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Inventaris van het kerkarchief van de St. Remigiusparochie te Duiven, 
 

1607 – 1960 
 
     
 
INHOUD 
 
 
I. PASTOOR. 
 
A. Zielzorg.           
B. Bezittingen, inkomsten en verplichtingen.       
C. Privé.           
 
II. KERK: KERK EN ARMEN. 
 
A. Kerkbestuur, algemeen.        
B. Kerkgebouw, kerkinventaris, pastorie en kerkhof.     
C. Bezittingen, inkomsten en verplichtingen.      
D. Financieel beheer.         
 
III. ARMBESTUUR. 
 
A. Algemeen.          
B. Bezittingen, inkomsten en verplichtingen.     
C. Financieel beheer.        
 
IV. DIVERSEN.          
 
A. Vicarieën.          
B. Koster, organist.         
C. Onderwijs.           
D. Parochiebibliotheek.        
 
V. GEDEPONEERD ARCHIEF (VICARIEËN).      
 
VI. VERBAND MET HET ARCHIEF NIET DUIDELIJK.      
  
VII. AANHANGSEL.         
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I. PASTOOR. 
 
A. ZIELZORG 
 
 1.  Register, houdende inschrijvingen der:  

 - dopen,1753 – 1865 augustus 12 
 - huwelijken, 1777 – 1865 
 - overlijden, 1753 december 28 – 1891 
 - vormsels, 1835, 1854 
 1 deel 
  N.B. het hieraan voorafgaande doop, trouw en overlijdensregister,  
  beginnende in 1664, berust in het rijksarchief in Gelderland. 

 
 2.  Overlijdensregister, 1892 – 1920. 

 1 omslag 
 
 3.  Register van eerste communicanten, aangehouden door pastoor J.Ph. Heijdendaal, 

  1778 – 1796.   
  1 katern 
   N.B. Behalve de naam worden leeftijd en woonplaats vermeld, twee  
   verklaringen van overgang naar de katholieke religie zijn hier eveneens  
   opgenomen. Dit katern is samengebonden met een soortgelijke lijst over 
   1774 – 1776 van de Statie ’t Kalf bij Zaandam, waar pastoor Heijdendaal van 
   1763 – 1777  pastoor was, alsmede met enkele gedrukte catechismussen en 
   communie-onderrichtingen uit 1734,  1755, z.j. en 1780. 

 
 4.  Liber Animarum, tweede helft 19e eeuw. 

 1 deel 
  N.B. Alfabetisch op de namen der gezinshoofden gerangschikt; 

 Blz. 1 – 122: Duiven. 
 Blz. 125 – 132: Nieuwgraaf. 

 
 5.  Registrum memoriale, ook genoemd “Het boek der IX capita”. z.j. (ca. 1856), deels 

  bijgewerkt tot 1962. 
  1 deel 
   N.B. Inhoud: 

 Hfdst. I,  blz. 3:  stichting en ouderdom der kerk. 
 Hfdst. II. blz. 5:  namen der weldoen(st)ers. 
 Hfdst. III. blz. 13:  namen der pastoors en kapelaans 1848 – 

      1859; 
     blz. 15-17: idem, 1665 – 1962. 

 Hfdst. IV. blz. 25- 48: lijst der fundaties.   
 Hfdst. V. ontbreekt. 
 Hfdst. VI.  blz. 59- 61: aflaatbullen, bul van het altare privilegiatum, 

      van de broederschappen en de   
      echtheidsbrieven de relikwieën.  
  Hfdst. VII. blz. 69:   getal zielen en communicanten, 1855 – 1858. 

 Hfdst. VIII. blz. 83:   inkomsten der kerk en die, welke aan de 
     pastoor en de kapelaan moeten worden 
     uitgekeerd, 1855 – 1857. 
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 Hfdst. IX. blz. 97-105:  vermeldenswaardige gebeurtenissen,  
     1424 –  1884; 

     blz. 110 – 115:  idem, 1924 – 1949. 
 
