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Het dorp en de parochie Wijchen: een korte geschiedenis.
1. Voorgeschiedenis.
De hooggelegen zandgronden van het rijk van Nijmegen trokken al vroeg al dan niet
rondtrekkende bewoners aan. Daarbij speelden ook het klimaat een gunstige rol: het
subboreaal (500 – 2300 v. C.) was droog en warm. Kleine vuurstenen werktuigen,
onder andere gevonden op De Pas, Getuigen van de aanwezigheid van jagende en
vissende nomaden. De eerste vaste en landbouwende bewoners treffen we rond 300
v. C. aan op het Vormer (Hazendonk en Michelsberg – culturen). Op de Homberg,
het Hoogbroek, Randweg-oost, de Woord, bij het Vormer, de Berendonck en
Abersland zijn vondsten gedaan uit de daaropvolgende Vlaardingecultuur ( ca. 2500
– 2200 v. C.). De klok- en potbekernederzettingen zijn bekend van de Valendries, het
Vormer de Homberg, Aalsbrug (Wijchen-hoog), de Pas, Wijchens Ven, de Wezelse
Berg, de Kraayenberg.
Op de Homberg zijn resten van wikkeldraadbekers en een zeer vroege bronzen bijl
gevonden. Ook op de Kraayenberg zijn vondsten uit de zeer vroege bronstijd gedaan
(1800 – 1500 v. C.), evenals aan de Woezikseweg, Veenhof -2 (Woezik), de
Holenberg en Abersland. Uit de midden – bronstijd stamt de Hilversumcultuur (1500
– 1100 v. C.), die we vinden op de Woezikseweg, de Homberg, de Randweg – oost,
het Hoogbroek, de Berendonck, het Wijchense Ven en de Wezelse Berg, waar ook
plattegronden zijn aangetroffen van rechthoekige huizen van het drieschepige type.
De late – bronstijd kenmerkt zich door urnenveldencultuur. Vondsten uit die periode
zijn bekend van de Wijchense Hei bij Teersdijk, de Berendonck en het Wijchense
Ven.
Uit de vroege ijzertijd (700 – 550 v. C.) stamt een zeer bijzondere vondst: op de
Wezelse Berg werd een zg. wagengraf gevonden met bronzen en ijzeren
wagenonderdelen en paardenbitten. Op de Valendries kwamen zg. Harpstedter
urnen met crematieresten te voorschijn, naast glazen kralen en een stukje gesmolten
brons. Bij deze grafvelden hoorden natuurlijk ook een nederzetting; mogelijk heeft die
gelegen in Woezik. Vondsten uit de vroege ijzertijd werden ook gedaan op de
Molenberg, de Woord, het Wijchens Meer, het Hoogbroek, de Poort, Veenhof-2 en
de Berendonck.De midden ijzertijd (550 – 250 v. C.) is van groot belang. Het klimaat
verslechterde, de rivieren overstroomden regelmatig en zetten daarbij langs de
stroomgeulen zand en klei af, die de vorm van oeverwallen aannamen. In deze tijd
ontstond ook een Maastak. Deze liep vanaf Overasselt in noordelijke richting, langs
Wijchen, Leur, Bergharen, Horssen en Altforst, om bij de Oude Maasdijk in Dreumel
weer in de ‘echte’ Maas uit te komen. Aan deze tak herinneren nog diverse restanten
en namen: het Wijchens Maasje/Meer/Ven, het Klooster Holtmeer bij Horssen, de
Meerstraat te Puiflijk etc. Deze bevaarbare Maasarm moet een belangrijke
verbindingsweg zijn geweest tussen de vele nederzettingen op de zandgronden rond
Wijchen en op de hoger gelegen oeverwallen. In Wijchen komen we diverse
nederzettingen uit deze periode tegen, bijvoorbeeld op de Pas, waar ook
plattegronden van driescheppige (vroege en midden – ijzertijd)en tweescheppige
huizen (midden en laten ijzertijd) zijn gevonden. Andere vondsten uit deze periode
komen van de Aalsburg, Randweg – oost, de Molenberg, het Kerkeland (Lunen), bij
het Wijchens Meer, op de Poort en Veenhof-2.
Rond 250 v. C. verbeterde het klimaat weer, wat de intensievere bewoning van de
late ijzertijd (250 v. C. - 0) mogelijk maakte.Opmerkelijk in deze periode zijn de grote
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aantallen glazen armbanden in en om Wijchen, uit de zg. La –Tènecultuur. Deze
concentratie doet een werkplaats van glasbewerking vermoeden, ergens inde buurt
van Wijchen. Vondsten stammen onder andere uit Achterlo, Hoogbroek, de
Molenberg, de Holenberg, de Woord,Veenhof-2 en de Berendonck. Het was deze –
mogelijke Keltische- bevolking, die met de Romeinen kennis maakte, die in Nijmegen
burger- en militaire nederzettingen hadden aangelegd. Waarmogelijk hebben de
Inheemse boeren producten geleverd aan de Romeinen in Nijmegen, terwijl zeker
ook een aantal Romeinse burgers (oud militairen ?) zich op het plattegrond in zg.
villa’s vestigden, om de landbouw te beoefenen. Zo’n villa is bijvoorbeeld op de
Tienakker gevonden. Andere sporen van Romeinen in het Wijchense gebied komen
van Acherlo, de Pas, de Molenberg, de Holenberg en bij het Wijchense Meer.
In de loop van de derde eeuw na Christus verslechterde het klimaat weer eens: de
door ontbossing ontstane akkers en weilanden konden het vele regenwater niet vast
houden, terwijl ook nog eens de zeespiegel meer dan normaal steeg. Het gevolg was
dat de rivieren – nog niet gevangen binnen dijken – weer regelmatig overstroomden.
Dit leidde tot een ontvolking van de streek tussen Maas en Waal. Hoewel het hoger
gelegen gebied van Wijchen nauwelijks last gehad kan hebben van deze
overstromingen, zijn bewoningssporen van na 300tamelijk schaars. Een grafveld in
Achterlo is gebruikt tot het midden van de 4e eeuw, evenals een vondstcomplex bij
het Wijchense Meer en de Tienakker. De Romeinen werden door veranderingen
binnen het Rijk teruggetrokken op het kerngebied en de inheemse bevolking is
grotendeels met hun verwanten uit de lager gelegen streken van Tweestromenland
meegetrokken naar drogere/veiligere streken.
2. Ontstaan.
Als de mist van de volksverhuizingen is opgetrokken,treffen we in onze streken
Franken aan. Twee keer zelfs: eerst in een doortrekkende fase richting Frankrijk, en
van daaruit terug richting Rivierengebied, waar ze in het vaarwater kwamen van de
Friezen. De Franken, onder leiding van koningen uit het Merovingische Huis, hadden
onder Clovis (+ 511) het christendom aangenomen en vestigden hun godsdienst ook
in de nieuw verworven gebieden, vooral nadat de Karolingische hofmeiers de macht
hadden overgenomen. Pepijn II (van Herstal) versloeg in 689 de Friese koning
Radbod bij Dorestad en bezette definitief het hele rivierengebied (Frisia Citerior).
Tegelijkertijd zorgde een lagere stand van de zeewaterspiegel voor een betere
afvloeiing van het water van de grote rivieren, waardoor Tweestromenland ook voor
bewoning aantrekkelijker werd.
Wijchen kan in die tijd geprofiteerd hebben van de ligging aan de nog steeds
bruikbare Maasarm. Volgens Van Heiningen is het lang niet uitgesloten dat de
wetgeving voor Salische Franken ( de Ewa quae se ad Amorem habet) van
toepassing was op het gebied van Tweestromenland. Met de rivier de Amor zou dan
de Maasarm van Overasselt naar Dreumel bedoeld zijn, waarop een aantal ‘hamer’namen duiden. Ook de ruines van Romeinse woningen kunnen een trekpleister voor
nieuwkomers zijn geweest, al was het alleen al door het voorhanden zijn van
bruikbaar bouwpuin.
In deze Frankische tijd werd al rond 700 een kerk gesticht in Nijmegen en niet al te
lang daarna ook te Alphen. Ook in Wijchen zijn sporen van bewoning uit de
merovingische / karolingische tijd gevonden, bijvoorbeeld op de Holenberg, en bij
zaal Sterrenbos. Mogelijk zelfs vormde de plaats het centrum van een hoforganisatie,
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van waar uit het omringende land werd ontgonnen. Kolonisatie vond plaats door
individuele ontginners, die kleine percelen, zg. kampen, in cultuur brachten. Ook de
latere ver deling van het dorp in vier rotten (afgeleid van rotten = gerooidland) stamt
uit deze periode.
De eerste keer dat de naam Wijchen opduikt zou in 1105 zijn, waarbij de schrijfwijze
Wichen was. In 1134 wordt een Burchardus de Wijchen genoemd als getuigen van
Andreas van Cuijk, bisschop van Utrecht, in 1196 een theodericus de Wighene. Waar
de Naam Wijchen van is afgeleid, daarvoor zijn de meningen sterk verdeeld. Zo
wordt het woord gezien als een ‘heim’ – naam, waarbij het deel ‘wich’ enerzijds
verklaard als ‘heilig’ en anderzijds als ‘strijd’. De laatste jaren doet vooral de afleiding
van Wijchen uit het Latijns ‘vicus’ = woonplaats opgelegd. Ook is er nog de theorie,
dat Wijchen een ‘vik’ – naam is, verband houdende met de Vikingen of Noormannen.
3. De kerk in de middeleeuwen.
De eerste keer dat we van het christendom in Wijchen iets in de bronnen terugvinden
is in 1242. En dan blijkt dat er al een hele geschiedenis achter de rug moet zijn. In
dat jaar namelijk bevestigt aartsbisschop Konrad van Keulen het Kapittel van Zyfflich
in het bezit van het recht om de pastoor te benoemen en de tiende van de kerk van
Wijchen, nadat een twist met de heren van Ewijk over deze rechten was bijgelegd. In
die akte wordt ook de eerste pastoor vermeld: ‘Wilhelmus, qui nunc dicte ecclesie
passtor’. Wat was hieraan voorafgegaan?
Het gebied tussen Maas en Waal werd vanuit drie centra gekerstend, te weten
Utrecht, Maastricht en Keulen. Vooral deze laatste plaats verwierf hier grote invloed.
Een zeer grote rol hierin speelde het al uit de Romeinse tijd stammende Xanten,
afgeleid van Ad Sanctos = bij de heiligen, nl. het grafveld om het graf van St. Viktor
heen. De aan deze heilige Romeinse soldaat toegewijde kerk aldaar neemt al rond
860 een zelfstandige plaats in het aartsbisschop Keulen, waarin het eigen
aartsdiakonaat vormde. Korte tijd later vinden we de (kapittel) kerk van Xanten in het
bezit van grote aantallen goederen en rechten in Tweestromenland, tezamen het
dekenaat Syfflich vormend. Zo is Xanten al in 1117 in het bezit van de kerken van
Dreumel en Niftrik; die van Afferden wordt tussen 1149 en 1158 verworven en die
van Wamel tussen 1188 en 1196, terwijl de kerk van Puiflijk in 1176 in het bezit van
Xanten bevestigd wordt. Ook het tiendrecht in veel dorpen in Tweestromenland was
al vroeg in het bezit van het Kapittel van Xanten. Helaas kunnen we deze feiten niet
verder uitzoeken, omdat het Xantense archief in 1109 in zijn geheel in vlammen is
opgegaan.
Wanneer en door wie de kerk van Wijchen is gesticht is in nevelen gehuld. In geheel
Tweestromenland zijn nagenoeg alle kerken gesticht door de eigen grondheren, die
daarvoor ook de middelen van bestaan aandroegen. In ruil daarvoor kregen ze dan
het recht de pastoor voor te dragen. De bronnen laten ons echter in de steek om
hierover voor wat betreft Wijchen iets meer te kunnen zeggen; alleen in 1242 blijkt dit
recht van voordracht onregelmatig in het bezit te zijn van de heren van Ewijk, waarna
het overgaat naar het Kapittel van Zyfflich. Over de tijd van bouw van de eerste kerk
zijn we ook niet ingelicht, maar daarbij is wel een hulpmiddel. Binnen de muren van
de huidige toren bevindt zich namelijk nog de oorspronkelijke middeleeuwse toren,
die uit de twaalfde eeuw stamt. Deze toren hoorde bij een Romaans kerkje, zoals er
in de tijd in onze streken overal verrezen.
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In het ‘Liber valoris ecclesiarum Coloniensis Dioecesis’, een belastinglijst van het
aartsbisdom Keulen, opgemaakt tussen 1310 en 1316 wordt (de pastoor van)
Wijchen aangeslagen voor drie marken de kapelaan voor vijf mark. In het ‘Liber
procurationum et petitionum’, een lijst van wat elk schrikkeljaar aan Xanten moest
worden betaald, uit de veertiende eeuw, wordt Wijchen vermeld met pastoor en
kapelaan. Het recht om de pastoor te benoemen berust dan bij het Kapittel van
Kranenburg. Dat kwam omdat het Kapittel van Syfflich in 1436 naar Kranenburg was
verplaatst. Dit Kapittel bleef de tienden van Wijchen heffen tot 1798; het
benoemingsrecht werd voor het laatst in 1672 uitgeoefend. !
Eén ding blijft echter in een waas van geheimzinnigheid gehuld: de naam van de
patroonheilige van de Wijchense kerk. Van der Aa noemt de H. Antonius, maar of dat
ook zo is is nog de vraag. In de belangrijkste bron voor deze namen, het
visitatieregister van de aartsdiaken van Xanten van 1505, wordt Wijchen om een ons
onbekende reden niet vermeld, dus ook niet de naam van de patroonheilige van de
kerk.
We gaan nog even terug in de tijd voor een paar wetenswaardige zaken. Zo vestigde
burggraaf Alard van Nijmegen in 1196 op zijn erf midden in de stad, een hospitaal
met commanderij van de ridders van St. Jan (later Malthezer ridders geheten), dat hij
met een deel van zijn erfgoederen begiftigde; daaronder behoorde ook een hofstede
onder Woezik.
In 1384 staken Brabanders de brand in het vrijgoed De Vormer. De eigenaar werd
mee over de Maas gevoerd en daar opgehangen aan een boom. Deze gebeurtenis
was er één in een langdurige machtsstrijd tussen de hertogen van Brabant en Gelre.
Vier jaar later kwamen de Brabanders op 29 juli opnieuw de Maas over, met behulp
van de Fransen, en staken onder andere Wijchen in brand. De Gelderse hertog
Willem ondernam in de vroege morgen van de volgende dag met 500 man vanuit
Nijmegen een tegenaanval bij Niftrik en wist ondanks het kleine aantal manschappen
de Brabanders te verjagen. Als dank liet hij in Niftrik een kapel herbouwen en wijdde
die aan Maria, Johannes de Dopper, St. Viktor en Petrus en Paulus. In de 16 e eeuw
raakte de kapel in verval en werd nooit meer herbouwd.
Ook op de heide tussen Heumen en Wijchen, in het buurtschap Lunen, stond
oudtijds een kapel, die als bedevaartsoord diende. De bediening van deze kapel
stond in 1465 ter begeving van Otto van Merkeren. De penningen uit het offerblok
werden nog in 1795 door de hervormde vrouwe van Schonenburg verdeeld onder de
katholieke armen.
4. Missiegebied.
De Hervorming kon in Wijchen – net al sin de rest van Tweestromenland – pas
tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609 – 1621) effectief worden ingevoerd. Toch
leefden hervormingsgedachten toen al zo’n 50 jaar, ook in Wijchen. Zo vermeldt een
rekening van 1553 / 1554 een lijst van verbeurd verklaarde goederen van de ‘ketter’
Huybrecht Pieterzoon van Wijchen, die als aanhanger van de nieuwe leer ter dood
was gebracht. In het najaar van 1565 en het voorjaar van 1566 werd in Wijchen
vanuit Batenburg de nieuwe leer gepredikt. Klachten bereikten het Spaanse Hof te
Brussel en de landvoogdes sommeerde de vrouw van Batenburg, Petronella van
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Praet van Moerkerken de predikant gevangen te zetten. Echter, de vrije heerlijkheid
Batenburg diende gerespecteerd te worden en de stadhouder van Gelderland
kleedde zijn brief over ketters preken in Nijmegen en Wijchen vanuit Batenburg dan
ook zeer omzichtig in. Petronella antwoordde dat zij in de heerlijkheid Batenburg
‘geene kettersche verdampter secten ende opinien’ zou dulden. Begin augustus
1566 schreef stadhouder Karel van Brimeu aan Willem van Bronckhorst-Batenburg,
zoon van Petronella, dat hem ter ore was gekomen dat de volgende zondag te
Wijchen onder het gebied van Batenburg een predikant zou optreden om het volk tot
ketterij te verleiden. Willem reageerde furieus en ontkende iedere betrokkenheid,
actief en passief. Vreemd is wél, dat Willem later een van de ferventste aanhangers
van de Hervorming blijkt te zijn, en daarvoor ook zijn leven zou geven!
Hoewel in 1582 vanuit Arnhem het bevel kwam de hervormde godsdienst in het
gehele hertogendom in te veren, duurde het zoals gezegd in Tweestromenland nog
wel even voor het ook echt zover was. Pastoor Johannes van Gemert week bij het
begin van het Twaalfjarig Bestand uit naar het Gulikse Mook, om daar pastoor te
worden; 33 jaar later zou hij daar ook overlijden. De plaats van Van Gemert werd in
16121 ingenomen door de eerste predikant te Wijchen, Thomas van Zutphen, Die in
1615 werd opgevolgd door Samuel Velsius. De uitoefening van de katholieke
eredienst werd verboden; echter, eerst Jezuïeten maar korte tijd later Franciscanen
begonnen in Tweestromenland te missioneren. Het is aannemelijk dat de franciscaan
Nicolaas van Rijswijck, die rond 1644 in Appeltern werkzaam was, ook in Wijchen
actief was en wel waarschijnlijk op het kasteel, waarvan de bewoners, de familie Van
Nassau – Grimhuizen, het oude geloof trouw bleef. Van Rijswijck werd waarschijnlijk
opgevolgd door pater Franciscus Nuyts uit Antwerpen, die Wijchen na zes jaar in
1656 verliet. Na Petrus Cuylen uit Bladel, die van 1656 tot 1662 in Wijchen
missioneerden is er een ‘gat’.

