8 . 

ARMENZORG 

33 Akte van indemniteit, afgegeven door de schout en het 
gerecht van Zuid - Polsbroek, betreffende Margriet 
Pieterse en haar kind, 1728. Afschrift. 

1 stuk 

34 Stukken betreffende de registratie van kiezers van 
leden van gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede 
Kamer der Staten - Generaal, 1898 - 1903. 

1 omslag 

35 Stukken betreffende de statistiek van het armwezen, 
(1900), 1900 - 1902, 1912 - 1914, 1923 - 1936, 1938, 
1940. 

1 omslag 

36 Akte, waarbij de kerkeraad verklaart van E. den Hartog 
ontvangen te hebben 130 gulden voor inleggeld in het 
'Oude Mannen- en Vrouwenhuis' te Schoonhoven en het 
verzorgen van zijn begrafenis, 1926. 

1 stuk 

37 Akte, waarbij het Burgerlijk Armbestuur te Vlist 
verklaart te zullen bijdragen in de kosten van verple
ging van Neeltje de Pater, met bijlage, 1930 

2 stukken 

EIGENDOMMEN 

ALGEMEEN 

38 Leggers van diakoniegoederen en vaste jaarlijkse 
inkomsten,1874, 1883, 1896, 1906. 

39 

1 omslag 
N.B. Zie tevens inv. no. 4 

Volmacht voor twee leden van de kerkeraad tot het 
openen van de gehuurde kluis bij de "Rotterdamsche 
Bankvereeniging N.V." te Schoonhoven, 1940. 

1 stuk 

18 



40 

41 

43 

46 

47 

... >• 

48 

OBLIGATIES EN SCHULDBEKENTENISSEN 

Stukken betreffende de obligatie, groot 400 gulden, 
ten laste van het schoutambt van Benschop, 1717-
1746. 

1 omslag 
N.B. Een afschrift van de akte van verkoop be
vindt zich in inv. no. 2. 

Ontvangstbewijs van interest over de twee obligaties, 
groot resp. 200 en 300 gulden, ten laste van het 
eremeene land van Zuid - Polsbroek, 1727 - 1744. 
& 1 stuk 

N.B. Een afschrift van de akte van verkoop be
vindt zich in inv. no. 2. 

Koopakte van een obligatie, groot 400 gulden, van 
Abraham Folie, suppoost van de weeskamer te Amsterdam, 
ten name van Pieter van Kessel, ten laste van het 
gemeene land van Holland en West - Vriesland, 1766, 
met retroakten vanaf 1727. 

1 omslag 

Koopakte van een obligatie, groot 500 gulden, van 
Pieter de Wilde, predikant te Polsbroek en Vlist, ten 
name van Samuel Contenot, ten laste van het gemeene 
land van Holland en West - Vriesland, 1770, met retro
akten vanaf 1713 

1 omslag 

44 Koopakte van een obligatie, groot 500 gulden, van 
Maria Hoogzaat, weduwe van Matthijs Steffens, ten 
laste van het gemeene land van Holland en West -
Vriesland, 1773, met factuur en retroakten vanaf 1762. 

1 omslag 

45 Koopakte van een obligatie, groot 1.000 gulden, van 
Maria van der Dussen, weduwe van Johannis van Goeder-
heiden, ten name van de voogden van Johannes en Neel-
tje van Goederheiden, ten laste van de Generaliteit, 
1778, met retroakten vanaf 1713. 

1 omslag 

Akte van schuldbekentenis, groot 300 gulden, aan de 
Algemene Armen van Noord Polsbroek, 1831, met aan
tekening betreffende de aflossing, 1839. In tweevoud. 

2 stukken 

Akte van schuldbekentenis, groot 800 gulden, aan 
Pieter Demper, 1888, met aantekening betreffende de 

aflossing, 1892. 
1 stuk 

Stukken betreffende het plan van een lening, groot 
9.000 sulden, aan de kerkvoogdij, 1911 - 191: o 

1 omslag 
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49 Stukken betreffende de inschrijving in het Grootboek 
der Nationale Schuld, 1805 - 1883. 

