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INLEJC D I N G
I. BEKNOPTE GESCHIEDENIS
a, De^Statie £n_jle parochie
De geschiedenis van de parochie Oudewater gaat zeer ver terug, want
by de restauratie van de St. Michaelskerk - thans de hervormde kerk zijn fundamenten gevonden van een kerkje dat daar al rond het jaar 1000
moet hebben gestaan} het oudst geschreven document dateert echter uit
1282: op 20 december van dat jaar verkocht Theodoricus, pastoor van
Oudewater, een stuk grond aan het kapittel van Oud-Munster om de kosten tot herstel van een dijkdoorbraak te bestrijden. In de Middeleeuwen
en wel tot de hervorming waren er ook een viertal kloosters te Oudewater, alle gelegen in de buurt van de Kapellestraat en de St. Jansstraat, nameiyk de Commanderie van St, Jan, het Ursulaconvent, het
Lysbeth- of Agnesklooster en het Celle-zustersklooster,
Dat Oudewater voor de "beeldenstorm is gespaard gebleven, vindt mede
zijn oorzaak in het feit dat pastoor Theodorus Aemilius in 1566 overging naar het calvinisme en zo de eerste predikant in de St, Michaelskerk werd, terwyi de geuzen pas in 1578 de stad Oudewater innamen,
waarby de kerken, kloosters en kerkelijke goederen in staatse handen
overgingen. Binnen de stad Oudewater bleven slechts weinig gelovigen
trouw aan de katholieke kerk vanwege het voorbeeld van hun pastoor,
maar ook door de druk van de strenge bepalingen van de plakkaten die
de uitoefening van de katholieke eredienst streng verboden. In de omliggende plaatsen: Papekop, Diemerbroek, Hoenkoop, Snelrewaard en Linschoten, die burgeriyk onder Utrecht hoorden, was de druk niet zo groot
en bleef men trouw aan het voorvaderlijk geloof.
De zielzorg onder- de trouw gebleven katholieken moest aanvankelijk
in het grootste geheim geschieden door rondtrekkende priesters; zo
weten we dat in 1620 de antwerpse minderbroeder Jacobus Tyras in Oudewater pastorele werkzaamheden heeft verricht.
In de tweede .helft van de XYIIe eeuw, toen de plakkaten wat werden verzacht en men tegen "betaling van flinke bedragen aan de stedelijke overheid althans binnenshuis een zekere vryheid van godsdienst kreeg, werden er te Oudewater twee missiestaties gevestigd: nameiyk door de
wereldheren op de Markt fde zg. "Herenkerk") en door de paters jezuieten op het Heilig Leven (de zg. "Boerenkerk").
De pastoor van de eerste statie, Johannes Vyffhuysen, bleek rond het
jaar 1705 een aanhanger van het jansenisme te zyn, hetgeen een scheuring in zyn kerkgemeenschap veroorzaakte, waarbij een deel van de gelovigen hun pastoor trouw bleef en zo het begin vormde van de Oud-Katholieke.-.parochie te udewater, terwijl het andere deel van de gelovigen
zich aansloot by de gelovigen van de Boerenkerk.
Deze tweede statie was door de jezuieten gesticht in enkele kleine
huisjes gelegen ongeveer in het midden op het Heilig Leven. Op 27 maart
1705 namen echter de Staten van Holland een resolutie aan waarin stond
dat pater Roeland Daniels s.j„ zich binnen veertien dagen moets "begeven buyten de landen van Holland en West-Vriesland". Na de verbanning
van de jezuieten uit Holland bleven o.a. de katholieken van Oudewater
verweest achter, want naar de jansenistisch gezinde kerk op de Markt
wilden ze ook niet.
Door kontakten met de minderbroeder Nicolaas Schoonhouwen van de nabij
gelegen statie te Gouda kwam men op de gedachte de provinciaal van de
minderbroeders om een zielzorger voor Oudewater te vragen. Op 7 juli
1709 benoemde de nuntius, Joannes Baptista, de minderbroeder Joannes
de Ruyter voor de zielzorg in het distrikt Oudewater,
Het kerkgebouwtje stond op de hoogte van de huidige achtertuin van de

pastorie, aan het Heilig Leren. Het vas zeer laag en leek meer op een
schuur dan op een kerk, terwijl het in dié* tfld al te klein was voor het
aantal katholieken,
In de franse tfld - de ttfd Tan vr^heid,gelijkheid en broederschap - ontstonden de plannen om de kerk te vergroten of zelfs om een nieuwe te
houwen. In 1803 besloot men tot de bouw van een nieuwe kerk en pastorie, waarvoor drie huisjes naast de kerk moesten worden aangekocht.
In 1852 moest deze kerk worden uitgebreid met twee zijbeuken. Deze kerk
stond vlak voor de voorgevel van de huidige pastorie met de ingang aan
het Heilig Leven (zie inv. nr. 418).
Na het herstel van de hiërarchie in Hederland duurde het nog even
voor de statie te Oudewater paroohiekerk werd. Op 29 februari 1860 werd
de statie Oudewater door de bisschop van Haarlem opgeheven en de paroohie
Oudewater gestiohti en daar men over de parochiegrenzen nog geen overeenstemming had kunnen bereiken, bleven deze voorlopig zoals ze voordien
waren.
Onder het pastoraat van pater M. Gerritsen werden bestaande plannen
voor de bouw van een nieuwe en grotere kerk verwezenlijkt. Op 2 september
1880 werden de funderingswerken voor de kerk met toren aanbesteedt het
werk werd gegund aan de heer A. Langejan te Kralingen. De bouw van de
kerk én de pastorie onder leiding van arohiteot E.J. Margry uit Rotterdam werd op 30 deoember 1880 aanbesteed» dit werk werd gegund aan de
laagste inschrijver de heer H. Stelwagen te Hötterdam.
Op 6 september 1882 was de bouw voltooid en vond de pleohtige kerkoonseoratie door mgr. P.M. Snickers, bisschop van Haarlem, plaats. Pastoor Gerritsen heeft zelf een nauwkeurige kroniek van de bouw bijgehouden (inv. nr. 5) f terwfll verder op in dezelfde kroniek van de parochie
pastoor X. Le Roux aantekeningen heeft gemaakt over de verfraaiing van
het kerkgebouw» "Pastoor N. Rotfakkers heeft verschillende beelden in de
kerk aangebraoht (afkomstig uit het atelier van Te Poel en Stoltefus uit
Den Haag), verschillende vanen gekooht voor de Kevelaerse Processie, de
waranda en de zg. leerlingen- of catheohismuskamer gebouwd en de school
in de Rejjersteeg zo goed als geheel vernieuwd.
Pastoor G. van den Berg, gekomen in 1897, heeft de laatste beelden in de
kerk aangebraoht, het hoogaltaar laten veranderen en vergulden, is begonnen met het aanbrengen van geschilderde kerkramen, heeft de waranda veranderd en een voiliére gebouwd.
Pastoor J. Brioo, begonnen in 1900, heeft de geschilderde kerkramen voleindigd, een nieuw klaslokaal btf de jongensschool gebouwd en vijf groenen
vaantjes aangeschaft voor de Kevelaerse Processie.
Pastoor C. Pieterse, begonnen in 1907, heeft verschillende nieuwe kazuifels aangeschaft, gezorgd voor de tien nieuwe zilveren kandelaars van
ƒ 460,- per stuk, een nieuwe pyxis met deksel gekocht, een derde vernieuwing bewerkt van * vloer der kerk, nieuwe banken aangebracht in het
achterschip, de besohildering van de kerk in twee tempo's voleindigd,
twee lokalen voor de jongensschool en het patronaatsgebouw," BJJ deze
opsomming zjjn helaas niet de namen van de schenkers, zonder wie de pastoors ook niets hadden kunnen doen, vérmeid.
Op 2 februari 1956 werd de kerkelijke indeling van Nederland van vtff
op zeven bisdommen gebracht f hetgeen voor Oudewater betekende dat het
niet meer tot het bisdom Haarlem behoorde, maar voortaan tot het nieuwe
bisdom Rotterdam.
De Parochie had vanaf het 1941 een pastoor met drie kapelaans gehad,
terwtfl de actor van het Franciscusgestioht/pension ook op de pastorie
woonde.In 1970 was men voor die tfld nog rykeiyk bedeeld met een pastoor, twee kapelaans en een wat oudere pater als assistent, maar na
1974 gingen er alleen maar paters weg waar niemand voor terugkwam,
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ampel "beraad zond men aan het gemeentebestuur een Ter Boekschrift waarin
gewezen werd op de schuld waarmee niet alleen het kerkhof, maar ook de
kerk zelf nog was belastf en dat men zich btf de aanleg gevleid had, als
eenmaal *t».><y.."; de sjhulden van het kerkhof waren afgelost, een hulpbron
voor de kerk te hebben) en daar het kerkbestuur overtuigd was van het
belang dat het plaatselijk bestuur in het welzijn van de gemeente stelde,
nam men de vrijheid hun Ed. Aohtbaren te verzoeken in overweging te willen nemen, of e? geen gelegenheid zou zjjn, dat aan hen door het plaatselijk bestuur een stuk grond, geschikt voor een begraafplaats, werd aangewezen dat zfl voor eigea rekening en onder hun edelachtbaar toezicht volgens de algemene voorsohriften tot een begraafplaats zouden inrichten en
alsdan alle inkomsten van het begraven aan hen zouden verbleven.
Dit verzoek werd zeer gunstig ontvangen en spoedig daarna ontving het
gemeentebestuur een gelijksoortig verzoek vanwege het protestants kerkgenootschap, hetwelk aanleiding gaf de zaak gemeenschappelijk door de
beide kerkbesturen te behandelen*
Gedeputeerde Staten hadden echter bezwaren tegen de voorstellen, omdat .
ze niet geheel overeen kwamen met de algemene verordening voor het aanleggen van begraafplaatsen. Na mondeling overleg met de Gedeputeerde
Staten en ondersteund door het gemeentebestuur kreeg men voor Oudewater
vergunning om beide begraafplaatsen volgens het voorstel aan te leggen,
Gezamelflk legde men de beide kerkhoven aan. Hiervoor hadden zfl twee tegenover elkaar gelegen stukken grond aan de VaardsedJJk buiten de Waardpoort aangewezen gekregen. De aarde voor eb ophoging van het terrein
werd genomen van de nabfl gelegen wallen.
Op 25 juni 1829 waren beide kerkhoven gereed en kon m e n d e burgemeester
berichten, dat op 1 augustus a,s, een aanvang zou worden gemaakt met
het begraven op de nieuwe begraafplaatsen. De beide kerkbesturen maakten de afspraak dat men bjj het begraven van het eerste HJk op iedere
begraafplaats gezameHJk tegenwoordig zou zijn. Zoals ook is gescheid,
H
et aanvankelijke hekwerk was van hout en is in 1853 vervangen door een
yzeren hek afkomstig van het gesloopte buitengoed Stoutenburg bjj Amersfoort,
In de kapel op de begraafplaats is in 1864 een grafkelder gemetseld
die door de schenkers voor priestergraf was bestemd,
In 1920 maakte men plannen het kerkhof uit te breiden. Hiervoor wilde het kerkbestuur grond rondom het kerkhof van de gemeente kopen) de
strook te westen - dus stadswaarts - van het kerkhof weigerde de gemeente af te staan, maar de strook ten zuiden en oosten van de begraafplaats - in hoofdzaak moerasgrond - kon voor nader te bepalen prjjs gekocht worden. De uiteindelijk vastgestelde prjjs was voor het kerkbestuur
te hoog, temeer daar de ophoging van het moerasterrein ook zeer duur
zou worden. Architect Jac, Dessing maakte nieuwe plannen voor een geheel nieuw kerkhof op een stuk grond aan de overzijde van eb Waardsedjjk,
waar het kerkbestuur een boomgaard in de griend had. Maar het gemeentebestuur zag niet graag een eerde begraafplaats in haar gemeente aangelegd en omdat ook de grondboringen in de boomgaard geenszins bevredigend
voor het kerkbestuur uitvielen, kon uiteindelijk het gemeentebestuur samen
met Gedeputeerde Staten tot een jedelyke oplossing met het kerkbestuur komen. Het moeras naast het kerkhof kon voor een schappelijke pry"s overgenomen worden, terwtfl men tegen kostprjjs het stadsvuil kon overnemen om
daarme het moeras te dempen.
Op 11 augustus 1922 had de aanbesteding plaats voor de bouw van een kapel met priestergrafkelder, het afsluithek en het llchttorentjef het
werk werd gegund aan de heer R, de Waal. Ondertussen was de aanleg van
het kerkhof onderhands gegeven aan de heer J. van Dam uit Willeskop,
Half maart 1923 werd aan eb firma G, Pannebakker, boomkweker te Boskoop,

de "beplanting van het kerkhof gegund. Op 12 april 1923 heeft de deken
van Gouda het vernieuwde kerkhof en ce kapel ingezegend.
In maart 1948 kocht de gemeente het voorste stuk aan de Waardsedjjk
terug om daar een oorlogsmonument te plaatsen en er enkele oorlogsslachtoffers te begraven^
d. Het £intJPranoisousjgesticht,
In oktober 1837 betrokken enkele zustere franciscanessen van Bennebroek een huis op de Markt te Oudewater alwaar zy een "bevaar- en naaischool beginnen. Later is er sprake dat ze op de Korte Haven wonen.
In 1887 zjjn er dertien huizen in de Kapellestraat en de Kloosterstraat
gekocht voor de houw van een nieuwe meisjesschool en een armenhuis.
Het armenhuis/pensionaat werd op 26 mei 1888 in gebruik genomen, terwjjl
in december daarop de school werd geopend.
In 1894 heeft men de oude gemeente-scholen aangekocht, gelegen langs de
tuinen van het gestioht, bestaande uit vier flinke lokalen met het zg.
kapelletje dat vóór de reformatie tot het Ursulaoonvent behoorde,
In 1913 werden aan de kloosterstraat vflf armen woningen afgebroken en
sohoollokalea gebouwd, terwijl in 1915 het laatste gedeelte van de kloos-'
terstraat aan het St. Franoiscusgestloht werd toegevoegd. In 1920 en
1928 verden nog resp. een stal en een huis gekocht zodat vanaf toen
het terrein van het St, Pranoisousgesticht door eigen gehouwen werd ingesloten.
In 1921 verklaart het kerkbestuur in een onderhandse akte dat ze zich
als kadastraal eigenaar van het St, Pranoisousgestieht "bereid verklaart
een deel van de Jtchooladministratie op zioh te nemen ter verlichting
van de congregatie van de zuster te Bennehroek die de ware eigenares
der gehouwen is (inv, nr. 633).
In 1950 wordt het aan het pensionaat (het voormalige armhuis) grenzend
perceel gekooht, waarin voorheen de Oudewaterse Bank vas ondergebracht.
Men vilde het pension voor ouden van dagen uitbreiden. In aansluiting
op dit terrein werd door de gemeente een stuk grond gekocht, waarop de
nieuwe Mariaschool aan de Nieuwstraat werd gebouwd welke op 23 juli
1953 in gehrulk werd genomen,
ü
p 6 april 1965 verd de "Stichting Bejaardenzorg Oudewater" "bisschoppelijk goedgekeurd. Deze stichting zou zioh gaan inzetten voor de-bouw
van een nieuw bejaardencentrum op het terrein van Willem Boere naast
de kleuterschool "De Kleuterhof" paralel aan de Hendrik van Viandenstraat. Verschillende leden van de gemeenteraad hadden echter bezwaren tegen een 'katholiek* pension, want zouden dan ook niet de hervormden en de gereformeerden eerstdaags komen om zo'n pension en "bovendien
waar moesten de niet-kerkeltfken naar toe?
Een gesprek met alle katholieke leden van de raad had tot resultaat dat
de gehele fraktie enthousiast achter het "bouwplaat ging staan. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad aan het verzoek van ce R.K. Stichting Bejaardenzorg Oudewater om een eigen bejaardenpension te bouwen te voldoen.
Het "bejaardenhuis "De Vulverhorst" aan de Prins Bernhardstraat kon op
4 oktober 1971 geopend wordenj rond deze datum waren de bewoners van het
oude St. Franoiseusgestioht/pension allen overgehuisd. Het oude gebouw
werd stadskantoor van Oudewater.
e. De_Sint Jacobstichting.
Op 11 juni 1924 kwam pater Giliesen, directeur van de Derde Ordeafdeling te Oudewater, in de bestuursvergadering met het voorstel, of
het niet mogelijk was dat de ^erde Ordeafdeling een wijkverpleging in
het leven zou roepen en later zelfs een ziekenhuis zou houwen. Het bestuur voelde veel voor het plan en ging meteen enthousiast aan het
werk.
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Van het kerkbestuur kreeg men de beschikking over een huisje naast de
kerk, maar omdat dit erg klein was, besloot het Derde Orde-bestuur nog
twee huizen aan te kopea.
Ondertussen had men van de «Senerale Overste van de oongregatie van de
kleine zusters van St. Joseph te Heerlen de toezegging gekregen, dat
zo gauw er zusters gemist konden worden, Oudewater als eerste in aan*,
merking zou komen. In Juli 1925 arriveerden de eerste vier ziekenzusters, die meteen de wijkverpleging startten.
Ook met de voorbereiding voor de bouw van het eigen ziekenhuisje
was men samen met arohiteet Bartels volop bezigf op 15 februari 1927
kon het pleohtig worden ingezegend en offioieel in gebruik worden genomen, ondanks dat al het instrumentarium er nog niet was.
Het ziekenhuis moest ook een naam hebben en men dacht aan: "Derde
Orde-stiohting" of HSt. Elisabeth Ziekenhuis", maar uiteindelijk werd
het »St# Jaoobstiohting", vernoemd naar de stiohter pater Gilissen die
als doopnaam Jaoobus had.
In de loop der jaren is er voel verbouwd aan het ziekenhuis. In 1930
werd er boven de ingang een kinderzaaltje gebouwd en in 1931 kreeg
men een eigen huiskapel1 in 1932 werd een röntgenkamer ingerioht en in *
1934 een polikliniek gebouw*. In 1939 maakte men zelfs plannen om een
nieuwe vleugel aan het ziekenhuis te bouwen,maar de oorlog verijdelde de
plannen.
In 1946 werd een aangrenzend huis gekooht om als zusterhuis te dienen,
terwijl de vrfl gekomen ruimte in het ziekenhuiscomplex gebruikt kon worden voor kinder- en babykamer, verloskamer en kraamvrouwenzaal.
In 1947 werden nog een drietal aangrenzende huizen gekooht om er een
consultatiebureau voor zuigelingen te vestigen.
Tot 1954 was het gebouwencomplex eigendom van de Derde Orde-afdeling
Oudewateri het beheer over het ziekenhuis was echter in handen van een
afzonderlijke stichting, die evenwel ook St. Jaoob Stichting was genoemd.
Het bestuur van die stichting bestond oorspronkelijk uit dezelfde leden
als het bestuur van de Derde Orde-afdeling, maar om praktische redenen
werd het stichtingsbestuur later gevormd door andere personen. Deze
stichting was op 28 maart 1928 in het leven geroepen met als doeli
de verpleging van zieken en hulpbehoevenden in het algemeen en speciaal
de exploitatie van de daartoe ingerichte gebouwen. Het is begrijpelijk dat
deze stiohting zioh in de loop der Jaren als eigenares van het onroerend goed is gaan gedragen.
Maar,,., toen in 1954 plannen gerealiseerd moesten worden ter uitbreiding en modernisering van het ziekenhuis, rezen er verschillende moeilijkheden. Het ziekenhuis moest een lening sluiten om de nieuwbouw te
kunnen bekostigen. De Spaarkas voor kerkelijke leningen te Utrecht - waar
de lening was aangevraagd - vroeg inzage van de statuten van de St. Jacobstichting. Toen bleek dat het bestuur van de St. Jaoobstichting geen
eigendommen had, maar dat het eigendom nog steeds berustte bij de Derde
Orde-afdeling, Het bestuur van de Derde Orde en het bestuur van St. Jaoobstichting vonden in het belang van het ziekenhuis het gewenst de bestaande juridische toestand in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie en de stiohting een meer moderne basis te geven in de vorm
van grondig herziene en gemoderniseerde statuten.
Op 19 juni 1954 vond de overdracht van de gebouwen plaats. De Derde Ordeafdeling trok zioh terug en de St. Jaoobstichting werd eigenares van de
gebouwen en inventaris. Tegelijkertijd kreeg ook de vereniging van het
Wit-Gele Kruis een afzonderlijk bestuur, want tot dan toe was de wijkverpleging bij het ziekenhuis ondergebracht.
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EII. ARCHIEFVORMING EN ADMINISTRATIE
Hoogst waarsohijnlijk is de arohiefvorming aanvankelijk verlopen zoals
bijna overal elders in de parochies t goedwillende pastoors bewaarden datgene waarvan ze dachten dat het bewaard behoorde te worden en legde dat
alles in een kast of op een rek op zolderj de secretaris of penningmeester van het kerkbestuur ontdeed zioh ook bij tfld en wijle van overtollige
adminstratie die dan bfl het paroohiearchief op de pastorie werd geplaatst.
Vooral pastoor Bennebroek bewaarde veel, want als oud-bestuurder van
de nederlandse minderbroedersprovinoie kende hfl de waarde van een goed
archief. HJJ maakte onderscheid tussen parochie-, school-, provinoie- en
privé zaken, die ieder op zioh weer ohronologisoh waren geordend.
Toen in 1939 pater Dalmatius van Heel ofm aanbood het arohief "te ordenen, nummeren en inventariseren", schreef de pastoor aanstonds terug dat
hy gaarne op het voorstel inging.
Pater van Heel heeft het archief in kisten meegenomen naar Rotterdam,
waar hfl het als één geheel in een aantal rubrieken heeft ingedeeld en
beschreven (zie inv. nr. 193). Pastoor Bennebroek heeft de inventarisa^ • , n o « bijgehouden en grotendeels bijgewerkt tot 1945 (zie inv. nrs 6 en590;. Daarna werd Sis voorheen de archiefbescheiden naast het geïnventariseerde in de kast op zolder of in de arohiefkast in de spreekkamer
opgeborgen.
Toen ik begin 1981 het archief voor inventarisatie kwam ophalen,
vond ik de orde van het geïnventariseerde gedeelte' enigszins verstoord
en bovendien bevonden zioh onder het nog niet geïnventariseerde deel ook
nog vele stukken uit de vorige eeuw die waarschijnlijk na de inventarisatie van pater van Heel boven water zijn gekomen»
Op sommige stukken staan met een dik blauw potlood data geschreven. De
delinquent is onbekend. Pater van Heel heeft het niet gedaan, want enerzfldB is het zijn handschrift niet, en anderzijds is het elders in door hem
in die tijd geïnventariseerde arohieven niet te vinden.
Pastoor Bennebroek nummerde wel soms brieven e.d. voor inschrijving in
de agenda, maar hij deed het met dunne, bijna onopvallende cijfers met inkt
geschreven in de marge. Van pater van Heel zijn helaas wel de plakkertjes
met letters en oflf era die soms hinderlijk over jde tekst heen geplakt zijn.
Deze letters en oijfers verwijzen naar »ijn inventarisindeling (zie inv.
nr. 193).
De administratie van de kerk werd vorige eeuw bijna uitsluitend door
de pastoor bijgehoudenf ook de kerkbestuursvergaderingen blijken gezien de
verslagen toen ook weinig te hebben voorgesteld. Waarschijnlijk is dit onder het lange pastoraat van pater Bennebroek veranderd, zodat ook het
kerkbestuur als een -volwaardig bestuur kon gaan funotioneren.

