
Plaatsingslijst

VANDECOLLECTIEA.W. DENBOER(CA. 1915-2007)

(Gemeentesecretaris van Oudewater van 1920-1960)

1. - Akten van aanstelling c.q. ontslagvan A.W. den Boervoor verschillendefuncties, met
raadsbesluitenover de vaststelling van zijn jaarwedde,
1916-1960. 1 omslag
- Stukkenen krantenknipsels betreffende zijn afscheid, 1960.
- Stukkenbetreffende zijn overlijden en overlijdensberichten van 1972-1993
- Paginabetreffende de viering van het 50-jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Den
Boer- de Koning,met een foto van het echtpaar, 1970.

2. Lijstvan huwelijken die door DenBoerzijn gesloten tijdens zijn période als
gemeentesecretaris1920-1960,
ca. 1960. 1 katern

3. - Correspondent van kinderen met 'de ooievaar', in de persoonvan DenBoer,
1959-1961. 1 omslag
- Voorwaarden en regelingvoor het onderwijs aan het St. FranciscusPensionaat,ca. 1920.
en programmaboekje voor de viering van het 100-jarig bestaanvan dit pensionaat, 1957.

4. - Documentatie betreffende enkele Nederlandsegevangenkampentijdens deTweede
Wereldoorlog en de gevangenschapvan DenBoer in verschillende kampen.
- DocumentatieTweedeWereldoorlog in Oudewater
- Eenverslagdoor de zustersvan het St. FranciscusPensionaatover de gebeurtenissen
in Oudewater, 1940-2007.
- Bonkaartenvoor brood, suiker, aardappelenetc. 1917 en z.j.

5. Ingekomenbrieven bij Den Boeren correspondentie naar aanleidingvan zijn
gevangenschap,1945-1954,mettranscripties van dezebrieven. 1 omslag

6. 20 foto's en ansichtkaarten van Oudewater, opgeplakt op A4-tjes, ca. 1915-1970.

7. Kopieënvan publicaties van DenBoer in het verenigingsbladvan de HistorischeVereniging
voor Zuid-Holland "Vigilate DeoConfidentes":
- 'De kerk vande OudBisschoppelijkeClerezyte Oudewater', 1956.
- 'Wanneer werd Oudewater tôt stad verheven',1957.

8. 'Oudewater toen en nu', geschiedenisbundelenwerkboek, afkomstig van Keesen Igna
Mulder, in tweevoud, ca. 1960. 2 delen

9. Boekenen andere publicaties:
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- 'Oudewater, 250jaar Franciskaansezielzorg', overdruk uit "Neerlandia Seraphica",jrg. 29
(1959) nr. 9.
- Kohier van de hoofdelijke omslagOudewater, 1917.
- Voo, E.E.van der, 'Vergeet het polderland niet', StichtingG.RibbiusPeletier Jr. tôt behoud
van het LandgoedLinschoten,1978.
- Boer, A.W. den e.a., 'Oudewater tijdens de TweedeWereldoorlog', 1970.Aangebodenaan
de Oudewaterse schooljeugdt.g.v. het zilveren bevrijdingsfeest.
- Boer, A.W. den, 'Restauratiesvan historischegebouwen in uitvoering te Oudewater in
1962', Uitgave StichtingWaaggebouw,1962.
- 'Ik nu was eendroomer, Hermande Man over Oudewater en zijn leven', NogNiet-reeks,
nr. 2, Vereniging Hermande Man, Oudewater 2001.
- 'Oudewater', folder uitgegevendoor de VVVca. 1980.
- Pollemans,Th., 'Stapvoetsdoor Oudewater', uitgavevan deGeschiedkundigeVereniging
en de VVVOudewater, ca. 1988.
- Wit, Cor de en Arie van Vliet, 'PolderRuigeWeide,eenblik in het verieden,het wel en
wee van de bewoners', uitgavevan deGeschiedkundigeVerenigingOudewater, 2005.
- Programmabladvan: 'RoyalBritish LégionAmsterdam Branch;Dayof Remembrance
Gemeente Oudewater, 8th October 2006.
- Hazelzet,K., 'Burgersen Bestuurders.HetStadhuis vanOudewater', Zwolle (1988).
- Boon,J.G.M., '1570-1580Oudewater, Vrijheid en Gezag',Gemeentebestuurvan
Oudewater (1975).
- Schoonderwoerd, G.A.,Boer,A.W. den, e.a., 'Oudewater', aangebodenaan R.Mulder
t.g.v. haar intrede in het klooster, 1961.
- Knoops,W.A. en Meijer, F.Ch., 'Goejanverwellesluis',Amsterdam (1987).

10. - Uitnodiging voor S.W.Weurman voor het bijwonen van de reùnie voor oud-inwoners van
Oudewater in het kadervanOudewater 700 jaar stad, 1965.
- Schoonderwoerd, G.A.,Boer,A.W. den, e.a., 'Oudewater', verzameldeartikelen (1952),
aangeboden aanR.Mulder t.g.v. haar intrede in het klooster, 1961.
- Statuten der "Onderlinge OngevallenVerzekering" van de StichtseBoerenbond,Harmelen
(z.j.).
- 'Gemeentetram Oudewater', artikel in 'Op de rails, maandbladvan de Ned.Ver. Van
belangstellenden in het spoor- en tramwegwezen', 1963nr. 8.

11. Kranten en krantenknipselsmet artikelen over (de geschiedenisvan) Oudewater, (oud-)
inwoners van Oudewater etc., uit de Usselbode,NRCHandelsblad,Volkskrant Magazine,
AD, enWeekblad ABC,1947en 1972-2007.

12. - Vergrotingen van oude prenten en etsen van Oudewater, kopieën,z.j.
- Foto van de zustersFranciscanessenen de leeriingen van demeisjesschool,t.g.v. het 50-
jarig bestaan (?)Ca.1935.Foto in slechte staat.
-2 foto's van de Bevrijding in 1945: het verwelkomen van eenvan de bevrijders op
IJsselvereen van een rit met een versierde bevrijdingskarop de LangeBurchwal, ca. 1945.
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13. - 'Oudewater tijdens de TweedeWereldoorlog', door A.W. den Boer (artikel, z.j.).
- 'Veiligheid van het verkeerin vroegereeuwen', door A.W. den Boer (artikel, ca.1969.).
- Welkomstrede voor de Koningint.g.v. de opening van de oudheidkamer in de
Heksenwaag.
-Stukken betreffende het voorstel tôt vernoeming van een straat of locatie in Oudewater
naarA.W. den Boer,2005-2006.
- Boer,A.W. den, DeHeksenwaagte Oudewater, ca. 1969,met kopij.

.t

14. Ingekomen brieven bij A.W. den Boeren krantenartikeien,
1945-1985. 1 omslag

Woerden,oktober 2013
(aangevuld08/2016)
J. van der Klis-vanEijk




