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Inleiding
In 1997 stelde het stadsbestuur aan de verschillende parochies van Hoogstraten
voor om hun archieven in bewaring te geven bij het stadsarchief. Bedoeling hiervan
was een veilige bewaring van deze archieven te verzekeren, ook als in de toekomst
de parochies geen pastoor meer zouden hebben.
Deken Van Dijck, de pastoors en de kerkfabrieken reageerden positief op het
voorstel. De goedkeuring van het Bisdom werd gevraagd en verkregen.
In november 1998 werden begonnen met de overbrenging van de archieven van de
Sint-Clemensparochie naar het stadsarchief.
In 1992 werd van deze archieven reeds een inventaris opgemaakt door de heer J.
Verhulst. Hij handhaafde de toen bestaande ordening, zoals ze in een summiere
lijst van deken Jozef Lauwerys voorkwam.
De archieven werden nagekeken, de bestaande inventaris werd behouden en, waar
nodig, aangevuld.
Een deel van het archief werd reeds in 1961 overgebracht naar het Rijksarchief te
Antwerpen. (zie bijlage)
De oudste vermelding van Minderhout werd gevonden in het ‘Oorkondenboek der
Witherenabdij van Sint-Michiels’. Op 4 maart 1238 droeg ridder Rogier van den
Hout zijn rechten op het kerkje van Minderhout over aan de Sint-Michielsabdij van
Antwerpen, welke dus ook het patronaatsrecht verkreeg.
In 1811 kwam er, na bijna 600 jaar, een einde aan de aanwezigheid van witheren
van de abdij in Minderhout. De parochie wordt dan ook terecht wel eens ‘de kleine
Sint-Michiel’ genoemd.

Bibliografie :
‘Minderhout, de kleine Sint-Michiel’, J. Lauwerys, Jaarboek Hoogstratens
Oudheidkundige Kring, 1981.
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INVENTARIS VAN HET KERKARCHIEF
VAN DE PAROCHIE SINT-CLEMENS TE MINDERHOUT
______________________________________________

REEKS A
Akten en brieven over relikwieën en aflaten
A1

Akte van Petrus Martinez Rubio, bisschop van Palermo (Panormitanus) :
echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Rosalia, aan Minderhout geschonken
door bemiddeling van Ildephonsus Martinez Despinosa, 27 juli 1666; perkament 60
cm op 70 cm met aanhangend zegeldoos (zegel verdwenen), rand van het
perkament versierd met bloemmotieven, bovenaan miniatuur van de H.-Rosalia.
Hierbij twee brieven op papier die de echtheid van de relikwie bevestigen, 15
september 1669 en 30 mei 1670

A2

Akte van Ambrosius Capello, bisschop van Antwerpen : verering relikwieën van de
H.-Rosalia toegestaan, 28 november 1670; perkament 21 cm op 37,5 cm

A3

Akte van pater Macarius, abt van Sint-Michiels in Antwerpen : verering relikwieën
van de H.-Rosalia toegestaan, 10 mei 1671

A4

Akte van Aubertus van den Eede, bisschop van Antwerpen : echtheidsverklaring
van de gezamenlijke relikwie van de H.-Donatus, Prosperus en Desiderius; 13 juli
1678; perkament 47 cm op 26 cm met prachtig zegel in metalen doosje, doorsnee
6 cm

A5

Brief van de bisschop van Antwerpen : toelating aan Isfridus Van Varick, pastoor
van Minderhout, om geld uit de offerande van de kapel van O.L.V. te gebruiken
voor de plechtige verering van de in akte A4 genoemde relikwieën, 27 september
1680

A6

Kopies van akten van echtheidsverklaringen van de relikwieën van verschillende
martelaren, o.a. Angelus, Antonius, Victorianus, Julius, Benedicta en Jucundus
door de vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen, 23 juni 1679 en door kardinaal
Gaspar, 15 april 1679. Kopies gemaakt te Breda , 21 mei 1680

A7

Afschrift van een echtheidsverklaring van relikwieën van voormelde martelaren (A6)
door bisschop Joannis Ferdinandus van Antwerpen, 26 maart 1680. Kopie
gemaakt te Breda, 21 mei 1680