 6.  Encyclieken en andere ingekomen zendbrieven van het hoogste kerkelijk gezag, ca. 

  1700 – 1893. 
  1 omslag 

 
 7.  Van de vice-superior der Hollandse Missiën de aartspriester in Gelderland ingekomen 

  aanschrijvingen betreffende godsdienstige aangelegenheden, 1814 – 1853. 
  1 omslag 

 
 8.  Herderlijke brieven van de aartsbisschoppen van Utrecht, 1853 – 1911, 1918. 

 1 pak 
 
 9.  Correspondentie over verscheidene aangelegenheden, de zielzorg betreffende,  
  1794 – 1953. 

 1 omslag 
 
 10.  Plakkaat van de staten van Holland en Westfriesland, toestemming gevende aan de 

  geadmitteerde priesters, buiten hun district of parochie in stilte de sacramenten toe 
  te dienen aan zieken en anderen die er om verzoeken, 1732. 
  1 stuk 

 
 11.  Briefwisseling met de burgerlijke overheid betreffende het processierecht en het 

  recht van openbare begrafenisceremoniën, 1817, 1855. 
  1 omslag 

 
 12.  Stukken betreffende geestelijke voorrechten aan de parochie verleend, 1848 – 1911. 

 1 omslag 
 
 13.  Bewijzen van huwelijkdispensatie, verleend door de aartspriester, resp.  

  aartsbisschop, 1842 – 1903. 
  1 omslag 

 
 14.  Stukken betreffende de overdracht en teruggave der doop-, trouw- en   

  overlijdensregisters, 1815 – 1816. 
  1 omslag 

 
 15.  Ingekomen stukken betreffende stamboomonderzoek, 1916 – 1942. 

 1 omslag 
 
 16. Lijst van in Duitsland werkzame familiebetrekkingen van Duivense parochianen, 
  1908. 

 1 stuk 
 
 17.  Parochiestatistiek, 1926 – 1945. 

 3 katerns 
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 18.  Aanhankelijkheidsbetuiging van de Nederlandse katholieken aan de paus en aan de 
  bisschoppen van Nederland, naar aanleiding van de omverwerping der soevereiniteit 
  van de kerkelijke staat, z.j. (1870). 
  1 stuk. 

 
 19.  Uitnodiging tot toetreding tot het college van bijstand der stichting Radio Anno 
  Santo, 1949. 

 1 omslag 
 
 20.  Testimonium van aansluiting der St. Remigiusparochie bij het Apostolaat des Gebeds, 
  1868. 

 1 stuk 
 
 21.  Stichtingsbrief der Broederschap van het Allerheiligst Sacrament, 1891. 

 1 stuk 
 
 22.  Akte van benoeming van pastoor Van Hout tot directeur van de Broederschap van de 

  Levende Rozenkrans in Duiven, 1900. 
  1 stuk 

 
 23.  Stukken betreffende de oprichting van een congregatie van de Derde Orde van  
   St. Franciscus te Duiven, 1917. 

  1 omslag 
 
 24.  Stukken betreffende mogelijke vestiging van kloostercongregaties in Duiven, 1903, 
  1944. 

 1 omslag 
 
 
B. BEZITTINGEN, INKOMSTEN  EN  VERPLICHTINGEN. 
 
 25.  Stukken betreffende fundaties, legaten en donaties aan pastoor, kerk en armen, 
  1709 –  1955. 

 1 omslag 
 
 26.  Memoriaal van pastoor J.Ph. Heijdendaal, 1777 – ca. 1800. 

 1 deel 
 
 27.  Lijst van gefundeerde jaargetijden en van de ingeschrevenen in het zielenboek, z.j. 

 1 katern 
 
 28.  Stukken betreffende pastorie-inkomsten en uitgaven, 1686 – 1798. 

 1 omslag 
 
 29.  Specificatie van de vaste inkomsten van pastorie, kosterij, organist en schoolmeester, 
  1737. 

 1 stuk 
 
 30.  Register der pastorietienden, bijgehouden door pastoor Henricus van der Veecken, 

  1728 – 1777. 
  1 deeltje 
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 31.  Rekest van de eigenaar van het perceel “de Rootwilligen” aan de koning van Pruissen, 
  betreffende tiendheffing door de pastoors van Duiven en Groessen, 1792, afschrift 
  z.d. 
  1 stuk 