1 omslag 

LEGAAT 

50 Stukken betreffende een legaat, groot 200 gulden, van 
* J.A. Rooken aan de diakonie, 1921 - 1922. 

2 stukken 

I LANDERIJEN EN HUIZEN 

{ Verwerving 

51 Stukken betreffende de verwerving van de eigendom van 
_ vier morgen land en opstal, gelegen in Noord - Pols-
A broek, ter voldoening van de schulden van Pieter van 

• ™ d e r straten, 1735 - 1736, met retroakten vanaf 1722. 
1 omslag 

52 Stukken betreffende de koop van vier morgen land, 
gelegen in Noord - Polsbroek, getekend op legger no. 

E 26, van de erfgenamen van Maria van Beusekom, 1779, 

met retroakten vanaf 1741. 
1 omslag 

53 Akte van transport van vier morgen land, gelegen in 
Noord - Polsbroek, van Claas en Arij van der Straten, 
1783, met koopakte, 1782. 

E l stuk en 
1 charter 

Verhuur 

54 Akten van verhuur aan Leendert Streng van een voorhuis 

I
ék in Noord - Polsbroek, 1776 - 1804. 

^ 1 omslag 
55 Akten van verhuur van een achterhuis en hooiberg met 

eerst vier, later acht en nog later twaalf morgen land 
in Noord - Polsbroek, 1779 - 1805. 

1 omslag 

I 
56 Akten van verhuur aan Laurens Slappendel van een 

achterhuisje te Zuid - Polsbroek "bij de Nachele 
brug", 1782, 1785. 

2 stukken 

57 Akten van verhuur van 11 morgen en 400 roeden land 
gelegen in Noord - Polsbroek, kadastraal no. 1 - 18, 
sectie A., No. 290 - 299, 303 - 307a, 1821 - 1888. 

1 omslag 
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58 Akten van verhuur aan Willem Pieter de Jong en later 
zijn zoon Pieter de Jong van een "bouwmanswoning met 
aanbehoren" en 10 ha., 37 a en 3 ca. land, kadastraal 
no. 1 - 18, sectie A., no. 230 - 293, 303 - 307a, 1926 
- 1938. 

1 omslag 

59 Akte van verhuur aan Hendrik Verseveld, van een ge
deelte van een huis, 1858. 

1 stuk 

Beheer 

GO Stukken betreffende het verbouwen van een huis tot 
vijf woningen, 1865 - 1874. 

1 omslag 

61 Stukken betreffende de brandverzekering van de diako-
niegoederen, 1866 - 1917. 

1 omslag 

62 Stukken betreffende het bouwen van een nieuw voorhuis 
aan de diakonieboerderij, kadastraal sectie A. no. 
1160, 1935. 

1 omslag 

FINANCIELE AnMTNSTRATIF EN VERANTWOORDING 

63 - 68 Registers van rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 
(ca. 1696) - 1944. 

6 delen 

63. (ca. 1696) - 1725, bevattende tevens: 
Lijst van ontvangen pachten, (ca. 1680) - 1700. 
N.B. Beschadigd 

64. 1726 - 1755 

65. 1755 - 1795 

N.B. De rekening over 1757 - 1758 is fragmen
tarisch . 

56. 1807 - 1827. Afschriften. 

67. 1828 - 1838, 1840 - 1855. Afschriften. 
1874 - 1890 
N.B. De rekening over 1855 is fragmentarisch. 

68. 1891 - 1944 

21 
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gg _ 71 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1763 - 1940. 
3 pakken 

N.B. Vanaf 1833 hebben deze rekeningen steeds 
betrekking op een kalenderjaar. Voor deze datum 
beslaan de rekeningen meestal een periode van een 
jaar, beginnend in mei of april. 
Van enkele jaren zijn de borderellen aanwezig. 

69. 1763 - 1767, 1770/1771, 1772/1773, 1776/1777, 
1782/1783, 1787/1788 

70. 1804 - 1809, 1811 - 1814, 1815 - 1817, 1818-
1820, 1822 - 1824, 1825/1826. 