A8

Verklaring door Franciscus Dierix, abt van het cisterciënzerklooster St.-Salvator te
Antwerpen : een relikwie van de H.-Adrianus, patroon tegen de pest, voor de
parochie; 7 mei 1680

A9

Echtheidsverklaring van de voormelde relikwie van H.-Adrianus door Joannis
Ferdinandus, bisschop van Antwerpen; 16 april 1680

A10

Aflaat van 40 dagen aan gelovigen, die op feestdagen van O.L.V. en op alle
zaterdagen in de kapel van O.L.V. van den Akker vijf onzevaders en vijf
weesgegroetjes bidden, door Lud. De Grez, bisschop van Antwerpen; met afschrift,
25 juni 1683
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A11

Teksten i.v.m. het feest van Sint-Hubertus, twee bladen : over de wijding van het
brood op het feest van St.-Hubertus tegen hondsdolheid; instructies voor het
gebruik van de brandmerksleutel van St.-Hubertus tegen hondsdolheid; ijzeren
brandmerksleutel los in de archiefdoos

A12

Toelating tot de verering van de relikwieën van het H.-Kruis, kolom en tafel van
O.L.H. door Guilielmus Philippus van Herzelles, bisschop van Antwerpen, 25
augustus 1743. Echtheidsverklaring van deze relikwieën door kardinaal Pignatelli,
aartsbisschop van Napels; 20 oktober 1734

A13

Volle aflaat op de tweede zondag na Pasen voor de duur van zeven jaar door paus
Benedictus XIV, 20 juli 1744

A14

Echtheidsverklaring van een relikwie van de H.-Albertus, karmeliet, door Dominicus
Jordanus, patriarch van Antiochië; 6 juni 1768

A15

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Theresia, maagd, door Philippus
Mornati, bisschop van Sutrinus en Nepesinus; 15 oktober 1769

A16

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Barbara, maagd en martelares, door
Dominicus Jordanus, patriarch van Antiochië; 22 december 1771

A17

Volle aflaat op de vrijdag voor passiezondag voor zeven jaar door paus Benedictus
XIV, 20 mei 1752

A18

Volle aflaat op de tweede zondag na Pasen voor zeven jaar door paus Clemens
XIV, 27 maart 1773

A19

Echtheidsverklaring van de relikwieën van de H.-Donatus door kardinaal van
Frankenberg, 30 juli 1797

A20

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Adrianus door kardinaal van
Frankenberg, 30 juli 1797

A21

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Clemens door kardinaal van
Frankenberg, 18 september 1797

A22

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Carolus Borromeus door kardinaal
van Frankenberg, 18 septemer 1797

A23

Volle aflaat op de tweede zondag na Pasen door paus Pius VII, 1 juli 1800

A24

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Anna, H.-Catharina en H.-Coleta
door Josef Agelini, aartsbisschop van Dyrrho, 15 januari 1816

A25

Volle aflaat op de feestdag van de H.-Clemens door paus Pius VII,
23 november 1818

A26

Volle aflaat op de tweede zondag na Pasen door paus Pius VII, 8 mei 1818;
vertaling uit het Latijn in het Nederlands A26bis

A27

Echtheidsverklaring van de relikwieën van de H.-Barbara door Franciscus Antonius
de Méan, aartsbisschop van Mechelen, 24 november 1825

A28

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Teresia door aartsbisschop de Méan,
24 november 1825
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A29

Echtheidsverklaring van de relikwie van doek van O.L.V. door aartsbisschop de
Méan, 25 november 1825

A30

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Albertus door aartsbisschop de
Méan, 24 november 1825

A31

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Dympna door kardinaal Sterckx,
aartsbisschop van Mechelen; 24 april 1844

A32

Echtheidsverklaring van de relikwie van een stukje van het H.-Kruis door Henricus
Franciscus Bracq, bisschop van Gent, 27 januari 1874

A33

Echtheidsverklaring van de relikwie van doekje van de H.-Jozef door bisschop
Bracq, 27 januari 1874

A34

Echtheidsverklaring van de relikwie van doekje van de H.-Jozef door kardinaal
Dechamps, aartsbisschop van Mechelen, 24 juni 1877

A34bis

Echtheidsverklaring van de relikwie van doekje van de H.-Jozef door Petrus
Lambertus Goossens, aartsbisschop van Mechelen, 23 februari 1885