III, VERANTWOORDING

VAN

DE

INVENTARISATIE

Van de inventarisatie van pater van Heel is grotendeels afgeweken,
daar hij alles als één parochie-archief had besohreven en er volgens mij
naar het herkomstbeginsel meerdere archieven zijn te onderscheiden, nl.i
- het archief van de pastoorf
- het archief van het kerkbestuurf
- het archief van de direoteur van de St. Jacobstichtingf
- het archief van het armbestuurf
- en het arohief van de communiteit.
Eerlijkheidshalve zij vermeld, dat er ook enkele archiefbescheiden zijn
die in het archief van een parochiële vereniging thuis horen, maar
eerstens bestaan die arohieven niet, bovendien zijn de stukken - zoals
notulen van Derde Orde-vergaderingen en ledenlijsten van broederschap*-^
pen - bij de pastoor of de resp. direoteur ingeleverd en omdat het pastoorsarchief ook rubrieken heeft van dezelfde inhoud, zijn die paar
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stukken in het paatoorarchief ondergebraoht.
BJ de ordening is een bundel brieven van pastoor Bennebroek uit het ar?.«J afgezonderd en overgebracht naar het bestuurarohief van eb nedervïïbrievin ^ ^ f ^ ^ T 1 1 1 0 1 : ' o m d a t - h e t duidel«k brieven en minuten
If^esoteevê?
°" ° f w a a r n e m e n d Provinciaal had ontvangen
Ook zijn er bfl het ordenen voor vernietiging in aanmerking komende stuk-

v!? + !2r° n J

'Z0;1!1

giro

" en

Dankda

*afschriften, girokwitantie.,

r

h « l ^ ÏL ?° ! **•«*•» •** het patronaat/parochiehuis bfl het kerkd* ^ L £ ? * M T ^ a^entieboeken, dubbelnummers van parochiebladen,
de parochieklok van Bolsward (privé abonnement van een der paters), doublures van Jaarrekeningen en begrotingen, privS post van de*Jagers, e.d.
Ï J S ^ Ï K S ! % W!ef U l t h e t bestuursarchief van de minderbroedersprol
Jeï J«o1we«oi d :f; r i e T e n ? °° k f ° t 0 ' 8 e n oi*°*lai*ee teruggebracht in
^ « ^ « r 8 ? 6 0 * 1 ^ ! 1 ^ 8 "oneven z«n in rubrieken verdeeld die «elf veer
fl? !? v gordend z«n van algemeen naar bijzonder en daar binnen ohrov^pfn^'eïLaïleWe^16 * " ~ U t ^ ^
****"**« « o n d ~ - '
ft 8 a k k e n
l!°Lv
ï
^treffende het patronaat is een duidelijkonderscheid
Il S ^ n ^ ' 8 ! n , d e «;dBdie»eti«e en maatschappelijke aktïviteiten die tot
d a ^ - H do ?M dir ! C » eUr 6 n d ! S t 0 t h e t a r o h i e f v a n d e Pastoor behoren en
i£?l*J
finantiSle verantwoording aan het kerkbestuur en het onroew «££? r
^endom van het kerkbestuur is, waarvan de stukken tot
het arohief van het kerkbestuur behoren en daar resp. onder het hoofd
eigendom of finantiSn te vinden zijn.
SaïiVïfïiJf/w ^ t kerkbestuur zijn onder het hoofd sohoolzaken en
kerk/ a ohl??^L k e r k h ° f Z 0 T 6 e l m ° f f e l y k a l l e ^treffende stukken van het
kerk/schoolbestuur opgenomen» dus ook de stukken betreffende onroerende
e
l^t»
Vi n a n t i! n » alhoe "el in de algemene jaarrekeningen en begro!
tingen van het kerkbestuur de finantiSle zaken van de s cholen en het
Kerkhof ook voorkomen,
« J ï datering van het archief M709 - 1J82» is wat geflatteerdf het
geeft inderdaad vanaf de overname van de statie door de franoiscanen
het oudste en jongste arohiefstuk aan, maar parochie-archieven kunnen
J L .£\ï?.
! ver ? el S ke n met overheidsarchieven, want parochiearchieven z*jn helaas teveel afhankelijk van toevallige bestuurders die al of
niet gevoel voor arohieven hebben. Zo is er in het algemeen weinig ari°»ij( ïï! y*lX 1 ?? 7 ( h e t j a a r V a n h e t herst el •an de hiërarchie in Nederland; bewaard gebleven, terwijl anderzijds vele stukken van de laatste
jaren nog voor het merendeel onder de administratie van de pastoor of
één der
leden van het kerk- resp. parochiebestuur berusten.
5
* d*e eeen d^clei^e oaesuur gemaakt en vel wegens de huidige toestand op kerkelijk archivallsch terrein, vaarom al het mogelijke maar zo
a
3
^ de
T r +toekomst.
°J* enomen i n d e inventaris om het te bevaren en te beschrijven
voor
M»««
Als slot zijn aan de inventaris vier bijlagen toegevoegdi
i;. een naamlijst van minderbroeders die in de statie en de parochie
van Oudevater verkzaam zijn geveest.
2). een repertorium van de afschriften van de oude documenten die op
Oudevater betrekking hebben en bij de documentatie onder de archiefnummers 827 - 830 zijn opgenomen.
3). lijst van de archiefstukken velke niet aan het gemeente-arohief van
Oudewater in bewaring zijn gegeven, maar nog op de pastorie bevaard
vorden btf de administratie.
4). een naam- en trefvoordenindeact deze index is op aanraden van de
heer J.G.M. Boon, streekarchivaris van Zuidwest-Utrecht, na het
klaarkomen van de inventaris als nog gemaakt.
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In overleg met de toenmalige pastoor Th, V, M # van Schie en de heer
J, Smit, "burgemeester van Oudewater, is afgesproken dat het geordende
en geïnventariseerde 'parochie-archief' aan het gemeente-archief van
Oudewater - dat is aangesloten hfl het Streekarohivariaat ZuidwestUtreoht - in Devaring zal worden gegeven met uitzondering van de archiefstukken vermeld in "bijlage III van eb ze inventaris, omdat deze stukken nog
nodig ztfn voor de huidige administratie,
BJj de inhewaringgeving wordt wel alB voorwaarde gesteld, dat stukken die
nog geen vijftig jaren oud zijn, alleen geraadpleegd mogen worden met
machtiging van eb pastoor, van het kerk- resp, parochiebestuur of van de
provinoiearohivaris van de nederlandse minderoroedereprovinoie.
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I N V E N T A R I S
ARCHIEF

VAN

DB

PASTOOR

A. ALGEMEEN
Agenda van ingekomen brieven by pastoor S. Bennebroek, 1938-1945.
N.B. zie inv. nr. 6.
1 deel.
1 - 2 . Brieven ingekomen by de pastoors, 1890-1952 en 1971. 2 omslagen.
N.B. de eventuele nummers op de brieven van
inv. nr, 1 verwezen naar de agenda inv. nr, 6,
1, brieven ingekomen by pastoor S. Bennebroek, 1925-1945.
2, brieven ingekomen by de andere pastoors, 1890-1925,1946-1952,
en 1971.
3,

Acta et Statuta van de pro-synodale vergaderingen van het bisdom
Haarlem, 1931-1939.
1 omslag.

4.

Historische aantekeningen betreffende de oude kerk op het Heilig
Leven, de beide katholieke begraafplaatsen, de overname in 1709
van de statie door de minderbroeders, het Armbestuur en enige
statistischegegevens betreffende de parochie, opgetekend door de
heer J. Putman voor pastoor V, van Hees, 1875,
2 katernen.

5 - 10. Kroniek van de parochie en de communiteit,
met historische aantekeningen over de jaren 1578-1880,
ly"st van pastoors en kapelaans in de jaren 1709-1927
en agenda van de tussen 1938-1945 ingekomen brieven bij pastoor
S, Bennebroek, 1879-1969;
aangevuld met enkele krantenknipsels betreffende de parochie,
1970-1980,
6 delen.
5. 1879 - 1938;
met aantekeningen over de historie van de jaren 1578-1880
en lijst van pastoors en kapelaans in de jaren 1709-1927.
6.

1938
- 1949 mei;
met agenda van de tussen 1938-1945 ingekomen brieven by
pastoor S, Bennebroek.

7.
8.

1949 juni - 1955.
1956
- 1957 aug. 1

9.

1957 aug. - 1958.

10.

B.
11.

1959
- 1969;
met krantenknipsels betreffende de parochie, 1970-1980.

OPRICHTING VAN DE PAROCHIE EN GRENS0MSCHRYVTNG
Akte van de oprichting van de parochie door de bisschop van Haarlem, waarby de parochiegrenzen voorlopig blyven zoals ze de laatste jaren gepraktizeerd werden;
met begeleidende brief van de deken, 1860,
2 stukken.
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12.

Brief van G. van Nooy, aartspriester van Utrecht, aan de pastoor van Oudewater,
met afschrift van de "brief van mgr. Ciamberlani, vice-superior
van de Hollandse Zending, die voorschrift dat de r.k, inwoners
van Benschop te Benschop moeten kerken, 1810,
2 stukken.
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Minuut van de brief van pastoor Florus aan waarschjjnlyk de aartspriester van Utrecht betreffende de parochiegrens van Oudewater;
betreffende de verzorging van de katholieke armen te Vaarden,
Langeruigeweide en Ruigeweide,
en "betreffende de grafrechten van overledenen van Ruigweide,
1836,
met uittreksels uit de resolutien van de Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland, waarin wordt vastgesteld dat de Hervormde
Gemeente van V/aarden geen begrafenisrechten kan vragen voor
katholieke overledenen van de Langeruigeweide, 1837.
2 stukken,

14.

Brieven en aantekeningen betreffende de parochiegrens wegens
onduidelijkheid over die grens tussen de parochies Bodegraven,
Oudewater en Haastrecht, 1903-1935.
1 omslag.

15.

Getekende kaart van Oudewater en omgeving, waarop de grens
tussen de parochies Haastrecht en Oudewater staat ingetekend,
(ca, 1940).
1 stuk#

16.

Plattegrond van de gemeente Oudewater en omgeving, gemaakt
door de gemeente architect, 1941,
schaal 1;1250,
1 s t u k.

C.

ZIELZORG EN KERKEL/KE BEDIENING
I. algemeen

17.

Herderlijke "brieven van de pauzen Pius IX, Leo XIII en Pius X,
1864-1908. drukwerk.
1 omslag.

18 - 20. Herderlyke brieven van de "bisschoppen van Haarlem en van het
gezamelyk episcopaat van Nederland aan de geestelijkheid en
gelovigen, 1855-1953. drukwerk.
3 omslagen.
18. 1855 - 1925.
19. 1926 - 1939.
20. I94O - 1953.
21 - 23. Circulaires van het "bisdom Haarlem c,q, Rotterdam en van het
gezamelijk episcopaat van Nederland aan de geestelijkheid,
1854-1952 en 1979. drukwerk. •
3 omslagen.
21.
22.
23.
24,

1854 - 1909.
1910 - 1938.
1939 - 1952 en 1979,

Cirqulaires van het bisdom Haarlem waarin tijdens- de oorlog via
de dekens aan de geestelijkheid mededelingen worden doorgegeven,
1940-1945.
1 omslag.
N.B. onvolledig.
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25.

Circulaires met nieuwa uit het "bisdom Haarlem, 1944-1945,
1 omslag.

26.

Circulaire van de secretaris van de nederlandse minderbroedersprovincie aan de franciscaanse pastoors in het bisdom Haarlem,
met een afschrift van de brief van de bisschop van Haarlem aan
het provincialaat, waarin hy klaagt dat de paters weinig of geheel niet kennisnemen van de voorschriften die door het bisdom
worden gepubliceerd, 1933.
1 stuk.

27.

Alfabetische lijst van de publicaties, richtlijnen, brieven en
andere mededelingen die tussen 1939-1944 door het bisdom Haarlem aan de geestelijkheid en gelovigen gericht waren, 19445
met chronologische lijst van de publicaties van het bisdom tussen 1933-1945, welke in dit archief bewaard zijn gebleven, 1945.
2 stukken.

28.

Circulaires van de«feken van Gouda, 1913-1945.

•

II. parochiegeestelijkheid

•

29.

Stukken betreffende de benoeming, het ontslag of het overlijden
van pastoors of waarnemend pastoors, 1755-1972.
1 omslag.

30.

Stukken betreffende de benoeming, de overplaatsing of het overlijden van kapelaans en assistenten, 1814 en 1919-1974.
1 omslag.

31.

Hjst met persoonsgegevens van pastoors en kapelaans die in de
jaren 1894-1912 te Oudewater stonden, (ca. 1912).
1 stuk.

32.

Attest van Hubertus de Vos, pastoor van de Herenkerk op de Markt
te Oudewater, waarin hy verklaart dat sinds 1620 r.k. priesters
in Oudewater en omliggende buurten werkzaam zijn geweest, 173^.
Afschrift.
1 stuk.

33. *

Uittreksel uit de notulen van de vergaderingen van de stadsmagistraat van 1709 betreffende het toelaten van pater J, de
Ruyter als priester te Oudewater;
met afschrift van het plakaat van de Staten van Holland en
West-Friesland betreffende het toelaten van roomse priesters,
1730. Kopien, (ca. 1854).
1 stuk.

•

. 34.

•

1 omslag.

Verzoekschrift van pastoor Alex. de Neve aan de burgemeesteren
van Oudewater om zyn functie als r.k, priester te continuerenj
met akte van de continuatie en het consent van ce burgemeesteren,
1745? afschrift, (ca. 1880).
2 stukken.
N.B. in tweevoud aanwezig.

35.

Uittreksel uit het register van d e akten van toelating van
roomse priesters betreffende pater Michael van der Ven, 1791•
1 stuk.

36.

Minuut van het bezwaarschrift van pastoor L, Lem en kapelaan
Michael van eer Ven tegen de voorgeschreven eed van trouw aan
stad en land,. 1795.
1 katern.

18
37.

Afschrift van de resoluties van de vergaderingen van de municipaliteit van Oudewater in de jaren 1795-1796 betreffende het
afleggen van de voorgeschreven eed van trouw door pastoor L.Lem
en kapelaan M. van der Ven, (ca. 1890),
1 stuk.

38.

Beschikkingen van de "bisschop van Haarlem waarby pastoor S. Bennebroek verlof krygt enige maanden buiten zyn parochie te verblijven voor visitaties van duitse minderbroedersprovincieB,
en waarby een waarnemend pastoor benoemd wordt, 1927-1935.
1 omslag.

39.

Vergunning voor pastoor S, Bennebroek om zich tussen 20 en 8
uur op de openbare weg te begeven;
met afschrift van de toelichting op deze verordening
en begeleidende brief van de burgemeester van Oudewater, 1940.
3 stukken.

40.

Brieven van de wegens oorlogsomstandigheden ondergedoken
kapelaan CH, Werner aan pastoor Bennebroek, 1944-1945,
1 omslag.

41.

Feestgedioht gemaakt ter gelegenheid van een priesterjubileum
van een pastoor, ( ca. 1860),
1 stuk.

42.

Stukken betreffende het 25-jarig priesterfeest,
en het 40-jarig kloosterjubileum van pastoor E. Pieterse ofm,
1909 en 1917.
1 omslag.

43.

Stukken betreffende het 40- en 50-jarig priesterfeest van pastoot S, Bennebroek, 1930 en 1940.
1 omslag.

44.

Stukken betreffende het 50- en 60-jarig jubileum als franciscaan,
en de 70-ste verjaardag van pastoor S, Bennebroek, 1934 en 1944.
1 omslag.

45.

Feestprogramma met feestliederen van het 12^--jarig pastoorsfeest van pastoor S, Bennebroek, 1938,
1 omslag.

46.

Stukken betreffende het 40-jarig priesterfeest van pastoor
J. Saes, 1961,
1 omslag.

47.

Rekening van het Goede Herder-beeld dat pastoor J, Saes bij
gelegenheid van zyn 40-jarig priesterfeest door de parochie
werd aangeboden om het in de pastorietuin te plaatsen, maar
dat na zyn spoedig volgende overplaatsing naar Heerlen aldaar
geplaatst is, 1962,
1 stuk.

19
III. kerkely'ke registratie en archief
48 - 59.

Doopboeken, 1709-1982;
met alfabetische naamindexen, 1937-1982.
15 delen,
N.B, de blinde nummers verwezen naar de serie doopboeken
die btf het Ryksarchief van Utrecht berusten onder
de nummers D.T.B. 36712 - 367 0 ,

1709 febr. 13 %\\1767 sept.
1767 sept. 30 - 1792 juni
1792 aug. 31 - 1811 dec.
1760
mei
48.
10 - 1827 dec.
1828
jan.
49.
1 - 1858 dec.
1859
jan.
50.
3 - I876 aug.
1876
aug.
1895 nov.
51.
31
1895
deo.
# 52.
25 1914 dec.
*53. 1915 jan.
2 - 1937 juni
>f 54. 1937 juni HO - 1948 nov.
* 5 5 . 1948 nov.
8 - 1956 dec.
* 56. 1957 jan.
2 - 1967 dec.
1968
jan.
*57.
7 - 1972 juni
X 58. 1972 juni 11 - 1980 mrt
* 5 9 . 1980 apr.
6 — 1982 nov.
—
—
——

mm

60-61.

24.
30.
27.
29.

7.

29.
13.
24.
7.
6; met
24; met
31» met
3» met
30; met
7* met

alfabetische
alfabetische
alfabetische
alfabetische
alfabetische
alfabetische

naamindex.
naamindex.
naamindex.
naamindex.
naamindex.
naamindex.

Contra-doopboeken, 1792-1810;
met voor in het eerste deel een afschrift uit het Magistraats
Resolutieboek van de stad Oudewater betreffende de verordening
van de Staten van Holland en Westfriesland om een dubbel doopen trouwboek bij te houden, 1792,
2 delen.
60.
61.

1792 aug. 31 - 1806 apr. 29.
1806 mei
2 - 1810 juni 26.

62 - 70.

KlacL-doopboeken, 1829-1840, 1854-1907 en 1957-1960. 9 delen.
62. 1829 apr. 26 - 1840 mrt 25.
63. 1854 jan. 2 - 1865 jan. 4.
64. 1865 jan. 9 - 1874 dec. 30.
65. 1875 jan. 3 - 1887 nov. 25.
66. 1887 nov. 29 - 1896 mrt 15.
67. 1896 mrt 23 - 1901 mei 27.
68. 1901 juni 15 - 1907 mrt 21.
69. 1957 jan. 2 - 1957 dec. 31.
70. 1958 jan. 16 - 196O jan. 6.

71.

Byiagen by" de doopboeken, zijnde beschikkingen van het bisdom
Haarlem c.q. Rotterdam betreffende doop en opname in de kerk,
1906-1946 en 1976-1982.
1 omslag.

72.

Akten van afscheiding van de' kerk aan de pastoor toegestuurd
door "De Dageraad", Vereniging tot Bevordering der Vrije Gedachte,
1913 en 1916.
2 stukken.

# j*t

^$^fri2zr<

/

20
73 - .77.

Trouwboeken, I767-I873 en 1920-1983;
met alfabetische naamindex, 1920-1927,
en register met namen van overledenen, 1767-1861,
N.B, voor de ontbrekende jaren zie
«•
inv, nrs 78 - 79,

73.
74.
/f-75.
*76.

>77.

1767
1792
1920
1953
1978

okt,
aug.
jan,
apr.
jan.

25
27
20
15
17

1792
1873
1953
1978
1982

mei
nov,
febr,
febr,
nov.

6.
27.
17.
22.
19.

78 - 79. Klad-trouwboeken, 1795-1921,
78,
79.
80-191,

5 delen.

2 delen.

1795 apr, 14 - 1885 juni 23.
1886 jan. 7 - 1921 sept, 28.

Register van de huwelijksafkondigingen, 1900-1940. 2 delen,
N.B. voor de jaren 1850-1900 zie inv. nrs 129 - 159
en voor de jaren 1942- 1981 de inv. nrs. 82 - 117.
80. 1900 apr. 26 - 1919 juli 6.
81. 1919 aug. 3 - 1 9 4 0 mei 19.

82 - 117. "Status liber", verklaringen btf de kerkelijke huwelylcsaantekening
met eventuele dispensaties van het Disdom, 1942-1981.
36 omslagen.
82, 1942 - 1944
83. 1945 - 1946
84. 1947
85. 1948
86, 1949
87. 1950 - 1951
88, 1952
89. 1953
90, 1954
91. 1955
92. 1956
93. 1957
94. 1958
95. 1959
96. 1960
97. 1961
98. 1962
99. 1963
100. 1964
101. 1965
102. 1966
103. 1967
104. 1968
105. 1969
106, 1970
107. 1971
108, 1972
109. 1973
110, 1974
111. 1975
112. 1976
113. 1977
114. 1978

# 2* 4rjé*fft IK

/

21
115.
116.
117.

1979
1980
1981

4»

118.

Belagen by" de trouwboeken, zynde kerkelijke huwelyksdispensaties,
1825-1941.
1 omslag.
N.B. voor de jaren 1942-1981 zie inv. nrs, 82 - 117.
Beschikkingen van de bisschop van Haarlem betreffende toelating van gescheiden personen tot de sacramenten, 1902-1911 en
1943.
1 omslag.

119.

120 - 122. Registers met namen van kinderen die hun Eerste Communie
hebben gedaan, 1880-1979,
2 delen en
N.B. de naamlyst van 1971-1979 is losbladig.
1 stuk.
120. 1880 - 1956.
121. 1899,
122. 1957 - 1979.
1 2 5

•

124. Registers met namen van kinderen die het sacrament van het
Vormsel hebben ontvangen, 1921-1972.
2 delen,
"
123. 1921 apr. - 1951 mei.
124. 1956 nov. - 1972 juni.

125 - 126. Registers met namen van overledenen, 1767-1861 en 1923- 1978.
N.B. voor de blinde nummer- zie inv, nr. 73,
3 delen.
1767 - 1861.
125. 1923 - 1963.
126. 1964 - 1978.
'127.

Afschriften van afscheidsbrieven en doodsprentjes van in de
oorlog gesneuvelde of gefusileerde parochianen, 1942-1945,
1 omslag.

128,

Naamly'sten van parochianen die het sacrament van de ziekenzalving hebben ontvangen,
en van hen die zyn overleden, 1862-1870,
1 omslag,
N.B. voor de jaren 1880-1898 zie inv. nrs. 141 - 158.

•
•

129 - 180, Afleesboeken, 1850-1945;
met lyst van huwelyksafkondigingen, 1850-1900,
en ly'st van ernstige zieken en overledenen, 1880-1898,
N.B. onvolledig;
52 delen.
r
voor de jaren 1945-1966 zie inv. nrs. 181 - 188,
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

•

•

1850
1863
1865
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1876
1877
1878
1880

okt.
6 - 1855 dec.
apr. 26 - 1865 dec.
dec.
3 - 1868 'juli
jan.
1 - 1872 jan.
jan.
7 - 1873 jan.
jan,
5 - 1374 jan.
jan.
4 - 1875 jan.
jan.
3 - 1876 jan.
jan.
2 - 1876 dec.
dec. 31 - 1877 dec.
dec. 30 - 1879 jan.
dec. 29 - 1880 jan.
jan.
4 - 1881 jan.

29.
2.
17,
6.
4.
3.
2.
1.
30,
29.
4.
3.
1.

22
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
" 180.

*

%

•

'

•:

^

181 - 188.

•

1881 jan.
1882 jan.
1882 dec.
1884 jan.
1885 jan.
1886 jan.
1887 jan.
1888 jan.
1889 jan..
1890 jan.
1891 jan.
1892 jan.
1893 jan.
1894 jan.
1895 jan.
1896 jan.
1897 mei
1898 juli
1899 juli
1900 aug.
1904 febr.
1908 jan.
1915 jan.
1917 juli
1919 mei
1921 apr.
1923 apr.
1925 mrt
1926 nov.
1929 aug.
1932 mei
1933 dec.
1936 mrt
1937 nov.
1939 mei
1941 apr.
1942 mei
1943 mei
1944 mei

2 - 1881 dec.
1 - 1882 dec.
31 - 1884 jan.
6 - 1885 jan.
4 - 1886 jan.
3 - 1 8 8 7 jan.
2 - 1887 dec.
1 - 1889 jan.
6 - 1890 jan.
5 - 1891 jan.
25 - 1892 jan.
3 - 1892 dec.
1 - 1894 jan.
7 - 1895 jan.
6 - I896 jan.
26 - 1897 mei
23 - 1898 juli
31 - 1899 juli
30 - 1900 aug.
26 - 1904 febr.
28 - 1908 jan.
5 - 1915 jan.
3 - 1917 juli
22 - 1919 mei
25 - 1921 apr.
3 - 1 9 2 3 apr.
8 - 1925 mrt
8 - 1926 nov.
21 - 1929 aug.
4 - 1932 mei
29 - 1933 dec.
17 - 1936 mrt
8 - 1 9 3 7 nov.
7 - 1939 mei
7 - 1 9 4 1 apr.
13 - 1942 mei
17 - 1943 mei
23 - 1944 mei
7 - 1 9 4 5 sept.

31.
30.
5.
3.
2.
1.
31.

5.
4.
24.
2.
31.
6.
5.
25.
22.
30.
29.
25.
27.
4.
2.
21.
24.
2.

7.
7.

20.

3.
28.
16.
7.
6.
6.
12.
16.
22.
6.
1.

Aflee sboeken samengesteld uit knipsels uit het parochieblad
"Sursum Corda", het officieel parochieblad voor het dekenaat
Gouda , 1945-1966 .
8 delen.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

1945
1948
1950
1952
1954
1956
1960
1964

dec.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

2-1948
4-1950
7-1952
6 - 1954
3-1955
1 - I96O
3-1964
5 - 1966

jan.
jan.
jan.
jan.
dec.
jan.
jan.
aug.

3.
6.
5.
2.
31.
2.
4.
6.

189.

Lijsten met namen van parochianen die in Ihiitsland werkzaam of
ondergedoken v/aren tijdens de oorlogsjaren, 1945,
3 stukken.

190.

Afschriften van de jaarlijkse statistis<ahe parochiegegevens
opges teld voor h et bisdom, 1923-1927.
1 omslag.
N.:B. voor sta tistische gegevens van de jaren
1798 en 1809 zie inv. nr. 837,
en voor liet jaar 1807 inv, nr. 566.

1

23
191

Oud- en Nieuwjaarspreken van de pastoor, houdende statistische
gegevens, overzichten van de voornaamste gebeurtenissen en bekendmaking van de plannen voor het nieuwe Jaar betreffende de parochie, 1945-1949.
1 omslag.

192»

Staat van het Centraal Bureau voor Statistiek betreffende de
mannelijke gezinshoofden te Oudewater, verdeeld naar beroep en
kerkgenootschap, 1947.
1 stuk,

193»

Archiefinventaris van de parochie en statie van de H. Pranciscus
van Assisie te Oudewater, gemaakt door pater Dalmatius van
Heel ofa, 1939.
1 stuk.

194»

Brieven van pater Dalmatius van Heel met kanttekening van pastoor S, Bennebroek betreffende de inventarisatie van het paroohie-arohief, 1939i
met brieven van de archivarissen van de nederlandse minderbroedersprovincie betreffende mogelijk verloren gegane archiefbescheiden
van de parochie te Oudewater, 1939 en 1965.
1 omslag.

195.

Brieven van pater Dalmatius van Heel betreffende zyn artikel
"De Katholieken te Oudewater", dat verschenen is in "Bydragen
voor de Geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in
de Nederlanden";
en betreffende het parochie-archief en de fotokopiën van archivalia uit het archief van de Oud-Bisschoppelijke Cleresie, 1954.
N.B. voor bedoelde fotokopiën zie
1 omslag,
inv. nrs. 833 - 835.
IV, pastorale aktiviteiten

196.

Beschikkingen van de bisschop van Haarlem en de bisschop van
Utrecht waarby" paters benoemd worden tot biechtvaders voor
zusters in en rond Oudewater, 1919-1932.
1 omslag,

197»

Benoemingsbrieven van de bisschop van Haarlem voor pastoor
S,Bennebroek als lid van de commissie voor de diocesane synode, 1926-1929;
met convocaties voor de commissievergaderingen, 1928-1929.
1 omslag,

198.

Benoemingsbrief van de bisschop van Haarlem voor pastoor S,
Bennebroek als censor voor het tydschrift "Jonge Adel",
met begeleidende brief van de administratie van het tydschrift,
1931.
2 stukken.

199.

Lyst van parochiële instellingen en verenigingen, (ca, 1920);
met circulaire van het aartsbisdom waarin gevraagd wordt opgave
te doen van alle parochiële verenigingen en stichtingen op godsdienstig, charitatief en missionair gebied werkzaam in verband
met het samenstellen van een lijst van alle verenigingen en stichtingen die tot het R,K. Kerkgenootschap behoren;
en een toelichtende circulaire van de interdiocesane jeugdcommissie;
met minuut van de brief van de pastoor met zyn opgave, 1940-1942.
N.B. zie ook inv. nr, 213.
1 omslag.

200.

Bede en dankliederen bij gelegenheid van de Eerste Communie in
de parochie van de H. Pranciscus van Assisie te Oudewater,
(begin XXe eeuw).
2 katernen.
N.B. in tweevoud aanwezig.

24
201e

Gedachtenisprentjes met circulaires van gehouden volksmissies,
met byiagen, 1909,1920, 1931 en 1939.
1 omslag,

202,

Brieven van de burgemeester van Oudewater aan de pastoor betreffende de herdenkingsviering van de mobilisatie van de eerste
wereldoorlog, 1924}
en betreffende de dodenherdenkingen van slachtoffers van de tweede
wereldoorlog, 1969-1970.
t omslag,

203,

Brief van de vicarius van het klooster te Voerden met een ïyst
van de vaste assistenties die door hen aan Oudewaters parochie
werden verleend, 1917,
1 stuk,

204,

Brieven van H. van Kempen, pastoor van de Oud-Katholieke parochie te Oudewater en ex-benedictyn, aan pastoor Le Rouxj
met brieven van derden betreffende zyn terugkeer tot de R.K,
Kerk, 1919-1924.
1 omslag.

205,

Brieven van de pastoor aan het bisdom Haarlem waarin verlof
wordt gevraagd voor het toelaten van liefdadigheidspredikaties
ten bate van de bouw van nieuwe kerken;
met kanttekeningen van d e vicaris-generaal van het bisdom,
1921-1925.
1 omslag.

