Inventaris archief van de parochie H. Hart van Jezus
Grashoek 1918-1991
Historisch overzicht
Het dorp Grashoek heeft geen lange geschiedenis en is pas ontstaan bij het stichten van
de parochie in 1918. Vóór dat stichtingsjaar was Grashoek een van de vele gehuchten in
het huidige dorp.
Toch is er veel te vertellen over dit energieke dorp. De bewoning op de schrale
zandruggen die hier overgingen in de turfvelden van de Peel kwam pas echt op gang
tijdens de grootschalige ontginning van de Peel door Van der Griendt. Dat was rond 1850.
Mensen die destijds gingen werken in de Peel kochten een stukje grond, bouwden een
huisje of een hutje en ontgonnen stukje bij beetje de heidegrond van het perceel. Dat
gebeurde na hun dagelijkse zware turfgraverswerk in de Peel. Zo ontstonden vaak
boerenbedrijven.
De naam Grashoek was al in de 18e eeuw in gebruik. Waarschijnlijk werd hier een stuk
‘gemeyne’ grond mee aangeduid waarop men vee kon laten weiden.
Op Maris, een van de gehuchten van het dorp Grashoek, was al bewoning in 1339. In dat
jaar gaf de hertog van Gelder hier 30 ha. grond in leen uit aan Mathijs van Kessel. Vanaf
dat jaar werd hier landbouw bedreven en was er bewoning in Grashoek.
Echter deze vroege bewoning was niet de eerste. Al in de prehistorie was het grondgebied
van dit dorp al bewoond. De Houwenberg bijvoorbeeld is rijksmonument omdat hier een
grafveld is ontdekt. De vondsten die hier zijn gedaan waren urnen en gebruiksvoorwerpen.
Maar in of na de Romeinse tijd is bewoning hier waarschijnlijk verdwenen. Totdat in de
14e eeuw kampontginning ontstond op Maris.
Ook de vondst van de Keltische Sierschijf, waarschijnlijk op Grashoeks grondgebied, niet
ver vandaan waar de romeinse Gouden Helm in Helenaveen is gevonden, is zeer
bijzonder. Net als de Gouden Helm is de zilveren sierschijf te bewonderen in het
Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Prachtige replica’s hiervan worden in het
Streekmuseum van Peel en Maas tentoongesteld.
Meer over de geschiedenis van Grashoek kunt u lezen in het boek ‘Waar de Groote
Molenbeek ontspringt…’.

Archief en inventarisatie
Het archief werd tijdens de inventarisatie in 2011 op de pastorie aangetroffen als zijnde
niet groot. Er werd geconstateerd dat in vele perioden maar een beperkt aantal stukken
waren bewaard. De parochie is gesticht in 1918. Vooral in de jaren vanaf 1918 tot 1940 is
nagenoeg niets bewaard gebleven. De notulenboeken en het Liber memorialis waren
bewaard. Godzijdank. Maar dit zijn ook min of meer de enige schriftelijke getuigenissen
van de activiteiten van de parochie in deze periode. Echter de oogst uit de jaren daarna is
ook niet groot. Hoe komt dit?
Hier kunnen we enkel naar gissen. Een aannemelijke oorzaak kan zijn dat toen in 1967 de
oude pastorie is afgebroken het archief tijdelijk elders is opgeslagen. Bij terugverhuizen in
de nieuw gebouwde pastorie is waarschijnlijk niet alles meer opnieuw opgeslagen. Het valt
namelijk op dat na de periode van plm. 1968 een groter aantal stukken (meer compleet)
aanwezig waren tijdens onze zoektocht in 2011 en 2012.

Grashoek, januari 2013
Henk Steeghs

INHOUDSOPGAVE
A. Stukken van algemene aard

1-2. Notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur
1918-1988, met hiaten.
1. 1918-1963, met hiaten.
2. 1963-1988.
3.

2 delen
1 deel
1 deel

"Liber memorialis", kroniek van de parochie, bevat tevens diverse krantenknipsels
1918-1979 met hiaten.
1 deel

B. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

ORGANISATIE EN PERSONEEL

4.

Statistieke opgave van de parochie.
1947-1954.

1 omslag.

5.

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden van het kerkbestuur.
1967-1991.
1 omslag

6.

Stukken betreffende de benoeming en installatie van
diverse pastoors.
1975-1991.

1 omslag

Stukken betreffende de wijziging van de parochiegrenzen.
1981.

1 omslag.

7.