A35

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Antonius van Padua door kardinaal
Deschamps, 3 juli 1877

A36

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Andreas Avellinus door kardinaal
Deschamps, 20 augustus 1878

A37

Echtheidsverklaring van de relikwie uit het graf van O.L.V. door aartsbisschop
Goossens, 16 juli 1885

A38

Oprichting van een vereniging van de H.-Kruisweg in de kerk van Minderhout door
Ignatius van Os, kapucijn van het convent van Slikgat, Terheyden, als ‘attestors’
pastoor Boeckx en onderpastoor Buys; 12 april 1878

A39

Toelating tot de oprichting van een vereniging van de H.-Kruisweg in de kapel van
O.L.V. van den Akker door aartsbisschop Goossens, 18 april 1910

A40

Echtheidsverklaring van de relikwieën van Joachim Royo en Joannes Alcobez door
pater Hyacinthus Maria Cormier, theoloog; 20 maart 1906

A41

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Gerardus Mayella door kardinaal
Mercier, aartsbisschop van Mechelen; 21 april 1910

A42

Echtheidsverklaring van de relikwie van de H.-Clemens door Nicolaus Angelus
Maria Landini, bisschop van Porphyrie; 13 juli 1775. Relikwie erbij in ovale vorm,
beschadigd glas.
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REEKS B
Perkamenten
B1

Akte voor Geert Adriaen Geerts en Jacques Van Gheel, schepenen van de
buitenbank van Hoogstraten : verkoop van een rente van 3 gulden ½ door Geert
Jan Willemse aan Jan van Gestel, Heilige Geestmeester van Minderhout, juli 1635.
Perkament van 14 cm op 26,5 cm, zegels verdwenen

B2

Akte voor Adriaen Geerts en Jacques van Gheel, schepenen van de buitenbank
van Hoogstraten ; Wouter en Andreas Stoops hebben aan de Heilige Geestmeester
Jan van Gestel een rente van 3 carolusgulden 2 ½ stuiver verkocht; 30 juli 1635.
Perkament van 24,5 cm op 16,5 cm, zegel verdwenen

B3

Akte voor Cornelis Blijens en Cornelis Hermans en Adriaen Waechmans,
schepenen van de buitenbank van Hoogstraten : Geert Adriaen Geertsen en
Heltien Laureyssen, zijn echtgenote, hebben aan pastoor Waltmannus Van Dijck
voor zijn zuster Suzanna Van Dijck, begijn in Antwerpen, 2/3 de van 5 buynder heide
verkocht; 28 juni 1651. Perkament van 18 cm op 33 cm, zegel verdwenen
- zie ook kopie D42

B4

Akte voor Cornelis Blijens en Jacob van Huyssen, schepenen van de buitenbank
van Hoogstraten : Marten Janssen verkoopt aan Jan Pieter Anthoni Brouwers,
Heilige Geestmeester van Minderhout, een rente van 2 gulden 10 stuivers op de
‘torendriesch’ bij de kerk; 29 mei 1659. Perkament van 34,5 cm op 22 cm

B5

Akte voor Jacob van Huyssen en meester Cornelis Blijens, schepenen van de
buitenbank van Hoogstraten : Cathelijn Michielssen, weduwe van Jan Mostmans,
verkoopt aan Lauwerys van Dongen een rente van 15 gulden per jaar op een
boerderij te Hal; 15 februari 1660; op de rugzijde : doorverkoop aan Heilige
Geesttafel van Minderhout, 1 april 1667. Perkament van 16,5 cm op 35 cm,
zonder zegel

B6, B7, B8

Akten van de Raad van Brabant betreffende een proces tussen Catharina van
Heert, eigenaresse van de Treslongehoeve en de burgemeester en schepenen van
Minderhout; 3 stuks; Brussel, 29 juli 1670. De 3 perkamenten zijn aan elkaar
gebonden; 22,5 cm op 22 cm, 43 cm op 17 cm en 30 cm op 17,5 cm

B9

Akte van Karel II van Spanje, waarin deze beveelt de achterstallige renten aan de
pastoor en de Heilige Geesttafel van Minderhout te betalen, Brussel, 27 mei 1679.
Perkament van 20,5 cm op 37,5 cm en afschrift op papier