71. 1850 - 1856, 1860 - 1865, 1867, 1869 - 1873, 
1925, 1927 - 1928, 1930, 1936, 1940. 

72 Uittreksel uit de rekening van ontvangsten en uit 
gaven, opgemaakt ten behoeve van het Classicaal Be 
stuur, 1940. In tweevoud. 2 stukken 

73 - 108 Bijlagen bij de rekeningen van ontvangsten en uit
gaven, 1741 - 1940. 

1 pak en 35 
omslagen 

73. 1741 - 1743, 1805 - 1809, 1842, 1859 - 1861, 1865 
- 1866 
N.B. fragmentarisch 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81 . 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101 . 

102. 

103. 

104. 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1905 

1910 

1915 

1920 
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87. 

88. 

89. 

90. 

91 . 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

105. 

106. 

107. 

lOft. 

1925 

1930 

1935 

1940 

[ 

[ 

L 

l 
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[ 
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A_R_C_H_I_E_F V A N D E K E R K V O O G D I J 

NOTULEN 

ÜG——14-3 Registers van notulen van kerkvoogden en notabelen, 
. . , o 1820 - 1961. 
IP&] - l i l 4 delen 

Wa l^0^ 1820 - 1833, bevattende tevens: 
I Afschriften van ingekomen en uitgegane stukken, 

1820 - 1834. 
Reglement op de zitplaatsen en de verhuur daar
van, 1825, 1830. 
Afschriften van staten, houdende opgaven van de 
toestand van kerk, pastorie en kerkelijke ad
ministratie, 1826, 1828, 1830 - 1833, met staten 
van ontvangsten en uitgaven, 1826, 1827, 1829-
1833, opgemaakt ten behoeve van het Provinciaal 
College van Toezicht. 
Overzicht van. aftreden van kerkvoogden, notabelen 
en plaatsvervangers, 1824 - 1828. 
Reglement op het begraven, 1829. 
Notulen van de commissie, belast met de begelei
ding van de bouw van de nieuwe kerk, 1833 - 1834. 
Agenda van ingekomen stukken, 1820 - 1821. 

E up JLA4*. 1835 1861, bevattende 
R a d 

[ 

E 

i 

\ 

Reglement op het begraven, 1847, met tarieflijs-
ten, 1845. 
Bekendmaking betreffende de verandering in inning 
van stoelen - en bankenhuur, 1848. 
Reglement op de zitplaatsen in de kerk, 1849. 
Afschriften van ingekomen en uitgegane stukken, 
1850 - 1861. 

VU 04-2-: 1862 - 1917, bevattende tevens: 
Afschriften van ingekomen en uitgegane stukken, 

1862 - 1909. 

Dl JU3-. 1918 - 1961 

CORRESPONDENTIE 

114 - 1T5~ Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1805-

U ° U H 2 pakken 

N.B. Met hiaten 

0 3 W-4"7 1805 _ 1849 

))b U5. 1850 - 1339 

L 
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Agenda's van ingekomen stukken, 1805 1854, opgemaakt 
u y in 1862, 1836 - 1849, 1862 - 1869. 

l 
r 118 

I itfj 

L 

\ 

\ie 

L W 

't m 

\W 

1 deel en 
omslag 

j)£ 116. 1836 - 1849 

jfjp 117. 1805 - 1854, 1862 - 1869 

REGLEMENT 

"Reglement op het beheer der kerkelijke goederen der 
Nederlandse Hervormde Gemeente van Polsbroek en 

j/J- Vlist", 1908. 
1 katern 

ARCHIEF 

119 Inventarissen van het archief van de kerkvoogdij, 
j o 1852, 1861, (3e kwart 19e eeuw). 

Jl rij 1 omslag 

KERKVOOGDEN EN NOTABELEN 

120 Stukken betreffende de verkiezing van kerkvoogden en 
notabelen, met opgaven van namen aan het Provinciaal 
Collegie van Toezicht, en overzichten van aftreden van 
kerkvoogden, notabelen en plaatsvervangers, 1820-
1869. 