206,

Staat van de godsdienstlessen die de verschillende paters op
de meisjesschool gaven, 1925.
1 stuk,

207,

Aantekeningen van de hoofdzuster van de meisjesschool voor de
pastoor betreffende moeilijkheden met het hoofd van ce jongensschool inzake schoolzaken en kindermis, 1928-1939. 1 omslag,

208,

Uittreksels uit de voornaamste voorschriften van de Codex en de
diocesane synode betreffende het toedienen van het sacrament
van het Vormsel, met bylagen, 1925 en 1940-1941,
1 omslag,

209,

Verslag van de lezing van de eerwaarde heer Dols, ex-priester
en missionaris van China, gehouden in de gereformeerde kerk
te Oudewater met als titel "Gods leiding in myn leven",
met begeleidende brief van de redacteur van de Nieuwe ZuidHollander, R.K. Dagblad voor Zuid-Holland, 1926.
2 stukken,

210,

Circulaire van het comité "St. Pranciscus V/eert" met berichten
over de viering van het zevende eeuwfeest van het sterven van
St. Pranciscus van Assisie, 1926;
met muziekblad van de door pater Eliseus Bruning ofm gecomponeerde hymnes voor het officie van St. Pranciscus opgedragen
aan pastoor S. Bennebroek, 1926.
2 stukken,

211,

Brieven van de burgemeester van Oudewater aan pastoor S, Bennebroek betreffende de oprichting van een commissie ter hulp van
slachtoffers van de algemeen heersende economische crisis,
met het verzoek of de pastoor zitting wil nemen in de commissie
voor levensmiddelen en kleding en in de commissie voor de uitkering van geldelijke steun, 1932.
2 stukken.

212,

Dankbrieven van missionarissen aan de pastoor van wege giften
of gehouden koliekten voor hun missies, 1936-1939, 1 omslag.

213»

Lijst van de parochiële verenigingen in de volgorde van hun
plaats in de sacramentsprocessie, 1938»
1 stuk.

25
214.

Huwelylcsinstructie, model voor de p a r o c h i e p r i e s t e r s ,
(ca« 1 939).

1 katern.

215.

Dankbrieven van in de pastorie opgenomen geëvacueerde personen
tijdens de eerste oorlogsdagen, 1940.
1 omslag.

216.

Folders "betreffende gehouden Vormingsavonden voor jongemannen.
1941?
en betreffende een parochietriduüm, 1952.
2 stukken.

217.

Hjst van werkzaamheden van kapelaan A, Stokman, 1942.
1 stuk.

218.

Brieven en circulaires van de Bisschoppelijke Hulpaktie voor
ondersteuning van oorlogsslachtoffers, 1945.
1 omslag.

219.

Reglement voor zielzorg in geval van evacuatie, opgesteld
door de bisschoppen van Nederland, 1952.
1 stuk.

220.

Programma van een gehouden misweek, 1963,

221.

Brochure "Pastorale beleidsschets ten dienste van het kerkelyk
werk in het bisdom Rotterdam", 1976.
1 deeltje.

222.

Rapport samengesteld uit opmerkingen van de parochiële Liturgische Werkgroep en de Parochieraad betreffende de liturgie,
het huisbeaoek, de katechese, de zorg voor de jeugd, de zorg
voor de zieken en bejaarden, de oecumene en de parochieraad,
z
»3«
1 stuk.

223.

Stukken betreffende het Parochiebestuur ingekomen by" de pastoor, 1978-1981.
-, omslag.
N.B. onvolledig.

1 stuk.

V, aflaten, relikwieën en kerkelijke praktijken
224,

Aflaatbrieven gegeven voor de kerken waar franciscanen de
zielzorg verrichten of speciaal voor dekerk te Oudewater,
1763-1831.
1 omalag#

225.

Breve van paus Pius VII, waarin hy het hoofdaltaar van de parochiekerk van de H, Franciscus te Oudewater tot geprivelegieerd
altaar verklaard met alle daaraan verbonden aflaten, 1817.
1 stuk.

226.

Akten van authenticiteit van relikwieën, 1910-1921. 1 omslag.

227.

Beschikking
van de bisschop van Haarlem, waarbij wordt toegestaan dat jaarlijks de oefening van het Veertig-uren-gebed wordt
gehouden, 1859.
1 stuk.

228.

Beschikkingen van de bisschop van Haarlem, waarby gedispenseerd
wordt in de vasten- en onthoudingswet op het vigilie van het
feest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, dat samenvalt met de
laatste dag van ce kermis, 1895;
en op een quatertemperwoensdag in september waarop het zilveren
regeringsjubileum van de koningin werd gevierd, 1923.
2 stukken.

26
229.

Verzoekschrift van de pastoor aan de "bisschop van Haarlem om in
de parochiekerk op verzoek van de generaal van de minderbroedersorde het Allerheiligste te mogen uitstellen onder de hoogmis
uit dankbaarheid omdat de paus zich gewaardigd heeft het protectoraat over de Orde van de minderbroeders op zich te nemen,
met bevestigende kanttekening van de bisschop, 1903»
1 stuk.

230.

Verordening van de Congregatie van het Concilie betreffende de
dagelijkse communie, 1905.
1 katern.

231.

Stukken betreffende eremedailles en kerkeiyke onderscheidingen
uitgereikt in de jaren I864 - 1969 aan parochianen, 1920-1969.
1 omslag.
VT, eerste misvieringen en kloosterintredingen

232.

Stukken betreffende plechtige misvieringen van neomisten,
1926-1965.
1 omslag,
N.B, onvolledig}zie daarom ook de kronieken
inv, nrs, 5 - 1 0 ,

233.

Brieven van de bisschop van Haarlem vaarin hij inlichtingen
vraagt voor getuigschriften die het bisdom moet afgeven voor
kloosterkandidaten,
met voorbeelden voor de beantwoording, 1907-1931,
1 omslag.
VTI, publicaties ten dienste van de parochie

234.

Statuten voor de redactie van het parochieblad,
met ontwerpstatuten, 1975.

2 stukken.

'235.

Brieven en circulaires betreffende het kerkeblad "Kerkklok
voor het dekenaat Gouda", 1942-1943,
1 omslag.

236.

Staat van de in het jaar 1965 ontvangen abonnementsgelden voor
het kerkeblad "Sursum Corda", officieel parochieblad voor het
dekenaat Gouda, 1966.
1 stuk.

237 - 239. Parochieblad voor Oudewater getiteld "Nova", 1957-1961.
2 delen en
237. -1957 mrt - 1959 febr,
1 omslag.
238. 1959 mrt - 1961 febr.
239. 1961 mrt - 1961 aug0
240 - 246, Parochieblad voor Oudewater, .1968-1975,
7 pakken,
N.B. de eerste twee jaargangen ontbafeken;
terwijl van de andere jaargangen enkele nummers
ontbreken; de jaargangen lopen van aug. tot juli,
240. 1968/1969.
241. 1969/1970.
242. 1970/1971.
243. 1971/1972.
244. 1972/1973.
245. 1973/1974.
246. 1974/1975.

27
247»

Brieven van de redactie van de Nieuwe Zuid-Hollander en van de
Stichtsche Post betreffende opname van kerkberienten,
1925-1926.
1 omslag.

248.

Parochiegidsen, 1959 en 1970j
met voor in de eerste een artikel "De Katholieken in Oudewater"
door G.A. Schoonderwoerd, 1959.
2 katernen.

D.

SINT FRANCISCTJSGESTICHT

249.

Akten van transport van gedeelten van een huis met tuin en
stal gelegen aan de Haven en gekocht door de zusters franciscanessen van Bennebroek, met bijlagen, 1859-1871,
1 omslag.

250.

Stukken betreffende de koop van dertien huizen aan de Kapellestraat/Kloosterstraat voor de bouw vanssholen en een armenhuis,
18
87.
1 omslag.
N,B0 inv. nr, 251 bevat waarschijnlijk de retroacta van
dit pand,

251,

Akte van transport van een huis gelegen aan de westzijde van de
Kapellestraat door Pr. van Dam gekocht van R. Vergouw, 1858;
met retroacta waaruit biykt dat het huis vroeger eigendom van
de kerk is geweest, 1816;
en een akte van huur van het pand door de familie Keppel-Biermans, 1877.
-| omslag.
N.B. deze stukken zijn waarschijnlijk retroacta behorend
btf inv. nr, 250,

252,

Akte van transport van het gebouw genaamd "Het kerkje" van het
oude Ursulaconvent, met annex de oude gemeentelijke schoolgebouwen en enkele andere percelen grond gelegen aan ce Kapellestraat
tot aan de Nieuwstraat, welke door het kerkbestuur gekocht zijn
voor de uitbreiding van het St, Pranciscusgesticht, 1394;
met retroacta, 1894.
1 omslag.
N.B. zie voor de bemoeienis van het kerkbestuur in
deze inv. nr, 633.

253.

Akte waarbij de gemeenteraad van Oudewater onder bepaalde voorwaarden verlof geeft aan het kerkbestuur om in de gemeentegrond
een riool te leggen voor de afwatering van de tuin en het erf
van het St. Pranciscusgesticht,z.j. afschrift.
1 stuk.

254.

Beschikking van B en 1/ van Oudewater waarby vergunning wordt verleend voor de bouvr Van een huis voor pensionaires en zieken,
1928.
! stulc<

255.

Beschikkingen van de bisschop van Haarlem en van de deken van
Rotterdam waarbij verlof wordt gegeven om in de kapel van het
St. Pranciscusgesticht het H, Sacrament te bewaren en de eucharistie te vieren, 1862;
met beschikking van de bisschop van Haarlem waarbij wordt toegestaan jaarlyks het Veertig-uren-gebed te houden, 1907,
3 stukken,

256.

Brief van de overste van het St. Pranciscusgesticht aan de
bisschop van Haarlem waarin ze verlof vraagt om de Ilaria Congregatie te mogen oprichten voor de pensionaires;
met kanttekening van de secretaris van het bisdom dat zo'n
aanvraag via de pastoor moet lopen, 1898,
1 stuk.

9

'

k

28
257.

Beschikkingen van de "bisschop van Haarlem waarby de pastoor
wordt gemachtigd een canoniek onderzoek in te stellen en
by* een positieve uitslag verlof te geven voor het afleggen
van de geloften door de zusters franciscanessen, 1922-1930.
1 omslag.

2

58»

Naamlijst met geboortedata van de zusters, de pensionaires,
de kostheren, de oude mannen, de kostdames en de oude vrouwen,
(ca. 1925).
1 stuk.

259»

Sinterklaasgedichten van ds zusters voor de pastoor, waarbij
alle zusters met naam en werkkring worden genoemd, (ca. 1925)#
2 stukken.

26o

«

Minuut van de uitgegane brief van de pastoor met de brief van
iemand die prijsopgave vraagt voor inwoning met eigen kamer,
1
93L
2 stukken.

^1«

Authentieke uittreksels uit testamenten ten gunste van het St.
Pranciscusgesticht, 1893 en 1898.
2 stukken.

62»

Programma van de officiële receptie ter gelegenheid van het
75-jarig verblijf van de zusters franciscanessen van Bennebroek
te Oudewaterj
met afschriften van de feestliederen en een brief van de algemene overste van de zusters aan ce pastoor, 1932.
1 omslag.

2

2

2^3.

E.

Verslagen van de werkzaamheden van het comité voor de viering
van het 100-jarig jubileum van de zusters franciscanessen te
Oudewaterj
met ingekomen brieven en minuten van de uitgegane brieven
van het comité, 1957.
1 omslag.

PATRONAAT/PAROCHIEHUIZEN
N.B. eigendommen en finantiën vallen onder het kerkbestuur.

2^4.

Statuten van de vereniging R.K. Patronaatscommissie,
met authentiek uittreksel van het Koninklijk Besluit betreffende
de goedkeuring van de vereniging, 1917.
3 stukken.
N.B. de statuten zijn in tweevoud aanwezig,

26

Huishoudelijk reglement van het St. Antoniuspatronaat,
met kanttekening van de bisschoppelijke goedkeuring, 1917.
N.B. een handgeschreven en een gedrukt
2 stukken,
exemplaar,

5.

266

•

Concept-akte van de op te richten Stichting St. Antonius-Patronaat, met begeleidende brief van de notaris,
en minuut van de brief van het kerkbestuur aan het bisdom Haarlem
» 1949.
3 stukken.

2

^7.

Reglement voor de werkende leden van de Patronaatscommissie,
(ca« 1 ?17).
1 stuk.

2

^8*

Reglement voor de conciërge van het patronaatsgebouw, 1929.
1 stuk.

29
269»

Kroniek van het patronaat over de jaren 1913-1928, opgeschreven door pater Gilissen, (ca. 1928).
1 stuk.

270,

Ingekomen brieven en minuten van de uitgegane brieven en circulaires van het bestuur van het patronaat, 1919-1933»
1 omslag.

271»

Brieven en minuten van uitgegane brieven van <fe directeur van
het patronaat betreffende het huren van films en het aanschaffen van een filmprojector, met bijlagen, 1927-1936. 1 omslag.

272,

Brieven van de Buma betreffende de te betalen auteursrechten
voor uitvoeringen in de patronaatszaal, 1935-1936. 1 omslag,

273»

Brief van enige verontruste parochianen aan de pastoor waarby
zij zich fel keren tegen een mogelijke oprichting van een r.k. dansclub en ook tegen het geven van dansgelegenheid in het patronaat, 1945.
1 stuk,

274»

Leidraad bij de inspectie der patronaten,
met vragenlysten van de districtsbond, 1927-193O.

1 omslag,

275.

Ledeniystavan het Groot- en Klein-patronaat, 1927-1930,
1 omslag.

276,

Naamlijsten van de donateurs van het patronaat, 1917-1919 en
1930»
met circulaires aan de donateurs en donateirskaarten, 1930 en
1945:
en programma's en uitnodigingen voor uitvoeringen voor donateurs, 1930-1936,
1 omslag.

277»

Programma's van feesten en opvoeringen in de patronaatszaal,
1928-1936 en 1951.
1 omslag.

278,

Programma voor de patronaatsdag van het district Gouda, 1924»
met aantekening van de marsenwedstrijd voor jongenspatronaten
van het district Gouda, 1931»
2 stukken,

279 - 280, Stukken betreffende het Symphonie-orkest St, Pranciscus Solanus,
1925-1938.
2 omslagen.
279„ brieven met bijlagen, 1925-1936,
280, finantiële jaarverslagen, 1931-1938,
281,

Stukken betreffende de diocesane jeugddemonstratie en °hristus
Koninghulde in Den Haag, 1929.
1 omslag.

282,

Stukken betreffende de oprichting van de mondharmonica-club
Bravo, 1930.
1 omslag.

283,

Lyst van de verenigingen die regelmatig gebruik maken van het
patronaatsgebouw, 1940,
1 stuk,

284,

Stukken betreffende de verhuur van de zaal van het patronaatsgebouw c,q, jeugdhuis aan de firma Gofilex voor het geven van
filmvoorstellingen, 1946-1954?
met akte van de verhuur van de zaal aan de N.Y. Apollo Bioscoop
te Gouda, 1955.
1 omslag.

30
285« .

Stukken betreffende de aanschaf en het onderhoud van het
"biljart, 1916-1929}
en van de piano, 1917 en 1936.
1 omslag,

286.

Ontwerptekening voor een vaandel van het patronaat,
met "brieven van de leverancier van vaandels, 1930-1931.
1 omslag.

287.

Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het patronaat,
1923-1934,
1 omslag.
N.B. onvolledig,

288.

Kasboek van het St, Antoniuspatronaat, 1917»

289.

Brief van de ontvanger van de Directe Belastingen waarin wordt
medegedeeld dat de bedrijf s ver gunning voor de verkoop vantabak3artikelen kan worden afgehaald, 1925 ï
met beschikkingen van de inspecteur bij het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid en van &e minister van Binnenlandse Zaken
betreffende ontheffing in zake de drankwet, 1928-1932j
met tarief lijst van de consumpties, (ca. 1930),
1 omslag.

290.

Stukken betreffende de verhuur van ce patronaatszalen aan derden,
1927-1947.
1 omslag.
N.B. zie ook inv, nr, 284.

291.

Brieven van de gemeentelijke Gas-, Water- en Electriciteitsbedryf Oudewater betreffende de tarieven voor het patronaat,
met bylagen, 1930-1935 en 1965,
1 omslag,

292.

Brief van de eigenares van het café" De Vriendschap met minuut
van de uitgegane brief van het kerkbestuur betreffende de vraag
om het bier te mogen leveren aan het parochiehuis Het Uivercnest in de Peperstraat, 1964.
2 stukken,

P.

1 katern.

BROEDERSCHAPPEN EN GODSDIENSTIGE VERENIGINGEN
I, Derde Orde

293.

Besluitenlijst van de bestuursvergaderingen, 1900-1907.
1 stuk,

294.

Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen van de vrouwelijke jeugdafdeling, 1936-1948.
1 deel.

295.

Aantekenschrift van pater directeur voor bestuurs- en ledenvergaderingen van de vrouwelijke jeugdafdeling, 1945-1950.
1 deeltje.

296.

Circulaire van het provincialaat der minderbroeders aan de
pastoor betreffende de zorg voor Derde Orde-afdelingen,
met formulieren voor de aanstelling van directeuren,
en statuten vande federatie, (ca, 1925) !
met brief van het Centraal Bureau van de ^erde Orde waarin de
pastoor gemachtigd wordt een directeur voor de Derde Ordeafdelingen
in zijn parochie te benoemen, 1935e
1 omslag,

297.

Reglement van het ziekenfonds St, Pranciscus van de Derde Ordeafdeling, 1907.
2 stukken,
N.B. reglement in tweevoud aanwezig} voor het ziekenfonds zie ook inv. nr. 298,

31
2

98.

Inventarislijst van de roerende en onroerende goederen van de
Derde Orde-afdeling;
met achterin de naamlijst van de weldoeners die bygedragen hebben tot het oprichten van een eigen ziekenfonds en andere
liefdewerken;
met concept-reglement van het ziekenfonds, 1907.
1 deel.

2

99.

Register van inkleding en professie van alle tertiarissen
vanaf het jaar 1884;
met achterin jaaroverzichten van de jaren 1931-1941 betreffende
het aantal mannelijke en vrouwelyke leden, (ca. 1921)-1942.
1 deel.

300.

Alfabetisohe naamindex op het register van inkleding en professie, (ca. 1921)-1932.
1 deel.
N.B. de katern met de beginletter A ontbreekt.

3°1.

Register van inkleding en professie van de vrouwelyke jeugdafdeling, 1931-1937.
1 katern.

302.

Ledenlijst van de vrouwelijke jeugdafdeling, 1946-1947.
1 stuk,

3°3«

Kroniekachtig plakboek met veel bidprentjes van overleden
leden, 1951-1954.
1 deel.

3°4.

Dagorde van een retraite van de jeugdafdeling, 1941.1 stuk.
II. broederschap van de processie naar Kevelaer

3°5.

Brieven ingekomen bij pastoor S. Bennebroek betreffende organisatie en finanti'ên van de processies naar Kevelaer, 1924-1926,
1 omslag.

306,

Aflaatbrieven voor leden van de broederschap te V/oerden en
Oudewater, 1817.
3 stukken.

307.

Ledenlyst van de leden vallend onder broedermeester Dionisius,
18491
met achterin het kasboek van de inkomsten en uitgaven van de
broederschap betreffende de Oudewaterse en l/oerdense processie, 1848-1876,
en betreffende de processie van alleen Oudewater, 1877-1890;
met aantekeningen van de uitgaven van de gezamelijke processies
van Oudewater, V/oerden en Tiel, 1849-1858.
1 deel.
N.B. voor vervolg van het kasboek zie inv, nr.314 - 316.

308 - 309, Registers
(ca. 1890
308. ca.
309. ca.
310,

met namen van de leden van de broederschap,
en ca. 1920).
2 delen.
1890.
1920.

Ly"sten met namen van nieuwe en van overleden leden van ce broederschap, opgemaakt door de verschillende broedermeesters,
1896-1917.
! omslag.

32
311»

L

312.

Lyst van overleden leden, 1923-1952.

313«

Programma*s van de processie van Oudewater en Woerden naar
Kevelaer, 1925-1926.
3 stukken.

314 - 316.

Kasboeken van de inkomsten en uitgaven van de "broederschap,
1891-1949.
1 katern en
N.B, voor kasboek van de jaren 1848-1890
2 delen,
zie inv, nr. 307,

ys"t van de overleden leden van de broederschap welke staan
ingeschreven in het "boek der altijddurende gedachtenis,
(ca, 1890)-1952.
1 deel.

314.
315.
316.

1 deel.

1891 - 1896,
1897 - 1930.
1931 - 1949.

III. "broederschap van het H. Hart
317.

Reglement van het genootschap van het H. Hart van Jesus,
(ca. 1918).
2 stukken.
N.B in tweevoud aanwezig,

318 - 323, Ledenlijsten van de "broederschap van het H, Hart van Jesus en
het Apostolaat des Gebeds, elk jaar opnieuw aangelegd en onderverdeeld per zelatrice, 1887-1913 en 1923-1945.
6 delen.
318. 1887 - 1895.
319. 1896 - 1905.
320. 1906 - 1913,
321. 1923 - 1933.
322. 1934 - 1938.
323. 1939 - 1945.
324.
Naamlyst van de leden van cfe broederschap van het H. Hart van
Jesus en van de vereniging van het Apostolaat des Gebeds,
1895-Cca. 1940);
met middenin'.de alfabetische naamlijst v a n * leden van de broederschap van de erewacht van het II, Hart, 1946.
1 deel.
325.

Register waarin de gebedstijden van de leden van de Erewacht
van het H. Hart staan opgetekend,
mot alfabetische naamindex, (ca. 1945-1950),
1 deel.
IV. overigen

326.

Akte van de oprichting van de broederschap ter ere van de
H. Geest,
met begeleidende brief van ce aartspriester van het district
"Utrecht Gysbertus Vermeulen,
en de vertaling van de latijnse akte, 1835.
3 stukkon.
N.B, voor het kasboek van de broederschap
zie inv. nr. 37O.

327.

Akte van de oprichting van de broederschap ter ere van &
H. Donatus om-van schadelijke gevolgen van onweer bevrijd te
blijven,
met reglement van de broederschap en de kerkelijk goedgekeurde
litanie, 1918.
1 omslag.
N.B. van het reglement een handgeschreven en een
gedrukte tekst.

33
328.

Verslag1 van de oprichtingsvergadering van de afdeling Eerbied in
Gods huis,
met huishoudelijk reglement en ledenlijst, 1909;
met verslagen van de vergaderingen, 1921 en 1938-1943.
2 katernen.

329.

Circulaires en folders van het landelijk Katholiek Comité
van Aktie voor God, 1940-1945.
1 omslag.

G.

MAATSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN

330.

Benoemingsbrieven van de "bisschoppen van Haarlem voor geestelijke
adviseurs voor maatschappelijke verenigingen en de Boerenleenbank, 1907-1937 en 1955.
1 omslag.

331»

Statuten van de Propaganda-club, opgericht om de deelname van
de parochianen aan sociale werkzaamheden te bevorderen, 1918.
1 stuk.

332.

Notulen van de bestuursvergaderingen van de Propaganda-club,
met jaarverslagen, 1921-1926,
1 deeltje.

333»

Notulen van cë ledenvergaderingen van de Propaganda-club,met
achterinde ledenlijst, 1921—1926.
1 deeltje.

334.

Kasboek van de inkomsten en uitgaven van de Propaganda-club,
met balans, 1918-1924.
1 katern.

355.

Statuten en huishoudelijk reglement van de St. Anna-vereniging
tot hulp in het huishouden voornamelijk voor minvermogende en
zieke huismoeders of kraamvrouwen te Oudewater, (1909).
1 katern.

336.

Circulaires aan weldoeners van de St. Anna-vereniging,
1926-1939.
1 omslag.

337.

Brief van de bondsadviseur van de aartsbisschoppelijke R.K.
Boeren- en Tuindersbond betreffende het oprichten van een
eigen parochiële afdeling te Oudewater, 1924.
1 stuk.

338.

Reglement van de St. Elisabeth-vereniging te Oudewater die
zich ten doel 3telt kleren voor r.k. armen te maken, 1910,
1 stuk,

339.

Jaarverslagen van de St, Elisabeth-vereniging voor hulp aan
arme huisgezinnen, 1925-1939;
met gedichten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de vereniging, 1926.
1 omslag.

340.

Kasboek van cè Stichting R.K. Gezinszorg en Gezinshulp te
Oudewater, 1953-1972.
1 deel.

341.

Aandeelbewys waardoor de Stichting R.K. Gezinszorg en Gezinshulp te Oudewater als lid van de Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij Oudewater staat ingeschreven,
met lijst van de roerende goederen van de Stichting, 1961;
met aantekening van de Branwaarborg My, 1964.
1 stuk.

34
342, .

Staat van baten en lasten van de Stichting R.K. Gezinszorg en
Gezinshulp, 1967.
1 stuk.

343»

Ledenlijst van de R.K, Middenstands-Vereniging 'De Hanze',
afdeling Oudewater, 1941.
1 stuk.

344»

Bissohoppeiyk goedgekeurde statuten van de R.K. Centrale
Jeugdcommissie voor de parochie Oudewater, die tot doel heeft
de godsdienstige, zedelyke en stoffelijke "belangen van de
jeugd te "bevorderen;
met authentiek uittreksel van het Koninklijk Besluit "betreffende de koninkiyke goedkeuring, 1921.
3 stukken.

345?

Huishoudelijk reglement met uittreksel uit de statuten van de
R.K. Jonge Mannenvereniging in de parochie van St, Franciscus
te Oudewater, 1924}
met ledenlijsten, (ca. 1927)-1930.
1 omslag.

346.

Stukken betreffende propaganda voor de Katholieke Radia Omroep
en betreffende de propaganda-avonden van de KRO te Oudewater,
(ca. 1928)-1932.
1 omslag.

347»

Circulaire van de directeur en de hoofdzelatrices van de
Missieaktie te udewater betreffende een te houden bazar vo
de missie en het eigen ziekenhuis,, 1930.
1 stuk.

34Q«

Ledenlijsten van het parochiële comité voor de R.K. Universiteit, 1912-(ca„ 1920) |
met ingekomen circulaires van het diocesane comité, 1912—1930.
1 omslag.

349»

Brief van de voorzitter van de r.k. voetbalvereniging 'Nerva'
te Oudewater aan de secretaris van het bisdom Haarlem die deze
brief doorstuurde naar de pastoor met het verzoek om maatregelen
te nemen opdat de r.k. leden van de plaatselijke neutrale voetbalvereniging lid worden van de r.k. vereniging 'Nerva', 1921.
1 stuk.

350.

Statuten en huishoudelijk reglement van de r.k. voetbalvereniging 'TTNIO' te Oudewater, 1933«
1 katern,

351.

Stukken ingekomen bij de geestelijk adviseur van de parochiële
voetbalvereniging 'Unio', 1933-1952,
1 omslag.
N.B. voor stukken betreffende het voetbalterrein
zie archief kerkbestuur inv. nr. 470 - 471»

352.