B10

Akte van de Raad van Brabant : vonnis tegen de Heilige Geestmeester van
Minderhout ten voordele van de Heilige Geesttafel van Hoogstraten : verplichting
twee kinderen ten laste te nemen; veroordeling tot het betalen van 28 gulden 10
stuivers; Brussel, 9 mei 1714. Perkament van 18,5 cm op 26,5 cm
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REEKS C
Allerlei registers
C1

Kerkrekeningen van kerkmeesters van Minderhout, van Lichtmis tot Lichtmis :
C1a
C1b
C1c
C1d

Mathys Mermans 1571-1572
Jan Niuwelant en Frans Cornelissen 1573-1574
Peeter Jan Cornelissen 1577-1578
Mathys Henrick Mermans 1579

C2

Kerkrekeningen van 1617 tot 1651, ingebonden zonder omslag ; ontbrekende
jaren (1640-1644) te vinden in C3

C3

Kerkrekeningen van 1640 tot 1676, ingebonden 547 bladzijden, zonder omslag

C4

Kerkrekeningen van 1651 tot 1676, aan elkaar gebonden 137 bladzijden zonder
omslag; ontbrekende jaren (1657-1658, 1664-1667, 1674-1675) te vinden in C3

C5

Manuaal van Waltman Van Dijck
van 26 augustus 1640 tot januari 1668 met aanvullingen tot (1732-) 1735 van :
Isfridus Van Varick (1668-1685)
Hiëronymus Van Diependael (1685-1704)
Cornelius Knyff (1704-1711)
Lud. Van den Berghe (1712-1717)
Petrus Dobbens (1717-1732)
Joannes Dellafaille (1732-1759)
Ingebonden 376 bladzijden; gepubliceerd in jaarboek ‘Hoogstraatse
Oudheidkundige Kring’ 1951

C6

Register van de opbrengsten van de kapelanie
‘Registrum Fructuum et Proventuum Cappellaniae Parochialis ecclesiae de
Minderhout’, 1749-1891, ingebonden 178 bladzijden, perkamenten omslag

C7a

Register van de ontvangsten van de kerk van Minderhout 1795-1836,
45 bladzijden nota’s

C7b

Register van de uitgaven van de kerk van Minderhout 1795-1838;
ingebonden, perkamenten omslag

C8a

Kerkmeestersrekeningen 1800-1821;
aan elkaar gebonden, sterk beschadigd

C8b

Begrotingen en rekeningen van de kerkfabriek 1870-1876,
Begroting 1870 en rekening 1872 ontbreken; ingebonden

C8c

Begrotingen en rekeningen van de kerkfabriek 1887-1900,
ingebonden

C9

Wekelijkse afkondigingen 1822-1828 door pastoor Renders;
ingebonden, omslag ontbreekt

C10

Wekelijkse afkondigingen 1828-1843 door pastoor Boeckx;
ingebonden, omslag ontbreekt

C11

Wekelijkse afkondigingen 1868-1869 door pastoor Boeckx,
schrift
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C12

Handboekje van uitgaven en inkomsten van kerkmeesters 1755-1830 en
armmeesters 1756-1830, ingebonden

C13

Zielboek van Minderhout
- 1550-1558 pastoor Heyselmans, bladzijden 1-20
- 1558-1585 pastoor Judocus van Liedekercke, bladzijden 21-66
- 1585-1592 pastoor Dionys Feyten, bladzijden 67-146
- 1597-1614 pastoor Mattheus van Iersel, bladzijden 147-160
- beneficie van O.L.V., bladzijden 162-168
- beneficie van het Heilig Sacrament, bladzijden 170-173
- kopie manuale pastoor Van Iersel, bladzijden 175-189
- sterfhuis Mathias Van Der Goes, pastoor van Meer, bladzijden 191-201
Perkamenten omslag

C14

Zielboek van Minderhout
- 1627-1640 pastoor Cornelis Nuyts, 68 bladzijden

C15

Manuaal van Waltman Van Dijck 1640-1668
‘Manuale van het sielboeck oft innecommens van rentkens ende chynskens
competerende den here persona in Minderhout. Jaerlycx verschynende festo
Purificatonis Virginis, 2 februarii’, ingebonden 135 bladzijden, perkamenten rug