1 pak 

121 Fragment van een lijst van stemgerechtigde mannelijke 
lidmaten, opgemaakt door het college van kerkvoogden 
en notabelen, 1894. 

1 stuk 

PREDIKANISPLAAjs 

122 Leggers van het predikantstractement, 1854, 1874, met 
aantekeningen betreffende wijzigingen, 1900, 1915. 

1 omslag 

PERSONEEL 

123 Reglement voor de koster» voorzanger en doodgraver, 
1875. 

1 stuk 

124 Reglement voor de directeur van de begraafplaats, 
1912, 1934, met aanvullingen, 1941, 1945. 

CL 1 omslag 
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EIGENDOMMEN 

ALGEMEEN 

125 Legger van de kerkvoogdijgoederen, 1852 

m 

ï \tf 

& -

1 stuk 

KAPITAAL 

1 2 B Akte van schuldbekentenis, groot 300 carolus gulden, 
van de vier kerkmeesters aan Jan Dirricksz. Geer, 
1652. 

1 stuk 

127, Akten van schuldbekentenis, aangegaan wegens de bouw 
v 0 W v a n n e t nieuwe kerkgebouw, 1834 - 1836. 

1 omslag 

128 Akte van schuldbekentenis, groot 600 gulden, aan de 
0fU weduwe Engel Erkel, aangegaan wegens de bouw van een 
' ̂ T nieuwe consistorie en reparaties aan kerkgebouw en 

begraafplaats, 1863, met aantekening betreffende de 
aflossing, 1870. 

1 stuk 

129 Akte van schuldbekentenis, groot 1. 000 gulden, aan 
q Burger de Jong, landbouwer te Vlist, aangegaan wegens 

tyj de bouw van een nieuwe pastorie, 1866, met aanteke
ning betreffende de aflossing, 1871 

I 
1 stuk 

130 Akte van schuldbekentenis, groot 1.100 gulden, aan 
qw Jacob de Pater, aangegaan wegens de aanschaf van een 
v rn nieuw 'ameublement der kerk', 1876. 

1 1 stuk 

131 Akte van schuldbekentenis, groot 1.000 gulden, aan de 

r 
_ X o i H K x e v a . i i s w i i u i u u c i v c H v c i i i ^ i e>» —— - - • o — 

»*n diakonie, aangegaan wegens de bouw van het kerkergel, 
l(T 1880, met aantekening betreffende de aflossing, 1889. 

1 stuk 

Ü 132 Stukken betreffende de hypothecaire geldlening, groot 
A\ 9.000 gulden, aan de kerkvoogdij door het "Pensioen-

f \)\ fonds van het personeel der maatschappij tot exploi-
L tatie van Staatsspoorwegen te Utrecht", 1910 - 1920. 

1 omslag 

133 Akte van schuldbekentenis, groot 800 gulden, aan de 
diakonie, 1930. 

1 stuk 

134 Stukken betreffende het geschil tussen de kerkvoogdij 
<W\ en het polderbestuur omtrent de betaling van het 
W J 'zaad- en kaasgeld', 1862 - 1867. 

1 omslag 
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135 m 

KERKGEBOUW 

Bestek en voorwaarden voor uitbesteding van onder
houdswerkzaamheden aan het leiendak van het kerkge
bouw, 1757, met aantekening betreffende aanneming en 
betaling. 