Na de inval van de Fransen in 1672 benoemde het Kapittel van Kranenburg een
pastoor, genaamd Schaep, maar deze moest twee jaar later de kerk weer aan de
hervormden teruggeven en terugkeren naar Kranenburg. Hirerna namen de
Franciscanen de bediening weer op zich. Dat gebeurde in een schuurkerk die
gestaan heeft aan de Huttenkamp, de latere Drukkerijstraat. Deze kerk is na 1800
verlaten en later verbouwd tot logement. De bisschop van Roermond die de parochie
Wijchen op 27 april 1703 visiteerde, noteerde ‘ecclesia est horreum’ (de kerk is een
ramp); zij was bovendien zeer arm en bezat enkel een kelk. Ook de aantallen
gelovigen werden genoteerd; 700 katholieken en vier families (totaal 25 personen)
waren hervormd. De pastoor van 1703, pater Hugolinus Duyckers, moest in 1719 de
kerk sluiten en vluchten; kapelaan J. van Gestel nam zolang de bediening waar (in
het geheim) tot Duyckers een jaar later weer kon terugkeren.In 1732 moest de
bediening wederom gestaakt worden, maar met toestemming van de burggraaf van
Nijmegen en de goedkeuring van de bisschop van Roermond werd de seculiere
priester Adrianus Nicolas uit het bisdom ’s-Hertogenbosch belast met de Zielzorg.
Door bemiddeling van invloedrijke personen konden de paters in april 1733
oogluikend hun bediening hervatten, tot de inval van de Fransen in 1794.
Hoe de middeleeuwse kerk er rond 1750 – en stellig nog vijftig jaar later – uitzag,
kunnen we reconstrueren aan de hand van een 18e- eeuwse tekening, aanwezig in
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de verzameling van de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie. (Top. Nr.
486, zie afbeelding). De kerk had een driebeukig, laat gotisch (15e eeuws) pseudo –
verhoging, bovenbouw uit 1853. Plattegrond, doorsnee A – B over het torenlichaam,
ziende in oostelijke richting en doorsnede over de linker zijbeuk met aanzicht van de
oostmuur van de toren onder het dak van de zijbeuk, gezien in westelijke richting.
basilicaal schip van vier traveeën en een meerhoekig gesloten koor; in elk geval aan
de zuidzijde was daar een kapel of sacristie tegen aan gebouwd. De zijbeuk aan de
noordzijde was voorzien van een toegangsportaal met een eigen topgevel. De toren
was van veel ouder datum; het nog in de onderbouw aanwezige tufsteen wijst op de
twaalfde eeuw. Op de tekening ziet men vier geleidingen: een hoge plint waarin
merkwaardigerwijs de west – ingang ontbreekt, een geleding met twee Romaanse
spaarvelden, een derde geleding met drie spaarvelden, een vierde geleding met de
galmgaten en een ingesnoerde spits als bekroning. Alles wijst erop, dat we hier met
een zeer oude kerk te doen hebben. Het terrein tussen de toren en de pastorie
(Kerkplein en pastorietuin) kan nog interessante fundamentresten in zich bergen en
verdient dan ook bijzondere aandacht. Nog één detail is interessant. In de
driehoekige tympaanveld boven de huidige ingang is een halfrond venstertje te zien.
Dit is het restant van een vensteropening in het tufstenen muurwerk. In de
tegenoverliggende torenmuur is deze boogopening nog volledig aanwezig. De
oorspronkelijke functie van deze opening moet die van galmgat zijn geweest in een
periode dat tussen toren en koor nog een laag, eenbeukig schip stond. Bij de
vergroting tot pseudo – basiliek moest de toren worden verhoogd en kwamen de
openingen onder het dak van het verhoogde schip te liggen. Waarschijnlijk diende de
oostelijke opening toen als kruipgat naar de zolder.
5. De ‘nieuwe’ parochie.
Nadat de Fransen in de herfst van 1794 Maas en Waal hadden bezet, bleven de
katholieken nog een tijdje gebruik maken van de schuurkerk aan de Huttenkamp. In
1800 werd de oude parochiekerk wettig genaast en na enig herstel voor de
katholieke eredienst in gebruik genomen, evenals de pastorie ten oosten van het
koor. De Domeinen kochten in 1823 de onderhoudsplicht af voor 2400,- en een
inschrijving op het Grootboek de Nationale Schuld van 4000,-. Met dit geld konden
nog enkele ver beteringen worden aangebracht.
In 1852 werd pater Petrus de Keyser tot pastoor van Wijchen benoemd. Zijn opdracht
was het bouwen van een nieuwe, grotere kerk. G. Gradussen uit Winssen, die naast
orgelmaker tevens bouwopzichter was, had al in 1850 een ontwerp gemaakt en
ontwierp nu een nieuwe tekening met bestek en begroting voor een kerk met ruim
600 zitplaatsen. Voor het ontwerp, het toezicht en het maken van het uitsnijwerk voor
het altaar toucheerde Gradussen zelf ƒ 894.-. De kerk werd in 1853 – 1854 door
aannemer Lucassen uit Lent voor ƒ 23.600.- gebouwd op het kerkhofterrein ten
zuiden van de oude kerk. Zij werd op 2 oktober 1854 door de pasgewijde
hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. J. P. Deppen, ingewijd, waarbij zij als
patroon de H. Antonius Abt kreeg. Gradussen ontwierp ook een pastorie en bouwde
een orgel.
Gradussen had een driebeukige neoclassicistische hallekerk ontworpen, haaks
staande op de oude kerk, maar met behoud van de middeleeuwse toren, die wél
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werd ‘ingekapseld’. De eikenhouten spits van de middeleeuwse kerk werd geheel
gedemonteerd en vervolgens herplaatst op de verhoogde toren. Het exterieur van de
kerk wordt gekenmerkt door een grote soberheid. Alleen aan de ingangspartij is iets
meer detaillering toegepast. Het zeer brede driebeukige schip wordt gedekt door een
massaal werkende kap die doorloopt boven de koorpartij. Dit koor, dat in verband
met het hoge altaar geen venster (meer) heeft, wordt geflankeerd door haaks op de
koortravee geplaatste transeptachtige aanbouwsels uit 1936, ontworpen en
uitgevoerd door architect H. van de Leur. In de toren hangen twee klokken, waarvan
er één in 1611 door Jan en Pieter van Trier is gegoten en een klok uit 1822 die in
1922 is omgegoten.
Inwendig draagt de kerk nog een neoclassicistisch karakter voor wat betreft de
ruimteverdeling en detaillering van het driebeukige schip en koor. Oorspronkelijk
waren de zijbeuken aan de zuidzijde (naast de koorpartij) recht gesloten. Tegen de
sluitwanden stonden de zijaltaren. De beide aanbouwsels naast het koor hebben het
beeld van het diepe koor aanmerkelijk gewijzigd. Het middenschip telt vijf traveeën
en is overdekt met een getuct rondbogig tonggewelf dat door geprofileerde
gordelboogbanden optisch wordt gescandeerd. Tussen schip en zijbeuken staan
forse, op een hoog voetstuk geplaatste Ionische zuilen die een architraaf met
hoofdgestel dragen. De zuilenindeling wordt in de vorm van vlakke pilasters met
gelijkvormige basementen en kapitelen herhaald tegen de zijbeukwanden. Boven de
Ionische voluutkapitelen is alleen het architraafmotief toegepast met een smalle lijst
waarop het smallere tonggewelf van de zijbeuken zijn basis vindt. De schipruimte
heeft een halle-achtige vorm en wordt alleen verlicht door de spitsboogvensters in de
zijbeuk.
De Wijchense kerk bezit nog een opvallend gave inventaris, bewaard in een gebouw
dat ondanks geringe wijzigingen een uitstekend beeld geeft van een laat
neoclassicistisch interieur, waarin op bescheiden wijze neogotische vormen zijn
toegepast. De kerk bezit naast grotere meubels als het hoogaltaar, het orgel en de
preekstoel, alle uit de jaren 1860 – 1870 en 1889, een reeks heiligenbeelden van
uitzonderlijke kwaliteit. Over de datering van deze groep lopen de meningen uiteen,
2e helft 18e of begin 19e eeuw. Op het gebied van het kerkelijk zilver zijn meesters als
de Boxmeerse zilversmeden Rhabanus Raab, Christiaan Rijke en de Graafse
meeste Petrus van der Sanden als 18e –eeuwers vertegenwoordigd, H. Esser en
A. H. Rijke met midden 19e –eeuws werk.
De pastorie dateert uit 1855 en werd eveneens ontworpen door G. Gradussen, die
ook toezicht hield op de bouw. De voorgevel vertoont grote overeenkomst met de
ingangspartij van de kerk. In de westelijke zijgevel is de ‘eerste steen’ opgenomen
met de datum: 181/6 55. Het oude dorpskerkhof dat om de middeleeuwse kerk lag,
moest in 1853 in verband met de nieuwbouw van de kerk worden ontruimd. Op een
terrein ten westen van de kerk werd een nieuwe katholieke begraafplaats aangelegd,
waarheen een aantal graven met monument werden overgebracht. Aan de Nieuwe
Weg werd rond 1863 een klein algemene begraafplaats aangelegd, voorzien van een
lijkenhuisje.
Met de groei van het dorp Wijchen, groeide ook de behoefte aan meer kerkruimten,.
Als eerste kreeg de buurtschap Woezik in 1939 een aan de H. Paschalis Baylon
toegewijde kerk, die in 1956 werd verbouwd. In het dorp zélf werd in de voormalige
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kousenfabriek aan de Kasteellaan (nu overdekt zwembad) in 1958 een noodkerk
gevestigd, bestemd voor de één jaar later gestichte parochie van de H. Everardus.
Op 7 november 1963 werd op een terrein bij de kruising Ringlaan – Acaciastraat de
eerste paal geslagen voor de nieuwe kerk, die op 23 augustus 1965 werd
ingezegend. Hierna werden geen nieuwe parochies meer gesticht; in de nieuwe
wijken kwamen wél ‘missieposten’ zoals het kerkelijke centrum ’t Achterom in de wijk
Achterlo.
In 1854 werd het bezit van notaris Van Roggen geveild, waartoe ook het landgoed
De Tienakker behoorde. Dit werd gekocht door enen Anna Cornelia Dierckx uit
Rotterdam. Dit was de ‘wereldse’ naam van mére Lucia van de H. Theresia,
stichteres van de Congregatie van Zusters Franciscanessen van Bennebroek. Op 11
juni 1855 vestigde mére Lucia zich met drie medezusters uit het St. Luciagesticht te
Rotterdam in Wijchen, om zich te wijden aan uitgebreid lager onderwijs voor meisjes,
maar zich na 1870 alleen bepaalden tot het houden van een bewaarschool en het
opnemen van kostjuffrouwen. In die tijd kreeg de Wijchense jeugd les in de openbare
school aan de Markt. Jongens en meisjes zaten in een klas, maar waren strikt
gescheiden. In 1896 kwam daarin verandering toen Emerentia (Wieske) Van de Valk
met een hulpje een katechismusschooltje ter voorbereiding op de eerste communie
opende, waar meisjes ook leerde breien. Met financiële steun van het Rijk heropende
de Zusters in 1898 hun meisjesschool.
In 1890 werd door de Franciscanen aan de weg van Nijmegen naar Grave een
klooster gesticht, dat de naam kreeg van Alverna. Alverna of La Verna is de naam
van een berg bij Arrezzo in Italië. St. Franciscus verkreeg deze berg van de graaf
Orlando en ontving er in 1224 de H. Wondtekenen. Rond dit klooster groeide een
nieuwe kern onder dezelfde naam.
Twee belangrijke gebeurtenissen uit het kerkelijke leven in Wijchen verdienen het om
apart vermeld re worden. Dat zijn de zouaven en de processie naar Kevelaer.
Paus Pius IX richtte een korps op van Franse en Belgische en spoedig ook andere
vrijwilligers, bedoeld om de Pauselijke Staat te verdedigen. Uit Wijchen namen als
zouaaf dienst Bart Kersten (die in Rome aan de cholera of typhus zou sterven), Piet
Kersten, Adriaan Scholten, Martien van Stippent, Gerard Janssen, J. van Lokven,
Willem Meeuwissen, Jan Thijssen, Jan van Wees, Jan Peters en Herman Janssen.
Een aantal van hen vocht mee in 1867 in de Slag bij Mentana. Na de val van Rome
drie jaar later werden de zouaven als militaire organisatie ontbonden. Een
hoogtepunt in het kerkelijke leven vormde elk jaar de processie naar O. L. Vrouw van
Kevelaer. Bij terugkomst in Wijchen werd een lichtprocessie gehouden, wat een
machtig gezicht in het schaars verlichte dorp opleverde.Heel Wijchen liep daarvoor
uit. In de kerk werd deze processie afgesloten met een plechtige Maria – lof.
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Pastoors
- 1242

‘Wilhelmus qui nunc dicte ecclesie pastor’, genoemd in akte van 1242.

- 1247

Op 31 oktober van dit jaar is de kerk vacant en wordt er als pastoor
voorgedragen

- 1291

Hendrcus (de Wigen) als plebanus genoemd.

- 1353

de ‘plebano in Wijghene’ moet naar Xanten komen.

1464 - ?

Adam; wordt 30 juni 1464 op voordracht van het Kapittel van
Kranenburg aangesteld.

- 1494

Mr.Joan Hyllepoet, officiaal en kanunnik van O. L. Vrouw ter Trappen
te Keulen, is in dit jaar pastoor, maar liet de bediening aan een ander
over.

- 1563

Goswinus Pies

1608

Joannes van Gemert, moest bij het ingaan van het Twaalfjarig
Bestand de wijk nemen naar Mook en overleed daar 33 jaar later.

1635 -

mogelijk paters Jezuieten als missionaris werkzaam.

1644 -

Nicolaas van Rijswijck, franciscaan in Appeltern en omgeving
werzaam, waarschijnlijk ook in Wijchen.

1650 - 1656

Franciscus Nuyts ofm. uit Antwerpen, deed in 1656 afstand en werd
concionator te Antwerpen, vicarius te Mechelen en Brussel,
concionator in verschillende steden in Belgie,1672 pater van
Clarissen te Mechelen en 1678 te Hoogstraten.

1658 - 1662

Petrus Cuylen ofm., kwam van Dungen en vertrok naar Venray waar
hij vicarius werd,een jaar later gardiaan te Dienst 1666 vicarius in
Leuven, 1672 gardiaan te Mechelen. 1675 novicemeester te
Boetendael bij Brussel en stierf 1677 als gardiaan te Slavante bij –
Maastricht.

1662 - 1672

?????

1672 - 1674

…Schaep uit Kranenburg. Werd door het Kapittel aldaar na de inval
van de Fransen als seculier priester benoemd. Noteerde in het
kerkregister ‘ultimo Juli 1672 occupavimus ecclesiam’. Na het
vertrek van de Fransen werd de Kerk weer door de hervormden in
bezit genomen en moest Schaep naar Kranenburg terugkeren.

1675 - 1689

Michael Copen (Coppenius) ofm. Stierf tijdens de rode loop op 7
oktober1689 als slachtoffer van zijn bediening en werd te Megen
begraven.
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1689 - 1696

Aegidius Hujoel, overleed 17 januari 1696.

1697 - 1728

Hugolinus Duyckers, overleden 27 februari 1728.

1728 - 1758

Hendricus van den Braek, overleden 16 oktober 1758. Werd in 1720
assistent te Wijchen en volgde 5 maart 1728 de overleden pastoor op.

1759 - 1759

Laurentius Nicolai, benoemd 19 mei, overleden 15 oktober 1759.

1759 - 1791

Rudolphus Mulder, benoemd 3 november 1759, overleden 9 februari
was tevoren pastoor te Appeltern.

1791 – 1815

Johannes Princen, benoemd 22 maart 1791, deed 3 januari 1815
afstand en stierf 5 januari 1816 te Wijchen.

1815 – 1841

Henr. Christ. Rijke, benoemd 6 januari 1815, overleden 7 maart
1841.

1841 – 1841

Lucas Josephus Straman, benoemd 16 maart, vertrokken 13
september 1841.Overleden in Den Haag 1875.

1841 - 1842

Cornelis van der Locht, benoemd 13 september 1841,vertrok 25
juni 1842 als pastoor naar Hernen, waar hij tevoren ook als zodanig
werkzaam was.

1842 – 1843

Theodorus Henricus Deerman, benoemd 25 juni 1842, 19 november
1843 verplaatst naar Weert.

1843 - 1852

Antonius Loonen, benoemd 19 november 1843, deed afstand 16
maart 1852 en overleed 25 januari 1857 te Megen.

1852 – 1863

Petrus de Keijser, benoemd 16 maart 1852, overleden 10 oktober
1863 op reis naar Amsterdam.

1863 – 1889

Joannes van Lieshout, benoemd 28 juni 1863, overleden 15 juni
1889.

1889 – 1892

Joannes Mattheus (Antonius) Eycken, benoemd 1 juli 1889,
vertrok 10 juni 1892 naar Woerden.

1892 – 1901

Cornelius Johannes (Bernardus) van Zuylen, benoemd 10 juni
1892, overleden 30 oktober 1901.

1901 – 1925

Alexander Guillaume (Andianus) Lambert, benoemd 3 november
1901, eervol ontslag 22 september 1925. Overleden 24 februari
1931 te Megen.

1925 – 1929

August Maria (Lambertus) Ellerbeek, benoemd 22 september 1925,
vertrok 18 april 1926 naar Bolsward.
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1929 – 1934

Alfons Jacobus Maria (Justinanus) van der Donk, benoemd 18 april
1929, vertrok 27 april 1934 naar Rotterdam.

1934 – 1936

Casper Josephus (Gervasius) Notmeyer, benoem 27 april 1934,
ontslag 4 december 1936, vertrok naar het klooster in Bleijerheide
waar hij overleed.