 
 32.  Verantwoording van het vroegmissengeld, 1785. 

 1 stuk 
 
 33. Staat, houdende tarieven der jura stolae voor de pastoors in het ambt Lymers, 1808. 

 1 stuk 
 
 34.  Pachtregister van onroerende eigendommen van de pastorie, ca. 1880 – 1901. 

 1 deel 
 
 
C. PRIVÉ 
 
 35.  Notariële stukken, toebehoord hebbende aan de pastoors van der Veecken en  

  Heijdendaal als privé-personen, 1749, 1803. 
  1 omslag 

 
 36.  Ingekomen stukken betreffende geldelijke voorschotten aan particulieren,  
  1810 – 1811. 

 1 omslag 
 
 37.  Benoemingsbrief tot ridder in de orde van Oranje-Nassau van pastoor J. Westerman, 
  1898. 

 1 stuk 
 
 38.  Reglement der vereniging van seculiere priesters van het aartsbisdom  Utrecht, 

  genaamd “olla Sacra”. z.j. (19e eeuw).  
  1 katern 
   N.B. gedrukt. Het doel der vereniging was het steunen van behoeftigen  

   priesters. 
 
 
 
II. KERK;  KERK EN ARMEN 
 
A. KERKBESTUUR, ALGEMEEN 
 
N.B. Zie ook het “Boek der IX capita”, inv. nr. 5. 
 
 39.  Stichtingsakte van de St. Remigiusparochie, 1854.      

 1 stuk 
 
 40.  Algemeen reglement voor de parochiale kerkbesturen, 1854. 

 1 katern 
  N.B. gedrukt. 
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 41.  Huishoudelijk reglement ter uitvoering van artikel 6 van het algemeen  reglement 
  voor het kerkbestuur der parochie van de H. Remigius te Duiven, z.d. 
  1 stuk 
   N.B. gedrukt. 

 
 42.  Stukken betreffende de samenstelling en het functioneren van het  kerkbestuur, 

  1834 – 1911. 
  1 omslag 

 
 43. Register der notulen van het kerkbestuur, 1848 december 22 – 1928 december 27. 

 1 deel 
 
 44.  Stukken betreffende grenswijziging tussen de parochies van Groessen en Duiven, 
  1936. 

 1 omslag 
 
 45.  Van de burgerlijke overheid ingekomen stukken betreffende het armwezen in  

  algemene zin, 1818 – 1821. 
  1 omslag 

 
 46.  Van de Pruisische burgerlijke overheden ingekomen stukken, deels kerkelijke zaken 

  betreffend, doch veelal van wereldlijke aard, bedoeld ter publicatie, 1735 – 1788. 
  1 pak 

 
 47.  Protocol van bijeenkomst, gehouden in het Dominicanen convent te Wezel, van 

  hoofden en gemachtigden der met name genoemde kloosters en pastoraten ten 
  oosten van de Rijn, waarin een gezamenlijke actie wordt beraamd tegen het  
  koninklijk decreet van 25 januari 1799, dat de geestelijke goederen bezwaarde met 
  het onderhoud van onderofficieren en soldaten, 1799 april 30.  
  1 stuk 

 
 
B.  KERKGEBOUW,  KERKINVENTARIS,  PASTORIE  EN  KERKHOF 
 
 48.  Stukken betreffende het onderhoud van kerk en pastorie, 1783 – 1952. 

 1 omslag 
 
 49. Stukken betreffende omheiningen en grensscheidingen van kerkhof en pastorietuin, 

  1849 – 1874. 
  1 omslag 

 
 50.  Stukken betreffende de brandverzekering van kerk, pastorie en catechismuslokaal, 

  1856 – 1877 en z.j.  
  1 omslag 

 
 51.  Stukken betreffende gedeeltelijke vernieuwing van het orgel, 1882.  

 1 omslag 
 
 52.  Stuk, waarin de aartsbisschop goedkeuring verleent tot het aanschaffen van een 

  nieuwe tabernakelkast en het aanbrengen van enige veranderingen aan het altaar, 
  1904. 
  1 stuk 
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 53.  Stukken betreffende de vergroting van de kerk en de bouw van een noodkerk in 