1 stuk 

136/- Bestek voor het schoonmaken van het kerkgebouw, 1758, 
>Ah met aantekening betreffende inschrijver en betaling. 
W 1 ^t.uk 

137, Stukken betreffende de sloop van het bestaande en de 
\ 9A7 bouw van een nieuw kerkgebouw, 1833 - 1835 
\DV 1 01 1 omslag 

138 Bestek en voorwaarden voor onderhoudswerkzaamheden en 
l« 

E
\%\ schilderwerk aan kerk en/of consistorie, kerkhof en 

pastorie, 1844, (1846), met minuut en aantekening betreffende de aanneming. 
1 omslag 

139 O Stukken betreffende de bouw van een nieuwe consistoi 
\*M) en reparaties aan kerkgebouw en begraafplaats, 1862 
• V 1 ,->m = 1 => o-

140 Stukken betreffende de aanleg van een centrale gecom-
l/w bineerde lagedrukstoom-warmwaterverwarming in het 

kerkgebouw, 1926. 
1 omslag 

141 Reglementen op de verhuur van de zitplaatsen in het 
\l\Ü kerkgebouw, met bepaling betreffende het begraven van 

personen, 1825, 1830, 
2 katernen 

142 Lijst van zitplaatsen en huurders van deze plaatsen, 
1724 - 1725. 

1 katern 

PASTORIE 

143 Stukken betreffende het onderhoud van de pastorie, 
\lA 1748, 1842, 1849. 
I 1 omslag 

ty^fljk Stukken betreffende de bouw van een nieuwe pastorie, 
\'IQ 1857 - 1866. 
* ̂  1 pak 
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KERKEGROND 

Bestek voor het bezanden van het kerkepaadje, 1757, 
met aantekening betreffende inschrijver en betaling. 

1 stuk 

Bekendmaking betreffende de openbare verkoping van een 
partij iepe- en essebomen, 1797. 

1 stuk 

Akten, waarbij de kerkvoogdij het recht van overpad 
verleent aan derden, 1920, 1927, 1930, 1937. 

1 omslag 

Stukken betreffende het in erfpacht geven van een 
stukje grond aan de N.V. "Provinciale Utrechtse Elec-
triciteitsmaatschappij" voor de bouw van een transfor
matorhuisje, 1930. 

1 omslag 

BEGRAAFPLAATS EN GRAVEN 

Legger van graven, (ca. 1740) - (ca. 1825). 
N.B. Bevindt zich in Rijksarchief Utrecht, Ver
zameling doop- , huwelijks- en begraaf registers, 
(Inventaris 45), inv. no. 344. 

Lijsten van eigenaars en huurders van graven in de 
kerk, (eind 18e eeuw), en op de begraafplaats, (2e 
helft 19e eeuw), 1838 - 1843. 

1 omslag 

150 - 151 Registers van begraven personen en ontvangen begraaf -
rechten, 1814 - 1826, 1848 - 1938. 

1 katern, 1 
deel 

150. 1814 - 1826 

151. 1848 - 1938 

152 Staten, houdende namen van begraven personen, 1838-
1843. 

1 stuk 

153 Stukken betreffende de aanleg van een begraafplaats, 
1828 - 1829. 

1 omslag 

154 Reglement op het begraven, 1847, met concepten, 1829, 
1847. 

1 omslag 

155 Staten, houdende tarieven voor het begraven van per
sonen, 1845, (2e helft 19e eeuw). 

1 omslag 

155 Akten van uitgifte van graven, 1850, 1860, 1930. 
1 omslag 
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FINANCIËLE ADMINISTRATIE EN VERANTWOORDING 

1 57 Manuaal van inkomsten van kerkmeester Willem Gi.jsen 
van Noord - Polsbroek, met namen van begraven per
sonen, 1695. 

1 katern 

158 - 188 Kohieren voor de inning van a. de hoofdelijke omslag 
en/of b. stoelen- en bankenhuur, 1838 - 1940. 

31 omslagen 

N.B. Met hiaten 

158. 1838 b. 174. 1884 a. + b. 

159. 1857 b. 175. 1886 a. + b. 

160. 1866 a. + b. 176. 1895 a. + b. 

161. 1870 a. + b. 177. 1923 a. 

162. 1372 a. + b. 178. 1924 a. 

163. 1873 a. + b. 179. 1925 a. 

164. 1874 a. • b. 180. 1926 a. 

165. 1875 a. + b. 181. 1927 a. + b. 

166. 1876 a. + b. 182. 1928 a. 

167. 1877 a. + b. 183. 1929 a. 