VERWERVING EN BEHEER VAN HET VERMOGEN

Eigendommen t.b.v. misfundaties
41. - Legger van misfundaties met bijhorende stichtingsakten en aantekeningen over
reducties.
1921-1991;
42. - Aantekeningen over lijfrenten, leningen, legaten, grafrechten, rente-,
huur- en pachtinkomsten.
1930-1952.
NB. Fundatie- of stokregister nog in gebruik bij de parochie.

1 deel

Meerdere eigendommen gezamenlijk
8.

Stukken betreffende de aanvaarding en het beheer van de nalatenschap van P.J.
Joosten.
1958-1997.
1 omslag

Afzonderlijke eigendommen
Kerkgebouw en inboedel
9.

Stukken betreffende het plan voor de bouw van een nieuwe kerk.
1938-1942.

1 omslag.

10. Stukken betreffende de bouw van de nieuwe kerk.
1953. 1 omslag.
11. Stukken betreffende de verbetering van het kerkinterieur en -exterieur.
1974-1987
1 omslag.
12. Stukken betreffende de schenking van het houten altaar aan de parochie
Panningen.
1984.
1 omslag
13. Inventarislijst van het kerkelijk kunst-bezit.
1987.

1 omslag

Pastorie
14. Stukken betreffende het plaatsen van een kluis in de pastorie.
1938.

1 omslag

15. Stukken betreffende de bouw van een nieuwe pastorie.
1968.

1 omslag

Overige panden en opstallen
16. Polis van de verzekering van het woonhuis Grashoek 911A tegen brand.
1931.
1 stuk
Begraafplaats
17A. Lijst van ontvangen grafrechten 1967-1990.
NB. Zie ook inventarisnr. - (Fundatieregister nog in bezit parochie).

1 omslag

17B. Stukken betreffende het beheer van de nieuwe en oude begraafplaats.
1972-1991.
1 omslag

Terreinen en landerijen
18. Stukken betreffende de verkoop en verpachting van diverse percelen grond.
1927-1997.
1 omslag
19. Stukken betreffende de verpachting van het jachtrecht.
1951-1991.

1 omslag

Kapitalen en renten
20. Stukken betreffende het aangaan van geldleningen
1942-1978

1 omslag

21. Stukken betreffende het verstrekken van geldleningen.
1930-1985

1 omslag

22. Stukken betreffende de verwerving van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie
1970-1990
1 omslag
23. Stukken betreffende de aanvaarding van een schenking van
A. van Mullekom.
1971.

1 stuk

24. Stukken betreffende de belegging van gelden
1972-1986

1 omslag

VERANTWOORDING VAN HET FINANCIËLE BEHEER
25-26. Tabelarische kas-, bank- en giroboeken
1964-1979.
25. 1964-1972
26. 1973-1979

2 delen.
1 deel
1 deel

27. Journaal.
1979-1990.

1 pak.

28-29. Jaarrekeningen met bijbehorende stukken
1954 - 1991, met hiaten (1955 en 1976).
28. 1954-1975
29. 1977-1991

2 pakken
1 pak
1 pak

30. Bijlagen van de rekening

1963-1977

1 omslag

UITOEFENING VAN DE ZIELZORG
43. Protocollen van doopakten.
1918-1986 en 19871918-1986
1987NB. Nog in gebruik bij de parochie.

2 delen
1 deel
1 deel

44. Protocol van huwelijksakten.
1919NB. Nog in gebruik bij de parochie.

1 deel

31-35. "Status Liber", processen-verbaal van het onderzoek naar de vrije staat
van aanstaande huwelijkspartners, met bijlagen.
1967-1991.
5 omslagen:
31. 1967-1970,.
32. 1971-1978.
33. 1979-1981.
34. 1982-1985.
35. 1986-1991.
45. Protocol van overlijdensakten.
1918- .
NB. Nog in gebruik bij de parochie.
36. Lijsten van communicanten en vormelingen.
1919-1979.

1 omslag
1 omslag,
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1 deel

1 omslag

ZORG VOOR HET ONDERWIJS
37. Stukken betreffende de overdracht van het bestuur van de scholen en de
bijbehorende waarborgsom aan de Gemeente Helden.
1969-1976.
1 omslag

DOCUMENTATIE

38. Album met foto’s van en publicaties over nieuwsbladen over ontstaan parochie en
bouw noodkerk 1918 en kerk 1953.
1 deel
39. Documentatie over het 25 jaar priesterjubileum van pastoor Vullinghs
en over zijn posthume onderscheiding. 1933-1995

1 omslag

40. Geschiedenisroman ‘Toen de hei bloeien ging…’ over het ontstaan
van Grashoek door A. Berger, pseudoniem van A. Cruijsberg

1 deel