  1909 – 1911, 1900 – 1911. 
  1 pak 

 
 54. Stukken betreffende de restauratie van de kerk in 1919 – 1920, 1916 – 1921. 

 1 pak 
 
 55.  Stukken betreffende het kerkhof, 1872, 1925 – 1960 en z.j. 

 1 omslag 
 
 56.  Stukken betreffende de kerkklokken, 1942 – 1946. 

 1 omslag 
 
 57.  Stukken betreffende de voorgenomen oprichting van een stoomkorenmolen in de 

  nabijheid van kerk en catechismuskamer, 1903. 
  1 omslag 
 

 
 

C. BEZITTINGEN,  INKOMSTEN  EN  VERPLICHTINGEN 
 
N.B. Zie ook inv. nr. 25. 
 
 58.  “Karckenboeck”, bevattende opgave der vaste inkomsten en uitgaven der kerk, door 

  Gerbrandt Pael, schout te Duiven, overgenomen uit het register van Johan Bytter, 
  1607 
1 deel. 
N.B. Het boek bevat tevens aantekeningen over gebeurtenissen in de parochie uit de periode 
1607 – 1751 (betreffende de St. Antonie en Anna vicarie tot 1768). 

 
 58a.  Transcriptie van inv. nr. 58, vervaardigd door het Streekarchivariaat De Liemers en 
  Doesburg. 

 1 band 
 
 59.  Kerkeboek van pastoor Henrick van der Veecken, 1736, gebaseerd op het kerkeboek 

  van Gerbrandt Pael, 1607, en waarmee zijn samengebonden de protocollen van 
  pastoor Theod. Michels, 1678, en pastoor Henr. Kleijman, 1700. 
  1 band 
   N.B. bevat aantekeningen over de periode 1424 – 1771. 

 
 60.  Schuldbrief, voortvloeiende uit een schatting, in 1631 door de Staten – Generaal der 

  verenigde Nederlanden aan het kerspel Duiven opgelegd, 1657. 
  1 stuk 

 
 61.  Stukken betreffende hypotheken, pandschappen, beleningen en afkoop van de 

  penning twintig, 1683 – 1889. 
  1 omslag 
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 62.  Verpachtingsprotocollen van kerke en armenmiddelen, 1688 – 1764. 
 1 pak 
  N.B. Het protocol van 1688 spreekt van de verpachting van “de Kercklicke 

   ende gemeints landerijen”. 
 
 63.  Grossen van notariële akten van zesjaarlijkse verpachting der kerke en   

  armenmiddelen, 1812 – 1842. 
  1 pak 

 
 64.  Pachtregister van onroerende eigendommen van kerk en armen, 1854 – 1890. 

 1 deel 
 
 65. Pacht en huurovereenkomsten, 1926 – 1937. 

 1 omslag 
 
 66.  Stukken betreffende pachtzaken, 1682 – 1918. 

 1 omslag 
 
 67.  Opgaaf van en aantekeningen over landerijen, huissteden, geld en wasrente, die de 

  kerk van Duiven toebehoren, 1736. 
  1 stuk 

 
 68.  Stukken betreffende koop, verkoop en ruil van onroerende goederen, 1831 – 1927. 
  1 omslag 
 
 69.  Stukken betreffende een erfpachtkwestie tussen het kerkbestuur en E.Th.  C.F. Otten, 

  1924 – 1929. 
  1 omslag 

 
 70.  Stukken betreffende een actie, ingesteld door Henr. Schmidts te Kleef tegen de kerk, 

  wegens aanvaarding zonder koninklijke autorisatie van een erfstelling van de  
  echtelieden Hendrik ten Haef en Geertruid Roelofs, bestaande uit een weide,  