Brieven van de bisschop van Haarlem met minuten van de brieven
van de pastoor betreffende onenigheden met de katholieke sociëteit en met de nederlandse R.K. Hetaalbewerkersbond, onderafdeling van de R',K. Volksbond, I896 en 1907.
1 omslag.

353»

Brief van de voorzitter van de parochiële toneelvereniging,
onderafdeling van de R',K0 "Volksbond, aan de pastoor met het
verzoek om enkele dames als gast in een gemengd toneelstuk
te mogen laten meespelen, (ca. 1919)»
1 stuk,

354«

Reglement van de R.K, Muziekvereniging 'Concordia', onderafdeling van de R.K, Volksbond, afdeling Oudewater, 1920,
1 katern.

35
355» .

Tekst van de zangnummers van de eerste uitvoering van de U.K.
Gemengde Zangvereniging 'Excelsior1 Te Oudewater, 1927,
1 katern,

356,

Onderhandse akte waarby de pastoor aan het "bestuur van de Koningin Wilhelmina-vereniging te °udewater muziekinstrumenten,, xiuziektent en partituren verhuurd, 1945.
1 stuk,

E,

ZANGKOOR

357»

Reglement van het zangkoor St, Caecilia, 1940,

1 stuk,

358»

Brieven van de "bisschop van Haarlem met minuut van de "brief
van de pastoor "betreffende het ontslag van een koorlid,
1906,
2 stukkon.

359»

Brieven ingekomen bij de pastoor als president van het zangkoor
"betreffende ontslagaanvragen van koorleden, 1926-1938}
met presentielijst voor de repetities gedurende een half jaar,
1938»
1 omslag.

I, FINANTIEN
360 - 363, Kasboek van inkomsten en uitgaven van de kerk bygehouden door
de pastoor, 1814-1852, 1881-1908 en 1925-1930.
1 katern en
N.B. voor kasboek van 1805-1817 zie
3 delen,
inv. nr, 560.
360,
361,
362,
363»
364 - 365»

1814
1881
1894
1925

aug,
juli
febr,
jan.

-

1852
1894
19O8
1930

juli.
febr.
dec,
apr.

Tabellarische kasboeken van de ontvangsten en uitgaven van de
pastoor betreffende koliekten voor derden, studiebeurs, fonds
van Dam, kaarsengeld en honoraria voor zangers, 1930-1945.
2 delen.
364. 1930
- 1941.
365. 1942
- 1945.

366 - 369, Klad-kasboeken van inkomsten en uitgaven van de kerk geadministreerd door de pastoor, 1951-1955 en 1961-1968, 4 deeltjes,
366, 1951 mei
- 1$55 dec.
367. 1961 sept, - 1963 sept,
368, 1963 okt, - 1966 apr,
369, 1966 mei
- 1968 mrt.
370.

Register bevattende aantekeningen betreffende:
- ontvangsten door de twee dienstboden die op het verval gehuurd zijn, 1864—1867;
- gelden van de St. Pieterspenning, 1863-1894»
- het offer voor vlees- en zuivelgebruik in de vasten, 1863-1887;
- het offer voor het seminarie V/armond, 1863-1887;
- het offer voor het seminarie Voorhout, 1863-1889}
- het offer voor het II, Land, 1863-1889}
- gelden van de broederschap van de H. Geest, 1863-1887}
- opbrengsten van bijzondere koliekten, 1864-1887}
en achterin aantekeningen betreffende kosten en batenverdeling
tussen kerk en pastoor met de tarlefly"st van uitvaartdiensten
en opgave van de jaarlijkse inkomsten van de pastoor, 1863-18Ó5.
1 deel.

56
371,

.

Kasboekje van de off ex-bus "bij het H, Hartbeel, 1897-1898.
N.B, deze gelden zijn later gecombineerd met
1 katern.
het fonds 'ad decorem Domus Dei'.

372,

Staat van ontvangen stipendia voor gezongen uitvaartdiensten en
1 stuk
huwelijksvieringen, 1946-1947.
'

373,

Staten van de effecten berustend by* de Twentsche Bank te Gouda
op naam van de tyaelyke pastoor, 1957-1961.
1 omslag.

374,

Verordening van de burgemeester van Oudewater dat priesters en
predikanten, alsmede ziekenbezoekers van de hervormden voortaan zyn vrij gesteld van het betalen van poortgeld, 1812,
1 stuk,

375,

Aantekeningen betreffende jaarlijkse vergoedingen door het
kerkbestuur voor de paters uitgekeerd, 1828 en 1965.
2 stukken,

376,

Beschikkingen van de minister voor Zaken van de R.K. Eeredienst
waarbij pastoor Florus een toelage wordt toegekend, 1845*
2 stukken,

377,

Beschikkingen van de Raad van Beroep voor Vermogensbelasting
en van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende de
vaststelling van de aanslag voor Bedry"fsbelasting,
en betreffende de grondbelasting, 1895-1896j
met stukken betreffende de inkomstenbelasting, 1942-1943.
1 omslag,

378,

Klad-aantekeningen betreffende de Bedrijfsbelasting, 1898-1899»
en betreffende de inkomstenbelasting voor in dienst zijnde personen, 1918-1922.
1 omslag.

J,

STUKKEN V/AARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET DUIDELIJK IS

379, i

Akte van huwelijkse voorwaarden van Willem Bruyn en Geertruijt
Hanen verleden voor notaris Dirk Toornvliet te Leiden, 1711.
1 stuk,

380,

Akte waarby Govers Dirk Villuer verklaart aan Dirk Arense Cosijn
800 gulden schuldig te zijn en zyn huis aan de Waag te Oudewater
als onderpand stelt, 1725?
met op achterzijde aantekening van de schuldaflossing, 1786.
1 stuk,

381,

Akte van transport van een huis gelegen aan de Linschoterpoort
ten behoeve van Cornelis Klaaren, 1806,
1 stuk.

37
ARCHIEF
A.

YAN

HET

KERKBESTUUR

ALGEMEEN

382 - 385, Notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur, 1860-1897,-1907-1966 en 1969-1981j
met in het tweede deel aantekeningen "betreffende de finantiën
voor de houw van de kerk, 1870-1873.
4 delen.
382.
383.
384.
385.
386,

B.

1860
1907
1937 sept. 15 1969
-

1897.
1937 sept. 12, met aantekeningen, 1870-1873.
1966.
1981.

Circulaires van het bisdom Haarlem aan de'kerkbesturen, 1929-1945.
1 omslag.

ORGANISATIE

387.

Algemeen reglement voor parochiale kerkbesturen in het bisdom
Haarlem, 1854 en 1949ï
met uittreksel uit de Acta et Statuta van de synode van het
bisdom Haarlem ten behoeve van kerk- en armbesturen, 1949?
en Algemeen reglement voor kerkbesturen van de R.K. Kerk in
Nederland, 1967 en 1973.
1 omslag.

388.

Akte van de opriohting van het kerkbestuur door de bisschop van
Haarlem en tevens de akte van de benoeming van de eerste kerkmeesters, 1860.
1 stuk.

389.

Akten van de benoeming en ontslag van kerkmeesters,
met belagen, 1898-1945 en 1960-1971.
1 omslag.
N.B. voor het jaar 1860 zie inv. nr. 388.

390.

Reglement op de zitplaatsen in de kerk, (ca 1910);
met ingekomen brieven en minuut van een uitgegane brief betreffende de verhuur van zitplaatsen, 1946 en 1958.
1 omslag.

391.

Beschikkingen en circulaires van de procureur-generaal by het
Gerechtshof te 's-Gravenhage betreffende het opstellen en indienen van een kollekte-plan, 1940-1941.
1 omslag.

392.

Richtlenen voor de accountantscontrole van de administratie
van kerkbesturen opgesteld door het bisdom Rotterdam,
(ca. 1970).
1 3tuk»

393.

Schema voor de opzet van een finantiële werkgroep in de
parochie,
met circulaire van het kerkbestuur aan enkele deskundige
2
parochianen, 197L
stukken.

394.

Afschrift van de brief van de vicaris-generaal en de secretarissen van het bisdom Rotterdam aan de nieuw-benoemde bisschop
A. Simonis waarin zij hun inzichten en hun tot dan toe gevoerde
boleid uit een zetten,
2
met afschrift van het perskommunikee, 1971*
stukken.

38

395»

Verslagen van de "besprekingen van het dekenaat met de kerkresp. parochiebesturen betreffende bestuurs- en beleidskwesties, 1972-1978.
1 omslag.

C. FUNCTIONARISSEN IN DIENST VAN HET KERKBESTUUR
39é,

Stukken betreffende salaris en pensioenregeling van de koster,
1962-19751
met stukken betreffende de jaarlijkse uitkering aan een
oud-koster, 1923-1927 en 1940.
1 omslag.

397»

Stukken betreffende de aanstelling en salari*ëring van organisten, 1940-1965.
1 omslag.

398»

Brieven van de doodgraver met minuten van de brieven van het
kerkbestuur betreffende loonsverhoging en het onderhoud van
het kerkhof, 1949-1952.
1 omslag.

399.

Lyst van de beurten van de kerkkollektanten,
met richtlijnen voor het kollekteren, 1956.

1 stuk.

400,

Stukken betreffende vergoedingen voor de administrateur van
kerk en school,
en betreffende vergoedingen voor geldophalers van de kerkbijdragen, 1960-1966.
1 omslag.

401•

Minuten van de brieven van het kerkbestuur betreffende een
maandelyks pensioenbedragje voor de weduwe van een jeugdhuisbeheerder, 1964.
2 stukken,

L.

EIGENDOMMEN
I, algemeen

402,

Inventarislijst van de onroerende goederen van 177°t afschrift,
1886 j
met inventarislijsten van de roerende en onroerende goederen
die onder het beheer en ce verzorging van het kerkbestuur staan,
1860-1923.
1 omslag.
N.B. Enkele lijsten zijn in tweevoud aanwezig.

403,

Rapporten, brieven en kopi'én van brieven van de dekenale c.q.
diocesane bouwinspectie betreffende het onderhoud van kerk,
scholen en andere gebouwen,van de parochie, 1930-1972.
N.B0 zie ook inv. nr 429.
1 omslag,

404,

Stukken betreffende de brandverzekering van de roerende en
onroerende goederen van
- kerk en pastorie, 18B7—1967f
- St. Franciscusgesticht, 1904?
- patronaatsgebouw c.q. jeugdhuizen, 1917-1971?
- de kerkhofkapel, 1923-1961;
met reglement van de Onderlinge Kerkelijke Brandwaarborg Maatschappij St, Donatus, 1938,
1 omslag.

39
405»

406,

Staten van getaxeerde waarden van de onroerende goederen,
met stukken betreffende de aangifte van de doodehand belasting,
1934-1939,
1 omslag.
;

- '.;• Plattegrond van Oudewater, 1980}
met situatieschets van de percelen tussen de Kapellestraat en
de Wyngaardstraat, met kadasternummers, 1953.
2 stukken,
II, kerk en pastorie
a. de oude kerk en pastorie aan het Heilig Leven

407,

Akte van transport van een huis gelegen aan de oostzijde van
de Kapellestraat ten behoeve van de bouw van de kerk, 1803,
1 stuk.

408,

Akte van transport van een "Hoekje grond" gelegen aan de
Kapellestraat ten behoeve van ce kerk,
met afschrift van het Koninklyk Besluit waarin de transaktie
2
wordt goedgekeurd, 1835.
stukken.

409,

Kadastrale tekening van de omgeving van ce kerk aan het Heilig
Leven,
met l{jst van de eigenaren van de naburige stukken grond,
(ca. 1880).
1 stuk.

410,

Onderhandse akte tussen de schutmeesters van de Doelen aan
de Kapellestraat en pastoor Alex, de Neve betreffende een
houten schutting tussen het terrein van de Doelen en de kerk,
1734,
1 stuk.

411,

Bestek voor het lijmen en verven van het hout binnen de kerk
1
en de sacristie, 1805.
stuk.

412,

Stukken betreffende verbouwingen en grootonderhoud van de
kerk en de pastorie, 1827-1856,
1 omslag.

413,

Aantekeningen betreffende de bouw en de verbouwing van de kerk
tussen de jaren 1803-1852;
met lijst van pastoors die tussen 1700-1854 de Herenkerk aan de
Markt'bedienden, (ca. 1860).
3 stukken
N.B. deze teksten zijn overgenomen in de
kroniek inv. nr. 5.

414,

Aantekeningen betreffende het kerkgebouw in het jaar 1803,
en betreffende het altaar, de communiebank en het orgel,
1 s tuk
(ca. 1855).
' *

415,

Beschikking
van de aartsbisschop van Utrecht waarbij wordt
toegestaan de kruiswegstaties op te richten, 1853. 1 stuk.

416,

Akte van de wyding van de altaarsteen van het kleine altaar,
1
1865,
stuk.

417,

Schetstekening van de kerk met plan van een mogelyke vergroting van de kerk, (ca. 1870).
1 stuk.

40
418«

Sohetsmatige plattegrond van de kerk aan het Heilig Leven met
pastorie en kerkhof met situering van de huidige kerk en pastorie, (ca. 1900).
2 stukken.
b, huidige kerk en pastorie aan de Kapellestraat

419,

Akten van transport van enkele huizen gelegen aan de oostzijde
van de ^-apellestraat ten behoeve van de houw van de nieuwe
kerk, 1878-1881}
met retroacta van meerdere huizen die voor dit doel gekocht
zijn, 1799-1875?
en "beschikkingen van het bisdom "betreffende de koop van de
huizen, 1876-1881.
1 omslag.

420,

Uittreksel van de perceelsgewijze Kadastrale Legger van de
gemeente Oudewater "betreffende de kerk, de pastorie en de
1
kosterswoning, 1887.
stuk.

421,

Brief van B en V van Oudewater met minuut van de brief van
het kerkbestuur "betreffende de verkoop van een halve sloot
achter kerk en pastorie aan de gemeente, 1953»
2 stukken,

422,

Afschrift van de akte van transport waarbij het kerkbestuur een
strook grond achter de kerk koopt, 1975I
met "brief van de burgemeester van Oudewater die vraagt of de
gemeente een stukje van de voortuin van de pastorie kan kopen,
-]973^
2 stukken,

423,

Brief van de liquidateur van het St, Jacobsziekenhuis met
minuut van de uitgegane brief van het kerkbestuur betreffende
het recht van overpad om bij de garage van de pastorie te kunnen komen,
met een kadastrale kaart van de omgeving, 1976.
3 stukken,

424 - 425, Stukken betreffende de bouw van de kerk en de pastorie,
1880-1881.
2 omslagen.
424. algemeen, 1880-1885.
425, bouwtekeningen van de kerk, 1880,
426,

Klad-kroniek van de bouw, inwijding en verfraaiing van de
kerk opgetekend door bouwpastoor M, Gerritsen, 1879-1892.
1 katern,

427,

Naamlysten van hen die jaarlijks bijgedragen hebben voor de bouw
van de kerk, gespecificeerd per gemeente,
met kasboekje van de ontvangsten, I869-I876,
6 katernen.

428,

Akten van de kerk- en altaarconsecratie door mgr. P, Snickers,
bisschop van Haarlem,
met akten van ce consecratie van de altaarstenen voor de zij1
altaren, 1882-1884.
omslag.

41
429 - 431•

Stukken "betreffende verbouwingen en grootonderhoud van kerk
en p a s t o r i e , 1882-1978.
3 omslagen.
429, algemeen, 1882-1978.
430, tekeningen van verbouwingen van de pastorie, 1952-1953»
431» tekeningen van de bestaande en de gewijzigde situatie
van kerk en pastorie, 1967-1968,

432.

Schetstekening van het hek van de doopkapel, 1896,

433.

Plattegrond van de kerk, met bankenplan, (ca, 1950),
schaal 1 t 50,
2 stukken,
N.B. is in tweevoud aanwezig.

434.

Stukken betreffende de aansohaf en het onderhoud van ifle gebrandschilderde ramen, 1881-1966,
1 omslag.

435.

Stukken betreffende de kerkklokken, het torenuurwerk en het
neon-kruis op de toren, 1882-1969.
met instructie voor het luiden van de klokken by bepaalde gelegenheden, 1948,
1 omslag.

436.

Brief van pater A, Kusters ofm, vice-provinciaal van de minderbroeders, aan pastoor Gerritsen waarin hy de faculteit verleentom de kruiswegstaties in de kerk op te richten, 1886.
1 stuk.

437.

Stukken betreffende de verkoop van het oude orgel en de
aanschaf van een nieuw orgel, 1887-1891}
met stukken betreffende het onderhoud van het orgel, 1935-1958,
1 omslag.

438.

Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van ce centrale
verwarmingsinstallatie van de kerk, 1924-1969,
1 omslag.

439.

Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van <fe centrale
verwarmingsinstallatie met oliestook in de pastorie, 1956-1970,
1 omslag.

440.

Stukken betreffende de inbraakverzekering voor de pastorie,
1918-1931 en 1953.
1 omslag.

441.

Brief van de burgemeester van Oudewater waarin hy mededeelt dat
het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelykwerk
overweegt het kerkgebouw op de Monumenteniyst te plaatsen,
1974.
1 stuk»

442.

Affiche van de eeuwfeestviering van de kerk,
met folder van de tentoonstelling in de kerk, 1982. 1 omslag.
N.B. in meervoud aanwezig.

1 stuk.

42
III. patronaat/Jeugdhuizen
443.

Akten van transport van enige panden gelegen in de Kapellestraat,0ude Huigensteeg en de Wijngaard straat, gekocht door het
kerkbestuur ten "bate van de houw van het patronaats- en verenigingsgebouw, 1914»
met retroaota, 1808-1842,
1 omslag.

444.

Stukken betreffende de houw van het patronaatsgebouw, 1914-1916.
1 omslag.

445.

Onderhandse akte waarby het kerkbestuur toestemming krygt om
een riool ten dienste van het patronaatsgebouw door de tuin
van een buurman te leggen, 1916,
"I stuk.

446,

Brieven van de architect betreffende de verbetering van de
2
roldeuren in de zaal van het patronaat, 1917.
stukken.

447.

Stukken betreffende de aanleg van de electrisohe installatie,
1927,
1 omslag.

448 - 450.

Stukken betreffende de modernisering en de restauratie van
het parochiehuis in de Kapellestraat, 1955-1974;
en betreffende de financiering van deze verbouw, 1955-1956.
3 omslagen.
448, Stukken betreffende de verbouwingen, 1955-1974.
449, Stukken betreffende de subsidiering door de Provinciale
Staten van Zuid-Holland, 1955-1956,
450, Stukken betreffende de gehouden lotery ten bate van de
bestryding van de verbouwingsonkosten, 1955.

451.

Stukken betreffende de verkoop van het parochiehuis aan de
Kapellestraat, 1970-1974.
1 omslag.

452.

Akte van transport van een winkel met woonhuis en tuin gelegen
in de Peperstraat 1 en van een woonhuis gelegen in de Marktstraat 11a, gekocht door het kerkbestuur voor de inrichting
van een parochie-/jeugdhuis 't Uivernest, 1961|
met mogeiyke retroacta, 1818-18J0}
en uittreksel van het kadastrale plan, 1961.
1 omslag.

453.

Brieven en aantekeningen betreffende de koop van de panden
Peperstraat 1 en Marktstraat 11a,
met minuten van de brieven van het kerkbestuur betreffende de
tydelijke verhuur van de panden aan de vorige eigenaar,
1961-1971,
1 omslag.

454.

Stukken betreffende de verbouwing en de inrichting van het
pand Peperstraat 1 als parochiehuis, 1961-1968,
1 omslag.

455.

Stukken betreffende de aktie voor geld en subsidie voor de
verbouwing en ce inrichting van het parochiehuis in de Peper1
straat, 1961-1965.
omslag.

456.

Minuten van de uitgegane brieven van het kerkbestuur betreffende de verhuur van het pand Marktstraat 11a te Oudewater,
1963-1970.
1 omslag.

43
457.

Afschrift van de akte met minuten van de brieven van het kerkbestuur "betreffende de verkoop van het parochiehuis 't Uivernest in de Peperstraat en het woonhuis aan de Marktstraat, 1978.
1 omslag".
IV. overige onroerende goederen (uitgezonderd kerkhof en scholen)

458.

Beschikking van de bisschop van Haarlem waarbtf machtiging wordt
verleend om op ~ grond van de kerk een huisje te bouwen, I864.
1 stuk.

459.

Uittreksel uit'de perceelsgewijze Kadastrale Legger van de gemeente Oudewater betreffende een sloot aan het Heilig Leven
en een huisje aan de westzijde van de Kapellestraat die op naam
van het kerkbestuur staan,
met aantekeningen betreffende de verkoop van dat huisje, 1887,
2 stukken.

460.

Beschikkingen van het bisdom Haarlem waarbij machtiging wordt
verleend een huisje (waarschijnlijk aan het Heilig Leven ) te
2
verkopen, 1910.
stukken.

461.

Brieven van de bisschoppelijke bouwinspectie en van de secretaris van de parochie-bibliotheek betreffende grootonderhoud
van de bibliotheekruimte aan het Heilig Leven naast de pastorie, 1962.
3 stukken.

462.

Bestek en tekening van de verbouwing van de parochie-bibliotheek
2
tot parochievergaderzaal, 1981.
stukken.

463.

Akte van transport van een huis met tuin aan de Kapellestraat
17, gekocht door het kerkbestuur,
met uittreksel uit de perceelsgewijze Kadastrale Legger van de
gemeente,
en beschikking van de bisschop van Haarlem waarbij machtiging
wordt verleend de gift voor de koop te aanvaarden en de
schenker gedurende zijn leven het vruchtgebruik van het huisje
te geven, 1891.
5 stukken.
N.B. zie ook inv. nr. 396.
Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente en betreffende
de ontruiming van de zg. kosterwoning aan de Kapellestraat 17
in verband met de afbraak wegens verkeerstechnische verbete1
ringen aan de Kapellestraat, 1955-1959.
omslag.

464.

465.

Akte van transport van een huis in de Kapellestraat B 229 gekocht door het kerkbestuur, 1950,
1
met retroacta, 1901-1942.
omslag.

466.

Beschikkingen van B en W van Oudewater betreffende het op de
Monumentenlijst plaatsen van de oude kapel van het Ursulaconvent aan de Kapellestraat, dat op dat moment een onderdeel was
van het St, Franciscu3gesticht,
alsmede van de noordelijke gevel van een huisje naast de kerk in
de kapellestraat, 1924-1925.
3 stukken.

44

467.

Stukken "betreffende de verbouwingen en het grootonderhoud van
de onderwtyzerswoming aan de van Leeuweringenstraat, 1906-1970}
en "betreffende de bouw van een nieuw klaslokaal voor de Sint
Franciscusschool, 1905.
1 omslag.
N.B. zie ook inv. nr, 606.

468.

Brieven van de notaris met minuten van de "brieven van
bestuur "betreffende de koop, de verhuur en de verkoop
huis Biezenwal 11 ten gunste van het hoofd van de St.
school, 1958-1962.
1

469.

Akte van transport van een huis gelegen aan de Cornelius Valeriusstraat 20, gekocht door het kerkbestuur voor het hoofd
van de St. Josefschool, 1964-1965,
met uittreksel van de kadastrale legger, 1967,
en stukken betreffende de verhuur van het huis, 1967-1971.
1 omslag.

470.

Akten van de verhuur van het sportveld aan de voetbalvereniging
ïïnio, 1933-1961j
met finantieel rapport opgesteld door het kerkbestuur in verband met het borgstaan voor een geldlening van de voetbalclub,
met belagen, 1966.
1 omslag.

471.

Stukken betreffende de verkoop van het voetbalterrein aan de
voetbalvereniging TJnio, 1971-1978.
1 omslag.

472.

Minuten van de brieven van het kerkbestuur aan B en V van
Oudewater waarin ze verklaart de grond gelegen aan de Papenhof te willen verkopen aan de gemeente}
met lyst van de huurders van de tuingrond aan de Papenhof,
1959 en 1967.
3 stukken.

473.

Brief van de heer C, Kasbergen met minuut van de brief van het
kerkbestuur betreffende het jachtrecht in de boomgaard aan de
Vaardse Dijk naast de r.k.begraafplaats, 1959.
2 stukken.

474.

Testamenten van Willem Vreeswtfcen Agnes Vreeswijk-Slootjes
met machtigingen van het bisdom Haarlem tot aanvaarding van de
hofstede met landerijen gelegen in de Polder Rozendaal, gemeente Haastrecht, hetwelk voor de helft eigendom van het armbestuur van Montfoort wordt, met bijlagen, 1882-1887. 1 omslag.

475.

Stukken betreffende het gezameiyk verhuur en beheer van het
perceel wei- en hooiland met woonhuis gelegen in de polder
Rozendaal, gemeente Haastrecht, door het kerkbestuur van oudewater en het armbestuur van Montfoort, I892-I919.
1 omslag.

476.

Akte van scheiding van het door het kerkbestuur van Oudewater en
het armbestuur van Montfoort gemeenschappelyk in bezit hebbend
perceel wei- en hooiland met woonhuis gelegen in de polder Rozendaal, gemeente Haastrecht,
met brief van het armbestuur van Montfoort, 1919.
2 stukken.

477.

Stukken betreffende de aanvrage door de Provinciale Utrechtse
Electriciteitsmaatschappü en de goedkeuring door het kerkbestuur voor het plaatsen van palen op het land in de polder
Rozendaal in verband met de voorgenomen electrificatie van
Hoenkoop,
met situatietekeningen en hernieuwd kontrakt, 1925-1928 en
1951-1952.
1 omslag.

het kerkvan het
Josefomslag.

45
478,

Akte van transport van een hofstede met landerijen gelegen in de
polder Rozendaal nummer 33» gemeente Haastrecht, door het kerkbestuur verkocht aan de heer A, Houdijk, 1955 f
met byiagen, 1954-1956.
1 omslag.

479,

Akte van transport van een bouwmanswoning met stalling, schuren,
hooiberg, erf, tuin, boomgaard en diverse percelen wei- en
hooiland gelegen aan de Buurtweg 26 te Hoenkoop ten gunste van
het kerkbestuur, 1915?
met testamenten van de schenkers en bijlagen, 1904-1915»
en retroaota, 1879-1910.
1 omslag.

480,

Stukken betreffende het grootonderhoud en de verhuur van de
boerderty met landerijen en opstallen gelegen aan de Buurtweg 26
te Hoenkoop, 1949-1957;
met stukken betreffende de verkoop van deze boerderij,
met situatieschets, 1965-1966.
1 omslag.

481,

Stukken betreffende de verpachting en de verkoop van een hofstede met land gelegen aan de Buurtweg 37 te Hoenkoop,
1941-1966.
1 omslag.