168. 18 78 a. + b. 184. 1930 a. 

169. 1879 a. + b. . 185. 1931 a. 

170. 1880 a. + b. 186. 1932 a. 

171. 1881 a. + b. 187. 1934 a. + b. 

172. 1882 a. + b. 188. 1940 a. + b. 

173. 1883 a. + b. 

189 Stukken betreffende de dagvaarding aan Cornelis van 
Zelderen, inzake de betaling van de hoofdelijke om
slag, 1877. 

2 stukken 

Registers van ontvangen begraaf rechten, 1753 - 1812. 

1753 - 1807 

1807 - 1812 
N.B. Bevinden zich in Rijksarchief Utrecht, 
Verzameling doop-, huwelijks- en begraafregis
ters, (Inventaris 45), inv. no. 345 en 34b. 



190 Register van ontvangsten van de lijkbezorger, met 
namen van begraven personen, 1832 - 1842. 

1 katern 

191 

192 - 195 

Begrotingen, opgemaakt ten behoeve van het Provinciaal 
College van Toezicht, (1860), 1870, 1872 - 1881, 1883, 
1384, 188S - 1890, 1892 - 1895, 1923 - 1932. 

1 pak 

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven door de kerk
meester c.q. administrerend kerkvoogd, 1781 - 1939. 

4 pakken 

N.B. Vanaf 1830 hebben deze rekeningen betrekking 
op een kalenderjaar. Voor deze datum bestrijken 
zij meestal de periode van een of twee jaar, 
beginnend in mei of augustus. 

192jAl781/1783, 1785 - 1791, 1793/1795, 1817 
1825 - 1837 

- 1 Cd.--' , 

D 
E 
I 
I 

196 

193. 1838 1860 

194. 1870 - 1872 
1893, 1895 

195. 1909 1939 

1884, 1886, 1888 - 1889, 1891 

Borderellen op de rekeningen van ontvangsten en uit
gaven, 1721, 1725, 1731, 1745 - 1750, 1757/1758, 
1769 - 1772, 1779/1780, 1825/1827, 1855,1870, 1872-
1877, 1879 - 1884, 1892, 1893, 1895. 

1 omslag 

I 
[ 

I 
[ 

197 - 221 Bijlagen bij de rekeningen van ontvangsten en uit
gaven, 1695 - 1940. 

2 pakken en 23 

omslagen 

197. 1695/1696, 1719 - 1747 
N.B. Met hiaten, bevattende tevens: 
lijsten van ontvangen begraaf rechten 
mei 1719 - mei 1721 (uitsluitend Zuid - Pols
broek ) 
mei 1722 - mei 1725 (uitsluitend Zuid - Pols
broek ) 
mei 1729 - mei 1733 (uitsluitend Zuid - Pols
broek ) 
Mei 1745 - mei 1747 

198. 1748 - 1769 
N.B. Met hiaten, bevattende tevens: 
Lijst van ontvangen begraaf rechten 
rnei 175 7 - mei 1759 
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199. 1771 - 1781 
N.B. Met hiaten, bevattende tevens; 
Lijst van ontvangen begraafrechten 
mei 1775 - mei 1777 

200. 

201 . 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209 . 

210. 

211 . 

1793 
N.B. 

1858 

1859 

1 860 

1872, 
N.B. 

1 900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

- 1797 
Met hiaten 

1874, 187 
Fragmentar 

212 

213 

214 

1907 

1908 

1909 

215. 1910 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

221 . 

1915 

1920 

1925 

1931 

1935 

1940 

Staten van ontvangsten en uitgaven, met opgaven van de 
toestand van kerk, pastorie en administratie, opge
maakt ten behoeve van het Provinciaal College van 
Toezicht, 1805, 1830, 1834 - 1854, 1862 - 1867. 