1936 – 1946

Alardus Gerardus (Alardus) van den Berg, benoemd 4 december
1936. Heeft tweemaal gevangen gezeten, te Arnhem en St.
Michielsgestel.

1946 – 1954

Theodorus Binnendijk, benoemd 21 oktober 1946, overleden 9
april 1954.

1954 – 1961

Remedius Deken, benoemd 3 mei 1954, vertrok 12 augustus 1961
als pastoor naar Amsterdam.

1961 – 1964

Pater Blom, benoemd 15 augustus 1961, vertrok 10 augustus 1964
naar Berghem.

1964 – 1985

P. Antigonus (Peter) Janssen, benoemd 15 augustus 1964, officieel
ontslag 1 maart, vertrek 8 oktober 1985.
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De ORDENING van de archieven
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I. Algemeen.
Achter in het najaar van 1987 ontving ik van het kerkbestuur van de parochie van het
H. Antonius Abt te Wijchen het verzoek, om de archieven van de parochie te
ordenen. Het zou nog tot het najaar van 1988 duren voor hiermee een begin kon
worden gemaakt. In die tussentijd hadden twee vrijwilligsters, de dames Sengers en
Bakx, de ordners, omslagen, pakken, portefeuilles en enveloppen een beetje
gesorteerd, terwijl de zomer tevens benut was om enkele ontbrekende zaken opte
sporen en aan de archieven toe te voegen. Gedurende het najaar verhuisden de
archieven in een viertal reizen naar Venlo, waar in de wintermaanden een eerste
beschrijving van het archief plaatsvond in de volgorde zoals deze werd aangetroffen.
Deze beschrijving op fiches was in april 1989 gereed.
Alvorens aan de definitieve ordening te beginnen, werd aan het bestuur van de
parochie De Hoeksteen, waaronder de voormalige Antoniusparochie inmiddels viel,
toestemming tot het vernietigen van een aantal voor de archieven en de
geschiedenis onbelangrijke stukken. Nadat deze toestemming was verkregen, werd
in de zomer begonnen met de definitieve ordening. Nadat deze was voltooid,
maakten de inmiddels in omslagen, dozen en portefeuilles verpakte archieven de
omgekeerde reis terug naar de pastorie aan de Oosterweg te Wijchen. Hierna volgde
het schrijven van een beknopte geschiedenis van het dorp en de parochie van de H.
Antonius Abt en het maken van twee nadere toegangen op de inventaris. Tenslotte
werd het geheel uitgetypt, wat duurde tot het vroege voorjaar van 1990.
II. De archieven.
De toestand waarin de archieven werden aangetroffen was kenmerkend voor
parochie-archieven: ordners, mappen, enveloppen, registers, rollen, zakken, en veel
losse papieren. Van diverse zijden werd nog wat materiaal aangedragen, om de
archieven zoveel als mogelijk was te completeren. Toch moet gesteld worden dat de
archieven verre van compleet zijn. Zo ontbreken van vòòr 1794 nagenoeg alle
archivalia. Enerzijds is dit natuurlijk te wijten aan de lange “ondergrondse” periode
van de parochie, anderzijds aan de wetgeving in de Franse Tijd. Van de vele
kerkelijke verenigingen en instellingen ontbreken een groot aantal archivalia. Deze
zullen in particuliere hand geraakt zijn (bij de secretarissen doorgaans) en bij de
secularisatie van de maatschappij en het afkalven van de kerkelijke betrokkenheid
halverwege de jaren zestig van deze eeuw verloren zijn gegaan. Mogelijk zullen
hiervan nog wat archivalia tevoorschijn kunnen komen bij deze of gene, maar de
inventarisatie kon daarop niet tot St. Juttemis blijven wachten. Het is niet uitgesloten
dat ook elders nog materiaal uit, van en over Wijchen aanwezig is, dat eigenlijk in de
parochiële archieven thuishoort. Ik denk daarbij aan het Rijksarchief in Gelderland,
Het Gemeentearchief in Nijmegen en Wijchen en het Archief van de paters
Franciscanen te Weert.
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III. Verantwoording.
Op grond van de organisatie van een parochie, is gekozen voor een indeling van het
materiaal in een aantal archieven, te weten dat van het Kerk- tevens Schoolbestuur,
dat van de pastoors als zielzorger, die van de kerkelijke vereniging en een in dit
geval specifiek archief van het “Huis” van de paters Franciscanen. Binnen deze
archieven is zoveel als mogelijk was een indeling gemaakt in “organisatie” en “taken”.
Bij de ordening zijn een aantal archivalia aangetroffen, die algemeen als
vernietigbaar worden aangemerkt. Hierbij moet gedacht worden aan kladjes,
dubbelen, kas- en girobescheiden, aanslagbiljetten, statistieken, verzekeringsstukken
etc. Deze zijn na verkregen toestemming afgevoerd naar de Rijks Vernietigings
Centrale in Apeldoorn en daar vernietigd. Een lijst van deze bescheiden is onder
inventarisnummer 599 opgenomen.
Om het gebruik van de inventaris – vooral voor niet-archief mensen – te
vergemakkelijken, zijn twee indices gemaakt, nl. op namen en trefwoorden. Hiermee
moet het ook voor een leek op archiefgebied mogelijk zijn in de inventaris, en
daarmee in het archief, stukken te vinden.
IV. Slot.
Aan het einde van de inventarisatie van de archieven van de parochie van de H.
Antonius Abt te Wijchen wil ik pastoor F. Verheyen en het Kerkbestuur danken voor
het in mij gestelde vertrouwen, dat ik hoop niet te hebben beschaamd. Zij hebben
wat lang moeten wachten op het uiteindelijke resultaat, maar een oud Maas en Waal
gezegde luidt:”Wat langzaam komt, is goed”. Ik hoop dat het ook opgaat voor deze
inventaris. Moge deze inventaris een veel gebruikt hulpmiddel worden bij de studie
naar de geschiedenis van de parochie van de H. Antonius Abt te Wijchen.
Venlo, februari 1990
M.J.J. Bergevoet.
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Hoofdstuk 1: Ontstaan en ontwikkeling

1

Brief van de bisschop van Roermond over de status van de pastoor.
17 juli 1794; 1 stuk

2

Kaarten en correspondentie over de grenzen van de parochie.
1937-1973; 1 omslag

3

Notities over de geschiedenis van de parochie.
NB: Tevens een notitie over de geschiedenis van de gemeente Wijchen.
1891-1979; 1 omslag

4-8

Liber memorialis, parochiekronieken.1889-1971; 5 delen.
4. 1889; 1 deel. NB: Inliggende betalingsbewijzen.
5. 1890 – ca 1940; 1 deel. NB: Fundaties.
6. 1908 – 1956; 1 deel
7. 1957 – 1967; 1 deel
8. 1967 – 1971; 1 deel
NB: In nr. 5 ook klad-inschrijvingen van dopen 1856-1889, huwelijken 1856-1865,
fundatiestichtingen, etc.

9

Stukken betreffende het parochieblad De Klepel.
NB: Dit was oorspronkelijk het blad van de H. Everardusparochie.
1971 – 1977; 1 omslag

10

Stukken betreffende het rectoraat Woezik (H. Paschalis Baylon).
1932 – 1933; 1 omslag

11

Kaart met de grens van de H. Everardusparochie Wijchen Noord.
1966 – 1969; 1 omslag

12

Stukken betreffende de oprichting van de parochie Wijchen-Noord.
1966 – 1969; 1 omslag

Hoofdstuk 2: Instellingen en organen
A.

Kerkbestuur

13

Reglement voor het kerkbestuur.
5 januari 1802; 1 stuk

14

Algemene reglementen voor de kerkbesturen.
NB: Zie voor het invoeren van het reglement van 1845 inv.nr. 18.
1859, 1967 – 1979; 1 omslag
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15

Het Kerkbestuur in dienst van de opbouw van de Kerk, toespraak van Mgr.
J.Bluyssen.
1974; 1 brochure

16

Correspondentie betreffende benoemingen van leden van het kerkbestuur.
NB: Met lijst van kerkmeesters.
1854 – 1984; 1 omslag

17

Brief van kerkmeester T.J.H.L. Voss aan de pastoor, dat hij kennis wil nemen van de
kerkelijke zaken.
21 februari 1847; 1 stuk

18-25

Notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur.
NB: In inv.nr.18 ook aantekeningen van de deken over de invoering van het
reglement van 1845 (zie inv.nr.14.
1847 – 1975; 8 delen
18. 1847-1869; 1 deel
19. 1869-1889; 1 deel
20. 1889-1924; 1 deel
21. 1924-1933; 1 deel

22. 1933-1946; 1 deel
23. 1946-1954; 1 deel
24. 1954-1964; 1 deel
25. 1964-1975; 1 deel

26-28

Agenda’s, bijlagen en notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur.
1973-1985; 3 omslagen.
NB: Hierin ook stukken over gecombineerde vergaderingen met het kerkbestuur van
de H. Everardusparochie.
26. 1973-1978; 1 omslag
27. 1979-1981; 1 omslag
28. 1982-1985; 1 omslag

29-30

Bisschoppelijke machtigingen en brieven.
NB: In inv.nr.29 een chronologische en alfabetische index. In inv.nr.30 een
alfabetische ordening.
1846-1969; 1 deel en 1 omslag
29. 1846-1938; 1 deel
30. 1938-1969; 1 omslag

31-34

Correspondentie van het kerkbestuur.
1953-1972; 4 omslagen
31. 1953-1972; 1 omslag
32. 1955-1956; 1 omslag
33. 1958-1960; 1 omslag

B

35

34. 1964-1966; 1 omslag
NB: In inv.nr.34 reglement begraafplaatsen
op het kerkhof. 1964

Parochieraad; opgericht 26 augustus 1968

Stukken betreffende reglement van de parochieraad.
1970, aug.-okt.; 1 omslag
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36-37

Agenda’s, bijlagen en notulen van de vergaderingen van de parochieraad.
(1967)1968-1977; 2 omslagen
36. (1967)1968-1974; 1 omslag
37. 1975-1977; 1 omslag

C.

Personeel

38

Nota Rechtspositie en pastoraat.
1981, januari; 1 deel

39

Stukken betreffende parochiegeestelijken
1954-1985; 1 omslag

40

Stukken betreffende diaken broeder A.G. Roes.
1973-1977; 1 omslag

41

Stukken betreffende de benoeming van J. Verbruggen, pastoraal werker.
1981-1983; 1 omslag

42

Stukken betreffende de koster.
1945-1973; 1 omslag

43

Stukken betreffende de organist.
1944-1957; 1 omslag

Hoofdstuk 3: Bezittingen
A.

Algemeen

44-46

Stukken betreffende de bezittingen en inkomsten van de kerk van Wijchen in het
algemeen.
1804, 1808, 1856-1978; 2 omslagen en 1 deel
44. 1804, 1808, 1856-1940; 1 omslag
45. 1940; 1 deel
46. 1944-1978; 1 omslag

47

Stukken betreffende monumenten en kerkelijk kunstbezit.
1963-1982; 1 omslag

B.

Aankoop, verkoop en ruiling

48

Aanwijzingen over de manier van handelen bij aan- en verkoop van goederen door
het kerkbestuur.
1822, 1825; 2 stukken

49

Stukken betreffende de overdracht van de kerk, het parochiehuis en toebehoren.
1819, 1830; 1 omslag
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50

Akte van verkoop door mevrouw A.M. Teunissen - van Wezel aan het kerkbestuur
van ene huis met erf en tuin, gelegen achter de kerk te Wijchen, kad. sectie H,
nrs.383-384.
NB: Met retro-actum van 10 februari 1835. Later ingericht als kerkhof.
1850, 6 maart; 2 stukken

51

Onderhandse akte van verkoop door W. Geurts aan het kerkbestuur van een perceel
bouwland, kad. sectie H. nr.657 (met bijlagen).
1850, 7 december; 3 stukken

52

Akte van verkoop door het echtpaar G. Gielbers en E. Aalbers aan het kerkbestuur
van het eigendom van:
- een huis met erf en tuin in het Passerot, kad. sectie G nrs.377-379.
- een kamp weiland, de Giesenkamp, gelegen bij de Wezelschendijk, kad.
sectie A nr.78.
- een perceel bouwland, den Heuvel, kad. sectie G. nr.599.
- het recht van erfpacht van een percel bouw- en weiland, eigendom van de
gemeente Wijchen, kad. sectie G nrs.354, 359 en 591.
NB: Met bijlagen. Zie ook inv.nr.118.
1853, 5 oktober; 3 stukken

53

Onderhandse akte van overdracht door F. Roelofs van het door zijn oom, A.
Roelofs, gelegateerde perceel bouwland, gelegen op het Uilenboomsche Veld, kad.
sectie B nr.547, aan het kerkbestuur. NB: Met retro-acta.
1868, 25 augustus; 3 stukken

54

Voorlopige akte van verkoop door het kerkbestuur aan de Nederlandsche ZuidOoster Spoorweg-Maatschappij van een perceel grond, kad. sectie B nr.237. NB:
Met bijlagen.
1880, 4 februari; 1 omslag

55

Akte van verkoop door notaris A.F.H. Hookers aan het kerkbestuur van een perceel
bouwland, kad. sectie H nr.380.
NB Met bijlagen. Het betreft de latere moestuin van de pastorie. Tevens werd aan
het R.K. Armbestuur verkocht een huis met erf en tuin, kad. sectie H nrs.381-382.
1880, 11 augustus; 1 omslag

57

Akte van verkoop door J. van Bruggen aan het kerkbestuur van een huis met erf en
bouwland, kad. sectie H nrs.658-659.
NB: Later gedeeltelijk kerkhof en speelplaats van de Mariaschool.
1891, 29 januari; 1 stuk

57a

Akte van legatering door H. van Mill aan het kerkbestuur van de helft van een
perceel weiland De Koekamp te Huisseling gelegen, kad. sectie A nr.520.
1899, 6 maart; 1 stuk

57b

Onderhandse akte van verkoop door het kerkbestuur aan het Rijk van een perceel
weiland De Koekamp, te Huisseling gelegen.
NB. Met retro-acta. Verkoop vanwege de verlegging van de Maas-bedding.
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58

Overeenkomst, waarbij de gemeente Wijchen afstaat aan het kerkbestuur de toren
met twee luidklokken en het uurwerk. NB: Met bijlagen.
1901, 18 november; 1 omslag

59

Voorlopige aangifte van verkoping door het kerkbestuur van een paar percelen hout
en een huis en schuur (voor afbraak), gelegen aan het Meer in het Laantje.
NB: Tevens verpachting van landerijen (zie inv.nr.123).
1904, 17 november; 1 stuk

60

Akte van verkoop door W. en J. van Thiel aan het kerkbestuur van twee percelen
land gelegen te Lunen, kad. sectie E nrs.154-155.
1909, 5 juli; 1 stuk

61

Akte van verkoop door de erfgenamen Toonen Dekkers aan het kerkbestuur van
een huis met een schuur, erf en land, gelegen te Wijchen, kad. sectie H nrs.649 en
1836.
NB: Met retro-actum. het huis is later gebruikt als onderwijzerswoning aan de
schoolstraat en het land lag aan het Laantje.
1912, 12 september; 2 stukken.

62

Akte van verkoop door het R.K. Armbestuur aan het kerkbestuur van een deel van
een perceel grond, gelegen achter de pastorietuin, kad. sectie H nr.1706.
1920, 1 juni; 1 stuk.

62a

Akte van verkoop door W.J. Bodenstaff aan het kerkbestuur van een concertzaal
met erf c.a., kad. sectie H nrs.2073-2074.
1 juni 1902; 1 stuk.
NB. Het betreft het patronaatsgebouw.

63

Akte van verkoop door het St. Luciagesticht te Rotterdam van een gedeelte van een
perceel grond, kad. sectie H nr.1906 aan het kerkbestuur.
30 december 1920; 1 stuk.
NB. Hierop was de Mariaschool gebouwd.

64

Verzoek van het kerkbestuur aan de bisschop om een strookje grond, kad. sectie A
nr.78 te mogen verkopen aan het Polderdistrict Rijk van Nijmegen, ter verbreding
van de Woeziksche Leigraaf.
20 juli 1948; 1 stuk.
NB. Met approbatie dd. 24 juli 1948.

65

Stukken betreffende de aankoop van de grond waarop de blokhut van de
Verkenners is gebouwd (kad. sectie H nrs.962 en 2846).
1949-1959; 1 omslag

65a

Akte van verkoop door de erfgenamen De Kleyn aan het kerkbestuur van 1/3 deel
van de uitweg van de Wezelschedijk naar de Giesenkamp, kad. sectie A nr.111.
4 mei 1950; 1 stuk.

65b

Stukken betreffende de verkoop door het kerkbestuur aan het St. Luciagesticht te
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Rotterdam van percelen land, kad. sectie H nrs.1906 en 2265, ten behoeve van de
bouw van de kleuterschool.
nov.-dec. 1961; 2 stukken.
65c

Stukken betreffende de verkoop door het kerkbestuur aan de gemeente Wijchen van
een deel van een perceel grond, kad. sectie H nr.2255 ter verbetering van de
Elckerlycweg.
1960-1961; 1 omslag.

66

Akte van verkoop door de gemeente Wijchen aan het kerkbestuur van een perceel
grond gelegen bij de Oosterweg, kad. sectie I nr.453.
18 augustus 1966; 1 stuk
NB. Ten behoeve van de bouw van een gymnastieklokaal bij de Meisjesschool.

67

Stukken betreffende de verkoop door het kerkbestuur aan de gemeente Wijchen van
een perceel grond gelegen aan de markt, kad. sectie H nr.2225 (nieuw nummer
4352).
1969-1985; 1 omslag.
NB. Betreft het terrein van het oude Parochiehuis.