482,

Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van de
heer J. A. ïïederend,
en betreffende de verkoop van de geërfde schuur met tuin gelegen aan de Utrechtsestraatweg 26 te Hoenkoop, 1959-1960.
1 omslag,

|

483 - 485. Akte van transport van een perceel bouwland in de polder ZuidLinschoten en een huis met tuin gelegen in de Achterstraat gekocht door het kerkbestuur uit de nalatenschap van Jan de Ruwe,
1882;
met retroacta en bijlagen, 1796-1861.
3 omslagen.
483»
484.
485,

486.

akte van transport, 1882,
retroacta, 1796-1861.
rekeningen behorend by de schuldbekentenis van J, de Ruwe,
1843-1844,
Akte van de verhuur van een perceel bouwland in de polder ZuidLinschoten,
met onderhandse akte betreffende achterstallige huur, 1894.
2 stukken.
V, roerende goederen

487.

Lijst van de u i t de s a c r i s t i e gestolen kerkelijke gebruikvoorwerpen,
met uittreksel van het Koninklijk Besluit waarin een via het
departement van Binnenlandse Zaken te geven vergoeding voor
het gestolene wordt toegezegd, 1829,
2 stukken.

488.

Inventarislijsten van ce roerende goederen die onder de verzorging
en de bewaring van de pastoor staan, 1860-1890,
1 omslag,
N,B. enkele lijsten zijn in tweevoud aanwezig.
Inventarislijsten van ce roerende en onroerende goederen die onder
het beheer en de verzorging van het kerkbestuur staan, 1860-1923.
NB. zie inv. nr. 402.

46
4 8 9.

Inventarislijst van de roerende goederen in de pastorie, opgemaakt voor de Brandverzekering,
met aandeelbew\js van de brandverzekering St. Donatus, 1904.
2 stukken,

490.

Aantekeningen "betreffende de doopvont, 1882.

491.

Stukken betreffende twee biechtstoelen, 1882f
betreffende de nieuwe communiebank en de verkoop van <fe oude,
en betreffende de preekstoel, 1886-1888 en 1957.
1 omslag.
N.B, voor de communiebank zie ook inv. nr,414,

492#

Stukken betreffende de aanschaf van een zilveren godslamp,
kandelaars en ciborie, 1891-1957,
1 omslag.

493»

Akte betreffende het maken van twee koperen gaskandelaars voor
de kerk, I894.
1 stuk#

494.

Stukken betreffende de aanschaf van Beelden en het maken van
de jubee in het priesterkoor, 1895-1953.
1 omslag.

495.

Brief van het bestuur van de Stichting Bibliotheek en Leeszaal
te Oudewater betreffende de oprichting van deze stichting en
de eventuele overname van cfe boeken van de parochie-bibliotheek,
met minuten van de brieven van het parochiebestuur betreffende
de Bluiting van de parochie-bibliotheek en de overname van het
boekenbestand, 1974-1980.
3 stukken.

496.

Kasboek van de lopende rekening bJJ het makelaarskantoor Koek en
Koedyk te Amsterdam,
met lyst van de gekochte effecten, 1869-1881.
1 deel.

497.

Hjsten van de geldswaardige papieren die als fonds voorde fundaties gelden, en die zonder verplichtingen aan de kerk toebehoren, 1895-1936.
1 omslag.
N.B. voor de jaren 1936-1937 zie ook
inv. nr. 405.

498.

Couponboek van de effecten van de kerk, 1940-1967.

499.

Couponboek van de effecten van de fondsen en fundaties,
1954-1959.
1 deel.

5°0.

Staten van de effecten berustend bij de Twentsche Bank te Gouda
op naam van het kerkbestuur, 1956-1957.
1 omslag.

1 stuk.

1 deel,

71, fundaties en legaten
501 - 503. Pundatieboeken, 1863-1895.
501.
502.
503.

3 delen.

register van de eeuwigdurende fundaties, 1863-1866.
legger van de eeuwigdurende fundaties met verantwoording
van de aangenomen verplichtingen, 1863-1895.
legger van de tijdelijke fundaties met verantwoording van
de aangenomen verplichtingen, 1863-1895,

47
504 - 506.

Testamenten met de bisschoppelijke en de koninklijke machtigingen "betreffende nalatenschappen en legaten met fundatielasten,
met bylagen, 1802-1968.
3 omslagen.
504.

Testament van Petronella van Dam, 1888 f
met retroacta, 1827-1881 f
en bylagen "betreffende de afwikkeling van de nalatenschap
die onder last van bepaalde legaten deels aan het kerkbestuur en deels aan het parochieel armbestuur was vermaakt, 1893.

505.
506.

1802 - 1895.
1897 - 1968.

507.

HJsten van de eeuwigdurende en ty*deiyke fundaties, 1898f
3 stukken.
met kasboekje van de fundaties, 1898-1919,
N.F. voor ltfst 1895-1936 zie inv. nr, 497
en voor kasboek 1954-1959 zie inv, nr. 499,

508.,

Stukken "betreffende legaten zonder-lasten, I&78-I968.
NB. zie ook inv nr, 497»
1 omslag.

•

E.

FINANTI EN
I, algemeen

509.

Hjst met code-cijfers voor het nieuwe administratiesysteem voor
parochie-administratie opgesteld door de diocesane finanti'èle
commissie van het "bisdom Rotterdam, 1971»
1 stuk.

510 - 512.

Begrotingen,
met belagen,
510. 1893 511. 1916 512. 1941 -

513

520.

1893-1977 en 1981}
1882-1977,
1915.
1940.
1977 en 1981.

Jaarrekeningen, 1853-1977 en 1982j
met bylagen, 1886-1982;
en accountantsrapporten, 1962-1973«
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.

1853
1894
1911
1925
1944
1957
1964
1972

-

3 omslagen.

8 omslagen.

1860, met belagen, 1886 - 1888.
1910.
1924»
1943.
1956.
1963.
1971.
1977 en 1982.

521.

Accountantsrapporten betreffende de jaarrekeningen van het
parochiehuis in de Kapellestraat, 1954-1956 en 19^2|
en van de beide parochiehuizen in de Kapellestraat en de PeperStraat, 1964-1970.
1 omslag.

522.

Accountantsrapporten betreffende de St, Franciscusschool,
met bijlagen, 1953-1955?
en betreffende de St, Josefschool,
met bylagen, 1962-1968,
1 omslag.

48

523.

Conoept voor een "brief van het kerkbestuur aan de parochianen
"betreffende de "baten en lasten van de kerk,
met praatpapier voor het kerkbestuur betreffende de finantiëring
in de komende tien jaren,
en staat van de baten en de lasten van de laatste acht jaar,
1966.
3 stukken.

524.

Verslag van het onderzoek van de kerkadministratie door de"
Interdekenale Pinantiële Controledienst, 1977.
1 stuk.

•

525 - 537. Grootboek, 1963-1975. kaartsysteem.

'

525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.

:

•

538 - 540.
•

541 - 549.

550 - 554.

555 - 557.

558.

1930
1934
1937
1944
1950
1954
1958
1962
1964

jan.
mei
febr.
jan.
mei
nov.
okt.
jan.
dec.

-

1934
1937
1943
1950
1954
1958
1961
1964
1967

9 delen.

apr.
febr.
dec.
apr.
okt.
sept.
dec.
nov.
dec.

Journaal van inkomsten en uitgaven, 1950-1961 en 1968.
4 delen en
550. 1950 - 1952.
1 omslag.
551. 1953 - 1955.
552. 1956 - 1958.
553. 1959 - 1961.
554. 1968.
Kasboeken van de kerkbijdragen, 1972-1978.
3 delen.
555.
556.
557.

•

3 delen.

1937 - 1947.
1948 - 1957.
1958 - 1967.

Tabellarische kasboeken, 1930-1967,
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.

•

1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.

Maandstatenboeken, 1937-1967,
538.
539.
540.

13 omslagen.

kasboek van de bijschryvingen via de bank, 1972-1973.
kasboek van de bijschrijvingen via de bank, 1974-1978.
kasboek van de bijschrijvingen via de giro, 1972-1977.

Stukken betreffende de finanti*éle reorganisatie in het bisdom Rotterdam, 1970-1972;
met minuut van de uitgegane brief van het kerkbestuur aan het
bisdom betreffende hun reactie op de reorganisatie, 1971.
1 omslag.

49.
559.

Notulen van de vergaderingen van de Dekenale Finanti'éle Commissie, 1976-1977.
5 stukken.
H . kasboeken van de "bouw van de oude en eb nieuwe kerk.

560.

Kasboek van de uitgaven voor de bouw van de kerk en pastorie
aan het Heilig Leven, 1803-1805,
en tevens kasboek van d e inkomsten en uitgaven voor kerk en
pastorie bijgehouden door de pastoor, 1805-1817.
1 deel.

561.

Rekening van betaalde imposten op materialen voor de bouw van
de kerk en de pastorie, 1804.
1 katern.

562.

Staat van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven gedurende de
jaren I869-I876 voor de bouw van een nieuwe kerk, 1876?
met aantekeningen van de penningmeester, 1869.
2 stukken.
N.B. voor meer gespecificeerde gegevens
zie inv. nr, 563.

563.

Kasboek van de inkomsten en uitgaven voor de bouw van de nieuwe
kerk aan de Kapellestraat, 1869-1881.
1 deel.
N.B. zie ook inv nrs. 383 3n 427.

564.

Aantekeningen van de inkomsten en uitgaven ten bate van de
bouw van de nieuwe kerk aan de Kapellestraat,
en van de schuldenlast die op de kerk drukt, 1878-1893.
1 omslag.
U I . leningen

565.

566.

Handgeschreven obligaties voor de bouw van de kerk aan het
Heilig Leven, 1803-1805!
met aantekeningen betreffende betaalde renten en aflossingen,
1805-1908;
en concept van het aansporingswoordje van de pastoor om aan
deze lening deel te nemen, (ca, 1803),
1 omslag.
Aantekeningen van het aantal parochianen en van de schuld die
nog op de nieuwe kerk drukt, 1807,
1 stuk,

567 - 568, Schuldenboek
1862-1875 en
567. 1862 568. 1940 569 - 571.

van de kerk bijgehouden door de pastoor,
1940-1961,
2 delen.
1875.
1961.

Registers met aantekeningen betreffende de schuld ten laste
van de kerk, 1897»4?19.
3 katernen.
569. 1897 - 1907.
570. 1908.
571. 1909 - 1919.

572.

Stukken betreffende de administratie van de geldleningen,
1882-1969,
1 omslag.

50
575.

Beschikkingen van het bisdom Haarlem waarbij machtigingen worden
verleend voor het aangaan en aflossen van leningen, 1894-1943.
1 omslag,

574,

Handgeschreven obligaties ten laste van het kerkbestuur,
met aantekeningen betreffende betaalde renten en aflossingen,
1895-1919.
1 omslag.

575,

Akte waarin het kerkbestuur verklaart ƒ 15.000,- van de
N.V. Levensverzekeringsmaatschappij 'Pi'étas' te hebben geleend,
1897. afschrift,
1 stuk.
IV. diverse posten

576,

Lijst over de jaren 1815-1821 betreffende de opbrengsten van
de verhuur van zitplaatsen in de kerk, 1821,
1 stuk.

577 -578,

Registers van de verhuur van kerkplaatsen,1859-1880 en
2
1890-1894.
delen,
577, 1859 - 1880.
578. 1890 - 1894.

579,

Stukken betreffende door het kerkbestuur uitgeleende gelden,
1890-1969,
1 omslag,

580,

Circulaires en brieven van het bisdom Haarlem betreffende de
geldelijke bijdragen voor de bouw van het kleinseminarie Hageveld en het philosophicum te Warmond, 1919-1930,
1 omslag,

581,

Staat van ontvangsten en uitgaven betreffende het zilveren
ambtsjubileum van onderwijzer Moerei,
met kwitanties, 1920,
1 omslag,

582,

Finanti*éle jaarverslagen van het patronaat, 1924-1950}
met exploitatierekening, 19°1.
1 omslag,

583,

Afschriften van de jaarlijkse v e r p l i c h t e bijdragen aan het bisdom
Haarlem, 1928-1932,
1 omslag.
Stukken betreffende de aangifte voor de doodehandbelasting,
met staten van de getaxeerde waarden van de roerende en onroerende goederen, 1934-1939.
1 omslag.
N.B. zie inv. nr0 405.

584,

Stukken betreffende de huisvesting van en de subsidie aan het
mannelijk en vrouwelijk jeugdwerk in de parochie, 1947-1965.
1 omslag.

585,

Staten van de opbrengsten en van de onkosten van de boomgaard,
1956,
2 stukken,

586,

Brieven van de s ecretaris van het Parochieel Sociaal Charitatief Centrum te Oudewater met minuten van de brieven van het
kerkbestuur betreffende subsidie aan het centrum, 1959.
1 omslag.

51
587a

Ciroulaire van het kerkbestuur aan de heren veehouders van de
parochie "betreffende de aktie kerkschaap of kerkstierkalf ten
"bate van ce kerk, 1962»
1 stuk.

588,

Brieven ingekomen hij het kerkbestuur met minuten van de uitgegane brieven betreffende subsidieaanvragen van niet-parochiële
instellingen, 1964-1978.
1 omslag.

589.

Aantekening dat het spaarbankboekje van het studiefonds is
opgenomen in de bankrekening van het kerkbestuur,
met bankafschrift, 1964,
2 stukken,

F.

SCHOOLZAKEN
I, algemeen

590»

Agenda van ingekomen en uitgegane stukken bij de voorzitter
van het kerk/schoolbestuur, bijgehouden door pastoor S, Bennebroek, 1957-1945.
1 stuk.

591.

Brieven ingekomen bij het schoolbestuur met minuten van de
uitgegane brieven, 1925-1974.
1 omslag.

592.

Circulaires van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen c,q. Departement van Opvoeding,Wetenschap en Kultuurbescherming aan de schoolbesturen, 1925-1944.
1 omslag.

593.

Circulaires van de inspecteur van het lager onderwijs,
1927-1945.
1 omslag.

594.

Circulaires van het U.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, 1931-1944.
1 omslag.

595.

Circulaires van het bisdom Haarlem, het aartsbisdom Utrecht en
de bisschoppelijke inspecteur van het dekenaat Gouda aan de
schoolbesturen betreffende de bemoeienis van de duitse autoriteiten met de scholen, 1940-1943.
1 omslag.

596 - 597.

Beschikkingen van B en W van Oudewater waarin de bedragen van
de voorschotten en de vergoedingen voor exploitatiekosten voor
het gewoon lager- en uitgebreid lageronderwijs worden vastgesteld, 1925-1956.
2 omslagen.
596.
597.

1925 - 1942,
1943 - 1956.

598.

Aantekeningen betreffende de definitieve vaststelling van het
totaalbedrag van de gemeentelijke vergoedingen voor de exploitatiekosten van de scholen over driejarige perioden tussen
1925-1944, met bijlagen, 1929-1945.
1 omslag.

599.

Brief van de bisschop van Haarlem inzake de bijdrage van het
Armbestuur in do kosten van het onderwijs, 1880,
1 stuk.

600.

Lidmaatschapskaort van de 3t. Bavo-Bond voor schoolbesturen,
met aantekening dat het kerkbestuur de pastoor machtigt namens
hen te stemmen, 1913.
1 stuk.

52
601,

Brief van de burgemeester van Oudewater betreffende het "belang
van goed hygiënisch schooltoezicht, 1928}
met brief van de schoolarts over de lichamelijke verzorging van
de leerlingen van de r.k. scholen te Oudewater, 1940.
2 stukken.

602,

Circulaires van het oudercomité' voor het R.K, Onderwijs te
Oudewater aan de ouders betreffende ouderavonden, 1955.
3 stukken,

603,

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het Kerk/schoolbestuur met de bisschoppelijk onderwjjsinspecteur en het hoofd
van de St, J0sefschool betreffende moeilijkheden bij het aantrekken van nieuwe leerkrachten bij ontstane vacatures}
met minuut van d e brief van het kerkbestuur aan B en W van
Oudewater waat&n wordt gevraagd minstens twee woningen voor
onderwijzers beschikbaar te stellen,
met bijlagen, 1966,
1 omslag,

604,

Concept-akte van de overdracht van de gebouwen, grond en inventaris van de St.Josefschool aan de De Cope,
de St, Pranciscusschool aan de Koningstraat/Reyersteeg
en de kleuterschool 'De Kleuterhof• aan de Cornelius Valeriusstraat door het Kerk/schoolbestuur aan de Stichting R.K. Onderwijs te Oudewater, 19^9I
met brieven betreffende de door de gemeente betaalde renten
van de gestorte waarborgsommen, 1969-1970
1 omslag,
II, St, Franciscusschool
a, gebouw en inventaris

605,

Akten van transport van huizen gelegen aan de oostzijde van de
leeuweringenstraat, ten noorden van de Reyerstecg en in de
Achterstraat (tegenwoordig Koningstraat) ten gunste van het
kerkbestuur voor de bouw van de St, Pranciscusschool,1856-1899}
met retroacta, 1726-1097,
1 omslag.
N.B, zie ook inv, nr, 483,

606,

Stukken betreffende de afbraak van de oude school en de bouw
van de nieuwe school met onderwijzerswoning aan de Reyersteeg
Leeuweringenstraat, 1095,
1 omslag.
Stukken betreffende do bouw van een nieuw klaslokaal, 1905}
met stukken betreffende de verbouwing en het grootonderhoud
van de onderwijzerswoning aan de Leeuweringenstraat, 1906-1970»
N.B„ zie inv, nr, 467,
1 omslag,

607,

Beschikking van het bisdom Haarlem waarby verlof wordt gegeven
een stuk grond te kopen en twee klaslokalen aan de school aan
te bouwen, 1914,
1 stuk.

608,

Bestek met tekeningen voor de aanleg van de electrische installatie,
met inschrijvingsbiljetten en kwitanties, 1928,
1 omslag.

53
609.

Brieven van het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
"betreffende de plannen voor de verbouwing en uitbreiding van de
school, 1933-1936.
1 omslag.

610.

Brieven van de schoolinspecteur met minuten van de brieven van het
kerk/schoolbestuur betreffende de verbouwing en da uitbreiding
1
van de school, 1935-1939.
omslag.

611.

Brieven van B en W van Oudewater met minuten van de brieven
van het kerkbestuur betreffende de verbouwing en uitbreiding
van de school,
en betreffende de tijdelijke huisvesting in de voormalige openbare school, 1935-1940.
1 omslag.

612,

Brieven van architect S. Langius betreffende de verbouwing en
uitbreiding van de school, 1937-1940.
1 omslag.

613,

Bouwtekeningen voor verschillende mogelijkheden van verbouwing
en uitbreiding van de school, 1937-1938.
1 omslag.

614,

Akten van transport van enige huizen aan de Lange Burchwal
en de W^ngaardstraat gekocht door het kerkbestuur voor de
uitbreiding van de school, 1938}
met retroacta, 1790-1918}
en bijlagen, 1937.
1 omslag.
N.B. voor ruil van deze grond met de gemeente
zie inv. nr, 611,

615,

Bestek, tekeningen en bouwvergunning voor de verbouwing en uitbreiding van de school, 1938j
met stukken betreffende het gewijzigde schetsplan, 1939-1940,
1 omslag,

616,

Akten van de aanneming van de verbouwing en uitbreiding van de
school, 1938-1939}
met begroting van de kosten, 1938$
en kwitanties, 1938-1940.
1 omslag.

617,

Circulaire van het schoolbestuur als uitnodiging voor de
opening van de nieuwe klaslokalen,
1
met felicitatiebrieven, 1939.
omslag,

618,

Beschikking van B en W van Oudewater waarbij goedkeuring wordt
verleend om twee lokalen van het patronaatsgebouw te huren
voor het onderwijs in lichamelijke oefeningen, met bijlagen,
1941;
met brief van architect van Oerle waarin hij mededeelt dat er
voorlopig geen vergunning zal verleend worden voor de bouw van
een eigen gymnastieklokaal, 1953.
1 omslag,

619,

Stukken betreffende het grootonderhoud van de school,
1928-1968.
1 omslag.
N.B. zie ook inv. nr. 620.

620,

Beschikkingen van B en W van Oudewater betreffende het aanschaffen van Echoolmeubelen en leermiddelen,
en betreffende het grottonderhoud van de school, 1928-1946.
1 omslag.

54
621,

I n v e n t a r i s l i j s t van de onroerende en r o e r e n d e goederen van d e
s c h o o l , de onderwijzerswoning en de bijgebouwen i n de Iteijers t e e g en <fe L e e u w e r i n g e n s t r a a t , opgemaakt voor de b r a n d v e r z e k e r i n g , met bijlagen, 1944.
3 stukken.
b , personeel

622,

Onderhandse akte waarin het kerkbestuur met onderwijzer P. H,
Seuter overeenkomt in een huis in de Leeuweringenstraat een
openbare school tot onderwys der jeugd in het lezen, schryven
en rekenen te beginnen, 1856|
met aantekeningen betreffende de finantiëring, 1856-1857.
2 stukken.

623,

Akten van aanstelling,
met ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven van het
kerk/schoolbestuur betreffende aanstelling, ziekteverlof en
1
ontslag van leerkrachten, 1895-1944.
omslag.

624,

Salarisstaten van het onderwyzend personeel, 1912 en 1920-1928.
N.B. onvolledig.
1 omslag.

•

c, finantiën
(N.B. zie ook inv. nrs, 510-554)
625,

Kasboek van de jongensschool, 1919-1926.

626,

Beschikkingen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en van
de minister van Onderwys, Kunsten en Wetenschappen c.q., van
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming betreffende rijksbydragen in de salariskosten van het onderwijzend personeel,
het vaststellen van de pensioensbydragen en de tegemoetkoming
in de kosten om te voorzien in de behoefte aan schoollokalen
voor het lager en vervolgonderwijs, 1898-1945.
1 omslag.

627,

Brieven van het hoofd van de s chool met minuten van de brieven
van de pastoor en de brief van<fe directeur van het R.K. Centraal
Bureau voor Onderwys en Opvoeding betreffende de vergoeding
1
voor de schooladministratie, 1935.
omslag.

628,

Brieven betreffende de afkoop van de jaarlijkse vergoedingen
krachtens art. 205 van de Lager Onderwijswet over de geschatte
warde van de schoolgebouwen, de terreinen en de schoolmeubels,
1936-1938?
met taxatierapport, 1921,
1 omslag.

629,

Kasboek van de kosten van de verbouwing en de uitbreiding van
de school, 1937-1940?
met aantekeningen van de uitgaven voor herstelwerkzaamheden
1
aan de kerk, 1936-1933.
katern.

630,

Brieven van de vicaris-generaal van het bisdom Haarlem met
minuten van de brieven van het kerk/schoolbestuur betreffende
de waarborgsom voor de verbouwing en uitbreiding van de
1
school, 1939.
omslag.

631,

Akten waarby B en W van Oudewater met het schoolbestuur een
overeenkomst sluit inzake het leveren van gas voor de verwarming van de school, met bijlagen, 1939-1941.
1 omslag.

A

2 katernen.
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III, Mariaschool
632,

Brieven met minuten van brieven van de pastoor betreffende
de oprichting en instandhouding van de "bewaarschool aan de
Haven, 1857-1861.
1 omslag.

633,

Akte waarby het kerkbestuur als kadastraal eigenaar van de
scholen van het St. Franciscusgesticht zich bereid verklaart
. een deel van de sshooladministratie op zich te nemen voor de
congregatie van de zusters Franciscanessen van Bennebroek die
de ware eigenares van de scholen is, 1921. afschrift,
1 stuk,

634,

Bestek en tekeningen voor het plaatsen van de centrale verwarmingsinstallatie in de meisjesschool,
met brief van de architect betreffende de aanbesteding, 1952.
1 omslag.

635,

Stukken betreffende de overdracht van de lagere school voor
meisjes gelegen aan de Nieuwstraat met bijbehorende gebouwen,
tuin en speelplaats aan de zusters Franciscanessen van Bennebroek,
1957-1958.
1 omslag.

636,

Beschikkingen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en van
de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende
de rijksbijdragen in de salariskosten en betreffende de vaststelling van de pensioensbijdragen van leer-krachten, 1899-1931»
N.B. onvolledig,
3 stukken,

637,

Beschikkingen van het bisdom Haarlem waarin machtiging wordt
verleend aan Mulo-school bij de meisjesschool op te richten,
1925;
en een brief van het bisdom met aantekeningen van de pastoor
betreffende de coëducatie op de Mulo-school, 1927. 3 stukken.

638,

Brieven van het hoofd van de meisjesschool aan de pastoor betreffende schoolfinantiën en uitbreidingsplannen, 1926-1932.
3 stukken.

639,

Begroting voor 1938 van de lagere eb Ulo-school voor meisjes,
met aantekeningen van de uitgaven in de jaren 1934—1936 voor
deze scholen, 1937.
3 stukken.
IV, overige scholen

640,

Brief van de hoofdleidster van de kleuterschool aan het kerkbestuur waarin ze voorstelt om in de Benvenutuszaal van het
patronaat een peuterspeelzaal te beginnen, 1956,
1 stuk,

641,

Stukken betreffende de bouw van de kleuterschool 'De Kleuterhof' aan de Albert van Ouwaterstraat, 1964—1965.
1 omslag.

642,

Beschikkingen van B en M van Oudewater om de gestorte waarborgsom voor de stichting van de St, Josef school aan ce Waardsedfo'k
terug te betalen, 1961,
1 stuk.

%

643»

Minuut van de brief van het kerkbestuur aan het RyTcsschooltoezicht betreffende de vervanging van de St. Josefschool aan de
Waardsedyk door een permanent schoolgebouw, 1965.
1 stuk,

644,

Circulaires met krantenbericht betreffende het 12-J-jarig bestaansfeest van de St, Josefschool aan de Code, 1970-1971.
3 stukken,

645,

Ontwerptekeningen voor een nieuwe R.K, Ulo-school, 1956,
2 stukken,

646,

Brieven betreffende de stichting en de koop van de grond van
de Mavo-school aan de Waardsedyk, 1958-1968,
1 omslag,

O,

KERKHOF
I, reglementen

647,

Reglement voor de R.K, Begraafplaats van de parochie St, Franciscua te Oudewater,
met concepten, (ca, 1820), 1901, 1905 en 1923.
1 omslag,

648,

Reglement voor de doodgraver die tevens het onderhoud van het
kerkhof verzorgt, 1829 en 1923,
3 stukken,
N.B. de oudste in tweevoud aanwezig,

649,

Concept-reglement van de vereniging van lijkbezorgers,
( c a . 1920),
1 stuk,

650,

Reglement voor oorlogsgraven in Nederland, uitgegeven door de
oorlogsgravenstichting,
met begeleidende brief van de directeur, 1954.
2 stukken,
II, aanleg en onderhoud

651,

Akten van transport van<rie huizen gelegen aan xLe oostzyde
van de Kapellestraat ten behoeve van de kerk op het Heilig
Leven voor de aanleg van het eerste r.k. kerkhof, 1820j
met retroacta, 1783-1803.
1 omslag.

652,

Stukken betreffende de aanleg van de r.k, begraafplaats aan
het Heilig Leven, 1816-1828»
met beschikking van do burgemeester van Oudewater om dit kerk1
hof te sluiten, 1029.
omslag.

653,

Kroniek van de aanleg van het kerkhof aan het Heilig Leven
en van het nieuwe kerkhof aan de Waardsedyk, 1833, 1 katern,

654,

Stukken betreffende de aanleg van het nieuwe kerkhof buiten de
stad aan de Vaardsedijk, 1825-1828.
1 omslag.