C16

Zielboek van Minderhout
‘Het zielboeck competerende den heere pastor soo gelijck het moet ingevoordert
woorde en verschijnt alle jaren den 2. Februarii’, 1745-1827, bijgehouden tot 1892;
(de meeste renten zijn afgeschaft tijdens de Franse Revolutie), perkamenten rug

C17

Boekje met ledenlijsten van
- Genootschap St.-Pieterspenning 1861 - Genootschap Heilige Franciscus van Sales - 1892 - Genootschap Heilige Kindsheid 1882 -

C18

Register in twee delen, voor- en achterzijde
- Reglement en lijst van de begrafenissen van februari 1801 tot oktober 1835 :
‘Register der Begravenissen ende Memorie over de verscheydentheyd der
Lyk-diensten binnen de kerke van Minderhout mitsgaders de Rechten zoo
van den seer Eerw. Heere Pastor, Heer onderpastor, Coster, organist,
zangers, misse-dienders kerke…’, 63 bladzijden
- Register van het kerkfabriek van april 1840 tot april 1935 : ‘Resolutie Boek
der kerkenfabriekraed Der gemeente Minderhout’, raad opgericht 24 maart
1811; 123 bladzijden
Perkamenten omslag

C19

Register van de Broederschap van de Heilige Familie, december 1895 - januari
1948

C20

Register van de Broederschap van Maria, Koningin der Priesters te Minderhout
1947-1952

C21

Register (ledenlijsten) in twee delen, voor- en achterzijde
- Geestelijk verbond : ‘Christelijk verbond om uyt te roeyen de godslasteringen
en verwensschingen…’, 1836-1916-1957
- Genootschap van de Heilige Kruisweg 1893-1948
- Broederschap van de Heilige Rozenkrans 1826-1957
- Apostolaat des Gebeds 1917-1957
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C22

Register van de Gedurige Aanbidding 1839-1957
‘Confraternites adorationis perpetua ss Eucharistiae Sacramenti’, met ledenlijsten
43 bladzijden en 3 losse bladen

C23

- niet bestaand -

C24

- niet bestaand -

C25

Broederschap van de Heilige Avellinus tegen de onvoorziene dood
C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.5
C25.6

Toelating tot de verering van de Heilige Andreas Avellinus en de
oprichting van een broederschap in Minderhout door kardinaal Dechamps,
7 oktober 1879
Aflaat van 100 dagen door kardinaal Dechamps, 7 oktober 1879
Regels van de Broederschap van de Heilige Avellinus, 7 oktober 1879
Affiche van het jubelfeest van de Broederschap van de Heilige Avellinus
1812-1887 in de parochiale kerk van de Heilige Antonius van Padua te
Antwerpen
Godvruchtige oefening ter ere van de Heilige Andreas Avellinus, 1841
Gebed tot de Heilige Andreas Avellinus

C26

Broederschap van het Heilig Hart van Jezus, Apostolaat van gebed
- Toelating voor het oprichten van de Broederschap Heilig Hart door bisdom
Mechelen, 19 april 1884
- Goedkeuring oprichting Congregatie Heilig Hart in de parochiekerk van
Minderhout door de seculaire priesters van St.-Paulus in de kerk van de
Heilige Maria van de Vrede te Rome, 12 juni 1884; Mechelen, 18 juni 1884
- Briefwisseling over de oprichting in 1884, 4 stuks
- Teksten, aanplakbrieven i.v.m. Congregatie Heilig Hart

C27

‘Status Animarum in paroecia Minderhout’ 1910-1921
‘Status Animarum in paroecia S.-Clementis in Minderhout’ 1921-1931

C28

Losse bewijsstukken
- Voor het schilderen van H.-Hart door schilder Alouis Hoevenaers, 1 januari
1901
- Herstellingen kerk, 2 stuks, 1906-1907
- Herstellingen pastorij door Josef Horsten, 30 oktober 1896
- Koperen klokje, 16 oktober 1895
- Glasraam kerk door Gust Ladon, 5 juli 1897
- Drie glasramen kerk door Gust Ladon, 9 augustus 1898
- Zes koperen kandelaren, 8 juli 1899
- Herstelling kruis van de kerk, 1904
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REEKS D
Pastoraal archief
D1