68

Stukken betreffende de verkoop door het kerkbestuur aan de gemeente Wijchen van
een perceel grond gelegen aan de Leurseweg, kad. sectie H nr.576.
maart-nov. 1971; 1 omslag

69

Stukken betreffende de verkoop door het kerkbestuur aan de gemeente Wijchen van
een perceel grond, gelegen aan de Elckerlycweg, kad. sectie H nr.3561.
1971-1973; 1 omslag

70

Stukken betreffende de verkoop door het kerkbestuur aan M.J.H. van Soest van een
deel van een perceel grond, gelegen aan de Markt, kad. sectie H nr.2225.
juni-sept. 1976; 1 omslag.

71

Akte van ruiling tussen de gemeente Wijchen en het kerkbestuur, waarbij de
gemeente ontvangt een perceel weiland, kad. sectie F nr.215, en het kerkbestuur een
perceel bouwterrein, gelegen op de Homberg, kad. sectie L nr.585 (met bijlagen).
8 februari 1978; 1 omslag.

C.

Bouw en inrichting

72-86

In de parochie H. Antonius Abt.

72 Stukken betreffende de bouw van de kerk. NB. Inclusief de geschiedenis
1846-1855; 1 omslag.
73 Stukken betreffende de bouw van de pastorie. NB. Het bestek.
1853-1856; 1 omslag.
74 Stukken betreffende de aanleg van het kerkhof.
1849-1851; 1 omslag
75 Stukken betreffende de uitbreiding van het kerkhof.
juni-sept. 1977; 1 omslag
76 Stukken betreffende de bouw van het patronaat.
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1920; 1 omslag.
77 Stukken betreffende de bouw van het Klooster en Liefdesgesticht.
1857-1858; 1 omslag
78 Stukken betreffende de stichting van de ULOschool bij de Tienakker.
1946-1947; 1 omslag.
79 Stukken betreffende de bouw van een ULOschool aan de Konijnsweg - hoek
Lijsterbesstraat.
1954-1957; 1 omslag.
80 Stukken betreffende de bouw en uitbreiding van de Meisjesschool aan de
Oosterweg.
1956-1965; 1 omslag.
81 Ontwerpen voor de Mariaschool op de Tienakker.
1922; 1 omslag
82 Schets van een 3-4 klassige kleuterschool aan de Mariaschool.
z.d.; 1 stuk.
83 Bouwplan voor een drieklassige kleuterschool naast klooster De Tienakker, kad.
sectie H nrs.1906 en 2265.
15 februari 1960; 1 stuk.
84 Tekening van de St. Franciscusschool.
z.d.; 1 stuk.
85 Stukken betreffende de bouw van een onderwijzerswoning aan de
Touwslagersbaan, kad. sectie H nr.1836.
1927; 1 omslag.
86 Stukken betreffende de bouw van vier woningen ten behoeve van het onderwijzend
personeel.
maart-mei 1948; 2 stukken.
87-91 In andere parochies
87 Stukken betreffende de bouw van de H. paschalis Baylon-kerk te Woezik.
1931-1948; 1 omslag
88 Stukken betreffende de bouw van een lagere school met onderwijzerswoning in
Woezik.
1930-1931; 1 omslag.
89 Stukken betreffende de bouw van een pastoraal centrum annex wijkgebouw in
Achterlo.
1974-1978; 2 omslagen
89a ???????????????? aanwezig ??????????????
90 Stukken betreffende de bouw van een twaalfklassige kleuter- en lagere school aan
de Startvenseweg – hoek Roerdompstraat.
1968-1970; 1 omslag.
91 Brief van het bisdom betreffende een kerkruimte in Wijchen-Zuid.
28 mei 1979; 1 stuk.

D.

Beheer

92-99

Stukken betreffende de kerk.
92 Stukken betreffende schilderwerk aan de kerk en de pastorie.
1853, 1864-1865; 1 omslag.
93-96 Stukken betreffende herstellingen, verbouwingen, verbeteringen, onderhoud en
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andere werken aan en in de kerk.
1922-1982; 4 omslagen
93 1922-1938; 1 omslag
94 1945-1958; 1 omslag
95 1959-1972; 1 omslag
96 1973-1982; 1 omslag
97 Stukken betreffende (wijzigingen aan) het kerkplein.
1958-1973; 1 omslag
98 Stukken betreffende de klokken en het torenuurwerk.
1823, 1894, 1944-1973; 1 omslag
99 Stuken betreffende het orgel.
1882-1890, 1937-1967; 1 omslag
100-101
Stukken betreffende de pastorie
100 Stukken betreffende (betalingen door de Domeinen aan) het onderhoud van de
pastorie.
1816-1822; 1 omslag
--- Nota voor het schilderen van onder andere de pastorie.
1853. NB Zie hiervoor inv.nr. 92.
101 Stukken betreffende diverse werken aan en in de pastorie.
ca. 1925-1978; 1 omslag
102-106
Stukken betreffende diverse gebouwen.
102 Stukken betreffende werken aan en in het Parochiehuis aan de Markt.
1948-1979; 1 omslag
103 Stukken betreffende verhuring van en werken aan en in het Patronaatsgebouw.
1930-1971; 1 omslag
104 Stukken betreffende werken aan het kerkhof en het begraven.
1828-1979; 1 omslag
105 Stukken betreffende verbouwingen aan de H. Everarduskerk.
1972-1976; 1 omslag
106 Stukken betreffende onderhoud van de kerk in Achterlo.
1982; 1 omslag
107-112
Stukken betreffende schoolgebouwen.
107 Schatting en vaststelling van de verbruikersvergoeding voor de Mariaschool op de
Tienakker.
1921; 1 omslag
108 Stukken betreffende het herstel van oorlogsschaden aan de lagere scholen.
1951-1953; 1 omslag
109 Stukken betreffende de uitbreiding van de ULOschool aan de Lijsterbesstraat –
hoek Konijnsweg, kad. sectie H nr.3061.
1955-1956; 1 omslag
110 Stukken betreffende de verhuur van een terrein achter de pastorietuin aan
Volleybalclub W.V.C.
1958; 2 stukken
111 Stukken betreffende de verbouw van de ULOschool aan de Lijsterbesstraat, kad.
sectie H nr.3292.
1959; 1 omslag
112 Stukken betreffende de exploitatie van de gymnastiekzaal en De Renbaan aan de
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Oosterweg.
1968-1971; 1 omslag
113-115
Diverse stukken
113 Stukken betreffende de brandverzekering van diverse eigendommen bij
Maatschappij St. Donatus.
1897-1976; 1 omslag
114 Stukken betreffende de molestverzekering van diverse eigendommen bij de
Tweede Noordelijke Onderlinge Waarborg-Maatschappij.
1942-1954; 1 omslag
115 Stukken betreffende kadastrale opgaven in verband met hermeting of
grondbelasting.
1874-1970; 1 omslag

E.

Verhuring en verpachting

116 Akten van verpachting door het kerkbestuur en de Gildebroeders van percelen
bouw-, akker- en weiland.
1814, 1820; 2 stukken
117 Onderhandse akte van verhuring door het kerkbestuur aan J. Janssen Dalen en
echtgenote van een huis met erf c.a., kad. sectie H nrs. 423-425.
1846; 1 stuk
118 Stukken betreffende de verhuring door het kerkbestuur aan Cath. van der Heyden,
weduwe van G. Gielbers van een huis met erf c.a., gelegen op de zgn. Berg in de
Pas, kad. sectie A en G.
1867-1876; 1 omslag.
NB Zie ook inv.nr. 52
119 Onderhandse akte van verhuring door het kerkbestuur aan de erfgenamen van W.
de Kleyn van een huis met erf c.a., gelegen in wijk A nr.118.
18 februari 1891; 1 stuk
120 Verzekeringspolis tegen brandschade ten name van W. Willems voor een boerderij
c.a., gelegen aan de Woezikschestraat nr. D 98.
1 januari 1894; 1 stuk
121 Onderhandse akte van verhuring door het kerkbestuur aan de weduwe G. de Haard
- Van Wijk van het “Kostershuis”.
1 november 1902; 1 stuk
122 Onderhandse akte van verhuring door het kerkbestuur aan A. Stuart van een huis
met erf c.a., gelegen achter de dorpsmolen, genaamd het “Kerkenhuis”.
1 november 1903; 1 stuk

123 Verklaring, dat verpacht zijn door het kerkbestuur een groot aantal percelen
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bouwland.
17 november 1904; 1 stuk.
NB Zie ook inv.nr. 59.
124 Onderhandse akte van verhuring door H. Geurts aan J. Penders van een huis met
erf c.a., gelegen aan de Kruisberg in de Pas.
28 januari 1906; 1 stuk
NB 1. de pastoor A.G. Lambermont tekent mee; 2. notitie “na dood H. Geurts
verkocht”.
125 Stukken betreffende het beheer van de panden Singel 25-27 in Amsterdam.
1944-1949; 1 omslag
NB Het kerkbestuur was voor de helft gerechtigd in de opbrengst.
126 Stukken betreffende verpachtingen.
1957-1966; 1 omslag
127 Onderhandse akte van verpachting door het kerkbestuur van het jachtrecht op de
percelen te Bergharen gelegen, kad. sectie A nr. 242 aan de Jachtcombinatie
Dericks.
1961; 1 stuk
128 Stukken betreffende de verhuring van het huis Konijnsweg nr. 40.
juni-juli 1966; 1 omslag
129 Stukken betreffende overeenkomsten met de N.V. Nederlandse Gasunie inzake het
leggen van gasleidingen in eigendommen van het kerkbestuur.
1973; 1 omslag
130 Stukken betreffende de levering van gas aan de Gidsenblokhut.
1976; 1 omslag
131 Stukken betreffende verpachtingen door het kerkbestuur.
1977-1981; 1 omslag
132 Kennisgevingen van de bedragen van de geldelijke regeling Ruilverkaveling Rijk
van Nijmegen-Noord.
1978; 1 omslag
133 Tekening van de omgeving van Huize Tienakker met notitie van de kadastrale
nummers, grootte en eigenaren van de percelen.
z.d.; 1 stuk

F.

Benodigdheden

134 Stukken betreffende de aanschaf van kazuifels, ornamenten, etc.
1948-1969; 1 omslag
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Hoofdstuk 4: Financiën
A.

Begrotingen, rekeningen.

135 Toelichtingen voor het opstellen van de begroting en rekening.
1855, 1928; 2 delen.
NB Met memories van toelichting 1881-1888 (…???????….
136-140

Begrotingen van inkomsten en uitgaven van de kerk.
1856-1983; 3 delen en 2 omslagen
136 1856-1881; 1 deel
137 1882-1910; 1 deel
138 1911-1935; 1 deel
139 1936-1963; 1 omslag
140 1964-1983; 1 omslag

141-147

Rekening en verantwoordingen, balansen van de kerk.
1802-1836, 1843-1973, 1977-1982; 4 delen en 3 omslagen
141 1802-1836, 1843-1854; 1 deel
142 1855-1880; 1 deel
143 1881-1910; 1 deel
144 1911-1935; 1 deel
145 1936-1962; 1 omslag
146 1963-1973; 1 omslag
147 1977-1982; 1 omslag

148 (Klad-)rekeningen en verantwoordingen.
1878-1888; 1 omslag

B.

Administratie

149-159

Grootboekkaarten.
1963-1971, 1973-1974; 11 omslagen
149 1963; 1 omslag
155
150 1964; 1 omslag
156
151 1965; 1 omslag
157
152 1966; 1 omslag
158
153 1967; 1 omslag
159
154 1968; 1 omslag

1969; 1 omslag
1970; 1 omslag
1971; 1 omslag
1973; 1 omslag
1974; 1 omslag

160 Administratieboek, of aantekeningen van ontvangsten en uitgaven van de kerk.
1847-1893; 1 deel
161-166

Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven van de kerk.
1938-1962; 6 delen
161 1938, 1943-1946; 1 deel
162 1939-1942; 1 deel
163 1947-1951; 1 deel
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164 1952-1955; 1 deel
165 1955-1958; 1 deel
166 1958-1962; 1 deel
167 Losbladig journaal.
1964-1974; 1 omslag
168 Stukken betreffende tarieven van kerkelijke diensten.
ca. 1930 – ca. 1960; 1 omslag
NB Zie ook inv.nrs. 417 en 466.
169 Stukken betreffende de verpachting van de kerkbanken.
dec. 1953 – sept. 1954; 1 omslag
170 Stukken betreffende de sanering van de kerkelijke financiën en de invoering van
de “gezinsbijdragen”.
1961; 1 omslag
171 Stukken betreffende het “Steunfonds nieuwe kerk”.
1928-1929; 1 omslag
172 Bisschoppelijke toestemming voor een bijdrage van ƒ 500,00 in de
verplegingskosten van de pastoor.
21 juli 1952; 1 stuk
173 Brief aan het kerkbestuur van de parochie H. Everardus te Wijchen inzake een
financiële bijdrage van het kerkbestuur van de parochie van de H. Anthonius Abt
van ƒ 50.000,00.
20 mei 1960; 1 stuk
174 Stukken betreffende het aanvaarden van een legaat van P.W. Roelofs ten behoeve
van de bouw van een Pastoraal Centrum op de Homberg.
januari 1982; 3 stukken
175 Stukken betreffende de belasting van de dode hand en tienden.
1825, 1909, 1938-1939; 1 omslag
176 Afrekeningen tussen de pastoor en het kerkbestuur van inkomsten en uitgaven der
kerk.
1938-1954; 1 omslag
177 Stukken betreffende faillissementen van de Hanzebank en de fa. L.J.A.
Kruitwagen, beiden te Nijmegen.
1922-1934; 1 omslag

34

C.

Stichtingen en fundaties.

178-185

Inschrijvingen van fundaties van HH. Missen
ca. 1830 – ca. 1940; 8 deeltjes
178 ca. 1830-1842; 1 deeltje
182 ca. 1910; 1 deeltje
179 1842 – ca. 1864; 1 deeltje
183 ca. 1925; 1 deeltje
180 1879-1901; 1 deeltje
184 ca. 1925; 1 deeltje
181 1901-1919; 1 deeltje
185 ca. 1940; 1 deeltje
NB 1. in nr.178 ook Vormsels uit 1833; 2. nr.183 per maand genoteerd;
3. nr.184 alfabetisch genoteerd; 4. nr. 185 van pastoor Van de Donk.

186 Stukken betreffende (het aannemen van) legaten ten gunste van de kerk.
1897-1982; 1 omslag
187 Overzicht van geëxoneerde fundaties vanaf 1931.
1931-1939; 1 omslag
188 Afrekeningen tussen de pastoor en het kerkbestuur over de fundaties.
1937-1963; 1 omslag
189 Opgaven van over te maken afdrachten aan het bisdom.
1884-1973; 1 omslag

D.

Stukken betreffende leningen.

190 Stukken betreffende een renteloze lening aan de Vrouwelijke Jeugdverenigingen
en de (V)KAJ van elk ƒ 2000,00.
1946, 1950; 1 omslag
191 Brief inzake een lening bij het bisdom van ƒ 10.000,00 om dit geld te schenken aan
het kerkbestuur van de parochie van de H. Pascalis Baylon voor de bouw van de
pastorie.
10 juli 1950; 1 stuk
192 Brieven inzake een lening van ƒ 12.000,00 aan J. Doodkorte, hoofd der school.
juli 1968; 2 stukken
193 Toestemming van het bisdom voor een lening van ƒ 50.000,00 aan het Centraal
Schoolbestuur ten behoeve van de bouw van een gymnastieklokaal.
17 mei 1972; 1 stuk
194 Stukken betreffende een lening van ƒ 15.000,00 aan het kerkbestuur van de H.
Everardusparochie (later verhoogd tot ƒ 40.000,00
1972-1974; 1 omslag
195 Brief over het opzeggen van een lening van ƒ 5000,00 door de Parochiële
Charitasinstelling aan het kerkbestuur.
11 maart 1977; 1 stuk
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196 Akte van hypotheekstelling ten gunste van de Stichting Spaarbank C.V.B. en ten
laste van het kerkbestuur van ƒ 250.000,00, gevestigd op het Pastoraal Centrum op
de Homberg, kad. sectie L nr.585.
8 februari 1978; 1 stuk
197 Stukken betreffende leningen, hypotheken en belegging van gelden.
(1775) 1821-1912; 1 omslag
NB Zie voor notities betreffende de obligatielening 1871-1912 inv.nr.404.

Hoofdstuk 5: Verenigingen en instellingen.
198 Stukken betreffende (de oprichting van ) Broederschappen etc.
1797-1908; 1 omslag
199 Lijst van groeperingen in de parochie
10 oktober 1975; 1 stuk
200 Stukken betreffende zangkoren.
begin 19de eeuw, 1923-1984; 1 omslag

Hoofdstuk 6:

Statistiek

201 Stukken betreffende statistische gegevens van de parochie.
1917-1964; 1 omslag

Hoofdstuk 7: Het kerkbestuur als Schoolbestuur.
202 Overeenkomst tussen het schoolbestuur en de Congregatie van de Zusters
Franciscanessen te Rotterdam over de zorg voor het onderwijs aan de Mariaschool.
2 december 1905; 1 stuk
203 Machtiging door het schoolbestuur aan de Wereldlijke Derde Orde van de H.
Franciscus van Assisië te besturen en te beheren.
30 maart 1932; 1 stuk
203a Akte van overdracht door het schoolbestuur aan de Congregatie van de Zusters
Franciscanessen te Rotterdam van het bestuur over het R.K. Kleuteronderwijs te
Wijchen.
31 december 1956; 1 stuk
204- Correspondentie betreffende het onderwijs.
211 1892-1969; 8 omslagen
204 1892-1935; 1 omslag
208
205 1935-1943; 1 omslag
209
206 1951-1953; 1 omslag
210
207 1957-1958; 1 omslag
211

1959-1960; 1 omslag
1961; 1 omslag
1962-1963; 1 omslag
1964-1969; 1 omslag
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211a Akte van overdracht door de gemeente Wijchen aan het schoolbestuur van het
eigendom van:
a. de school met tuin en meubelen te Wijchen, kad. sectie H nrs. 2077-2078.
b. de school met erf en meubelen te Alverna, kad. sectie H nr. 2437.
9 november 1936; 1 stuk
211b Verklaring van de gemeente Wijchen, dat het gebouw van de R.K. Jongensschool,
eigendom van het schoolbestuur, kad. sectie H nr. 2939, buiten gebruik is gesteld
en aan de gemeente in eigendom terugkeert.
30 septemebr 1959; 1 stuk
212 Bericht van de gemeente Wijchen aan het schoolbestuur over de bouw van een
kleuterschool in Wijchen-Noord.
15 september 1967; 1 stuk
213 Stukken betreffende de geschiedenis van de Mariaschool.
1896-1938; 1 omslag
214 Stukken betreffende (benoemingen van) onderwijzend personeel.
1875-1938, 1964-1965; 1 omslag
215 Begrotingen.
1940-1950; 1 omslag
NB Onvolledig.
216 Rekening en verantwoordingen, balansen.
1940-1954; 1 omslag
217- Tabellarische kasboeken van het Scholenfonds.
219 1938-1950; 3 delen
217 1938-1940; 1 deel
218 1941-1946; 1 deel
219 1946-1950; 1 deel
220 Staten van voorschotten, vergoedingen, uitgaven en verrekeningen volgens art. 101
van de L.O.-Wet 1920 over 1922-1937.
1938; 1 omslag
NB Met correspondentie 1933-1940.
*** Zie voor schoolgebouwen ook de inv.nrs. 56, 61, 63, 65b, 66, 78-86, 88, 90, 107112.