655,

Procesverbaal van de uitbreiding van de afdeling tweede rang
op het kerkhof, opgemaakt door de administrateur, 1890.
1 s tule.

656,

Besluit van de Gezondheidscommissie te Bodegraven waarmee het
kerkbestuur wordt opgedragen maatregelen te nemen om de bedekking en de aanaarding van de kisten beter te regelen, 1903.
1 stuk,
\

57
657«

Plategronden van het kerkhof met ingetekende grafnummers,
(vó"ó*r 1921).
2 stukken.
N.B. er is een verschil in de nummeringf
zie ook inv. nr. 683,

658,

Brieven van B en W van Oudewater betreffende de aanleg van
een nieuwe r.k, "begraafplaats of een uitbreiding van de bestaande aan de Waardsedijk, 1920-1923.
1 omslag,

659»

Brieven van architect Dessing aan het kerkbestuur betreffende
eventueel te kopen grond rond de boomgaard aan de waardsedijk
voor een mogelijk nieuw aan te leggen begraafplaats, 1920}
met machtigingen van het bisdom Haarlem voor de aankoop van
die grond, 1920-1922.
1 omslag.

660,

Ontwerptekeningen voor een mogelijk nieuw aan te leggen begraafplaats, 1921, schaal 1:200,
3 stukken.

661,

Bestek en voorwaarden voor de aanleg van een nieuwe r.k, begraafplaats,
met begroting van de onkosten, 1921 f
en bisschoppelijke machtiging, 1922,
1 omslag,

662,

Tekening waarop staat aangegeven het resultaat van de grondboring op het terrein bestemd voor de aanleg van een nieuwe
begraafplaats,
met begeleidende brief van de architect, 1921,
2 stukken,

663»

Bestek en voorwaarden voor de uitbreiding van het kerkhof aan
de Waardsedijk en de bouw van een kapel,
met bouwtekeningen en begroting van de onkosten,
en verslag van de aanbesteding van de bouw van de kapel,
1921-1922.
1 omslag.

664,

Akte van transport van een stuk land door het kerkbestuur gekocht van de gemeente voor de uitbreiding van het kerkhof,
1922|
met beschikking van de burgemeester waarby hy verklaart dat
het kerkbestuur wegens verjaring eigenaar is van de r.k, begraafplaats, 1922;
en uittreksels uit het kadastrale plan van de gemeente in verband met de uitbreiding van het kerkhof, 1921-1922, 1 omslag,

665,

Aantekeningen van pastoor Le Roux betreffende de uitbreiding
van het kerkhof, 1922,
2 stukken.
N.B. zie ook de kroniek inv. nr. 5«

666,

Staat van het meerder- en minderwerk aan de kerkhofkapel,
1923.
1 stuk.

667,

Ontwerptekening voor het altaar in de kerkhofkapel, 1923»
1 stuk,

668,

Beschikkingen van de bisschop van Haarlem betreffende de inzegening van het uitgebreide kerkhof en van de nieuwe kapel,
met akte van de inzegening van de kapel door de deken, 1923»
1 omslag.

•
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669.

Verzoekschriften gericht aan het kerkbestuur met minuten van de
"brieven van het kerkbestuur betreffende het plaatsen van kruizen of grafstenen op graven en betreffende het onderhoud van
graven, 1931 en 1957-1961.
1 omslag.

670.

HJst van grafkruizen in staat van verwording,
met oocept-brief en circulaire aan de eigenaars van die graven,
(ca. 1946).
3 stukken.

671.

Akte van transport van een stukje grond van de begraafplaats
door het kerkbestuur verkocht aan de gemeente voor het plaatsen van een oorlogsmonument, 1948f
met afschrift van het besluit van B en V van Oudewater, 1945;
en begeleidende brief van de notaris, 1948.
3 stukken.

672,

Stukken betreffende de renovatie van de kerkhofkapel,
met verklaring van het parochiebestuur dat de begraafplaats
een algemene begraafplaats is, 1980.
1 omslag.
III, administratie van het begraven

673 - 679, Registers met gegevens van de begravenen op het oude kerkhof
aan het Heilig Leven en op het nieuwe aan de Waardsedyk,
in chronologische volgorde van het begraven, 1820-1922.
7 delen.

673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680 - 681,

1820 - 1905.
1906 - 1925.

Registers met namen van overledenen begraven op het kerkhof aan
het HefLig Leven en aan <fie Waardsedyk, opgetekend volgens de
respectievelijke rangen van graven;
met plattegronden van de beide kerkhoven waarop de graföummers
staan aangegeven, 1820-1834 en 1923-1951.
3 delen.
682.
683.
684.

685,

aug. 25 - 1829 juli 31.
aug.
8 - 1849 aug. 29.
sept. 8 - 1867 dec. 28,
jan.
2 - 1886 dec. 16.
jan.
8 - 1901 mrt 21.
apr. 10 - 1922 dec. 4j kinderen die nog geen eerste
communie hebben gedaan,
1901 apr,
9 - 1922 dec, 7: degenen die hun eerste communie hebben gedaan.

Registers met persoonsaantekeningen van overledenen begraven
op het kerkhof aan het Heilig Leven en aan de Vaardsedijk,
in chronologische volgorde, 1820-1925.
2 delen.
680.
681.

682 - 684.

1820
1829
1849
1868
1887
1901

1820
- 1829 juli; betreft kerkhof aan het Heilig Leven,
1829 aug, - 1834
? betreft kerkhof aan de Vaardsedijk.
1923
- 1951.

Stukken betreffende de herbegrafenis van drie parochianen die
in de tweede wereldoorlog in Duitsland v/aren omgekomen, 1951.
1 omslag.
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IV. finantiën
686.

Tarief lijsten voor het "begraven, 1820-1948;
met lijsten van de verrekening van de jurae stolae voor de pastoor, 1820-1923.
1 omslag.

687.

Register van schuldbekentenissen ten laste van de begraafplaats,
1821-1870.
1 deel.

688.

Jaarrekening van ontvangsten en uitgaven voor het kerkhof, 1861,
1 stuk,

689.

Kashoek van inkomsten en uitgaven van de kerkhofbeheerder,
1884-1910.
1 deel.

690.

Begroting van de kosten voor het maken van een grafkelder voor
priestergraven,
met ontwerptekening, 1922.
2 stukken.

691.

692.

Kwitanties betreffende de uitbreiding van het kerkhof en de
houw van de kerkhofkapel met lichttorentje, 1922-1923f
met kwitanties betreffende de kapelinventaris, 1923.
1 omslag.
Minuut van de brief van het kerkbestuur aan de burgemeester
van Oudewater met uittreksel uit de notulen van de Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland "betreffende het betalen van grafrechten voor katholieken van de gemeenten Vaarder en Langeruigeweide, 1833-1834.
3 stukken,
N.B. zie ook inv. nr, 13,

693.

Brief van de "bisschop van Haarlem aan het kerkbestuur waarin
nadrukkelijk wordt verklaard dat de administratie van het kerkhof onder de administratie van het kerkbestuur "behoort, 1860,
1 stuk.

694.

Jaarrekening en "balans van de begrafenisvereniging St, Franclscus, 1970,
1 stuk.
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ARCHIEF VAN DE DIRECTEUR VAN DE ST JACOBSSTICHTING EN HET WIT-GELE KRUIS
A.

ZIEKENHUIS
I, organisatie

695.

Concept-statuten van de St. Jacobstichting, 1920 en (oa„ 1954),
2 stukken.

696.

Statuten en huishoudeiyic reglement van de vereniging van
r.k. ziekenhuizen, 1933.
1 katern.

o97.

Akte van de oprichting van de St, Jacobstichting, 1928.
authentiek afschrift,
1 atuk.

698.

Brieven van L.Driessen, rector van de kleine zusters van de
II. J o s e p h te H e e r l e n a a n p a t e r G i l i s s e n en m i n u t e n v a n ce b r i e v e n v a n p a t e r G i l i s s e n o v e r h e t krijgen v a n z u s t e r s v o o r d e
wijkverpleging, de b o u w v a n h e t z i e k e n h u i s te O u d e w a t e r en h e t
a a n n e m e n v a n p o s t u l a n t e n u i t .Oudewater v o o r d e z u s t e r s c o n g r e gatie, 1924-1929.
1 omslag.

699.

Brieven van het bisdom Haarlem met minuten Van brieven van p a t e r G i l i s s e n b e t r e f f e n d e de o p r i c h t i n g v a n d e wjjk- en z i e k e n v e r p l e g i n g en b e t r e f f e n d e d e b o u w v a n h e t z i e k e n h u i s ,
m e t bijlagen, 1 9 2 5 - 1 9 2 7 .
•
1 omslag.

700.

A k t e w a a r i n h e t b e s t u u r v a n de S t . J a c o b s t i c h t i n g z i c h v e r p l i c h t é é n b o d b e s c h i k b a a r te s t e l l e n v o o r k o s t e l o z e v e r p l e g i n g v a n l e d e n v a n d e n e d e r l a n d s e p r o v i n c i e v a n de m i n d e r b r o e -

ders, 1929.

1 stuk.

701.

Brief van pater Gilissen aan zyn opvolger als directeur van
de St. Jacobstichting over de verhouding van de stichting met
de zusters franciscanessen van Bennebroek, 1934,
1 stuk,

702.

Tarieflijst met bepalingen omtrent opname van patiënten,
(ca. 1934).
2 stukken,
N.B» is in tweevoud aanwezigj
zie ook inv, nr, 730,
II, gebouw
»

703.

Brieven van de pastoor en het bestuur van de Berde Orde met
eon conceptbrief van pater Gilissen betreffende de plannen
voor de bouw van een ziekenhuis te Oudewater, 1925-1926,
N.B8 zie ook inv, nr, 698,
1 omslag.

704.

Brief van pater
de plannen voor
met cencept van
aal betreffende
de bouw, 1926,

705.

Brieven van architect A, Bartels aan pater Gilissen betreffende
de bouw, 1924-1928.
1 omslag.

provinciaal van de minderbroeders betreffende
de bouw van een ziekenhuis, 1924J
een brief van pater Gilissen aan de provincide bouwplannen en de finanti'éle regeling voor
2 stukken.
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706„

Bestek met "bouwtekeningen voor de bouw van een • huis voor
pensionairen en zieken ',
met begroting van de kosten, 1926.
1 omslag,
N,B, "bestek in tweevoud,

707»

Ingekomen "brieven by pater Gilissen van de aannemer Grey en
van leveranciers van "bouwmaterialen voor de bouw, 1926-1927,
1 omslag,

708»

Beschikking van de provinciaal van de minderbroeders waarby
de faculteit wordt verleend voor de oprichting van de kruiswegstaties in de kapel van het ziekenhuis, 1928,
1 stuk,

709«

Bouwtekening met globale "begroting voor de uitbreiding van
het ziekenhuis met een vrouwenzaal en een kinderkamer, 1930,
2 stukken,

710,

Beschikking van de bisschop van Haarlem waarby verlof wordt
gegeven in de kapel van het ziekenhuis het H, Sacrament te
bewaren onder voorwaarde dat daar minstens eens in de drie
weken de eucharistie wordt gevierd,
met afschrift van de "beschikking, 1931,
2 stukken,

711»

Declaratie van notaris J, de Bruyn voor het opmaken en passeren
van een akte van ruiling van een stukje grond tussen de St,
Jacobstiohting e n * heer J. Versluys, 1947.
1 stuk,

712,

Stukken "betreffende de verbouwing van het pand in de Kapellestraat tot consultatiebureau, 1950,
3 stukken,

713»

Memorie van toelichting op de ontwerptekening voor de uitbreiding van het ziekenhuis,
met begrotingen en bestektekeningen, 1953-1954,
1 omslag,

714»

Akte waarby het ziekenhuis met toebehoren door de afdeling van
de D erde Orde wordt overgedragen aan de St, Jacobstichting,
met afschrift uit het notulenboek van het Derde Orde-bestuur,
1954»
met retroacta van een deel van de grond van het ziekenhuis,
1923-1925.
1 omslag.

715.

Stukken "betreffende de brandverzekering, 1924-1949. 3 stukken,

716,

Brieven "betreffende de aanschaf en het onderhoud van ds centrale verwarmingsinstallatie, 1934-1947,
1 omslag,

^k

f

III, roerende goederen
7"! 7«

Ingekomen bïieven by de directeur/voorzitter van de St, Jacobstichting met minuten van de uitgegane brieven betreffende de
aanschaf van medisch instrumentarium, 1926-1931,
1 omslag,

718»

Brieven betreffende de aanschaf van een wasmachine, 1931?
en een kolenfornuis, 1938,
1 omslag,

719.

Akten en een brief van de notaris betreffende legaten ten
gunste van de St, Jacobstichting, 1929-1936,
3 stukken.

62
ÏY, medische aktiviteiten
720,

Jaarverslagen van de wijkverpleging, 1927-1929?
met verslag over vijf jaar ziekenhuis en wijkverpleging,
met aantekeningen over de twee daarop volgende jaren, 1931"1933*
3 katernen,

721,

Conoept voor een folder by het eerste lustrum van het ziekenhuis, met historische gegevens en een overzicht van de medische
verrichtingen in die periode, 1932.
2 stukken,
N.B, in tweevoud aanwezig,

722,

Jaaroverzichten van de medische verrichtingen, 1936, 1947 en
1952,
3 stukken,
N.B, voor de jaren 1927-1931 zie inv, nr, 721,

723,

Brieven aan de directeur van de stichting "betreffende de verzorging van patiënten, 1928-1934,
1 omslag,

724,

Brief van B en W van Oudewater aan het bestuur van de stichting
waarin gevraagd wordt of men de mogelijkheid ziet om een barak
voor besmettelijke ziekten bij het ziekenhuis te plaatsen,
met kanttekening van het bestuur, 1930»
1 stuk,

725,

Brieven roet concept-brief van de directeur betreffende inwoning
met pension in de St, Jacobstichting, 1931-1934»
1 omslag,
7, finantign

726,

Exploitatiestaten over de jaren 1947 en 1950-1953 van de St,
Jacobstichting, 1948-1954.
1 omslag,

727,

Staat van de verkoop van loten ten bate van de bouw van het
ziekenhuis, (ca, 1928).
1 katern,
N.B, zie ook inv, nr, 746,

728,

Stukken betreffende renteloze en rentedragende voorschotten
ten gunste van de St, Jacobstichting, 1931-1935.
3 stukken,

729,

Brieven van B en W, van <fle gemeenten Oudewater, Hekendorp,
Villeskop, Hoenkoop, Papekop en Snelrewaard met concepten
voor brieven van pater Gilissen betreffende subsidie voor de
wijkverpleging, 1924-1935.
1 omslag,

73°.

Ingekomen brieven met minuten van uitgegane brieven van het
bestuur van de stichting betreffende verpleegkosten ten laste
van armbesturen of gemeenten, 1927-1936 f
met tarieflysten voor verpleging en bijkomende kosten voor
armbesturen, 1935.
1 omslag,

731.

Stukken betreffende kontrakten met verzekeringsmaatschappijen
tegen kosten voor ziekenhuisverpleging, 1928-1936, 1 omslag.

63
732,

Brief van de Algemene Overste van de congregatie van de kleine
zusters van St, Joseph te Heerlen aan het bestuur van de St,
Jacobstichting met het verzoek tot verhoging van de vergoeding
voor de zusters die in het ziekenhuis werkzaam zyn, 1950.
1 stuk.
71. zilveren jubileum van het ziekenhuis

733.

Brieven en lasten betreffende de samenstelling van het ereen het werkcomitê belast met de organisatie van het zilveren
jubileum van het ziekenhuis, 1952.
1 omslag,

734.

Stukken van het comité belast met de organisatie van het zilveren jubileum van het ziekenhuis,
met de finantiSle verantwoording en een ïyst van de kollektanten, 1952,
1 omslag.

735.

Broohure '7yf en twintig jaren St. Jacobstichting te Oudewater,
1927—1952', feestuitgave van de stichting, 1952.
1 katern.

B.

AFDELING TAN HET WIT-GELE KRUIS
I, organisatie

73e,

Statuten van de vereniging Het Wit-Gele Kruis te Oudewater,
met stukken betreffende de koniklyke en bisschoppelijke goedkeuring, 1928,
1 omslag.

737,

Statuten van de wijkverpleging te Oudewater, (ca, 1928),
N,B~, in drievoud aanwezig,
3 stukken,

738,

Brieven van het bestuur van de diocesane Federatie c.q, de
Zuid-Hollandsche Bond van het Wit-Gele Kruis betreffende de
aansluiting van de afdeling Oudewater, het opstellen van de
statuten, het aanvragen van subsidie, het geven van cursussen
1
e.d,, met bylagen, 1928-1937*
omslag,

739,

Ingevulde vragenlijsten betreffende de organisatie en de werkzaamheden van de Wit-Gele Kruis-afdeling, opgevraagd door de
Zuid-Hollandsche Bond, 1930-1938, afschrift|
met circulaire van de Bond betreffende het invullen van de
vragenlijsten, 1932,
1 omslag,

740,

Stukken betreffende de ledenwerving voor de wijkverpleging,
1925-1936;
met ledenlijst, (ca, 1931)*
1 omslag,

741,

Brief van de heer L, Aders die zijn ontslag als bestuurslid van
het Wit-Gele Kruis aanbiedt,
met bylagen, 1929.
3 stukken.

64
II,

aktiviteiten

742.

Verslag over vijf j a a r ziekenhuis en wijkverpleging, 1932.
1 stuk.

743.

Stukken betreffende de onderafdeling voor de bestrijding van
1
tuberculose, 1928-1953.
omslag.

744.

Stukken betreffende gehouden Moedercursussen, 1931-1935.
1 omslag.

745.

Jaarverslag van de werkzaamheden van het consultatiebureau
voor zuigelingen en kleuters, 1951-1952.
2 stukken

I H , finantiSn
746.

Rekening en verantwoording van de lotery gehouden ten bate
van het Wit-Gele Kruis te Oudewater en voor de verpleging
van zieken en het bestreden van tuberculose, 1928,
2
N.B. zie ook inv. nr 727.
stukken.

747.

Ingekomen brieven bjj het bestuur van de afdeling betreffende
subsidie voor het consultatiebureau, 1932-1934 en 1951-1952.
1 omslag.

748.

Stukken betreffende de jaarwedde en de pensioenregeling van
de wijkzuster,
met stukken betreffende de subsidie voor deze uitgaven,
1 omsla
1951-1953.
S«
N.B, zie ook inv. nr 729.
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X, o r g a n i s a t i e

749.

Reglement voor het "burgerlijk armbestuur t e Oudewater, 1856.
1 stuk.

750.

Circulaires van het bisdom Rotterdam btf het verschenen van het
nieuwe Algemeen Reglement voor katholieke Instellingen op charitatief en maatschappelijk gebied in de Nederlandse R.K. Kerkprovincie,
en van het Algemeen Reglement voor Faroohi'éle charitaeinstellingen in de Nederlandse R.K. Kerkprovinoie, 1964. 2 stukken.

751.

Uittreksel uit de resolutien van de heren van de Magistraat
der stad Oudewater waarbij besloten wordt, dat aan de roomse
ingezetenen geen bedeling- meer zal worden gedaan en dat men
armmeesters over de katholieke armen zal aanstellen, 1753 ï
met afschriften uit de resolutien van de jaren 1755-1754»
kopiën, (ca. 1854).
2 stukken.

752.

Minuut
digend
van de
armen,

753.

Afschrift van de wet van 28 november 1818 waarin de plaats
wordt bepaald waar "behoeftigen ondersteuning kunnen kragen,
1818}
met afschrift van een uittreksel van het verbaal van de vergadering van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende de uitleg van de wet, 1822. .
2 stukken.

van de "brief van de armmeesters aan het vertegenwoorLichaam van het bataafse volk waarin zy opgave doen
fondsen, dlrectien en schikkingen tot onderhoud van de
1798,
1 stuk.

Minuut van de brief van pastoor Florus aan waarschijnlijk de
aartspriester betreffende de verzorging van ce r.k. armen te
V/aarder, Langeruigeweide en Ruigweidej
en "betreffende de begrafenisrechten van overleden katholieken
van Ruigweide, I836,
2 stukken.
N.B. zie inv, nr, 13.
754.

Circulaire en brief van de bisschop van Haarlem betreffende de
instelling en het beheer van de parochiale armbesturen,
1856-1857.
2 stukken.

755.

Brieven ingekomen bij het armbestuur met minuten van de uitgegane brieven van het kerk- en armbestuur betreffende benoemingen van armmeesters, 1858-1937f
met "brieven betreffende ontslag-aanvragen, 1860-1889, 1945 en 1965.
1 omslag.

756.

Instructie uitgevaardigd namens het episcopaat van Nederland
inzake ondersteuning van hen die tijdens de oorlog weigerden
in Duitsland te gaan werken, 1940.
1 stuk.
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II. eigendommen
757 - 758.

Inventarislijsten van de roerende en onroerende goederen toeBehorend aan het armbestuur, 1856-1871 en 1905-1929,
3 stukken en
757. 1856 - 1871.
1 deel.
758. 1905 - 1929.

759.

Retroaota van een huis in de St. Jansstraat 202, dat vroeger
eigendom van het armbestuur is geweest, 1743-1805. 2 stukken.

760.

Retroaotum van een huis met erf aan de noordzijde van de
Marktstraat, dat vroeger eigendom van het armbestuur is geweest, 1827.
1 stuk.

761.

Retroaota van een huis in de Roodezandstraat 404» dat vroeger
eigendom van het armbestuur is geweest, 1729-1848}
met brief van B en W van Oudewater met hei verzoek de beschoeiing aan de Ztfl te herstellen, 1857.
1 omslag.

762.

Beschikking van de maire van Oudewater waarin het armbestuur
wordt opgedragen binnen een week opgave te doen van hun eigendommen, schulden en vorderingen, ten bate van een juist overzicht van de stadsfinantien, 1811.
1 stuk.
N,B, zie ook inv, nr, 752.

763.

Brief van de burgemeester van Oudewater waarin hij aan het armbestuur mededeelt dat de Raad de vergunning om de zolder boven
de Waag als bergplaats voor turf te gebruiken, verlengt, 1858,
1 stuk.

764.

Uittreksels van testamenten waarin legaten aan het armbestuur
worden vermaakt,
met bisschoppelijke en koninklijke beschikkingen betreffende de
aanvaarding van de legaten, 1858-1923.
1 omslag.
IXE, bedeling
1 deeltje.

765.

Memorieboek van de bedeling, 1790-1808.

766.

Ingekomen brieven en beschikkingen met minuten van de uitgegane
brieven van het armbestuur betreffende ondersteuning van armen,
1800-1864 en 1942.
1 omslag.

767.

Afschrift van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken
aan de landdrost van het departement Utrecht betreffende militaire dienstplicht voor jongens die wees zijn of onvermogende
ouders hebben, 1808,
1 stuk.

768.

Brieven van de burgemeester van Oudewater aan het armbestuur
met het verzoek opgave te doen van het aantal bedeelden,
de grootte van en de wijze van de bedeling, 1815-1825}
met minuten van de brieven van het armbestuur, 1822,
1 omslag.

769.

Uittreksel uit het verbaal van de vergadering van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende het verlenen van ondersteuning aan personen die al dan niet een akte van indemniteit
bezitten,1815.
1 stuk.

•'

•

770.

Formulieren voor het opstellen van akten van indemniteit,
(eind XVIIIe eeuw), drukwerk,
3 stukken,
N.B, in drievoud aanwezig.

771.

Brieven van het stadsbestuur van Oudewater aan het armbestuur
waarin nogmaals gewezen wordt op de verplichting voor armen
om zich te laten inenten tegen pokken, 1819-1828,
3 stukken.

772.

Instructie met vragenlijst voor de opgave van de "bedeling van
huiszittende armen, opgesteld door een door de koning "benoemde oommissie, 1822,
1 stuk.

773.

Uittreksel uit de resolutiê'n van de Schout en de Raad van ce
Gemeente Oudewater voor de administratie van de r,k, armen
"betreffende opgave van vondelingen, verlatenen en weeskinderen,
die volgens Koninklijk Besluit naar de Maatschappij van Weldadigheid in Drente gestuurd moeten worden, 1824,
1 katern.

774.

Brief van B en W van Oudewater aan het armbestuur waarin - in
verband met de kieswet - opgave gevraagd wordt van ce mannelijke
personen die in 1890 ondersteuning hebben ontvangen, 1891,
1 stuk.

775.

Tabellen van He jaarlijkse opgaven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende het aantal armen en de inkomsten
en uitgaven van het armbestuur, 1857-1907f
met circulaire van B en W van Oudewater betreffende deze opgave voor de statistiek, 1909,
1 omslag.

•

IV, finantiën

776 - 778. Begrotingen, 1826-1932 en 1962-1969,

3 omslagen.

N.B, onvolledig.
- 776, 1826 - 1893,
777. 1894 - 1913.
778. 1914 -1*932-en 1962 - 1969.

f

779.

Begroting van de jaarlijkse onkosten van de hervormde Diakonie
en het R.K, Armbestuur voor een gezamelijk project, (ca, 1860),
1 stuk.

780 - 783. Jaarrekeningen, 1895-1967.
N.B. jaarrekening 1932 ontbreekt}
voor rekeningen van voorafgaande jaren
zie inv. nr. 784.
780.
781,
782.
783,
784.

1895
1907
1923
1940

-

4 omslagen.

1906,
1922.
1935.
1967.

Kasboek van het armbestuur, 1756-1883?
met achterin aantekeningen van getoonde of verleende akten
van indemniteit, 1768-1787.
1 deel.
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785.

Handgeschreven obligaties van een renteloze lening ten laste
van het armbestuur, 1848}
met aantekeningen over de aflossing, 1849-1851.
1 omslag.

786.

Besohikking van de Staten van Holland en Westfriesland voor de
"burgemeesters en regeerders van de stad Oudewater betreffende
de nalatenschap van overleden gealimenteerden zonder kinderen,
welke nalatenschap al sinds jaren aan de regenten van het
Wees- en Armhuis toekomt, 1764. authentiek afschrift,
1 stuk.

787.

Minuten van brieven van het armbestuur aan de municipaliteit
van de stad Oudewater b^reffende subsidieaanvragen, 1801,
1 omslag.

788.

Brieven en uittreksels uit resolutieh betreffende restitutie
of vrijdom van bepaalde imposten ten laste van het armbestuur,
1806-1811,
1 omslag.

789.

uittreksel uit het register van besluiten van het departementaal bestuur van Holland betreffende vrijstelling voor roomskatholieken van stedelijke belastingen ter voorziening in de
onkosten aan kerk of pastorie van de Gereformeerde godsdienst,
en betreffende de evenredige verdeling van publieke inkomsten
voor armen ongeacht hun godsdienst, 1807. afschrift,
1 stuk.

790.

Kwitanties van vervroegde termijnen van verschuldigde verponding van onroerende goederen voor de armen van Haastreoht,
1808,
3 stukken,

791.

Intekenlijst voor extra-giften voor het armbestuur,
met begeleidende brief, 1824.