Kopie schenking patronaatsrecht door ridder Rogier van den Hout aan de abdij van
St.-Michiels, 4 maart 1237

D2a

‘Rechten en Costuymen van de Kercke, Pastoor en den Ceuster tot Minderhout’,
met toevoeging van pastoor H. Van Diependael; 24 februari 1696

D2b

Afschrift van D2a

D3

Benoeming van Joannes Josephus van den Bogaert tot koster van Wortel,
3 juli 1741

D4

Brief van paus Benedictus XIV over huwelijken tussen katholieken en ‘ketters’ :
‘Declaratio cum instructione super dubiis respicientibus matrimonia in Hollandia et
Belgio contracta et contrahenda’, 4 november 1741

D5

Instructies van de abt van Averbode aan de pastoor van Minderhout over het
beheer van de parochie, met afschrift; 15 december 1650

D6

‘Descriptio ecclesia de Minderhout pro anno 1563’ door pastoor Judocus van
Lydekercke, op de rugzijde ‘Descriptio ecclesia de Minderhout pro anno 1599’;
onvolledige afschrift

D7

Brief van Evrard van der Marck, bisschop van Luik (1505-1538) aan de pastoor van
Minderhout, Jacobus Bisschop (1521-1546); met onvolledig afschrift

D8

Eed van de koster van Minderhout, 1 februari 1769

D9

Aansporingsbrief van de prelaat van St.-Michiels aan de pastoor en de
onderpastoor, 4 november 1733

D10

Certificaat voor Norbertus Cremers, (onder-)pastoor van Minderhout door
gemeenteraad van Baarle-Nassau, 8 februari 1800. Attestatie voor Isfridus van
Varick, pastoor van Minderhout, dat hij ‘resorteert onder Baerle door Castelre’,
door gemeenteraad van Baarle-Nassau, 26 oktober 1673

D11

Vrijstelling van recognitiegeld voor de pastoor en onderpastoor van Baarle-Nassau
en de gehuchten zoals Castelre aangaande resoluties in 1730 en 1735

D12

Instructies voor de pastoor van Minderhout over het trouwen van inwoners van
Baarle-Nassau; D12a 12 januari 1799 en D12b 29 januari 1799

D13

Lijst van drie kandidaten kerk- en armmeesters voor Castelre, 1799

D14

‘Descriptio ecclesiae St Clementis de Minderhout et altarium in eadem erectorum
ab annis 1610 usque ad annum 1643 et ulterius ad annum 1649’

D15

‘Extractum ex Registro Actorum Episcopatus Antverpiensis, in quo sub Lit G, Ad
Annum 1638 habetur : Orta difficultate super administratione Sacramentorum et
exequiis presbyterorum non beneficiatorum …’

D16

Vermaning voor deserteurs, die in de kerken en kloosters vluchten,
31 oktober 1770
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D17

Brief betreffende het bekleden van de plaatsen van veldpaters en militaire
kapelaans door reguliere priesters; Brussel, 31 januari 1776

D17bis

Toelating tot bineren, 4 bundels
- pastoor Asselbergs, 1893
- pastoor De Bougne, 1919
- pastoor Verwimp, 1950, 1952, 1957
- erkenning van een functie van onderpastoor in Minderhout, 1921;
briefwisseling over de post van onderpastoor, 1925

D18

Lijst van communicanten, 1768

D19a

Verzoek aan de bisschop van Antwerpen, om 20 roeden land (achter de school)
behorende aan de kerk, te mogen verkopen; 18 oktober 1723; antwoord te
Antwerpen, 18 december 1723

D19b

Verkoop van twee roeden grond (uit de hof van de koster) met behoud van recht
van toegang voor de pastoor, 3 januari 1737

D20

Verbod door gemeente Baarle-Nassau de doop-, trouw- en overlijdensregisters
van parochie Minderhout af te staan aan de Franse Republiek, 20 oktober 1798

D21

Onderrichting van de bisschop van Antwerpen betreffende het noteren van de
dopen en huwelijken in de streek van Turnhout, 5 januari 1751

D22

Verzoek van pastoor Van Dijck aan het gemeentebestuur om de kerk te plaveien op
kosten van de gemeente, met afschrift; 22 augustus 1642