1 pak 
N.B. Staat van 1805 bevat tevens: 
Staat van uitgaven aan onderhoud van kerk en 
pastorie, 1787 - 1796. 
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G E D E P O N_E_E_R_L)_E A R C H I E V E N 

A R C I E F V A N D E . C_H_R_I T E L I J K E J O N G E -

[ 

[ 

[ 

[ 

L I N G S 

223 -

V E R E N I G I N G O R A E T L A B O R A" 

230 Registers van notulen en jaarverslagen, 1904 - 1942. 
1 katern, en @ 

12 Lj - ^ 3 

2^7 ^6-

februari 1906 -

november 1911 

november 191b 

februari 1919 

maart 1924 

.januari 1933 

oktober 1936 

^ 3 ; £86* januari 1939 

<i i ) / ~.. I 1 k a t e r n 
$/l)pl? C,VU*L d e l e n - ^ 
o k t o b e r 1911 cl\ 

november 1915 oi-j' 

. j anua r i 1919 ^t\ 

maar t 1924 ol 

december 1928 

september 1936 

januari 1939 

januari 1942 

.23.-L m 

W 

233 

Ui 

Reglement van de Christelijke Jongelings - Vereniging 
"Ora et Labora" te Polsbroek en Vlist, met reglement 
voor de bibliotheek van deze vereniging, 1904, 1927. v 

2—k-er4ex_Q£jx. A C-yCc^UsjSX S 
"Vrije onderwerpen", inleidingen gehouden op de jonge
lings -vereniging door Jac. van der Hee_ 193b, 1936, 
1938, 1939. r -

£ katernen 

Lijsten van leden, presentie, begunstigers, contribu
tie en werkzaamheden, 1937 - 1962. 

1 deel 
N.B. Niet voor ieder jaar een complete opgave. 

Catoloeus v an de bibliotheek, (ca. 1930), < ca. 1940). ^ ^ / ^ 
"3 katernen 

Registers van uitgeleende boeken, 1933 - 1935. 
2 delen 

235. 1933 

236. 1934 

1934 

1 935 
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A_ R_C_H_I_E-£—V-AJL H E Z E N D I N G 5 K R A N 5 HL_Y_D_I_ A^ 

23a RegérS-teTs van n o t u l e n en j a a r v e r s l a g e n , 1921 - ( c a . 
1931 ) , 1938 - 1940. 

1 d e e l , 1 
k a t e r n 

% 

237. 1921 - (ca. 1931), bevattende tevens 
Ledenlijsten, 1929, (1930). 
Li.ist van begunstigers, (1929). 

238. 1938 - 1940 

<.. »' 

)3 
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f. 

c H ! _£_£ V_A_N__b_E C_H_R_I_5_I_E_L_I_J_K_E K_H_A_P_E_N-
R"F _N _I _G 1 M G "_G_A_LI_U_[:_L_" V E R E I* 

239 Catalogus van aanwezige boeken, met aantekeningen 
betreffende uitlening, (ca. 1933). 

1 deel 
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S_T U_K_K_E_N. 
D E R A_R_C_I 

W_A_A_R_V_A_N H_E_I V 
"i E V E N N I E T I. 

E_R_B_A_N_D M_E_Ï E_E_ 
"S " G E B L E K E N 

ZM) 

9 U\ 

Akte van overdracht door Willem Baertman, armmeester 
van Zuid - Polsbroek aan Willem van den Capelle, 
schoolmeester en bode van Zuid - Polsbroek, van een 
huisje en erf.je "aen den dijck bij de Steene brugge" 
te Zuid - Polsbroek, 1718. 

1 charter 
N.B. Beschadigd 

van de revenuen, verbonden aan de ambten Heken
en Noord - Linschoten en Opgave 

dorp, Snelrewaard, Zuid 
IJsselveere, 1785 - 1795. 