   1781 – 1783. 
  1 pak 

 
 71.  Stukken betreffende eigen plaatsen in de kerk, 1841 – 1909. 

 1 omslag 
 
 72.  Stukken betreffende verlaging van de rentevoet voor door het kerkbestuur   

  opgenomen gelden, 1937 – 1938. 
  1 omslag 

 
 
D. FINANCIEEL  BEHEER 
 
 73.  Kerkbegrotingen, 1856, 1857, 1873 – 1878, 1888, 1889, 1891, 1895 – 1899, 1902 – 

  1936, concept van 1939. 
  1 pak 
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 74- 76.  Kerkrekeningen. 1682 – 1935, met lacunes. 

 3 pakken 
  N.B. over 1711 – 1847: kerk en armenrekening. 
   
  74.  1682 – 1690, 1698 – 1706, 1711 – 1719, 1724 – 1766, 1776 – 1795. 
  75.  1802 – 1808, 1821 – 1831, 1835 – 1843, 1845 – 1847. 
  76.  1855 – 1857, 1873 – 1878 (1876 alleen pachtlijst), 1902, 1903, 1905 – 

    1921, 1923 – 1935. 
 
 77.  Bijlagen bij de kerkrekeningen. 1802, 1804, 1805, 1809 – 1817, 1839 – 1844, 1846, 
  1847. 

 1 pak 
  N.B. Over de jaren 1855 – 1935 zijn enkele bijlagen bewaard gebleven,  
  hoofdzakelijk pachtlijsten. Deze zijn in de rekeningen gelegd. 

 
 78- 83.  Registers, waarin in uitgebreide vorm, met omschrijving der bijlagen, de  

  kerkrekeningen 1859 – 1908. 
  6 delen 
 
   78.  1859 – 1866. 
   79.  1866 – 1866. 
   80.  1867 – 1891. 
   81.  1883 – 1892. 
   82.  1894 – 1908. 
   83.  Concept van nr. 82. 

  
 84.  Van den burgerlijke overheid ingekomen stukken betreffende het afhoren der kerk 

  en armenrekeningen, 1818 – 1819. 
   1 omslag 

 
 85.  “Inlichtingen omtrent de inrigting en samenstelling der jaarlijksche begroting en 

  rekening wegens de inkomsten en uitgaven der parochiale kerkekassen in het  
  aartsbisdom van Utrecht”, 1855. 
  1 deeltje 
   N.B. gedrukt. 

 
 86.  Slotvereffening met burgemeester P.S. Nass en aartspriester M. Terwindt in verband 

  met de kerk en armenrekeningen over 1841, 1844. 
  1 stuk 

 
 87.  Kasboek van de rendant der kerke en armengoederen, 1846 augustus –  
  1852 december. 

 1 deeltje 
 
 88.  Kasboek van ontvangsten van het kerkbestuur, 1867 – 1892. 

 1 deel 
 
 89.  Kasboek van uitgaven van het kerkbestuur, 1909 april 15 – 1913 juni 8. 

 1 deeltje 
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 90.  Kasboek van ontvangsten en uitgaven van het kerkbestuur, 1913. 
 1 deeltje 

 
 91.  Kasboek van ontvangsten en uitgaven van het kerkbestuur, 1915 – 1917 mei. 

 1 deel 
 
 92.  Grootboek van de penningmeester van het kerkbestuur, 1929 – 1938. 

 1 deel 
 
 
 
III.  ARMBESTUUR 
 
A.  ALGEMEEN 
 
 93.  Van de aartsbisschop ingekomen stukken betreffende het algemeen en het  

  huishoudelijk reglement voor de armbesturen, 1856.  
  1 omslag 

 
 94.  Beschikking van de staatsraad, administrateur van de registratie, het kadaster en de 

  loterijen, houdende kwijtschelding der boete, belopen wegens het door armmeester 
  Evert Bruins publiek verkopen van roerende goederen zonder behulp van een  
  bevoegd ambtenaar, 1826.  
  1 stuk 

 
 
B.  BEZITTINGEN, INKOMSTEN  EN  VERPLICHTINGEN 
 
N.B. voor fundaties en legaten ten behoeve van de armen zie inv. nr. 25. 
 