Hoofdstuk 8: Diversen.
221 Ontwerp van de zuid-oostelijke gevel van de kerk te Alverna door P.T.
Stornebrink.
z.d. (1886); 1 stuk
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222 Tekeningen van
- de schets van de inrichting van een spoorlijn Nijmegen-Alphen-Wamel; 1908
- Wijchen ten noorden van de spoorlijn Nijmegen-Oss; juli 1946
- exploitatie Valendries; maart 1951
- kadastrale ondergrond; 1960.
- gemeente Wijchen; 1963
- herziening uitbreidingsplan in onderdelen, “Noord”; februari 1963
- grondkaart bestemmingsplan “Kern Wijchen”; oktober 1968
- straatnamenplan West; februari 1970
- bestemmingsplan Acherlo; maart 1970
- exploitatieplan Achterlo; april 1970
- huisnummering Achterlo; april 1971
- huisnummering West; februari 1973
1908-1973; 1 omslag
223 Prenten van de H. Anthonius Abt.
1882 en z.d.; 2 stukken
224 ontwerp voor een kruisbeeld van W.A.M. Harzing.
1956; 1 stuk

Hoofdstuk 9:

Stukken zonder verband met het archief

225 Tekening van het stadhuis van Middelburg.
z.d.; 1 stuk
226 Ontwerp van een terazzovloer van J. Odorico te Frankfurt am Main.
z.d.; 1 stuk

De inventarisnummers 227 – 250 bestaan niet.
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ARCHIEF,
gevormd door de
PASTOORS
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Hoofdstuk 1: Algemeen.
251 Inventarislijsten van het pastoraal archief.
1856, 1910; 2 stukken

Hoofdstuk 2: Economische zaken.
A.

Eigendommen algemeen.

252 Inventarissen van hetgeen onder beheer staat van de pastoor.
ca. 1850-1956; 1 omslag
253 Fundatieboek van de pastorale goederen.
1876-1902; 1 deel
NB Hierin ook notities over de monumenten op het kerkhof 1841-1939.
254 Notities over de pastorale goederen.
1939; 1 deel
NB Onder meer een rapport van pater Valentinus van der Stok o.f.m.
255 Inventarislijst van de pastorale goederen.
21 maart 1955; 1 stuk
256 Kadastrale aanwijzingen van percelen land ten name van de pastoor.
1931; 1 omslag

B.

Eigendommen: aan- en verkoop, ruiling.

257 Akte van verkoop door F. Roelofs-Janssen en zijn vrouw W. Sengers aan H.
Kuppen en zijn vrouw J.F. Dekkers van een perceel bouwland, geheten het
Pagterskampje.
22 augustus 1814; 1 stuk
258 brief van de burgemeester van Wijchen aan de pastoor inzake overdracht van
onroerende goederen.
21 februari 1830; 1 stuk
259 Testament van M. Somerdijk te Wijchen, waarbij hij aan de pastoor legaliseert een
perceel bouwland gelegen in het Woordsche Veld en geheten Zesakkers.
16 januari 1840; 1 stuk
260 Akte van verkoop door M. Driessen en zijn echtgenote J. Janssen aan de pastoor
van een perceel weiland gelegen onder Hernen, geheten De Bult, kad. sectie B nr.
7.
16 maart 1845; 1 stuk
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261 Testament van W. Geurts en zijn echtgenote M. Burgers, waarbij zij aan de pastoor
legateren elk hun helft van een perceel bouwland, gelegen aan de
Woezikschestraat, geheten Hijkantsbouwland.
13 september 1846; 2 stukken
262 Testament van J. Hendriks en zijn echtgenote A. Janssen, waarbij zij legateren aan
de pastoor een perceel weiland gelegen onder Wezel, geheten het Kruiskampje,
kad. sectie A nr. 3 (met bijlage uit 1833).
21 februari 1852; 2 stukken
263 Akte van verkoop door de pastoor van Hernen aan die van Wijchen van een perceel
weiland gelegen in de gemeente Bergharen, geheten De Melenbroek, kad. sectie A
nr. 242 (met bijlagen uit 1857 en 1907).
25 juni 1858; 1 omslag
264 Bewijs van eigendom voor de pastoor van een altijddurende jaarrente, gevestigd op
een huis met erf c.a., geheten De Molshoop, kad. sectie A nr. 755 (was
oorspronkelijk gevestigd op een perceel grond, kad. sectie G nrs. 93-94).
8 juli 1911; 1 omslag
NB Met bijlagen uit 1854.
265 Afschrift van een testament van J. van Thiel, warbij zij tot haat erfgenamen
benoemt de pastoor van Wijchen en het klosster te Alverna.
20 november 1929; 1 omslag
NB Met bijlagen uit 1924 en 1930.
266 Stukken betreffende verkoop door de pastoor van twee percelen land aan de
gemeente Wijchen, kad. sectie G nrs. 7-8.
1970-1972; 1 omslag

C.

Eigendommen: beheer en administratie.

267 Stukken betreffende verhuring en verpachting van pastorale goederen.
1885-1977; 1 omslag
268 Stukken betreffende de overeenkomst van zakelijk recht tussen de pastoor en de
N.V. SEP inzake de aanleg van een hoogspanningsleiding over een perceel grond,
gelegen te Bergharen, kad. sectie A nr. 502.
1968; 1 omslag
269 Rekening en verantwoordingen van de pastorale goederen.
1939-1963; 1 omslag
270 Kasboek van inkomsten en uitgaven van de pastorale goederen.
1940-1961; 1 deel
NB Tevens Memoriaal over 1939.
271 Aanslagen in de tiendrenten ten laste van de pastorale goederen.
1909-1914; 1 omslag
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272 Aanslagen in de grondbelasting ten laste van de pastorale goederen.
1913-1915; 1 omslag
273 Register ten behoeve van de heffing van couponbelasting op de pastorale goederen.
z.d. (1934?); 1 katern
274 Inventaris van pastorale goederen ten behoeve van de Wet op de Belasting van de
Doode Hand.
1934-1938; 1 omslag

D.

Financiële administratie

275 Stukken betreffende het beheer van fundaties.
1752-1951; 1 omslag
276 Register met vermelding van gegevens betreffende de aangiften van belastingen
door pastoors.
1916-1944; 1 deel
277 Effecten en aandelen van de Russische Spoorwegen.
1867-1894; 1omslag
278 Tabellarisch kasboek van verdeling van de misstipendia.
1947-1963; 1 deel
279 Tabellarisch kasboek van de vaste inkomsten van de pastoor.
jan. 1949 – dec. 1954; 1 deel
280- Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven van de pastorie.
286 1934-1970; 7 delen
280 1934-1936; 1 deel
284 1955-1959; 1 deel
281 1937-1939; 1 deel
285 1959-1966; 1 deel
282 1942-1950; 1 deel
286 1967-1970; 1 deel
283 1950-1954; 1 deel
287- Kasboekjes van inkomsten en uitgaven van de pastoor.
290 1959-1983; 4 deeltjes
287
juni 1959 – dec. 1963; 1 deeltje
288
jan. 1964 – okt. 1970; 1 deeltje
289
nov. 1970 – dec. 1974; 1 deeltje
290
jan. 1975 – nov. 1983; 1 deeltje
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Hoofdstuk 3: Kontakten met de kerkelijke overheid
291 Brieven aan de parochianen over de toestand van paus Pius IX.
z.d. (ca. 1870); 2 stukken
292 Brief aan de gelovigen in verband met het bezoek van paus Johannes Paulus II.
25 april 1985; 1 stuk
293 Brochure inzake het Pastoraal Concilie.
7 december 1966; 1 katern
294-295

Statuta Dioecesis Buscodiensis.
1928; 1939; 2 delen
294 1928; 1 deel
295 1939, 1 deel

296 Discussienota “Het nieuwe bisdom ’s-Hertogenbosch.
1981; 1 katern
297 Stukken betreffende mgr. Bluyssen.
1975; 1984; 1 omslag
298 Stukken betreffende de benoeming van mgr. Ter Schure.
1985; 1 omslag
299 Discussienota “Een hulpbisschop”.
1982; 1 katern
300 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van A.A.G. Hendriks, pastoordeken van Malden, tot bisschoppelijk vicaris van het noordoostelijk deel van het
bisdom ’s-Hertogenbosch.
1983-1985; 3 stukken
301 Stukken betreffende de verkiezing van de Wijchense leden van de Diocesane
Pastorale Raad.
1967; 1 omslag
302-308

Circulaires aan de geestelijken en herderlijke brieven aan de gelovigen.
1853-1939; 7 delen
302 1853-1877, mgr. J. Zwijsen; 1 deel
303 1877-1887, mgr. A. Godschalk; 1 deel
304 1888-1892, mgr A. Godschalk; 1 deel
305 1892-1904, mgr. A. v.d. Ven; 1 deel
306 1905-1914, mgr. A. v.d. Ven; 1 deel
307 1914-1919, mgr. A. v.d. Ven; 1 deel
1919-1928, mgr. A.F. Diepen; 1 deel
308 1928-1939, mgr. A.F. Diepen; 1 deel
NB Met inhoudsopgave en index op trefwoorden.
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309-311 Bisschoppelijke brieven.
1842-1981; 3 omslagen
309 1842-1899; 1 omslag
310 1902-1939; 1 omslag
311 1940-1981; 1 omslag
312 Acta et decreta Congregationis Decanorum.
1854-1855; 2 stukken
313 Stukken betreffende de Congregatio Parochorum.
1844-1850; 1880-1927; 1 omslag
314 Conventus Annuus Parochorum.
1929-1964; 1 omslag
315 Notulen van de Dekanale Vergaderingen.
1969-1970; 1 omslag
316 Notulen van de vergaderingen van het Dekenaal Beraad.
1969-1970; 1 omslag
317 Agenda voor en verslag van de bespreking van zielzorgers te Wijchen en
omgeving.
30 september 1969; 1 omslag
318 Notulen van de Dekenale Priestervergaderingen.
1969-1971; 1977-1978; 1 omslag
319 Stukken betreffende de Dekenale Vastenakties.
1970-1981; 1 omslag
320-321 Uitnodigingen, vergaderstukken en notulen van de vergaderingen van de
(wijk)parochieraad Achterlo.
1976-1985; 2 omslagen
320 1976-1977; 1 omslag
321 1978-1985; 1 omslag

Hoofdstuk 4: Kontakten met de wereldlijke overheid.
322 Akte van oprichting van de Stichting R.K. Openbare bibliotheek te Wijchen.
30 juli 1956; 1 stuk
323-327

Statuten, vergaderstukken, notulen en correspondentie van de Gemeentelijke
Culturele Jeugdvorming, later Gemeentelijke Stichting Wijchense Muziekschool,
nog later Streekmuziekschool.
1959-1971; 5 omslagen
323 1959-1962; 1 omslag
326 1967-1968; 1 omslag
324 1963-1964; 1 omslag
327 1969-1971; 1 omslag
325 1965-1966; 1 omslag

44

328 Vergaderstukken van de Vereniging Wijkraad Achterlo.
1975-1977; 1 omslag
329 vergaderstukken van de Gemeentelijke Kulturele Raad.
1970-1971; 1 omslag

Hoofdstuk 5: Pastorale zorg.
330 Staat van het aantal katholieken.
1840; 1 stuk
331 Staten van het aantal parochianen en communicanten, georeden per wijk en
voorzien van notities.
1985-1901; 1 deel
332 Stukken betreffende de opbouw van de parochiegemeenschap in het algemeen en
Wijchen in het bijzonder.
1970-1978; 1 omslag
333-336

Agenda’s, vergaderstukken en notulen van de (voorlopige) Pastorale Raad.
1974-1981; 4 omslagen
333 1974-1975; 1 omslag
335 1977-1978; 1 omslag
334 1976; 1 omslag
336 1979-1981; 1 omslag

337-340 Agenda’s, vergaderstukken en notulen van het Pastores Overleg Wijchen,
Pastoraal Overleg Wijchen, Pastoraal Opbouwwerk Wijchen, Uitgebried P.O.W.
1972-1984; 4 omslagen
337 1972-1974; 1 omslag
339 1977-1979; 1 omslag
338 1975-1976; 1 omslag
340 1980-1984; 1 omslag
341 Ingevulde enquêteformulieren met betrekking tot wensen en medewerking van de
wijkparochie Achterlo.
april 1976; 1 omslag
342 Agenda’s, vergaderstukken en notulen van de Werkgroep Wijchen-Noord.
1980, 1983; 1 omslag
343 Informatieboekjes Wijkkerk Achterlo en Wijchen-Noord.
1977-1978, 1981-1982; 1 omslag
344 Ingevulde enquêteformulieren met betrekking tot een mening over wensen voor
de parochie Wijchen-Noord.
z.d.; 1 omslag
345 Stukken betreffende de pastorale opbouw van de wijk Wijchen-Zuid.
1978-1984; 1 omslag
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346 Eindverslag van de Stichting Sociaal-Kultureel Werk Wijchen over het onderzoek
met betrekking tot Wijchen-Oost.
okt. 1983; 1 deel
347 Stukken betreffende catechese in het algemeen.
1967-1984; 1 omslag
348-349 Agenda’s, vergaderstukken en notulen van de Werk-Oecumene / Oecumenische
Werkgroep Wijchen.
1973-1984; 2 omslagen
348 1973-1979; 1 omslag
349 1980-1984; 1 omslag
350 Werkmap Parochieël Missie-Centrum.
1964; 1 map
351 Stukken betreffende het Parochiële Missiecentrum, het Comité Missie en
Ontwikkeling en de Interparochiële Samenwerking Missie en Ontwikkeling.
1965, 1974-1981; 1 omslag
352 Stukken betreffende contacten met jongeren.
1969-1970; 1 omslag
353-354 Stukken betreffende de Radboudstichting en het Hoger Onderwijs Fonds.
1921-1968; 2 omslagen
353 1921-1956; 1 omslag
354 1957-1968; 1 omslag
355 Stukken betreffende de liturgie.
1967, 1975; 2 stukken
356-387 Parochie-agenda’s met aantekeningen van de misintenties.
1954-1985; 32 delen
356 1954
367 1965
378 1976
357 1955
368 1966
379 1977
358 1956
369 1967
380 1978
359 1957
370 1968
381 1979
360 1958
371 1969
382 1980
361 1959
372 1970
383 1981
362 1960
373 1971
384 1982
363 1961
374 1972
385 1983
364 1962
375 1973
386 1984
365 1963
376 1974
387 1985
366 1964
377 1975
388 Jaargetijdenboekje van pastoor J. Princen.
1813-1843; 1 deeltje
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389 Zielboek; naamlijsten van overledenen die herdacht worden tijdens de
(zondags)missen; vanaf 1689.
1939-1958; 1 deel
390-391 Intentieboeken.
1945-1964; 2 delen
390 1945-1947; 1 deel
391 1948-1964; 1 deel
392 Staat van de week- en maanddiensten voor overledenen in het algemeen en voor
die van kerkelijke verenigingen in het bijzonder.
1952-1963; 1 deel
393 Weekoverzichten van de kerkberichten.
1957-1961; 1 deel
394 Toestemming om in de kapel van het Armenhuis het H. Sacrament te bewaren.
1890; 1 omslag
395 Toestemming aan de Zusters Franciscanessen van Rotterdam om in hun huis aan
de Vinkstraat nr. 26 een kapel in te richten.
12 februari 1980; 1 stuk
396 Diverse stukken betreffende allerlei liturgische aangelegenheden (exorcisme,
eeuwigdurende aanbidding, aflaten, wijding van altaren, vasten, jubilé,
kruiswegen, reliquiën, consecratie van kelken, huiszegen).
1797-1966; 1 omslag
397 Notitieboekje voor het huisbezoek.
1927; 1 deeltje
398 Brief over de toekenning van de pauselijke onderscheiding van Ridder in de Orde
van St. Silvester aan de heer P. van Wijk.
27 augustus 1981; 1 stuk

Hoofdstuk 6: Sacramenten etc.
399-401

Inschrijvingen van dopen.
1832-1919; 3 delen
399 1832-1861; 1 deel
400 1862-1888; 1 deel
401 1889-1919; 1 deel
NB Deze bevinden zich in de kluis.
In inv.nr. 399 ook huwelijksinschrijvingen 1827-1861