%l 
1 stuk 

i 
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B I J L A G E 

L i J S T V_A_N P_R_E_D_I_K_A_N_I_E_N. 
P O L 5 B.R O E K E_N V_L_i_5_I 

V A N 

1 

I 

Jacobus van Kerkhoven 

Fredericus Abbema 

Abraham Markinius 

Theodorus Gijsberti 

Johannes Cornelis Larenus 

Idzardus Timmerman 

Isaacus de Fremeri.i 

Theodorus van Brussel 

Johannes van Beuningen 

Petrus de Wilde 

Johannes Wieri 

Frederik Baarslag 

Adolf Jan Diernont 

Adriaan C. van Aldewerelt 

Adrianus van Manen 

Johannes Marius Verhoessen 

1599 
proponent 

1636 
proponent 

1640 
proponent 

1650 
van Heukelum 

1561 
proponent 

1671 
proponent 

1694 
proponent 

1748 
proponent 

1765 
proponent 

1769 
proponent 

1774 
proponent 

1781 
proponent 

1787 
proponent 

1823 
van Rijsaterwoude 

1828 
van Nieuwland 

1843 
kandidaat 

- 1636 
emeritus 

- 1640 
naar Moordrecht 

- 1650 
naar Heukelum 

- 1661 
overleden 

- 1671 
overleden 

- 1694 
emeritus 

- 1748 
overleden 

- 1765 
ontzet 

- 1768 
naar Oudewater 

- 1774 
naar Oud-
Loosdrecht 

- 1 780 
naar Beverwiik 

- 1786 
naar Kampen 

- 1822 
overleden 

- 182 7 
naar Heenvliet 

- 1842 
naar Spijke-
nisse 

- 1850 
overleden 



il 
I 

Albertus van Toorenenbergen 1851 
kandidaat 

r 

E-

ïi 
ii 
i 

Hermanus Johannes P. van 
de Linden 

Hermanus Rietveld Creyghton 

Siora Hogerzeil 

Jan Hendrik Klomp 

Jan Felix F. van der Hamme 

Pier Hessels Wiersma 

Jan Hoogenraad 

Abraham ten Have 

Willem van Sloten 

Hendrik Snel 

Otto Johan van Rootselaar 

1854 
kandidaat 

1859 
van Wijk bi.j 
Heusden 

1865 
van Wi ik bi j 
Heusden 

1869 
van Maartensdijk 

1872 
van Ouddorp 

1877 
kandidaat 

1881 
kandidaat 

1889 
kandidaaat 

1899 
van Rouveen 

1901 
van Dirksland 

1911 
van Noorden 

- 1858 
naar Hendrik 
Ido Ambacht 

- 1857 
naar Bergsehen-
hoek 

- 1864 
naar Beekbergen 

- 1868 
ontslagen 

- 1871 
naar Vlissingen 

- 1876 
naar Elspeet 

- 1879 
naar Charlois 

- 1888 
naar Wageningen 

- 1898 
naar Eemnes-
Buiten 

- 1901 
naar Kampen 

- 1910 
naar Urk 

- 1915 
naar Bergschen-
hoek 

t 
I 

I 
i 
I 

Marcus Bron Verkerk 

Willem Rijnsburger 

"eunis van de Hee 

Ar ie de Leeuw 

1917 
van Oude Tonge 

1928 
kandidaa.t 

1 932 
kandidaat 

1938 
van Willige 
Langerak 

- 1920 
naar Gouderak 

- 1932 
naar Oud-
Beijer land 

- 193 7 
naar Genemuiden 

- 1946 
naar Boskoop 

3 7 



Adriaan Jacob Timmer 1947 
kandidaat 

- 1950 
naar Ouderkerk 
aan de IJssel 

Cornelis van der Wal 1951 
van DaarIe 

- 1956 
naar Muiden 

Cornelis van den Bergh 1956 
kandidaat 

- 1963 
naar Oud-
Bei jerland 

Evert Floris Vergunst 1965 
van Ede 

- 1969 
naar Cape 11e 
aan de IJssel 

George Coenraad Kun; 1969 
kandidaat 

- 1973 
naar Werkendam 

Johan Reinhard Volk 1974 
kandidaat 

- 1979 
naar Bleskens-
graaf 

Jan Hendrik van Daalen 1979 
kandidaat 

- 1984 
naar 
Albias 

Oud-

Stoffel Jumelet 1984 
kandidaat 

- 1990 
naar Waarden
burg-Meerijnen 

38 