 95.  Inventaris van onroerende en van waarde zijnde roerende zaken, staande onder 

  beheer van het Armbestuur, 1857. 
  1 stuk 

 
 
C. FINANCIEEL  BEHEER 
 
 96.  Armenrekening, 1820 – 1830, 1847 – 1855, 1857. 

 1 pak 
 
 97- 99.  Kasboeken van de penningmeester van het Armbestuur, 1847 – 1849, 1853, 1854. 

 3 deeltjes 
 
  97.  1847 – 1849. 
  98.  1853. 
  99.  1854. 
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IV. DIVERSEN 
 
A. VICARIEËN 
 
 100.  Stukken betreffende de St. Antonie en St. Anna – vicarie, (1695), 1744 – 1878,  
  1924 – 1933. 

 1 pak 
  N.B. Voor het archief van de vicarieën, zie inv. nr. 109. 

 
 
B. KOSTER,  ORGANIST 
 
 101.  Stukken betreffende de organist, ca. 1749 – 1755. 

 1 omslag 
 
 102.  Opgave der inkomsten en emolumenten van de koster-schoolmeester te Duiven, 

  voor zover het de te leveren broden betreft. Uittreksel d.d. 1772 uit het kerkboek. 
  1 stuk 
   N.B. Voor opgave der inkomsten in 1737: zie inv. nr. 29. 

 
 
C. ONDERWIJS 
 
 103.  Stukken betreffende de bemoeienis van het kerkbestuur met het openbaar en  

  bijzonder lager onderwijs, 1820 – 1881. 
  1 omslag 

 
 104. Stukken betreffende  de actie tot stichting van een R.K. Universiteit te Nijmegen, 
  1921 en z.j. 

 1 omslag 
 
 105.  Stukken betreffende de verplichte bijdrage, door het kerkbestuur te leveren in de 

  kosten van uitbreiding der St. Ludgeruskweekschool te Hilversum, 1924. 
  1 omslag 

 
 106.  Stukken betreffende de stichting der R.K. meisjesschool, 1926 – 1927. 

 1 pak 
 
 107.  Stukken betreffende het financieel beheer der R.K. meisjesschool, 1925 – 1930. 

 1 omslag 
 
 
D. PAROCHIEBIBLIOTHEEK 
 
 108.  Verslagen van de R.K.  parochiale bibliotheek, 1906 – 1942. 

 1 deel 
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V.  GEDEPONEERD  ARCHIEF 
 
 109.  Archief van de St. Antonie en St. Anna – vicarie te Duiven , 1613 – 1836, 1901 – 1934 
  en z.j.  

 1 pak 
 
 110.  Index op het archief der St. Antonie en St. Anna – vicarie. 

 1 deeltje 
  N.B. omstreeks 1929 aangelegd door kerkmeester J.F.H. Otten. 

 
 
VI. VERBAND MET HET ARCHIEF NIET DUIDELIJK 
 
 111.  Akte waarbij Arndt Göerts door de drost van het ambt Lymers tot schout en  

  gerichtsdienaar te Duiven wordt aangesteld, 1696. 
  1 stuk 

 
 112.  Testament van.: 

a. Peter Vaes en Jantien Starings, 1710. 
b.  Geesken Jansen, met hierop betrekking hebbende stukken, 1745 – 1754. 

 1 omslag 
 
 113.  Brief van W. Gosman te Kleef aan de weduwe van Gerrit Faass te Duiven, betreffende 

  een pachtaangelegenheid, 1781. 
  1 stuk 

 
 114.  Oorkonde, door 26 gerepatrieerde militairen uit dankbaarheid aangeboden aan het 

  comité kath. Thuisfront afdeling Duiven, 1951.  
  1 stuk 

 
 
VII.  AANHANGSEL 
 
 115.  Krantenartikelen betreffende de geschiedenis van de parochie. 

 1 omslag 
 
 
 
 
 