402 Alfabetische index op de doopinschrijvingen 1889-1919
z.d.; 1 deel
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----- Klad-inschrijvingen van dopen.
1856-1868
NB Zie hiervoor inv.nr. 5.
403 Kopie-inschrijvingen van dopen.
1862-1889; 1 deel
NB Met alfabetische index.
----- Naamlijsten van 1ste communicanten.
1803-1817 (?), 1843-1844
NB Zie hiervoor inv.nr. 551
404-406 Inschrijvingen van 1ste communicanten
1857-1869, 1887-1965; 3 delen
404 1857-1869; 1 deel
405 1887-1925; 1 deel
406 1926-1965; 1 deel
NB In inv.nr. 404 ook inschrijvingen van vormsels 1869-1870.
407 Stukken betreffende de viering van de 1ste communie.
1972-1983; 1 omslag
408 Lijst van plechtige-communicanten.
1936; 1 stuk
409-411 Inschrijvingen van Vormsels.
1869-1873, 1890-1946; 1 katern en 2 delen
409 1869-1873; 1 katern
410 1890-1930; 1 deel
411 1934-1946; 1 deel
NB 1. Voor inschrijvingen over 1833 zie inv.nr. 178;
2. Voor inschrijvingen over 1869-1870 zie inv.nr. 404.
412 Stukken betreffende het Officialaat en de geldigheid van kerkelijke huwelijken.
1970-1983; 1 omslag
413-416 Inschrijvingen van huwelijken.
1861-1960; 4 delen
413 1861-1924; 1 deel
415 1937-1948; 1 deel
414 1925-1937; 1 deel
416 1948-1960; 1 deel
NB Zie voor de inschrijvingen over 1827-1861 inv.nr. 399.
417 Klad-inschrijvingen van huwelijken.
1935-1949; 1 deel
NB 1. Hierin ook aantekeningen over tarieven (zie inv.nr. 168).
2. Voor de klad-inschrijvingen over 1856-1865 zie inv.nr. 5.
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418-460 Status Liber, canoniek onderzoek van hen die een kerkelijk huwelijk willen
aangaan.
1942-1984; 43 omslagen
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

1942; 1 omslag
1943; 1 omslag
1944; 1 omslag
1945; 1 omslag
1946; 1 omslag
1947; 1 omslag
1948; 1 omslag
1949; 1 omslag
1950; 1 omslag
1951; 1 omslag
1952; 1 omslag
1953; 1 omslag
1954; 1 omslag
1955; 1 omslag

432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445

1956; 1 omslag
1957; 1 omslag
1958; 1 omslag
1959; 1 omslag
1960; 1 omslag
1961; 1 omslag
1962; 1 omslag
1963; 1 omslag
1964; 1 omslag
1965; 1 omslag
1966; 1 omslag
1967; 1 omslag
1968; 1 omslag
1969; 1 omslag

446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

1970; 1 omslag
1971; 1 omslag
1972; 1 omslag
1973; 1 omslag
1974; 1 omslag
1975; 1 omslag
1976; 1 omslag
1977; 1 omslag
1978; 1 omslag
1979; 1 omslag
1980; 1 omslag
1981; 1 omslag
1982; 1 omslag
1983; 1 omslag
1984; 1 omslag

461 Celibaats-verklaring van de geestelijken.
ca. 1965; 3 stukken
462 Stukken betreffende geestelijken uit Wijchen.
1933-1935; 1 omslag
463 Naamlijst van overledenen en zieken die het H. Oliesel hebben ontvangen.
1949-1954; 1 deeltje
464-466 Inschrijvingen van begrafenissen.
1847-1946; 3 delen
464 1847-1890; 1 deel. NB Overgebracht naar de kluis van de sacristie per 19465 3-1996.
466 1891-1937; 1 deel. NB Evenals inv.nr. 464 zie supplement.
1939-1946; 1 deel. NB Hierin ook aantekeningen over tarieven, 1939.

Hoofdstuk 7: Sociale zorg.
467 “Welvaartsrapport der gemeente Wijchen”, uitgebracht door het E.T.I.Gelderland.
1953; 1 deel
468 Correspondentie en nota’s over het Sociaal-Cultureel en Educatief Plan.
1979-1980; 1 omslag
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469-474

Stukken betreffende jeugd en jongeren.
469 Stukken betreffende de oprichting van een Instuif.
1958-1959; 3 stukken
470 Scampolo, tijdschrift van de Vereniging Culturele jeugdvorming te
Wijchen.
471 1960-1961; 1 omslag. NB Zeer onvolledig
Stukken betreffende de Stichting R.K. jeugdraad voor Maas en Waal en
Rijk van Nijmegen.
472 1962-1966; 1 omslag
Correspondentie met de Scoutinggroep St. Franciscus.
473 1963-1974; 1 omslag
Stukken betreffende de Jongerensociëteit Huis Clos.
474 1966-1968; 1 omslag
Nota “Open Huis, waarom en hoe”, uitgebracht door de stichting Open
Huis Wijchen.
november 1970; 1 deel

475 Nota’s, rapporten en scripties met betrekking tot de zorg voor bejaarden.
1976-1985; 1 omslag
476 Jaarverslag van de Stichting Katholieke gezinsverzorging en bejaardenzorg over
1982.
november 1983; 1 katern
477 Verslag van het Vormingscentrum voor jonge Volwassenen “Molenhuis”.
januari-augustus 1974; 1 katern
478 Correspondentie met de Stichting Vakantiehulp Geestelijk en Lichamelijk
Gehandicapten Wijchen (“Wij vakantie ….. Zij ook”).
1976-1977; 1 omslag
479 Stukken betreffende de Werkgroep Stichting Opvanghuis i.o.
april-mei 1982; 2 stukken
480 Jaarverslag van het Regionaal Maatschappelijk Centrum te Wijchen over 1983.
november 1984; 1 katern
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Hoofdstuk 8: De pastoor als lid van besturen.
A.

Het R.K. Armbestuur.

481-486

De instelling op zich.
481 Stukken betreffende de oprichting en heroprichting van het R.K.
Armbestuur.
1849-1873; 1 omslag
482 NB Kopieën. Voor de originelen zie het archief van PCIW1, inv.nr. 15.
Algemeen Reglement en Huishoudelijke reglementen voor Parochiale
Armbesturen en Charitas-instellingen.
1855-1964; 2 katerns.
NB Voor origineel zie PCIW, inv.nrs. 18, 19 en 20. Aanwezig 1 kopie van
Alg. Reg. voor de Par. Armbesturen bisdom Den Bosch (1947) en 1 Alg.
483 reg. Charitas inst. Ned. Kerkprovincie.
Bepalingen van de burgerlijke overheid met betrekking tot armbesturen en
armenzorg.
1855 en z.d.; 3 stukken
484 NB Kopieën. Voor originelen zie PCIW inv.nr. 16
Stukken betreffende benoemingen van Armenmeesters.
1874-1937; 1 omslag
485 NB Voor originelen zie PCIW inv.nr. 22
Uitnodigingen, agenda’s en vergaderstukken voor de vergaderingen van het
R.K. Armbestuur.
1952-1956, 1979-1984; 1 omslag
486 NB Zeer incompleet.
Notulen van de vergaderingen van het R.K. Armbestuur en het bestuur van
de parochiële Charitasinstelling.
1952-1956, 1978-1984; 1 omslag
NB Zeer incompleet.

487-489 Bezittingen.
--- Akte van verkoop door de notaris A.F.H. Hookers aan het R.K. Armbestuur
van een huis met erf en tuin, kad. sectie H nrs. 381-382.
11 augustus 1880
NB Zie hiervoor inv.nr. 55.
487 Kopie van een akte van verkoop door de gemeente Wijchen aan het R.K.
Armbestuur Maria ter Engelen van een perceel weiland gelegen te Wijchen,
kad. sectie H nr. 1223.
27 oktober 1885; 1 stuk
488 Testamenten waarin goederen worden gelegateerd aan het R.K.
Armbestuur.
1895-1916; 1 omslag
489 NB Kopieën. Voor originelen zie PCIW inv.nr. 153-164.
Inventaris van bezittingen van het R.K. Armbestuur.
22 maart 1955; 1 stuk
NB Kopieën. Voor originelen zie PCIW inv.nr. 151.

1

PCIW: Archief van de Parochiële Charitatieve Instelling Wijchen.
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490-492 Financiën
490 Begrotingen van inkomsten en uitgaven.
1874-1892, 1955; 1 omslag
491 Rekening en verantwoordingen, balansen.
1873-1983; 1 omslag
NB Zeer incompleet.
492 Rapport over de contrôle van de financiële administratie over 1963.
10 juni 1964; 1 katern
493-497 Taken
493 Kasboek van uitgaven voor het te bouwen Armenhuis.
1877-1878; 1 katern
494 Stukken betreffende een contract met de Zusters penitenten van de Derde
Orde van St. Franciscus te Rotterdam inzake het beheer van het
Armenhuis, met bijlagen.
7 juli 1880; 3 stukken
495 NB Kopieën. Voor originelen zie PCIW inv.nr. 36
Correspondentie met de bisschop inzake de bouw van het St. Jozefgesticht.
496 1920; 2 stukken. NB Kopieën.
Overzicht van de financiële situatie van het R.K. Armbestuur en het St.
Jozefgesticht ten behoeve van de financiering van het in aanbouw zijnde
tehuis voor Ouden van Dagen.
497 4 juli 1951; 1 stuk
Brieven van de econoom van het bisdom over het beheer van
bejaardencentra door het R.K. Armbestuur.
april-mei 1968; 2 stukken. NB Kopieën.

B.

Wijchense Katholieke Stichting voor Behuizing van Bejaarden.

(m.i.v. 26 maart 1970: Wijchense Stichting voor Behuizing van Ouderen.)
498-506

Algemeen
498 Afschrift van de oprichtingsakte.
26 maart 1970; 1 stuk
499 Uitnodigingen, agenda’s en vergaderstukken voor de vergaderingen van het
Algemeen Bestuur.
dec. 1974 – febr. 1985; 1 omslag
NB Incompleet.
500 Notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
nov. 1974 – jan. 1985; 1 omslag
NB Incompleet.
501 Jaarverslagen.
1974, 1977, 1982, 1984; 4 katerns
502 Begroting voor 1971.
1970; 1 katern
503 Jaarrekeningen
1967, 1969; 2 katerns
504 Accountantsverklaringen betreffende de jaarrekeningen over 1974-1975,
1982.
1975-1976, 1983; 1 omslag
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505 Voorontwerp van, en inspraakbrochure bij de Verordening op de
Bejaardenoorden in de Provincie Gelderland.
sept.-nov. 1980; 2 katerns
506 Jaarverslag van de Ondernemingsraad over 1981.
1982; 1 katern
507-511 St. Jozef(zorg)
507 Concept-reglement van huize St. Jozefzorg.
ca. 1970; 1 stuk
508 Uitnodigingen, agenda’s, bijlagen n notulen van de vergaderingen van het
bestuur van Huize St. Jozefzorg.
jan. 1969 – dec. 1971; 1 omslag
509 Verslagen van de bouwvergaderingen van Huize St. Jozefzorg.
juni 1970 – nov. 1971; 1 omslag
NB Incompleet.
510 Stukken betreffende de bouw van Huize St. Jozef.
maart 1975 – febr. 1978; 1 omslag
511 Begroting van Huize St. Jozefzorg voor 1969.
1968; 1 katern

C.

Studiegroep Ouderen Wijchen.

(later Overlegorgaan Bejaardenwerk; nog weer later Stichting Welzijn Ouderen
Wijchen.)
512 Verslag van de werkzaamheden van de Studiegroep Ouderen Wijchen.
maart 1974; 1 katern
513 Uitnodigingen, agenda’s en vergaderstukken van het Overlegorgaan
Bejaardenwerk.
nov. 1974 – nov. 1976; 1 omslag
514 Notulen van het Overlegorgaan Bejaardenwerk.
sept. 1974 – mei 1976; 1 omslag
515 Uitnodigingen, agenda’s, vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de
Stichting Welzijn Ouderen Wijchen (i.o.)
jan. 1977 – jan. 1979; 1 omslag
NB Incompleet.
516 Notulen van de veragderingen van het Algemeen Bestuur van de Stichting Welzijn
Ouderen Wijchen (i.o.)
nov. 1976 – mei 1983; 1 omslag
NB Incompleet.
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D.

Stichting Katholiek Onderwijs Wijchen

517 Kopie van de oprichtingsakte (met bijlagen).
7 oktober 1969; 1 omslag
518 Stukken betreffende bestuursleden.
1973-1985; 1 omslag
519- Uitnodigingen, agenda’s en vergaderstukken van het bestuur.
520 1970-1985; 2 omslagen
NB Incompleet.
519 1970-1981; 1 omslag
520 1982-1985; 1 omslag
521 Notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
1969-1985; 1 omslag
NB Incompleet.
522 Stukken betreffende de overdracht van schoolgebouwen door het Kerkbestuur aan
de Stichting.
juli 1969 – febr. 1970; 1 omslag
523 Stukken betreffende (financiële) medewerking van de gemeente Wijchen aan de
(ver)bouw van scholen en gymnastieklokaal.
maart-april 1970; 1 omslag
524 Stukken betreffende het personeel.
1969-1978; 1 omslag
525 Bijstelling onderzoeksnota ten behoeve van het kleuter- en lager onderwijs in de
gemeente Wijchen.
november 1975; 1 deel
526 Nota “Voorstel voor een beleid inzake de regionalisering van de Stichting
Schooladviesdienst Nijmegen”.
april 1977; 1 katern
527 Begrotingen voor 1970 en 1971.
1969, 1970; 2 katerns
528- Financiële jaarstukken over 1976 en 1977.
529 1976-1977; 2 omslagen
528 1976; 1 omslag
529 1977; 1 omslag
530 Accountantsrapport over de jaarrekening over 1981-1982.
3 april 1984; 1 katern
531 Subsidieverzoek bij de gemeente Wijchen voor de inrichting van het bureau van de
Stichting.
4 juni 1970; 1 stuk

54

532 Stukken betreffende de exploitatievergoedingen ex. artikel 101 van de L.O.-wet.
1969-1970; 1 omslag

E.

Commissie Voortgezet Onderwijs.

(later Stichting Voortgezet Onderwijs Wijchen e.o.;
weer later Stichting Scholengemeenschap Wijchen e.o.)
533 Akte van oprichting en statuten.
196-1973; 3 stukken
534- Uitnodigingen, agenda’s, vergaderstukken voor de vergaderingen van het bestuur.
536 1968-1971; 3 omslagen
534 1968-1969; 1 omslag
535 1970; 1 omslag
536 1971; 1 omslag
537 Notulen van de vergaderingen van het bestuur.
1968-1971; 1 omslag
538 Stukken betreffende de overdracht door het kerkbestuur aan de Stichting van de
mavo-school.
juli 1969; 1 omslag
539 Brochures.
z.d.; 2 stukken
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ARCHIEF,
gevormd door
PAROCHIËLE
INSTELLINGEN

56

--- Staat van de week- maanddiensten voor overleden leden van de Broederschappen
der Gelovige Zielen, de H. Donatus, de Kevelaerse Processie, het H. Hart en de
Derde Orde.
1952-1963
NB Zie hiervoor inv.nr. 392
551 Ledenlijst van de Broederschap van Medelijden en Barmhartigheid tot de Lijdende
Zielen in het Vagevuur.
1803-1808; 1 deel
NB Hierin ook:
1. kopie van de oprichtingsakte, 5 oktober 1803
2. ledenlijst van de Broederschap der Overledenen 1803-1805
3. overleden leden idem 1803-1810
4. 1ste communicanten Wijchen en Balgoij 1803-1817 (?), 1843-1844
5. ledenlijst van de Broederschap van het Koordeken van St. Franciscus 1816-1869
552 Stukken betreffende de (Broederschap van de) Processie naar Kevelaer.
(1821) 1890-1984; 1 omslag
NB De processie is begonnen in 1821. De Broederschap is opgericht op 30 juli
1890.
553 Ledenlijst van de Broederschap van de H. Rozenkrans.
1855-1941; 1 deeltje
NB Hierin ook aantekening over de oprichting.
554 Ledenlijst van de Broederschap van het H. Hart van Jezus.
1892-1925; 1 deeltje
555 Kasboek van de Broederschap van de H. Familie.
1955-1961; 1 deeltje
--- Akte van verpachting door de Gildebroeders en het kerkbestuur van percelen bouw, akker- en weiland.
31 augustus 1814
NB Zie hiervoor inv.nr. 116
556 Brieven van de hoofdschout van Nijmegen, F.W. van Nyvenheim, over de
gildegoederen te Wijchen.
okt. 1821 – febr. 1822; 3 stukken
557 Naamlijsten van de deelnemers aan de vormingsweken van de Katholieke Actie.
12-26 januari 1941; 1 omslag
558- Kasboekjes van inkomsten en uitgaven van de Derde Orde van St. Franciscus.
589 juni 1926 – dec. 1949; 2 deeltjes
558 juni 1926 – juni 1947; 1 deeltje
589 aug. 1947 – 1949; 1 deeltje

57

560 Notitieboekje van wat de dames van de naaikrans van de Derde Orde hebben
gemaakt en uitgereikt.
1929-1933; 1 deeltje
561 “Herinneringen uit den tijd der Directeuren-Congressen (van de Derde Orde)”, door
fr. Valentinus van der Stok.
z.d. 1 omslag
562 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Boerenleenbank te Wijchen.
23 maart 1960 (?); 1 deeltje

58

ARCHIEF
van het
HUIS

59

576 Notities betreffende de geschiedenis van de Statie Wijchen, lijsten van geestelijken
etc.
ca. 1800-1980; 1omslag
577 Acta van fr. J.J. van Loo.
1852-1853; 1 omslag
578 Circulaires van visitatoren.
1856-1941; 1omslag
579 Mededelingen en circulaires van de Provinciaal en het Provincialaat.
1831-1941; 1omslag
580 Inventarissen van het Huis.
1858-1860; 1omslag
581 Stukken betreffende relikwieën.
1834-1917; 1omslag
582 Overzichten van benoemingen in de Provincie Germania Inferior en
benoemingsbrieven van geestelijken te Wijchen.
1852-1941; 1omslag
583 Stukken betreffende geestelijken.
1834-1964; 1omslag
584 Brochure “Wat … ? Straks” betreffende de zorg voor ouder Franciscanen.
1977; 1 katern
585 Stukken betreffende bijeenkomsten van Franciscanen in de regio Wijchen.
1969-1970, 1979-1981; 1omslag
586 Bulletin “Pastorale Informatie”.
mei 1964 – juni 1965; 1omslag
587 Stukken betreffende het klooster te Alverna.
1886-1912; 1omslag
588 Begrotingen en financiële verslagen.
1910, 1933-1967; 1omslag
NB Zeer incompleet.
589 Staat van de dagelijkse uitgaven.
1855; 1 katern
590 Testamenten met legateringen ten gunste van het Huis.
1816-1940; 1omslag
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591 Uitnodiging tot deelneming in de geldlening en vrijwillige bijdrage (aan de Staat).
maart 1844; 1 stuk
592 Tekening van het Collegium Paduarum te Megen van architect J. Margry.
1844; 1 stuk
593 Tekeningen van klooster en kapel te Nieuwe Niedorp.
z.d.; 8 stukken
594 Foto’s van diverse zielzorgers van deze parochie.
Te weten:
A. Binnendijk
A. v.d. Donk
P. Ellerbeck
J. Eijcken
P. de Keijser
A. Lambert
N. Langeveld
J. van Lieshout
C. Notmeijer
C. van Zuijlen
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AANHANGSEL