792.

Brief van de burgemeester van Oudewater aan de administratie
van het armbestuur betreffende het Koninklyk Besluit om oude
koperen lands en provinciale munten in te leveren, 1826,
1 stuk.

793.

Beschikking van de gouverneur van de provincie Zuid-Holland
waarbij het armbestuur wordt vrijgesproken van de aanklacht
van mistoestanden by de administratie,
en men geen reden ziet bezwaar te maken tegen de gemeentelijke subsidie, 1849. authentiek en niet-authentiek afschrift,
2 stukken.

794.

Declaraties van ziekenhuizen en armbesturen ten laste van het
armbestuur van Oudewater voor elders verzorgde en verpleegde
armlastigen, 1854-1856,
1 omslag.

1 katern.

Tabellen van de jaarlijkse opgaven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken van het aantal armlastigen,
en van de inkomsten en uitgaven van het armbestuur, 1857-1907?
met circulaire van B en V7 van Oudewater betreffende deze opgave
voor de statistiek, 1909,
1 omslag.
N.B. zie inv, nr. 775.
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I, algemeen

795.

Brieven ingekomen bfl de huisoverste, 1925-1926 en 1940.
1 omslag.

796.

Circulaires van de provinciaal van de minderbroeders aan zijn
medebroeders, 1883-1939 en 1953-1955.
1 omslag.

797.

Circulaires van de generale visitatoren aan de minderbroeders
van de nederlandse provinoie, 1910-1937.
1 omslag.
Kroniek van de parochie en de communiteit, 1879-1969.
N.B. sie inv. nrs# 5 - 10#
6 delen.
5. 1879
- 1937.
6. 1938
- 1949 mei.
7* 1949 Juni
- 1955.
8. 1956
- 1957 aug. 1.
9. 1957 aug. 3 - 1958.
10. 1959
- 1969
II. organisatie

798.

"Tabulae Befinitionis", benoemingsHjsten uitgaande van het
kapitteloongres, 1882-1937.
1 omslag.

799.

Reglement van orde voor de discretoriumvergaderingen,
1
(ca. 1925).
st^»
N.B. Discretorium is het huisbestuur.
III. personalia

(zie ook inv. nrs, 29 - 47)

800.

Testament van pater Gerardus Schouten, kapelaan te Oudevater,
1820.
1 stuk.

801.

Brieven van pater provinciaal aan pater Albinus ZeJ) die op
de pastorie komt wonen om daar van een geestelijke inzinking
te genezen, 1947.
1 omslag.
17. eigendommen

802.

803.

goederen
Inventarisiyst van de roerende van de kerk en de pastorie,
opgave voor het provincialaat der minderbroeders, 1926.
1 katern.
Stukken betreffende de huisauto,
met brief van de s ecretaris van de nederlandse minderbroedersprovincie en minuut van de brief van de pastores betreffende
het verlof voor de aanschaf van de auto, 1955.
1 omslag.
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T. finantieii
804.

Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1925-1946.

805.

Finantiele jaarverslagen, afschriften van naar het provinoialaat verstuurde exemplaren, 1895-1947,
1 omslag.
N.B. onvolledig.

1 omslag.

806 - 808. Kasboeken van de inkomsten en de uitgaven, 1897-1922.

806.
807.
808.
809 - 813.

1897 »ept. - 1904 deo.
1905 Jan. - 1912 dec.
1913 jan. - 1922 deo.

Tabellariaohe kasboeken van de inkomsten en de uitgaven,

1930-1959.

814.

3 delen.

5 delen.

809. 1930 jan. - 1934 mei.
810. 1934 juni - 1939 sept.
811. 1939 nov. - 1948 jan.
812. 1948 jan. - 1950 deo.
813. 1951 jan. - 1959 juli.
Memoriaal van de grotere uitgaven voor de pastorie, 1897-1898.
1 stuk.

815.

Ciroulaires en brief van pastoor Hase ofm betreffende zjjn
aktie voor sjjn verwoeste paroohiekerk te Rotterdam, 1940.
1 omslag.

816.

Stukken betreffende het rtfkspensioen van pater H. van Oerle,
1942-1945.
3 stukken.
VI, comité 250-jaar franciscanen te Oudewater

817.

Yerslagen van de vergaderingen van het comité voor de viering
van het feit dat de franciscanen 250 jaar te Oudwater werkzaam waren,
met de ingekomen brieven en de minuten van de uitgegane brieven van het comité, 1958-1959.
1 omslag.
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DOCUMENTATIE
A.

TEKSTEN
I. brochures, folders» e.d.

818.

"De Tertiaris", maandblad van de Serde Orde van St. Franoiscus,
18e jaargang, 1930.
1 deel.

819.

De Minderbroeders als "bestrijders van het Jansenisme, door pater
Dalmatius van Heel ofm; overdruk van Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 57 (1937), blz. 253-260.
1 katern.

820.

Rapport over de houding der katholieke bissohoppen in Nederland en hun indirecte invloed op het nederlands verzet,
door L.Bleijs C.s.s.R. in 1944 te ^onden opgesteld.
Afsohrift, 1944.
1 stuk.

821.

Folder met beknopte geschiedenis van de stad Oudevater,
(oa. 1944).
1 stuk.

822.

Artikel "Oudevater tfldens de tweede wereldoorlog",
door A.W, den Boer, oud-gemeentesecretaris, (ca. 1948).
1 stuk.

823.

Artikel "Oudevater - 250 jaar franciscaanse zielzorg",
door pater Daniel van Wely ofmj overdruk van Neerlandia Seraphica, jaargang 29 (l959)t blz. 598-413.
1 katern.

824.

"De Geschiedenis van de St. Jacobstichting in de franciscaanse
parochie te Oudewater", scriptie van C.W.van Leeuwen, 1960.
1 deeltje.

825.

"Het Mandement 1954 - 1979"» door Theo Kroon, uitgave in de
A en O-reeks, 1979.
1 katern.

826.

Stadsgids van Oudewater, 1981.

1 katern.

II, aantekeningen en afschriften
827 - 830.

Afschriften uit het arohief van de stad Oudewater betreffende
de jaren 1351-1833» genummerd 67 - 623 en A'1 - A8, opgeschreven door de heer J. Putman, 1854-1855,
4 omslagen,
N 0 B. voor index op deze s erie zie "bijlage II.
827.
828.
829*
830.

831.

pagina's 67
pagina's 175
pagina's 352
pagina's 468

174.
351.
467.
625 en A1 - A8.

Aantekeningen van de heer J, Putman voor het later geschreven
begin van de kroniek van de parochie over de jaren 1620-1852,
opgeschreven (ca. 1870).
1 stuk.
N.B, voor bedoelde kroniek zie inv. nr, 5.
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832.

Afschriften uit de stadsrekening van Oudewater over de jaren
1622-1669»
van het formulier van de poorters-eed met lyst van de namen van
hen die de poorters-eed hebben afgelegd in de jaren 1662-1781 f
en van de verordening van de burgemeester en schepenen tegen
het loslopen van grote honden, 1734f
afsohriften (oa. 1850).
1 omslag.

833 - 835. Fotokopien van archivalia uit het archief van de Oud-Bisschoppely'ke Clerezie te ' s-Gravenhage betreffende het gesohik tussenpater Faulus Oostenry'ck s.j, en pastoor Adrianus Overgaeu,
jansenist, in zake de zielzorgrechten te Oudewater in de jaren
1684-1692,
met transcripten, 1954.
3 omslagen*
833* fotokopien deel I , 1954.
834. fotokopien deel II, 1954.
835. transcripten, 1954.
836.

Uittreksels uit de notulen van de vergaderingen van burgemeesters en schepenen van de stad Oudewater uit de jaren 1700-1703
betreffende het inriohten van de brouwer*} 'De Witte Leeuw' tot
r.k. kerk, (oa. 1854).
1 omslag.
N.B. Betreft de herenkerk die later aan de jansenisten
is gekomen.

837.

Uittreksel uit ' Be Besohryving van Oudewater', door Pr. Halma,
1725 f
met aantekeningen over de kerk van Oudewater uit de archieven
van het bisdom Utrecht door H.F, sac., (oa. 1860). 1 stuk.

838.

Afsohriften van de brieven van de pastoor van Montfoort aan
de aartspriester van Utrecht uit de jaren 1754-1756,
met aantekeningen betreffende het geschil met de pastoor van
Oudewater over de zielzorgrechten te Willeskop, (ca. 1850).
1 omslag.

839.

Afsohriften uit de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen
van Oudewater in de jaren 1798-1812 betreffende het aantal katholieken en leden van andere kerken te Oudewater,
betreffende de komst van pater Florus te Oudewater,
en betreffende de geestelijke zorg voor de inwoners van Rozendaal, (oa. 1850).
2 stukken.

840.

Aantekeningen betreffende de geschiedenis van de twee katholieke kerkhoven te Oudewater, (oa, 1860),
1 stuk.
N,B. is overgenomen in de kroniek inv. nr, 5.

841.

Afschrift van de aantekeningen van de pastoor van de kerk op
de Markt betreffende de verbouwing van zyn kerk in het jaar
1700, afsohrift, (ca. 1854)f
met afschriften van de notulen van de vergaderingen van de
burgemeesters en schepenen van de stad Oudewater betreffende
die verbouwing, 1894.
2 stukken.
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842,

Aantekeningen van de heer J, Putman over de historie van Oudevater overgenomen uit Bijdragen voor de Geschiedenis van het
Bisdom Haarlem, 1883 en 1894.
2 stukken.
III. krantenknipsels

843.

Krantenknipsels betreffende de aanbesteding van de houw van
de kerk en eb pastorie, 1880.
2 stukken.

844.

Krantenknipsel- betreffende het werk voor en de stempel op
de nederlandse minderbroedersprovinoie door hun provinoiaal
S. Bennebroek, 1925*
1 stuk.

845.

Krantenknipsels betreffende de bouw en de inwijding van het
ziekenhuis de St. Jacobstiohtlng, 1925V927.
1 omslag.

846.

Krantenknipsels met de tekst van de Encyoliek van paus
Pius IX over het zevende eeuwfeest van het afsterven van
St. Pranoiscus van Assisie, met commentaar, 1926.
2 stukken.

847.

Krantenknipsels betreffende het werk van het Wit-Gele en het
Groene Kruis te Oudewater, 1926-1938.
1 omslag.

848.

Krantenknipsel, betreffende de eerste plechtige mis van
J. de Witj
en betreffende het 25-jarig bestaansfeest van de St, Elisabethvereniging, 1926.
1 stuk.

849.

Krantenknipsels betreffende een verdraaide gesohiedenis van
'een ergerlyk geval van Armenzorg', 1928.
3 stukken.

850.

Krantenknipsels betreffende uitvoeringen in het patronaat,
en betreffende het optreden van het Symphonie-orkest St, Pran1
oisous Solanus, 1928-1935.
omslag.

851.

Krantenknipsels betreffende de diocesane jeugddemonstratie
met toewijding aan Christus Koning, 1929.
1 omslag.

852.

Krantenknipsel betreffende het kerkelijk afscheid van de paters
Servulus van Eossum en Constans Kramer voor hun vertrek naar de
1 stuk
missie in China, 1929.
*

853.

Krantenknipsel betreffende het 75-jarig verbluf van de zusters franciscanessen van Bennebroek te Oudewater, 1932.
1 stuk.

854.

Krantenknipsels betreffende het 12^-jarig pastoorsjubileum
van pastoor S. Bennebroek, 1938.
1 omslag.

855.

Krantenknipsels betreffende de geoorloofdheid om lid te zijn
van een neutraal fanfarecorps, 1938.
1 omslag.

856.

Krantenknipsels betreffende de aanbesteding^, de verbouwing
en de opening van de vergrote jongensschool aan de Reyer1
steeg, 1938-1939.
omslag.
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857.

Krantenknipsel» "betreffende het 50-jarig bestaan van het St.
Franoismisgesticht, 1938,
en het 50-jarig bestaan van de meisjesschool, 1939. 1 omslag.

858.

Krantenknipsels 'betreffende het koperen-en zilveren jubileum
van de St, Jacobstiohting, 1939 en 1952.
1 omslag.

859.

Krantenknipsels en circulaires betreffende de R.K. Kiesvereniging,
en de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing- te Oudevater,
1939.
1 omslag.

860.

Krantenknipsels betreffende neomisten te Gouda en te Oudevater, 1943.
2 stukken.

861.

Krantenknipsels betreffende het overlijden en de uitvaart van
1
pater Deodatus Tergeer, 1955.
omslag.

862.

Krantenknipsels betreffende het1t00-jarig jubileum van de
zusters franciscanessen van Bennebroek te Oudevater, 1957.
2 stukken.

863.

Krantenknipsels betreffende het 250-jarig jubileum van de franoisoanen te Oudevater, 1959.
2 stukken.

864.

Krantenknipsels betreffende het gestolen beeldje van pater
Jansen, 1980.
4 stukken.

865.

Krantenknipsels betreffende de viering van het 100-jarig bestaan
van de parochiekerk,
en betreffende de toen gehouden tentoonstelling, 1982.
1 stuk.

•

B. PLATEN EN FOTO'S
I, tekening en prenten

£

866.

Gekleurde tekening van 's Lands Magazijn voor artillerie-ammunitie te Oudevater, (XIX e eeuw),
1 stuk.

867.

Legpuzzel plaat van een zuster van de wijkverpleging van het
Vit-Gele Kruis te Oudevater, die met motor van huis tot huis
gaat, z,j,
1 stuk.

868.

Kopie van een pentekening van het exterieur van de kerk
getekend door Klouver, 1948,
1 stuk.
II. foto's

869.

Foto's van de versierde parochiekerk aan het Heilig Leven
en van het Maria-altaar in die kerk, (ca. 1862).
2 stukken.

870.

Foto's van het exterieur en het interieur van de kerk aan het
Heilig Leven, (ca, 1875).
2 stukken.

75
871.

Foto's van de Boelen,
en van ie afbraak van de Doelen en van de oude kerk aan het
Heilig Leren, (oa. 1882).
1 omslag.

872.

Foto van het interieur van de in aanbouw zijnde kerk aan de
Kapellestraat, (oa. 1882).
1 stuk.

873.

Foto's van het interieur van de kerk aan de Kapell es traat "bij
gelegenheid van de eeuwfeestviering van St. Pranoisous, 1926|
en b\j gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor
Pioteree, 1909.

874.

Foto's van de monstrans, 1899f
en van CB ciborie met sierdeksel, (oa. 1920).

2 stukken.

Foto

1 stuk.

875.
van de inbeslaggenomen kerkklokken, 1943*

876.

877.

Foto's van pastoor J.Burgmetfer, (ca. 1870),
van pastoor M. Gerritsen, (ca. 1890),
van pastoor W. Brioo, (ca, 1905)»
van pastoor E. Pieterse, (ca. 1915)»
en van pastoor E, van der Snoek, (ca. 1945).
Foto van pater Reginaldus van Oerle, (oa. 1950).

1 omslag.
1 stuk.

878.

Foto met handtekening van mgr. A.J. Callier, hissohop van Haarlem, 1922,
1 stuk.

879.

Foto van de Harkt met het eerste zusterhuis voor de franciscanessen van Bennehroek, (ca. 1858).
1 stuk.

880.

Foto van het exterieur van het St, Franciscusgestioht, Ca. 1900).
1 stuk.

881.

Foto's van het exterieur van de St, Jacohstichting,
(ca, 1927-1952).
4 stukken.

882.

Foto van pater Gilissen met het Derde Orde-bestuur en de
zusters van het ziekenhuis de St. Jacohstichting, (ca. 1928),
1 stuk.

883.

Foto van een landkaart van de omgeving Waarden en Haa»trecht,
(ca, 1920),
1 stuk.

884.

Foto van de poffertjeskraam te Oudewater in verband met de
aktie ten gunste van de T.B.C.-bestrijding, 1950.
1 stuk.

885.

Fotoalbum van trouwparen van de parochie, 1958—1961 f
met achterin foto's van een bejaardentocht, 1959.
1 deel.
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I

Naamlijst van de minderbroeders die in deI Statie en de Paroohie van
Oudewater werkzaam zyn geweest.
PEpCIPAIjBS/PASTOORS

•

Jacobus Tyras

1620

Joannes de Ruiter
Alexander de Nere
Franoisous Rogiers
Lambertus Lem
Michael van de Yen
Joannes Sohinok
Christianus Florus
Franoisous Schreurs
Alexander Matthias Balthazaar
Joannes Henrions Dierhoff
Jacobus Joannes Burgmeijer
Wilhelmus van Hees
Matthaeus Henrious Gerritsen
Nioasius RoJJakkers
Gonsalvus Tan den Bergh
Willibrordus Brioo
Eusebius Pieterse
Xaverius Ie Roux
Simon Bennebroek
Evodius van der Snoek
Benvenutus van Genuchten
Hildebertus Saez
Gulielmus Engering
Theodorus W.M„ van Sohie

1709
1725
1767
1781
1796
1809
1814
1852
1853
1854
1862
1866
1879
1894
I897
1900
1907
1917
1925
1945
1950
1956
1961
1972

1725
1767
1781
1796
1809
am
1814
mm 1852
1853
- 1854
m 1862
- 1866
- 1879
- 1894
m 1897
- 1900
- 1907
m 1917
- 1925
- 1945
- 1950
- 1956
- 1961
- 1972
*~ 1982

1724
1742
1754
1754
1769
1781
1785
1790
1796
1809
1810
1814
1829
1854
1835
1848
1849
1851
1853
1869
1871

mm

•
-

M

opriohting paroohie

laatste franciscaan

KAPELAANSyASSISTENTEN
•

Alexander de Neve
Franoisous Jacobus van Loenen
Matthias Zwevenziel
Franoisous Rogiers
Lambertus Lem
Johannes Augustinus Moorman
Henrious Maroelis
Michael van der Yen
Joannes Schinok
Christianus -"'lorus
Theodorus Haeskens
Gerardus Schouten
Josephus Wilh. Ant. van EwJJk
Antonius Franse. Ranshuysen
Henrious Theodorus Lonink
Johannes Franciscus Sottenhom
Wilhelmus van Asveld
Ferdinand Steph. Joan, Kraayvanger
Stephanus Ignatius Roters
Ambrosius van der Sman
Joannes Bierhoff

m

-

1725
1744
1754
1767
1781
1784
1790
1796
1809
1814
1810
1829
1834
1835
1849
1848
1851
1853
1875
1871
1875

( 2e maal)

77
Joseph Sohlatman
Vanaf 1069 tvee kapelaans
Angelus Hoeben
Dominious Franoiscus Poort
Ignatius Naöthuys
Joannes Matthaeus Derks
Justinua Hermans
Higronymus Sas
Chrysostomus Kooh
Adelbertus Ludov. Brunott
Eusebius Pieterse
Lebuinus Savende
Constantius 7oss
Heginaldus van Oerle
Lebuinus Savenfle
Luoius van Nistervoy
Solanus de Wit
Marcellinus van Eenbergen
Valerius Hulshof
Alberious van Lubeek
Ootavianus Gilissen
Talerius Hulshof
Albanus Zefl
Fredericus ''erhaar
Robertus Eykholt
Chrysologus van Lieshout
Theodosius van Buul
Angelus Stokman
Engelbertus Engels
Vanaf 1941 drie kapelaans
Reginaldus van Oerle
Eucherius Bannier
Werner Chermin
Macedo van den Boogaard
Silvcrius van Svelm
Cunibertus J£ök
Theofried Wassenaar
Celsus Haarmans
Deodatus Vergeer
PIechelmus Woldendorp
Augustinus Bulters
Majella Weenink
Amandinus Janssen
Secundus van Mechelen
Leontius Hooijmans
GeneroBUS Mensch
Bernulphus Bruyniks
Egbert Spruyt

Egbèrt Spruïrt
Camillus Pierik
Nico van der Prtfy^
Sigibald Hogeboom

J. A, Thomassen

o«p<

1874 - 1875
1875
1876
18761882
1883
1887
1892
1894
1895
1898
1902

1905
1906
1909
1912

1914
1917
1919
1924
1927
1929
1932
1935
1936
1937
1937
1941
1941
1942
1942
1945
1946
1951
1952
1952
1954
1954
1955
1955
1955
1960

1963
1964
1965
1966
1970
1970

1974
1974

1876
1882
1898
1883
1887
1892
1895
1895
1906
1902
1905
1914
1909
1912

1919
1917
1924
1927
1929
1932
1936
1935
1937
1937
1941
1942
1942

(1e maal)
f 1e maal}
(2e maal)

(1e maal)
(2e maal)

1954 (2e maal) assistent
1952
1945
1946
1951
1954
1954
1955
1955
1966
1955 assistent
1963 assistent
1964
1962 assistent
1974
1970
1973
1970
1974
1972
1976
1979

1979 - 1982

assistent
assistent
assistent
waarna pastoor
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II

Repertorium van de afschriften van oude documenten uit het archief van
de stad Oudewat er "betreffende de jareni 1351 - 1833» gemaakt door de
heer J. Putmanj omvat de arohiefnummers 827 - 830.
blz.

67 -

68 Akten betreffende steden van Holland ui tde jaren
1351-1659» overgenomen uitx Cronyke der Stad Rotterdam,
gedrukt in 's Hage & Delft 1746.

blz.

71 -

73 Kopie van een akte uit het jaar 1467 betreffende stoelen en graven van Gerrit van Vliet in de kerk te Oudevater.

blz.

75 -

76 Naamlijst van de baljuws, Casteleinen en dijkgraven van
de Stede en landen van Oudewater tussen de jaren 1509
en 1795*

81

bl«.

79 -

bli.

83 - 103 Rekening van de Getjjdeaeesters, 1543 f af gehoord, 1545»

•

Lijst van de voerbare manschappen die zich op de muren
der stad moesten begeven om indien nodig de stad te
verdedigen, 1542.

blz. 107

Lijst van secretarissen van de stad Oudewater, 1547-1854.

blz. 1H1 - 123

Aantekeningen van de ontvangsten, verteringen en reiskosten van burgemeesters uit Oudewater voor hun reizen
naar Brussel en Ben Haag in het jaar 1564*

blz. 125 - 126

Geschiedkundige aantekeningen betreffende dé vluoht van
Jaooba van Beieren en betreffende het begin van de tachtig-jarige oorlog voorzover Oudewater er iets mee te maken heeft; het omvat de jaren 1425-1585»

blz* 127 - 129 Naamlijst van de predikanten van d e Hervormde Gemeente
te Oudewater, 1566-1856.
•

blz. 131 - 157 Rekening van de ontvangsten én de uitgaven van <fe stadssecretaris van Oudewater, Dirk Simons, in het jaar 1573»
met belagen.
blz. 163 - 165 Beschikking van de Staten van Holland, waarbij de inwoners van Oudewater van alle kosten en lasten van soldaten alsmede van allerlei gemenelands accijnsen en imposten onder bepaalde voorwaarden gevrijwaard worden, 1576.
blz. 166

Brief van de Baljuw, Burgemeester en de Gerechten der
stad Oudewater waarin ze onder bepaalde voorwaarden toestemmen soldaten in de kerk te Oudewater te ontvangen,
1585.

blz. 167 - 171

Rekening van de ontvangsten en de uitgaven van de Heilige
Geestmeesteren in het jaar 1577? afgehoord, 1579»

blz. 173

Twee akten voor Schepenen resp. Baljuw inzake schulden,
1580 en 1582.

blz. 175 - 215

Rekening van de ontvangsten en de uitgaven van de kerkmeesters van de Hervormde Gemeente te Oudewater,
1577-1587» afgehoord, 1589.