62

599 Lijst van tijdens de inventarisatie vernietigde archivalia.
augustus 1989; 1 stuk
600 Inventaris van de archieven van het Kerkbestuur, de Pastoors en de Parochiële
Instellingen van de Parochie van de H. Antonius Abt en van het Huis van de Orde
der Franciscanen te Wijchen, door M.J.J. Bergevoet.
augustus 1989; 1 deel
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INDEX op NAMEN

AALBERS, E.
ACHTERLO

verkoop huis en land aan kerkbestuur
bestemmingsplan, huisnummering
bouw pastoraal centrum
enquête wensen wijkparochie
onderhoud kerk
wijkparochieraad

ALPHEN
ALVERNA

spoorlijn Nijmegen-Alphen-Wamel
bestuur St. Antoniusschool
klooster
legaat J. van Thiel t.g.v. klooster
ontwerp gevel kerk
beheer panden Singel
prenten
bestuur --- te Alverna
zie: ROOMS
beheer door Zusters Penitenten
kapel
kasboek voor de bouw
1ste communicanten
verhuring huis op --- in de Pas
verkoop weiland de Melenbroek
verpachting jachtrecht

AMSTERDAM
ANTONIUS ABT
ANTONIUSSCHOOL
ARMBESTUUR
ARMENHUIS

BALGOY
BERG, de
BERGHAREN
BLUYSSEN, mgr.J.
BODENSTAFF, W.J.
BOERENLEENBANK
BROEDERSCHAP

BRUGGEN, J. van
BULT, de
BURGERS, M.
CENTRAAL SCHOOLBESTUUR
COLLEGIUM PADUARUM
COMMISSIE VOORTGEZET
ONDERWIJS WIJCHEN

verkoop concertzaal
Wijchen
H. Donatus
H. Familie
Geloovige Zielen
H.Hart van Jezus
Kevelaersche processie
Koordeken van St. Franciscus
Medelijden en Barmhartigheid tot de
Lijdende Zielen in het Vagevuur
Overledenen
H. Rozenkrans

verkoop van huis met erf
verkoop weiland --- aan de pastoor
legaat bouwland aan de pastoor
lening aan --tekening van het --- te Megen
brochures
oprichting
overdracht mavoschool

52
222
89
341
106
320-321,
328
222
203
587
265
221
125
223
203
494
394
493
551
118
263
127
15, 297
62a
562
pag. (38)
555
pag. (38)
554, pag.
(38)
552, pag.
(38)
551
551
551
553
56
260
261
193
592
539
533
538
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pastoor als lid van --vergaderstukken
COMITÉ MISSIE en
ONTWIKKELING
CONGREGATIE van de Zusters
Penitenten van de Derde
Orde van St. Franciscus

overeenkomst met --- te Rotterdam over
onderwijs aan de Mariaschool
beheer Armenhuis
overdracht bestuur kleuteronderwijs aan --kapel Huis Vinkstraat

DERDE ORDE

DEKKERS, J.F.
DERICKS
DIOCESANE PASTORALE
RAAD
DOMEINEN
DONATUS St.
DONK, pastoor van der Donk
DOODKORTE, J.
DRIESSEN, M.
ELKERLYCKWEG
E.T.I.-GELDERLAND
EVERARDUSKERK
EVERARDUSPAROCHIE (H.)

FAMILIE (H.)
FRANCISCANEN
FRANCISCUSSCHOOL (St.)
FRANKFURT AM MAIN
GELOOVIGE ZIELEN
GEMEENTE WIJCHEN

herinneringen van fr. V. van der Stok
kasboekjes
naaikrans
aankoop grond
jachtcombinatie
verkiezing Wijchense leden voor de --betaling van onderhoud aan de pastorie
brandverzekering
broederschap
lening aan --verkoop weiland aan de pastoor
verbetering van --verkoop grond aan de --rapport welvaart aan de --verbouwing
bijdrage aan --blad van de --grenzen
lening aan --Broederschap van de
zorg voor oudere --bijeenkomsten van --tekening
J. Odorico te --Broederschap van de --afstand van toren, luidklokken en uurwerk
bericht over bouw kleuterschool WijchenNoord
medewerking aan bouw scholen en gymlokaal
onderzoeksnota t.b.v. kleuter- en lager
onderwijs
overdracht gebouw jongensschool
overdracht school Wijchen en Alverna
ruiling grond
subsidie inrichting kantoor SKO-Wijchen
verkoop erfpacht van land
verkoop van de grond aan de ---

533-539
534-537
351

202
494
203a
395
pag. (38)
561
558-559
560
257
127
301
100
113
pag. (38)
185
192
260
65c
69
467
105
173
9
11
194
555
584
585
84
226
pag. (38)
58
212
523
525
211b
211a
71
531
52
65c, 67-69
66
487

65

GILDE
GILDEBROEDERS

verkoop van grond door de --verkoop weiland aan R.K. Armengesticht
Kulturele Raad
Stichting Culturele Jeugdvorming
Stichting Wijchense Muziekschool
verhuring van een huis door --legaat bouwland aan de pastoor
verkoop bouwland
levering gas aan de --verkoop huis door --- en E. Aalbers
C. van der Heyden, weduwe van --verkoop uitweg naar de --verkoop van een weiland, de --goederen van het
verpachting grond door de ---

HAARD – van WIJK, G. de
HANZEBANK
HART van JEZUS (H.)

verhuring kostershuis aan weduwe --faillissement --- te Nijmegen
Broederschap

HARZING, W.A.M.
HENDRIKS, A.A.G.
HENDRIKS, J.
HERNEN

ontwerp van een kruisbeeld
pastoor-deken Malden, vicaris
legaat weiland aan pastoor
verkoop weiland aan pastoor Wijchen door
pastoor van --verkoop aan pastoor van Wijchen van weiland
te bisschop van --Statuta Diocesis Buscodiensis
verkoop van bouwland --verhuring huis aan ---, weduwe G. Gielbers
legaat --- aan de pastoor

GEMEENTELIJKE

GEURTS, H.
GEURTS. W.
GIDSENBLOKHUT
GIELBERS, G.
GIESENKAMP, de

’s-HERTOGENBOSCH
den HEUVEL
HEYDEN, C. van der
HIJKANTSBOUWLAND
HOGER ONDERWIJS FONDS
de HOMBERG

HOOKERS, A.F.H.
HUIS

HUISSELING
HUIZE St. JOZEF (ZORG)
HUIZE TIENAKKER
INSTUIF

bouw pastoraal centrum
lening voor pastoraal centrum
ruiling van grond
verkoop van bouwland
verkoop van huis
archief
inventarissen
relikwieën
begrotingen, financiële verslagen
dagelijkse uitgaven
legaten
geldlening aan de Staat
weiland De Koekamp te ---

329
323-327
323-327
124
261
51
130
52
118
65a
52
556
116, pag.
(38)
121
177
554, pag.
(38)
224
300
262
263
260
64
294-295
52
118
261
353-354
174
196
71
55
55
576-593
580
581
588
589
590
591
57a-b
507-511
133
496

66

INTERPAROCHIELE SAMEN-WERKING MISSIE EN ONTWIKKELING
JACHTCOMBINATIE DERICKS
verpachting jachtrecht
JANSSEN, A.
legaat weiland aan pastoor
JANSSEN, F.
verkoop grond
JANSSEN, J.
verkoop weiland aan pastoor
JANSSEN DALEN, J.
verhuring huis aan --JOHANNES PAULIS I
bezoek van --JONGERENSOCIETEIT HUIS CLOS
St. JOZEFGESTICHT
correspondentie met bisschop over bouw van -overzicht financiële situatie
St. JOZEF (ZORG)
Huize --conceptreglement
vergaderstukken bestuur
verslagen bouw
bouw
begroting
KATHOLIEKE ACTIE
vormingsweken van de --KERN WIJCHEN
bestemmingsplan --KEVELAERSCHE PROCESSIE
Broederschap van de --de KLEPEL
de KLEYN
KLEYN, W. de
de KOEKAMP
KONIJNSWEG

parochieblad
verkoop door de erfgenamen van de uitweg
verhuring huis aan de erfgenamen --weiland te Huisseling
bouw uloschool bij --uitbreiding uloschool
verhuring huis
KOORDEKEN van St. FRANCISCUS
Broederschap
de KRUISBERG
verhuring van een huis aan --het KRUISKAMPJE
legaat --- aan de pastoor
KRUITWAGEN, fa. L.J.A.
faillissement --- te Nijmegen
KUPPEN, H.
aankoop grond
LAANTJE, het
verkoop huis en hout aan het Meer in --verkoop land aan --LAGER ONDERWIJSWET
voorschotten ex ert. 101
LAMBERT, pastoor A.G.
LEURSEWEG
verkoop van grond aan de --LIEFDESGESTICHT
bouw
LIJSTERBESSTRAAT
bouw uloschool --- hoek Konijnsweg
uitbreiding uloschool
verbouw uloschool
LOO, J.J. van
acta van --St. LUCIAGESTICHT
verkoop van grond
LUNEN
verkoop land te --MAAS
verbreding bedding
MALDEN
pastoor-deken A.A.G. Hendriks
MARGRY, J.
tekening Coll. Paduarum te Megen

351
127
262
257
260
117
292
473
495
496
507-511
507
508
509
510
511
557
222
552, pag.
(38)
9
65a
119
57a-b
79
109
128
551
124
262
177
257
59
61
220
124
68
77
79
109
111
577
63, 65b
60
57b
300
592
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MARIASCHOOL
geschiedenis
ontwerp kleuterschool
op de Tienakker
overeenkomst over de zorg voor het onderwijs
speelplaats
vaststelling gebruiksvergoeding
MARKT
parochiehuis aan de --verkoop grond aan de --het MEER
verkoop huis en hout aan --- in het Laantje
MEGEN
tekening Coll. Paduarum te --de MELENBROEK
verkoop --- aan de pastoor
MIDDELBURG
tekening stadhuis te --MILL, H. van
legatering van weiland De Koekamp te
Huisseling
MISSIE en ONTWIKKELING
Comité --MISSIECENTRUM
parochieel
MOLENHUIS
Vormingscentrum Jong Volwassenen --MOLSHOOP de
jaarrente t.g.v. de pastoor op --NEDERLANDSCHE ZUID-OOSTER verkoop grond aan --SPOORWEG MAATSCHAPPIJ
NEDERLANSE GASUNIE N.V.
overeenkomst over het leggen van leidingen
NIEUWE NIEDORP
tekening klooster en kapel
NIJMEGEN
Hanzebank en fa. Kruitwagen
hoofdschout F.W. van Nyvenheim
spoorlijn --- - Alphen-Wamel
spoorlijn --- Oss
NOORD
herziening uitbreidingsplan
NYVENHEIM, F.W. van
hoofdschout van Nijmegen
ODORICO, J.
ontwerp van een terrazzovloer
OECUMENISCHE WERKGROEP WIJCHEN
OFFICIALAAT
OOSTERWEG
bouw en uitbreiding meisjesschool
exploitatie gymzaal De Renbaan
verkoop van grond aan de --OPEN HUIS WIJCHEN
ORDE St. SILVESTER
voor P. van Wijk
OSS
spoorlijn Nijmegen --OVERLEGORGAAN
pastoor als lid
BEJAARDENWERK
PAGTERSKAMPJE
verkoop van
PAROCHIEEL
MISSIECENTRUM
PAROCHIEËLE
lening van --CHARITASINSTELLINGEN
de PAS
verhuring van een huis aan de Kruisberg in --verhuring van een huis op De Berg in ---

63
213
82
81
202
56
107
102
67, 70
59
592
263
225
57a
351
350-351
477
264
54
129
593
177
556
222
222
222
222
556
226
348-349
412
80
112
66
474
398
222
512-516
257
350
195
124
118
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PASCHALIS BAYLON, H.

bouw kerk
rectoraat Woezik
schenking aan de parochie
PASSEROT
verkoop van een huis in de --PASTORAAL OPBOUWWERK WIJCHEN
PASTORAAL OVERLEG
WIJCHEN
PASTORALE INFORMATIE
bulletin --PASTORALE RAAD
PASTORES OVERLEG WIJCHEN
PENDERS, J.
verhuring van een huis aan --POLDERDISTRICT RIJK van NIJMEGEN verkoop grond aan --PRINCEN, J.
jaargetijdenboekje van pastoor --PROVINCIA GERMANIA
benoeming van geestelijken in de --INFERIOR
PROVINCIAAL
PROVINCIE GELDERLAND
verordening op de bejaardenoorden in de --PIUS IX
brieven over de toestand van --RADBOUDSTICHTING
REGIONAAL MAATSCHAPPELIJK CENTRUM te Wijchen
de RENBAAN
exploitatie
ROELOFS, A.
overdracht bouwland op het Uilenboomsche
Veld
ROELOFS, F.
overdracht bouwland op het Uilenboomsche
Veld
ROELOFS, P.W.
aanvaarding legaat van --ROERDOMPSTRAAT
bouw kleuterschool en lagere school --- hoek
Startvenseweg
ROERMOND
bisschop van --ROES, A.G.
diaken
ROOMS KATHOLIEK
begroting
ARMBESTUUR
bezittingen
brief bisdom over beheer bejaardencentra
controle van de administratie
financiën
(her) oprichting
inventaris van bezittingen
koop van ene huis van A. Hookers
legaat ten gunste van --overzicht financiële situatie
pastoor als lid van --reglementen
taken
vergaderstukken
verkoop huis met erf aan --verkoop grond
ROOMS KATHOLIEK ARMENkoop van een perceel weiland van de Gemeente
GESTICHT MARIA TER
ENGELEN

87
10
191
52
337-340
337-340
586
333-336
337-340
124
64
388
582
579
505
291
480
112
53
53
174
90
1
40
490
487-489
497
492
490-492
481
489
55
488
496
481-497
482
493-497
485-486
55
62
487
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ROTTERDAM

H. ROZENKRANS
RUILVERKAVELING
RUSSISCHE SPOORWEGEN
SCAMPOLO
SCHOLENFONDS
SCHOOLBESTUUR

Congregatie van de Zusters Penitenten van de
Derde Orde van St. Franciscus

202, 203a,
395, 494

St. Luciagesticht
Broederschap
Rijk van Nijmegen-Noord
aandelen en effecten

63, 65b
553
132
277
470
217-219
215
202-220
216
61
298
472
257
268
125
468
70
259
277
90

tabellarische kasboeken
begrotingen
kerkbestuur als --rekening en verantwoording
SCHOOLSTRAAT
onderwijzerswoning
SCHURE. J. ter
bisschop
SCOUTINGSGROEP St. FRANCISCUS
SENGERS, W.
verkoop grond
S.E.P. N.V.
overeenkomst aanleg hoogspanningslijn
SINGEL
beheer panden aan de --- te Amsterdam
SOCIAAL KULTUREEL EN EDUKATIEF PLAN
SOEST, M.J.H. van
verkoop grond aan --SOMERDIJK, M.
legateert grond aan de pastoor
SPOORWEGEN
Russische
STARTVENSEWEG
bouw kleuter- en lagere school --- hoek
Roerdompstraat
STEUNFONDS
--- nieuwe kerk
STICHTING KATHOLIEK
oprichting
ONERWIJS
bestuursleden
WIJCHEN
vergaderstukken
overdracht schoolgebouwen
medewerking Gemeente Wijchen
personeel
begroting
jaarrekening
inrichting bureau
exploitatievergoeding
pastoor als lid van --STICHTING KATHOLIEK
jaarverslag 1982
GEZINSVERZORGING en BEJAARDENZORG
STICHTING OPEN HUIS WIJCHEN
STICHTINGR.K. JEUGDRAAD VOOR MAAS
en WAAL en het RIJK van NIJMEGEN
STICHTING R.K. OPENBARE BIBLIOTHEEK
oprichtingsakte
STICHTING SCHOLENGEMEENSCHAP
zie COMMISSIE
WIJCHEN
STICHTING SCHOOLADVIESDIENST
regionalisering
NIJMEGEN
STICHTING SOCIAAL-KULTUREEL WERK
verslag onderzoek Wijchen-Oost
WIJCHEN
STICHTING SPAARBANK C.V.B.
hypotheek bij ---

171
517
518
519-521
522
523
524
527
528-530
531
532
517-532
476
474
471
322

526
346
196

70

STICHTING VAKANTIEHULP GEESTELIJK en
LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN WIJCHEN
STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS
zie COMMISSIE
WIJCHEN
STICHTING WELZIJN OUDEREN WIJCHEN
pastoor als lid van --STOK, VALENTINUS van der
herinneringen aan de Derde Orde
STORNEBRINK, P.T.
ontwerp gevel kerk Alverna
STREEKMUZIEKSCHOOL
STUART, A.
verhuring kerkenhuis aan --STUDIEGROEP OUDEREN
pastoor als lid van --WIJCHEN
verslag
vergaderstukken
TEUNISSEN van WEZEL, A.M.
verkoop huis achter de kerk
THIEL, J. van
legaat t.g.v. pastoor en klooster Alverna
verkoop land te Lunen
THIEL, W. van
verkoop land te Lunen
de TIENAKKER
bouw uloschool bij de --bouwplan kleuterschool naast klooster
Huize --Mariaschool op de --ontwerp Mariaschool
TOONEN DEKEKRS
verkoop door erfgenamen van huis en erf
TOUWSLAGERSBAAN
bouw onderwijzerswoning
TWEEDE NOORDELIJKE ONDER-LINGE WAARBORG-MAATSCHAPPIJ
molestverzekering
UILENBOOMSCHE VELD
overdracht van bouwland op
UITGEBREID PASTORAAL OVERLEG WIJCHEN
VALENDRIES
exploitatie
VERENIGING
Cult. Jeugdvorming te Wijchen
Wijkraad Achterlo
VERKENNERS
blokhut
VINKSTRAAT
kapel Huis Zusters Franciscanessen
VOLLEYBALCLUB W.V.C.
verhuur terrein aan --VOORLOPIGE PASTORALE
RAAD
VORMINGSCENTRUM JONG VOLWASSENEN “MOLENHUIS”
VOSS, T.J.H.L.
kerkmeester
VROUWELIJKE JEUGDVERENIGINGEN lening aan --(V)KAJ
lening aan --WAMEL
spoorlijn Nijmegen – Alphen --WERELDLIJKE DERDE ORDE
machtiging bestuur St. Antoniusschool Alverna
van St. Franciscus
WERKGROEP
--- Oecumene
--- Stichting Opvanghuis i.o.
--- Wijchen-Noord
WEST
huisnummering
straatnamenplan
WEZEL
legaat weiland te --- aan de pastoor

478

512-516
561
221
323-327
122
512-516
512
513-516
50
265
60
60
78
83
133
107
81
61
85
114
53
337-340
222
470
328
65
395
110
333-336
477
17
190
190
222
203
348-349
479
342
222
222
262
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WEZELSCHEDIJK
WIJK, P. van
WIJKRAAD
WILLEMS, W.
WOEZIK

WOEZIKSCHE LEIGRAAF
WOEZIKSCHESTRAAT
WOORDSCHE VELD
WIJCHEN
WIJCHEN-NOORD

WIJCHEN-OOST
WIJCHEN-ZUID
WIJCHENSE (R.K.) STICHTING
VOOR BEHUIZING
BEJAARDEN

ZESAKKERS, de

verkoop van de Giesenkamp bij --verkoop uitweg
Orde St. Silverster voor --Vereniging --- Achterlo
brandverzekering boerderij aan
Woezikschestraat
bouw lagere school en onderwijswoning
bouw H. Pascalis Baylonkerk
rectoraat H. Paschalis Baylon
verbreding van de ---brandverzekering boerderij
legaat bouwland aan de --legaat grond in --- aan de pastoor
1ste communicanten
bouw kleuterschool
enquête wensen nieuwe parochie
infoboekjes Wijkkerk Achterlo en --oprichting parochie
Werkgroep --verslag Stichting Soc. Kult. Werk over --bouw kerk
pastorale opbouw
oprichting
vergaderstukken algemeen bestuur
jaarverslagen
begrotingen
jaarrekeningen
accountantsverklaringen
verordening op de bejaardenoorden
jaarverslagen Ondernemingsraad
St. Jozef(zorg)
pastoor als lid van --legaat --- aan de pastoor

52
65a
398
328
120
88
87
10
64
120
261
259
551
212
344
343
12
342
346
91
345
498
499-500
501
502
503
504
505
506
507-511
498-511
259
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INDEX op ZAKEN

aanbidding, eeuwigdurende
396
aandelen, Russische spoorwegen
277
aanhangsel bij de inventaris
p.43-44
Acta et decreta Congrationis Decanorum
312
acta van J.J. van Loo
577
aflaten
396
altaarwijding
396
archief,
van het huis
576-593
van het Kerkbestuur
1-226
van de pastoor
251-539
van de parochiële instellingen551-562
vernietigde stukken
559
armenmeesters
484
armenzorg, bepalingen burgerlijke
overheid over --483
begrafenissen, inschrijvingen
464-466
begraven
104
begrotingen,
van het huis
588
van Huize St. Jozefzorg
511
van de kerk
135-140
van het R.K. Armbestuur
490
van het Schoolbestuur
215
van de Stichting Kath. Onderwijs527
van de Wijchense Stichting
Behuizing Bejaarden
502
bejaardencentra, brief over beheer
497
bejaardenoorden, Verordening op
de --- in de Provincie Gelderland
505
bejaardenzorg
475
belasting,
aangiften door pastoor
276
op grond
115
van de doode hand
175, 274
bestemmingsplan,
Achterlo
222
Kern Wijchen
222
bestuursleden Stichting Kath. Onderwijs
Wijchen
518
bezittingen van de kerk,
aan- en verkoop
48-71
algemeen
44-47
beheer
92-115

benodigdheden
134
bouw en inrichting
72-91
verhuring / verpachting
116-133
bisdom ’s-Hertogenbosch,
afdracht aan
189
beheer bejaardencentra
497
lening bij het --191
lening aan Centraal Schoolbestuur193
Het Nieuwe Bisdom
296
Statuta van het --294-295
vicaris noordoostelijk deel
300
bisschop,
brieven van de --302-311
brieven en machtigingen
29-30
correspondentie bouw
St. Jozefgesticht
495
van ’s-Hertogenbosch
64
van Roermond
1
blokhut van de verkenners
65
bouw, gymnastieklokaal
523
scholen
523
brochures Commissie Voortgezet
Onderwijs
539
broederschappen
198-200
bureau der Stichting Kath. Onderwijs
Wijchen
531
burgemeester, overdracht grond aan
pastoor
258
celibaat
461
communicanten,
inschrijvingen
404-406
in Wijchen en Balgoij
551
lijst van plechtige --408
ste
viering 1 -407
concertzaal, verkoop van een --62a
congregatio, --- parochorum
313
consecratie, van kelken
396
conventum annuus parochorum
314
couponbelasting pastorale goederen 273
decreta, acta et --- congregationis
decanorum
312
deken
18
dekenaal / dekenale,
beraad
316
priestervergadering
318
vastenakties
319
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vergaderingen
315
dekenaat, acta et decreta
congregationis decanorum
312
diaken A.G. Roes
40
doopinschrijvingen
5, 399-403
dorpsmolen, verhuring kerkenhuis
achter de --122
eeuwigdurende aanbidding
396
eigendommen pastoor,
aankoop, verkoop, ruiling 257-266
algemeen
252-256
beheer
267-274
verhuur, verpachting
267
effecten, Russische Spoorwegen
277
enquête,
wensen parochie Wijchen Noord344
wensen wijkparochie Achterlo 341
exorcisme
396
exploitatievergoeding Stichting
Kath. Onderwijs
532
financiën kerk,
administratie
149-177
begroting, rekeningen
135-148
leningen
190-197
saneringen
170
stichtingen, fundaties
178-185
financiën pastoor, administratie 275-290
financiën R.K. Armbestuur
490-492
fundatieboek pastorele goederen
253
fundaties,
5
afrekeningen tussen pastoor
en bestuur
188
beheer
275
geëxoneerde
187
kerk
178-185
gaslevering aan gidsenblokhut
130
gasleidingen, leggen --- door
N.V. Ned.Gasunie
129
geestelijken,
parochie --39
Prov. Germ. Inferioris
582
Wijchen
462, 582-583
geldlening aan Staat door het huis
591
geschiedenis statie Wijchen
576
gezinsbijdragen
170
goederen van het gilde
556
grondbelasting
115
, op pastorale goederen
272
grootboekkaarten kerk
149-159

gymnastieklokaal,
bouw van
523
bouw van --- bij meisjesschool 66
exploitatie --- Oosterweg
112
lening voor bouw
193
hoofdschout F.W. van Nyvenheim 556
hoogspanningsleiding, overeenkomst
N.V. SEP
268
huisbezoek
397
huisnummering, Achterlo en West 222
huiszegen
396
hulpbisschop, discussienota
299
huwelijk,
geldigheid kerkelijk
412
inschrijvingen
5, 400, 413-417
Status Liber,
canoniek onderzoek
418-460
hypotheken, diverse
197
informatieboekjes wijkkerk Achterlo
en Wijchen Noord
343
inkomsten pastoor, kasboek
279
intentieboeken
390-393
inventaris,
bezittingen R.K. Armbestuur 489
van het huis
580
pastoraal archief
251
pastoreel bezit
252
pastorele goederen
255
jaargetijdenboekje pastoor J. Princen 388
jaarrekeningen,
Huis
588
kerk
141-147
opstellen van --135
pastorele goederen
269
R.K. Armbestuur
491
schoolbestuur
216
Stichting Kath. Onderwijs
Wijchen
528-530
Wijchense Stichting voor
Behuizing Bejaarden
503-504
jaarverslag Wijchense Stichting
Behuizing Bejaarden
501
jachtrecht, verpachting
127
jongensschool, overdracht
gebouw aan gemeente
211b
jongeren, kontakten pastoor met
352
jubilee
396
journaal van de kerk
167
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kapel,
van het Armenhuis
394
Huis Zusters Penitenten
in Vinkstraat
295
kasboeken,
bouw Armenhuis
493
Derde Orde
558-559
pastoor
279, 287-290
pastorele goederen
270
pastorie
280-286
scholenfonds
217-219
katechese
347
katholieken, staat van
330-331
kazuifels
134
kelken, consecratie van --396
kerk,
onderhoud
106
Alverna
221
H. Antonius Abt, bouw
72
beheer
92-99
H. Everardus, verbouw
105
kunstbezit
47
overdracht van --49
H. Paschalis Baylon, bouw
87
schilderswerk
92
werk aan, in en om --93-96
Wijchen Zuid, bouw
91
kerkbanken, verpachting
169
kerkberichten
393
kerkbestuur
13-32
, archief
1-226
benoeming leden
16
H. Everardusparochie
26-28
correspondentie
31-34
overdracht mavoschool
538
overdracht scholen
522
reglement
13, 14, 18
--- als schoolbestuur
202-220
vergaderstukken
18-28
kerkelijke overheid, kontakten
pastoor met --291-320
kerkenhuis, verhuring aan A. Stuart 122
kerkhof
50, 56, 253
, aanleg
74
reglement 1964
34
uitbreiding
75
werk aan --104
kerkmeesters
16, 17
kerkplein, wijziging van het --97

kleuteronderwijs,
onderzoeksnota t.b.v. het --525
overdracht bestuur aan Zusters 203a
kleuterschool,
ontwerpen aan de Mariaschool 82
bouw aan de Startvenseweg /
Roerdompstraat
90
bouwplan naast Tienakker
83
verkoop grond voor --65b
Wijchen Noord, bouw
212
klooster,
bouw
77
bouwplan kleuterschool bij --- 83
Alverna
587
legaat J. van Thiel
265
kontakten pastoor
met kerkelijke overheid
291-320
met wereldlijke overheid 322-329
koster
42
kostershuis, verhuring aan wed.
G. de Haard - van Wijk
121
kruisbeeld, ontwerp
224
kruisweg
396
lagere school,
bouw aan de Startvenseweg
90
bouw in Woezik
88
lager onderwijs, onderzoeksnota t.b.v. --525
legaten,
t.g.v. het Huis
590
t.g.v. de kerk
186
t.g.v. R.K. Armbestuur
488
leningen,
diverse
197
aan en door de kerk
190-197
liber memorialis
4-8
liturgie,
355
diverse zaken
396
luidklokken
98
, afstand door gemeente Wijchen 58
maanddiensten overledenen
392
mavoschool overdracht door
R.K. Armbestuur aan de Stichting
Voortgezet Onderwijs
538
meisjesschool,
bouw van een gymzaal
66
bouw- en uitbreiding --Oosterweg
80

75

misintenties, aantekeningen
in parochie-agenda’s
356-387
misstipendia, kasboek verdeling van --278
monumenten
47
mortuarium, bouw van een --75
naaikrans van de Derde Orde
560
obligatielening 1871-1912
197
H. Oliesel, inschrijvingen
463
ondernemingsraad Wijchense Stichting
Behuizing van Bejaarden
506
onderscheiding aan P. van Wijk
398
onderwijs, correspondentie
204-211
onderwijzers,
benoemingen
214
bouw woningen voor
86
onderwijzerswoning,
aan de Schoolstraat
61
aan de Touwslagersbaan
85
Woezik
88
onderzoeksnota t.b.v. kleuter- en
lager onderwijs
525
ontvangsten en uitgaven kerk,
administratieboek
160
tabellarisch kasboek
161-166
oorlogsschade, herstel --- aan scholen108
opbouw parochiegemeenschap
332
oprichting,
Commissie Voortgezet Onderwijs533
Stichting Kath. Onderwijs Wijchen
517
organist
43
ornamenten
99
overdracht,
aan pastoor
134
mavoschool door schoolbestuur 258
schoolgebouwen door schoolbest.522
parochie,
Achterlo, enquête wensen
341
--- agenda’s
356-387
--- blad De Klepel
9
H. Everardus,
grenzen
11
bijdrage aan
173
lening aan
194
--- geestelijken
39
--- gemeenschap, opbouw van 332
--- geschiedenis
3
--- grenzen
2
--- groeperingen in de --199

--- huis aan de Markt
67
, overdracht
49
werk aan --102
--- kronieken
4-8
H. Paschalis Baylon,
schenking aan
191
---raad
35-37
, Achterlo
320-321
--- statistiek
201
Wijchen Noord
oprichting
12
enquête wensen
344
pastoor,
aangifte belastingen
276
aankoop, verkoop, ruiling
eigendommen
257-266
afrekening
met kerkbestuur
176
fundaties
188
archief
251-539
beheer eigendommen
267-274
bijdrage in verpleegkosten --- 182
eigendommen algemeen
252-256
financiële administratie
275-290
kasboeken
279, 287-290
kontakten met
kerkelijke overheid
291-320
wereldlijke overheid
322-329
legaat J. van Thiel aan --265
als lid van besturen
481-539
Comm. Voort. Onderwijs533-539
R.K. Armbestuur
481-497
Stg. Kath. Onderwijs
517-532
Studiegroep ouderen etc. 512-516
Wijchense Stg. Behuizing
Bejaarden
498-511
overeenkomst SEP over
hoogspanningskabel
268
sociale zorg
467-480
status van de --1
verhuring / verpachting
eigendommen
267
verkoop van grond
266
--- Van der Donk
185
--- van Hernen, verkoop land
aan --- Wijchen
263
--- J. Princen, jaargetijdenboekje388
pastoraal Centrum Achterlo,
bouw
89, 174
lening voor --196
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Pastoraal Concilie
293
pastoraal werker, benoeming
41
pastorale
opbouw Wijchen Zuid
345
zorg
330-398
pastorele goederen,
couponbelasting
273
fundatieboek
253
grondrente
272
inventaris
255
jaarrekening
269
kadastrale aanwijzingen
256
kasboeken
270
notities
254
tiendrechten
271
belasting doode hand
274
pastorie,
beheer van
100-101
betaling onderhoud door
Domeinen
100
bouw
73
kasboeken
280-286
moestuin
55
par. H. Paschalis Baylon
191
werken aan, in, om de --101
schilderswerk
92
pastorietuin
verhuur terrein achter de --110
verkoop grond achter de --62
patronaat, bouw van --76
patronaatsgebouw, verhuring van en
werk aan
62a, 103
personeel,
38-43
rechtspositie
38
--- Stg. Kath. onderwijs Wijchen524
processie naar Kevelaer
552, (p. 38)
rectoraat Woezik
10
regionalisering Stichting
Schooladviesdienst
526
reglement,
Huize St. Jozefzorg
507
Parochiale Armbesturen
482
kerkhof
34
rekening en verantwoording: zie
jaarrekening
relikwieën,
van het Huis
581
van de kerk
396
ruiling van grond
71
sacramenten
399-465

schilderswerk kerk en pastorie
92
school, overdracht eigendom
--- Alverna
211a
--- Wijchen
211a
schoolgebouwen,
beheer van
107-112
overdracht door schoolbestuur 522
scholen,
bouw van
523
herstel oorlogsschade
108
sociale zorg, pastoor
467-480
spoorlijn,
Nijmegen – Alphen – Wamel 222
Nijmegen – Oss
222
staat van het aantal katholieken 330-331
statie Wijchen, geschiedenis
576
statistiek
201
status liber
418-460
statuta dioecesis Buscodiensis 294-295
stichtingen en fundaties kerk
178-185
straatnamenplan West
222
subsidie inrichting bureau Stg. Kath.
Onderwijs Wijchen
531
tarieven
168, 417, 466
terrazzovloer, ontwerp van --226
tienden
175
tiendrechten, pastorele goederen
271
toren, afstand door de gemeente
58
torenuurwerk,
afstand door gemeente
58
algemeen
98
uitbreidingsplan Noord, herziening
uitgaven kerk: zie ontvangsten en --uloschool,
bouw bij --- Tienakker
78
bouw bij --- Konijnsweg /
Lijsterbesstraat
79
uitbreiding --- Konijnsweg
109
verbouw --- Konijnsweg
111
vasten
396
vastenacties, dekenale
319
verbruiksvergoeding Mariaschool
107
verhuring eigendommen door pastoor 267
verordening op de bejaardenoorden
Gelderland
505
verpachting,
diverse percelen
123, 126, 131
eigendommen door pastoor
267
kerkbanken
169
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land
59
land door Gildebroeders 116, (p. 38)
verplegingskosten pastoor
172
verslag Studiegroep Ouderen Wijchen512
verzekering,
brand
113
brand boerderij Woezikschestraat120
molest
114
vicaris A.A.G. Hendriks
300
visitatoren
578
vormingsweken Kath. Actie
557
vormsels, inschrijvingen178, 405, 409-411
week- en maanddiensten overledenen 392
welvaart in de gemeente Wijchen
467
wereldlijke overheid, kontakten
pastoor met de --322-329
wijding altaren
396
wijkgebouw, bouw --- Achterlo
89
wijkparochie, enquête wensen
--- Achterlo
341
wijkparochieraad Achterlo
320-321
zangkoren
200
zielboek
389
zielzorgers, bespreking --317
zorg, pastorale --- pastoor
330-39
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