79
blz. 219 - 230

Rekening van de ontvangsten en de uitgaven van de
Schutmeesters in de jaren 1578 en 1579f met aantekeningen uit de «keningen van de jaren 1580-1588,

blz. 231 - 249

Rekening van de rentmeester van het oude convent binnen
Oudewater, 1578f afgehoord, 1580|
met aantekeningen van nog resterende inkomsten van het
klooster, 1578.

blz. 251 - 255

Open brief van koning Philips II aan het bestuur en de
burgers van de stad Oudewater, waarin wegens de belegeringen en de overvallen, en het onderhouden van soldaten,
eet. in de jaren 1572 en 1575, hen vrijstelling verleent
van alle paohten, grondrenten en andere lasten staande
op de verbrande huizen, alsmede onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding verleent van verlopen en onbetaalde
oustingen en vrijdom sohenkt van accijnsen, imposten en
oontributies ten behoeve van de algemene zaken, 1579.

blz. 259

260

Rekening van de oollecteur van de impost op de wijnen,
brandewijn en bieren binnen Oudewater, 1579.

blz. 263

275

Akte van Elbert Jaoobs Speijkert, priester, als aanvulling van zijn testament ten gunste van het H, Geestgasthuis en de armen binnen Oudewater, alsmede ten gunste
van een doohter van zijn nicht en zijn hulp in de huishouding, terwijl twee zilveren schalen ten gerieve van
alle vrienden binnen Oudewater'blijven om bij droevige
of vrolijke maaltijden te worden gebruikt, 1580 f
met aantekeningen over de twee schalen,1647. 1656 en
1678.

blz. 275 - 280

Akte van de burgemeester en schepenen van Oudewater,
waarin ze verklaren dat de goederen en de jaarlijkse
inkomsten van het St« Ursula-convent overgaan op de
gemeente, maar dat de gemeente zich verplicht de zusters te onderhouden, 1582.

blz. 281 - 283

Akte waarin de lector en alle met namen genoemde zusters
van het St, Ursula-klooster bepalen dat als de aentmeester van de goederen van het klooster in gebreke blijft om
de uitkeringen uit te betalen, zij het zullen verhalen op
de persoon en eb goederen van ede rentmeester, 1583,

blz. 284 - 285

Akte van Jan Jansz, Coppert, rentmeester van de goederen van het St. Ursula-klooster, waarin hij belooft de
jaarlijkse uitkeringen aan de zusters stipt te betalen
en zijn huis als onderpand stelt, 1583.

blz. 295 — 319

Rekening van de inkomsten en de uitgaven van de H, Geestmeesters, 1586 f afgehoord, 1588,

blz. 332 - 357 Rekening van de ontvangsten en de uitgaven van de schutmeesters, 1587f afgehoord, 1588,
blz. 340 _ 341

Verordening van de baljuw, burgemeesters en gerechten
van Oudewater betreffende de keuring van vis voor de
verkoop, 1588} met aantekeningen, 1855,

80
blz. 352 - 354

Akte van "burgemeester en schepenen van Oudewater
waarin met Willem Jacobse vordt overeengekomen dat
hy voor de stad een standerdvindkorenmolen zal bouwen, 1589.

blz, 356 - 36O

HJst van de landen, werven en huizen die in 1590 "bui*
ten de stad lagen, maar toen "binnen de fortificatie
kwamen, 1590*

blz, 36O - 363

Procesverbaal van de verkoop van stukken grond van
het klooster door schout en sohepenen van Oudewater,
1590.

blz, 364

367

Leklaratie van de onkosten van de schout en heemraden
van de Lange- en de Rujjgeweide, (ca. 1589)*

blz. 380

381

Akte van de verhuur van de Doelen in de Capellestraat
door de sohutmeesters, 1601,

blz. 381 - 382

Lflst van de troepen die successievelijk te Oudewater
waren gelegerd, 1589-1609»

blz. 384 - 386

Minuut van de brief van de burgemeester en regeerders
van Oudewater aan de Saten van Holland die het benificium van ce Commanderie van St. Jan van Oudewater hebben overgenomen, maar die al die jaren uit de opbrengst
daarvan nog geen uitdeling aan de armen hebben gedaan,
1602.

blz. 388

Minuut van de brief van de burgemeester en regeerders
van Oudewater aan de burgemeester en regeerders van
Alkmaar inzake oneerlijke oonourentue voor de' oudewaterse messenmaker, 1607 j
met minuut van de brief van de burgemeester en regeerders van Oudewater aan (?) betreffende het emeritaat
van predikant Andreas Stangerus, 1608;
en deklaratie van turf voor de militaire wachten,
1625.

blz. 408 - 412

Rekening voor de inwoners van de heerUjkheid Hekendorp,
Lange-linschoten, Snelrewaard, eet. voor het onderzoeken of de here en vrouw van eb heerlijkheid reoht hadden
op tienden van koren, hennip en raapzaad, 1619•

blz. 416 - 418

uittreksel uit het register van de herziening van verpondingen, 1632|
met aantekeningen over de bank van leningen te Oudewater,
1855.

blz. 419

Lijsten van de opbrengsten van staats- en stadsimposten
op brandewijn over ce jaren 1732-17441
en van de opbrengst van de pacht in 1739.

blz. 420 - 421

Publikatie van de burgemeesteren en de regeerders van
Oudewater waarin ze alle inwoners oproepen mild de oolleote te gedenken voor de vrijkoop van een weeskind dat
de turken te Algiers gevangen houden, 16491
met verslag van de collecte.
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blz. 422 - 423

Instructie voor mareen van de schutterjj, 1661.

blz. 424

Haamlijst van de vroetschap van Oudewater,1657

blz. 436 - 442 Uittreksel uit de rekeningen van de stad Oudewater
van het jaar 1672,

biz. 444 - 445

Aantekeningen betreffende jaarlijkse lasten van dé stad
mede veroorzaakt door de legering van het franse leger
binnen Oudewater, en door het hoge sterftecijfer van de
jaren 1672 en 1675 ea door het verhogen van 's lands
imposten.

blz. 468

Brief van timmerlieden, vieldraaiers en stoelenmakers
aan de baljuw, burgemeesteren en de gereohten van Oudewater, waarin zij een gildebrief vragen om zich te beschermen tegen conourentie van ambachtslieden uit andere plaatsen.

blz# 469 -• 471

Aantekeningen over het gast- of Proveniershuis op de
Agter- of WJjngaardstraat in de XVTIe en XVTIIe eeuw.

blz. 472 •• 474 Lflst van de schulden van de Krijgsgevangen franse officieren, 1710.

bl«, 475

Minuten van de brieven van de burgemeesters en ce regeerders van ce stad Oudewater aan de Staten van Holland
betreffende de miserabele omstandigheden waarin de
franse offioieren gevangen worden gehouden, (ca. 1710),

blz. 484 - 488

LJjst van de landerijen en gebouwen welke in de jaren
1741 en 1742 in de fortifioatie zfln getrokken1
met aantekeningen over de later gebouwde Ijselpoort,
1854.

blz. 496 - 498

Procesverbaal van de verpachting van de accjjnsen, 1746f
met aantekeningen betreffende gevangen bruinvis,1755I
en betreffende de aanbesteding van een brandery en een
mouterjj, 1777.

blz. 500 - 503

Uittreksels uit de notulen van de ordinaris Magistraat
betreffende de verplichte oprichting van een eigen
Rooms-katholieke armenzorg, 1753-1765»

blz. 512 - 519

Uittreksels uit de rekeningen der stad Oudewater over
de jaren 1788 en 1789 toen de pruisische troepen in de
stad waren.

blz. 520 -534

Staat en inventaris van de artillerie-ammunitie dat .
zich in 1789 in 's lands magazijn te Oudewater bevond,,

blz. 568 - 571

Rekening van de stad Oudewater over het jaar 1795, het
jaar dat de franse troepen in de stad gekomen zijn,

blz. A 1 - 2

Uittreksels uit de notulen van de vergaderingen van de
baljuw, de burgemeesteren en cë schepenen uit de jaren
1586-1587 betreffende het beroep van de predikant
Symon Jansz te Oudewater.
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blz.

A 3 - 4

Akte van ingezetenen van de Lange- en de Ruigeweide
uit het jaar 1588, die voor de baljuw, de schout en
de sohepenen verklaren dat voor zover ztf weten de
ingezetenen v a n * Lange- en de Ruigeweide altfld erfpoorters van Oudewater zjjn geweest.

blz.

A 4

Brief van <fe sohout, de "burgemeesters en de regeerders
der stad Oudewater aan hun naburige stadsbesturen betreffende het rondtrekken van een vijandig leger en
het zich gezameHJk daar tegen teweerstellen.

raene uittreksels uit de notulen van de vroetsohapsvergaderingen
te udewater.
blz. 424 - 433 1661-1672.
blz# 287
293 1584-1585.
blz. 446
1700.
blz. 324
331 1586-1595.
blz.
448
465
blz. 344
351 1588-4601.
1673-1717.
blz. 476
482 1718-1753.
blz. 368
379 1592-1617.
blz. 492
blz. 383
1602-1607.
495 1745-1787.
blz.
504
blz. 392
511 1787-1788.
395 1707-1631.
blz.
567 1794-1799.
536
blz. 396
405 1614-1623.
blz.
622 1799-1833.
572
blz. 421
1650-1660.
blz.
8
A
5
blz. 423
1588-1590.
1661-1671.
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III

Lyst van <fe archiefstukken uit deze inventaris welke niet aan het
gemeentearchief te °udewater in "bewaring zijn gegeven, maar vanwege
de administratie op de pastorie in de Kapellestraat worden "bewaard.

Uit het ARCHIEF _TAN_ DE_ £AST00R»
52 - 59

doopboeken, 1895-1982,

8 delen,

75 - 77

trouwboeken, 1920-1982,

3 delen.
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IV

PERSOONSNAMEN*. EN TREFWOORDENINDEX.
N«B. Niet opgenomen zjjnt S»JBennebr6ek (tenzij het specifiek zyn
persoon b e t r o f ) BjLsdom_Haarlem en Oadewaterj
de arabische offers verwijzen naar de inventarisnummers en
de latijnse I I naar "bijlage I I *

P E R S O O N S N A M E N I N D E X
Aders, L., 741
Bartels, A,, 705
Bennebroek ofm, S#, 39, 40, 43 - 45, 197, 198, 211, 844, 854
Bleys C.s.s.R., L., 820
den Boer, A.W., 822
Brico ofm, W., 876
de Bruyn, J., 711
BruJJn, Willem, 379
Bruning ofm, Eliseus, 210
Burgmeijer ofm, J,, 876
Callier, mgr. A.J., 878
Ciamberlani, mgr., 12
Coppert, Jan Jansz,, II 284*
Cosijn, Dirk Arense, 580
van Dam, Fr,, 251
Dessing, 659, 662
Dionlsius, 307
Dols, 209
'7
Driessen, L.,
L.,
698
n
Plorus ofm
'm, Chr., 13, 376, 839
GerritsenL^efm, M.H., 426, 436, 876
Gilissen <
ofm, J., 269, 698, 699, 701, 703 - 705, 707, 729
Grey, 707
»7
Halma, Er,
837
', 837
Hanen, Geertruyt,
. 379
Hase ofm, Paulinus, 815
van Heel ofm, Damatius, 1 93 - 195, 819
van Hees ofm, W., 4
Houdjjk, A - f 478
Jaoobse, Willem, II 352
Jansen, beeldje van pater, 864
Jansz,, Symon, 3H A 1 v
Kasbergen, C., 473
van Kempen, H 0 , 204
Keppel-Biermans, 251
Klaaren, Cornelis, 381
Klouwer, 868
Kook en Koedijk, 496
Kramer ofm, Constans, 852
Kroon, Th.,
Th., 825
Kusters ofm, A., 436
Langius, S,, 612
van Leeuwen, C.W., 824
Lem ofm, L,, 56, 37
Moerei, 581
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Nederend, J'CA'. , 482
de Neve ofm, Alex., 34, 410
van Nooy, G«, 12
van Oerle, architeot, 618
van Oerle ofm, H # f 816, 877
Oostenryok sj, Paulus, 833 - 835
Overgaeu, Adrianus, 833 - 833
Pieterse ofm, E,, 42, 873, 876
Putman, J,« 4, 827 - 831, 842
van Roasum ofm, Senrulus, 832
Le Roux ofm, Xav,, 204, 665
de Ruyter ofm, J#, 33
de Ruwe, Jl., 483 - 485
Saes ofm, J#, 46, 47
Schouten ofm, Gerardus, 800

Seuter, P.H,, 622
SJjmons, Dirk, JI 131 v
Simonie, mgr, A # , 394
Snickers, mgr# P#, 428
van der Snoek ofm, E., 876
Spejjkert, Elbert Jao., II 263v
Stangerus, Andreaa, II 388v
Stokman ofm, A # , 217

Toomvliet, Dirk, 379
van der Ven ofm, Miohael, 3 5 - 3 7
Vergeer ofm, Deodatus, 86
Vergouw, E é , 251
Vermeulen, Gflsbertus, 326
Versluys, J#, 711.
Villuer (?)), Govers Dirk, 180
van Vliet, Gerrit, EC 71 v
de Vos, Hubertus, 32
Vreeswijk, Willem, 474
Vreeswijk-Slootjes, Agnes, 474
van Wely ofm, Daniel, 823
Werner ofm, Ch,, 40
de Wit, JT#, 848
Zey ofm, ATbinus, 801

TREPWO

0 H I H I I FD 1 X

aartspriester^ 12, 13
accountantscontrole, 392, 518 - 522
Achterstraat (thans Koningstraat of WJjngaardstraat),

483, 484, 605,
II 469v

administrateur, 400
aflaatbrieven, 224, 225
afleesboeken, 129 - 188
akte van indemniteit • 769, 770, 784
Amsterdam, 496
St, Annaverenlging, 335, 336
Apostolaat des Gebeds, 318 - 324
archiefinventaris, 193 - 195
armbestuur - burgerlek, 749» n 263v, II 384
"
- Montfoort, 474"- 476
"
- parochieel, 4, 504, 599, 749 - 794, II 500^
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armenbedeling/zorg, 13, 751 - 753, 756, 765 - 775, 849
armenhuis/pension, 250, 254, 256
armmeesters, 751, 752, 75£
Bank van Leningen, II 416
St. Bavo-bond, 600
"begraafplaats zie kerkhof
begrafenisvereniging St# Franciscus, 694
bejaardentocht, 885
v
v
belastingen en imposten, 377, 328, 405, 561, 788 - 790, II 163 , II 251 ,
II 2591, II 408% II 416 , II 419, H 444 ,
II 496^
Bensohop, 12
bewaarschool, 632
biechtvaders, 196
Biezenwal, 468
bisschoppelijke hulpaktie, 218
"
onderwijsinspecteur, 595, 603
"
evaouatieplan, 219
Bodengraven, 14, 656
Boeren- en Tuindersbond, 337
Boerenleenbank, 330
boomgaard, 473, 585, 659
bouwinspectie, 403, 461
brandverzekering, 341,404, 489, 621, 715
broederschap ter ere van de H# Donatus, 327
"
ter ere van de H # Geest, 326, 370
"
•_ terHwe van het H # Hart, 317 - 325
"
van de processie naar Kevelaer, 305 - 316
brouwerij De Witte Leeuw, 836
bruinvis, II 496
burgemeeaster van Oudewater zie stadsbestuur Oudewater
Buurtveg Hoenskoop, 479 - 481
R.K0 Centraal Bureau van Onderwijs en Opvoeding, 594, 609, 627
oentrale verwarming - kerk, 438
"
- pastorie, 439
comité 100-jaar zusters franoisoanessen van Bennebroek te Oudewater, 263
"
250-jaar franciscanen te Oudewater, 817
"; 25-jaar ziekenhuis te Oudewater,. 733 - 735
Commanderie van St. Jan, II 384
commissie van levensmiddelen en kleding, 211
"
uitkering geldelijke steun, 211
communie - dagelijkse, 230
"
- eerste, 120 - 122, 200
communiteit minderbroeders, 795 - 817
consultatiebureau, 712, 745, 747
Be Cope, 604, 644
HeK« Bagblad voor Zuid-Holland,zie de Nieuwe Zuid-Hollander
de Bageraad, 72
deken, 28, 395, 595, 668
Bekenale Pinantiêle Commissie, 559
Derde Orde, 293 - 304, 703, 714, 818, 882
•
- jeugdafdeling, 294, 295, 299 - 302, 304
"
- ziekenfonds, 297, 298
diefstal, 487
dienstboden, 570
dienstplioht, 767
diocesane jeugddemonstratie, 281, 851
n
synode, 3, 197, 208, 387
dodenherdenking, 202
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Doelen, 410, 871, H'580 y
St. Donatua brandverzekering, 404, 489
doodgraver, 398, 648
doodsprentjes, 127, 303
doopboeken, 4 8 - 7 1
doopkapel, 432
drankwet, 289
Duitsland, 127, 189, 685, 756
economische crisis, 211
eed van trouw, 36, 37
Eerbied in Gods huis, 328
eeuwfeestviering van de kerk, 442
effecten, 496, 498r- 500
St« Elisabethvereniging, 338 - 339, 848
Erewacht van het H, Hart , 325
erfpoorters, II A 3
filmvoorstellingen, 271, 284
finantiSle werkgroep, 393
fonds ad majorem Domus Dei, 371
fondsen, 364, 365, 371, 497, 589
fonds van Dam, 364, 365
Franoisous, Bevende eeuwfeest, 210, 846, 873
St. Pranoisousgestioht, 249 - 263, 404, 466, 604, 633, 857, 880
Francisoussohool, zievsohool -vjongens
franse leger,
: 444T, ïï"472Trïi 475vf n 568r
fundaties, 497, 499, 501 - 507
gas-, water- en electrioiteitsbedrflf, 291
gebrandschilderde ramen, 434
gemeentebestuur Oudewater zie stadsbestuur Oudewater
Gereformeerde kerk Oudewater, 209, 789
geschiedenis Oudewater, 821, 822, 827 - 830, 837, 842
getijdemeesters, I I 8 5 v
getuigschriften voor kloosterkandidaten, 235
gezinshoofden, 192
R.K. Gezinszorg en Gezinshulp, 540 - 342
gezondheidscommissie, 656
gildebrief, II 468
godsdienstlessen, 206
Goede Herderbeeld, 47
grafkelder, 69O
grafnummers, 657, 673 - 684
grafreohten, 13, 692
graven, 657, 669, 670, 673 - 685
Haastreoht, 14, 15, 474 - 478, 790, 883
Haven, 249, 632
Heilige Geestgasthuis, II 263
heilige Geestmeesters, II 167V, H 295
Heilig Leven, 4, 407 - 418, 459 - 462, 560 - 56*1, 565, 651 - 653, 673,
680, 682, 869 - 871
Hekendorp, 729, II 408v
Herenkerk, 32, 413, 836, 841
hervormde Diakonie, 779
Hoenkoop, 477, 479 - 482, 729
honden, 832
honoraria zangers, 564, 365
huiszittende armen, 772
huweHjksaantekeningen, 80 -117, 129 - 161
huwelijksdispensaties, 82 - 118
huweljjksinstruotie, 214
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Ijselpoort, II 484
Imposten zie belastingen
inbraakverzekering, 440
Interdekenale Finatiele Controle-dienst, 524
jaohtreoht, 473
St. Jacobgtiohting, 347, 423, 695 - 748, 824, 845» 858, 881, 882
"
- barak voor besmettelijke Blekten, 724
"
- kapel, 709, 710
"
- medisch instrumentarium, 717
"'
- medisohe verrichtingen, 721, 722
"
- pensionairea, 706, 725
"
- tarieflflst voor opname, 702, 730
jansenisme zie Oud Bisschoppelijke Cleresie
st. Jansstraat, 759
jeugdoommissie, 344
jeugdhuis zie patronaat
jeugdhuisbeheerder, 401
jeugdwerk, 584
Jonge Adel, 198
jonge mannenvereniging, 345
kaarsengeld, 364, 365
Kapellestraat, 250 - 252, 406, 4O8, 410, 419, 443, 451, 459, 463 - 466,
521, 563 - 564, 651, 712, 872, 873, H 380T
Katholieke Aktie, 329
katholieken te Oudevater, 195, 248
Katholieke Eadio Omroep, 346
katholieke sociëteit, 552
kerk, op het Heilig Leven, 407,-418, 56O, 561, 869 - 871
" , in Kapellestraat - bouw en gebouw, 383, 419 - 428, 442, 5 6 2 - 564,
843, 865, 868, 872 -873
" ,
"
- onderhoud, 403, 404, 429 - 431
• - administratie, 509, 524
" - st. Miohael (aie ook Gereformeerde kerk), II 71 r , II 166
kerkbestuur - benoemingen, 388, 389
"
- reglement, 387
"
- notulen, 382 - 385
kerkbijdragen, 400, 555 - 557
kerkhof, 4, 418, 473, 647 - 694, 840
kerkhofkapel, 404, 663, 666 - 668, 672, 691
kerkhof - tariefljjst, 686
kerkinventaris, 402, 404, 487 - 494
kerkklokken, 435, 875
kerkkollektanten, 599
kerkmeesters - hervormde gemeente Oudewater, II 175T
"
- parochiële,zie kerkbestuur
kerkschaap of kerkkalf, 587
kermis, 228
keuring van vis, II 340v
R.Ko Kiesvereniging, 859
kieswet, 774
kindermis, 207
kleuterschool De Kleuterhof, 604, 640, 641
Kloosterstraat, 250
kollekteplan, 391
Koningin Wilhelmina Vereniging, 356
Koningstraat, 604, 605
koster. 396
kosterwoning, 420, 463, 464
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kroniek, 4, 5 - 10, 269, 303, 413, 665, 831, 849
kruiswegstaties, 415, 436, 708
Lange Burehwal, 614
Lange-Linsohoten, II 408^
v
Langeruigeweide, 13, 692, II 364 , H A 3
leerkraohten, 623, 624, 626, 636
van Loeuweringenstraat, 467, 605, 606, 621, 622
Leiden, 37*?
leningen, 564 - 575>
1 evensverzekeringsmij PiStas NY, 575
lijkbezorgers, 649
„..,.,_*
* lijst van landen, werven en huizen die in 1590 resp. 1741 binnen de fortificatie kwamen te liggen, II 356 v , II 484 v
lijst van de troepen die tussen 1589-1609 te Oudewater waren gelegerd,
II 381 v
Linschbterpoort, 381
liturgisohe werkgroep, 222
loterij t.b.v, paroohiehuis resp. ziekenhuis, 450, 727, 740
Maatsohappij van Weldadigheid in Drente, 773 T
magazijn voor artillerie-ammunitie, 866, H 520
mandement, 825
Markt, 32, 413, 836, 841, 879
Marktstraat, 452, 453, 456, 457, 760
Mavo-school, 646
T
messenmakers, II 4,388
26,
224, 229, 296, 436, 700, 704, 795 - 817,
R,K„ Metaalbewerkersbond,38,352
819,
844,
863
Middenstands-vereniging De Hanze, 343
missieaktie,
min derbroeders,547
missionarissen, 212, 852
misweek, 220
mondharmonica-dub Bravo, 282
Montfoort, 474 - 476, 838
monumentenlijst, 441, 466
Mulo-sohool, 637, 639, 645
munten, 's lands en provinciale, 792
R.K. Muziekvereniging Concordia, 354
naamlïst'van'baljuwsl casteleinén én dijkgraven van Oudewater, II 75
" - van pastoors en kapelaans op,het Heilig Leven en in de Kapellestr.
zie bijlage I
- van de pastoors van de Herenkerk, 413
v
- van de predikanten van de hervormde gemeente, II 127
- van de seoretarissen van Oudewater, II 107
- van de vroetschap van 1657, H 424 f v
- van de weerbare mannen in 1542, II 79
neomisten, 232, 848, 860
Neon-kruis op de toren, 435
Nerva zie voetbalvereniging
Nieuwe Zuid-Hollander, R.K. Dagblad, 209, 247
Nieuwstraat, 252, 635
Onderlinge Brandborg Maatschappij Oudewater, 341
onderscheidingen, kerkelijke, 231
.
,.
onderwijzerswoning zie resp. Biezenwal, van Leeuweringenstraat en Cornelius
Valeriusstraat
oorlogsgraven, 650, 671, 685
oorlogsmonument, 671
oprichting parochie, 11
organist, 397
orgel, 414, 437

90
Oud Bisschoppelijke Cleresie, 195» 204, 833 - 835
Oude Hutfgensteeg, 443
van Ouwaterstraat, Albert, 641
overledenen, 125 - 159
Papekop, 729
Papenhof, 472
parochie-aantekeningen, 190, 191
"
-bestuur, 223
-bibliotheek, 461, 462, 495
-blad, 181 - 188, 234 - 246
ii
-geestelijkheid, 29 - 47
-gidsen, 248
ii
-grensen, 11, 13 - 15
n
-huis zie patronaat
ii
- raad, 222
H
-triduüm, 216
ii
-saai, 462
parochieel Sociaal Charitatief Centrum, 586
parochiale verenigingen en instellingen, 199, 213
pastorale beleidsohets, 221
pastorie zie kerk Heilig Leven resp. Kapellestraat
patronaat/parochiehuis, 264 - 292, 404, 443 - 457, 521, 582, 618,
640, 850
patronaatscommissie, 264, 267
Peperstraat, 292, 452 - 455, 457, 521
peuterspeelzaal, 64Ö
St# Pieterspenning, 370
pokkeninenting, 771
poorterseed, 832
poortgeld, 374
preken, 191, 205
Propagandaolub, 331 - 134
Proveniershuis, II 46 9
provincialaat minderbroeders, 26, 700, 704, 708, 796, 802, 803, 805
provinciale Utrechtse Eleotriciteits Maatschappij, 477
Pruisische troepen, II 512V
regeringsjubileum koningin Vilhelmina, 228
ReiJersteeg, 604 - 606, 621', 856
relikwieën van heiligen, 226
rentmeester van Ursulaconvent, II 231v, II 281v, II 284V
rijksarchief Utrecht, 48
Roodezandstraat, "J61

Rotterdam, 23, 71, 221, 392, 394, 558, 750, 815, II 67 v
Rozendaal, polder, 474 - 478, 839
Ruigeweide, 13, II 36 4 V , II A y
sacrament van het Vormsel, 123 - 124, 208
scholen, 206, 207, 250, 400, 403, 467 - 469, 522, 590 - 646
school - administratie, 627, 633
- arts, 601
- gemeentelijke, 252, 611
- inspeoteur, 593, 610
- jongens - St.Franciscus, 207, 467, 522, 605 - 631, 856
- St. Josef, 468, 469, 522, 6O3, 604, 642 - 644
- kleuter De Kleuterhof, 604, 640, 64I
- Mavo, 646
J- meisejes - Maria, 206, 207, 250, 632 - 639, 857
- mulo, 637, 639, 645
- ouderoomite, 602
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schutmeesters, 41§, II 219 T , II 332 v , UL 380 v
schutter*}, II 422 T
seminarie
- Hageveld, 580
n
- Voorhout, 370
"
- Warmond, 370, 580
Snelrewaard, 729, II 408 v
stadsbestuur Oudewater, 33, 34» 37, 60, 202, 253, 254, 374, 421, 422,
464, 466, 472, 596 - 598, 601, 603, 604, 611, 618, 620,
631, 642, 652, 658, 664, 671, 692, 724, 729, 751, 761 - 763,
768, 771, 773 - 775, 786 - 788, 792, 827 - 850, 832,
836, 839, 841, 859
standerdvindkorenmolen, II 352*?
statie, 4
stichting R,K. Onderwijs Oudewater, 604
Stiohtsohe Post, 247
studiebeurs, 364, 365
studiefonds, 589
Sursum Corda, 181 - 188, 236
symphonieorkest St. Franciscus Solanus, 279, 280, 850
tariefHjst - hegraven, 686
*
- opname St. Jacobstiohting, 702, 730
•
- uitvaarten, 370, 372
testamenten, 261, 474, 482, 504 - 506, 508, 764, 800
Oüel, 307
tienden van koren, hennep en raapzaad, II 408 v
toneelvereniging, 353
torenuurwerk, 435
trouwboeken, 73 - 79
trouwfoto's, 885
tuberculose "bestrijding, 743, 746, 884
Twentsche Bank, 373, 500
uitgeleende gelden, 579
uitstelling van het H. Sacrament, 229
Uivernest, 292 (zie ook Peperstraat))
Unio zie voetbalvereniging
universiteitscomité', 348
ürsulaconvent, 252, 466, H 231 v , II 275 T , H 281 v , II 284 V , II 360 v
Utrecht, 12, 196, 326, 415, 595, 767, 838
Utrechtsestraatweg, Hoenkoop, 482
Valeriusstraat, Cornelius, 469, 604
vasten- en onthoudingswet, 228
Veertig-uren-gebed, 227, 255
verenigingen, geestelijke adviseurs, 330
vereniging voor R.K0 Ziekenhuizen, 696
verhuur zitplaatsen kerk, 390, 576 - 578
voetbalvereniging - Nerva, 349
- Unio, 350 - 351, 470 - 471
R0K0 Volksbond, 352 - 354
volksmissie, 201
vormingsavonden, 216
vrijdenkers, 7 2
vrjjkoop weeskind, II 420 v
Waag, 380, 763
waarborgsommen, scholen, 604, 630, 642
Waarder, 13, 692, 883
WaardsedJJk, 473, 642, 643, 646, 653, 654, 658, 659, 663, 664,
674 - 681, 683, 684
Wees- en Armhuis, 786
wereldoorlog, 24, 189, 202, 215, 218, 595, 685, 756, 820, 822
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wijkverpleging, 698, 699» 720, 736 - 748, 867
wijkzuster, 748, 867
W^jngaardstraat, 406, 443» 614, H 4 6 9 v
Willeskop, 729» 838
Wit-Gele Krui», 736 - 748, 847» 867
Woerden, 203, 306, 307, 313
zangkoor St Caeoilia, 357 - 359
zangvereniging Ezoelsior, R.K, Gemengde, 355
ziekenhuis zie St. Jaooostiohting
ziekenzalving, 128 - 159
de Ztfl, 761
Zuid-Linschoten, polder, 483 - 486
zuivelgeld, 370
zuBters, 196, 249» 257 - 259» 263, 633» 635, 636, 698, 701, 732,
734» 735, 853, 862, 879, 882
zusters franoisoanessen van BenneDroek, 249, 257 - 259, 263, 635,
635, 636, 701, 853, 862, 879
zusters van de H. Joseph te Heerlen, 698, 732, 734, 735, 882