D23

Protest van de gemeente Baarle-Nassau gericht aan ‘Het Departement der twee
Nethen tot Antwerpen’ i.v.m. de verkoop van de kerk- en kapelklokken van
Minderhout, 15 januari 1799

D24

‘Commissie tot reparatie van de kerck en den thoren’, met afschrift; 20 mei 1643

D25

Kopie met allerlei gegevens 1643-1680
- wijding nieuwe klok (St.-Clemens), gegoten door Peeter Van Den Gheyn uit
Mechelen, 1 juni 1650
- gieten van de grote klok (genaamd Maria), 21 juli 1661
- viering relikwie van de Heilige Rosalia, 10 mei 1671
- viering relikiwiën van de Heilige Angelus, Antonius …, 1680
- nieuw altaar met schilderij van de Heilige Clemens geschonken door pastoor
Van Dijck, 1643

D26

Schenking van 1.500 gulden voor een nieuwe klok door de prelaat van St.-Michiels
uit de tiende penning van Minderhout, met afschrift; 18 juni 1661

D27

Belofte van de bestuurders van Minderhout en Castelre, dat ze de grote klok zullen
herstellen indien ze beschadigd wordt, met afschrift; 12 augustus 1661

D28

Tekening van de vernieuwing van het hoogaltaar door Francis van Ussel, ten tijde
van pastoor Tasse (1759-1781), 1766

D29

Tekening voor zijingang door steenhouwer Wauters uit Antwerpen, geen datum

D30

Beschrijving en voorwaarden voor het maken van een nieuwe preekstoel door de
beeldhouwer Francis van Ussel; Antwerpen, 26 oktober 1771
12

D31a

Rekwest aan de hertog van Hoogstraten betreffende het kappen van de eiken aan
de St.-Katharinakapel in de Moerstraat eigendom van de kerk van Minderhout,
1756

D31b

Afschrift van D31a

D32a

Afschrift van D32b

D32b

Bemerkingen op oude kerkrekeningen van 1554-1560 door pastoor Van Dijck,
(ca. 1645)

D33

Aangeslagen goederen : nationalisatiebesluit van 13 juni 1799 betreffende
pastorij van Minderhout; antwoord op de petitie van de gemeente Castelre onder
Baarle-Nassau; Hoogstraten, 31 juli 1799; 2 stuks

D34

Nota over het zielboek van de pastoor van Minderhout, 1692

D35

Richtlijnen bij het toedienen van het vormsel, geen datum

D36

‘Acta pro immunitate pastorum districtus Hoogstratani’, vrijstelling van lasten; 3
aaneengebonden stukken; Antwerpen, 1701

D37

‘Manniere van de H.Geestmeesters te kiesen in de Prochie van Minderhout’ , aan
de achterkant : “T’Incomen Van Renten en Chynsen competerende de Tafel van
den H.Geest van Minderhout’; hierbij afschrift van de eerste gedeelte met melding
‘Deze geschreven uyt de oude manualen ende gecollationeert met de
tegenwoordige van den jaar 1640. door Fr Theodorus Waltmannus van Dijck
persoon en pastor’

D38

Ordonnantie door pastoor Van Dijck, de burgemeester en een gezworene van
Minderhout over het terug in orde brengen van de kerk, die tijdens de 80-jarige
oorlog onder meer als pakhuis werd gebruikt [1640-1643]

D39

Bewijs van rente op een huis in de Gelmelstraat te Hoogstraten, 18 juli 1576

D40

Obligatie van 200 gulden ten laste van Jan Mostmans, 1642

D41

Geschil tussen Geeraert Jan Aerts en Jacob Janssens, 1 april 1652

D42

Kopie van de vestbrief (verkoopsakte) : 5 bunder heide op de Aard door Geert
Geertssen aan Susanna Van Dijck, zuster van pastoor Van Dijck, 28 juni 1651
- zie ook origineel B3

D43

Kwijting voor het verven van de kerk, 1689

D44

Brief ‘Acta de Missa venerabilis nobis negata’ ; Leuven, 6 maart 1692

D45

Briefwisseling met de Staten van Holland over de lasten op de goederen van de
kerk in Castelre (collaterale successie), 10 stuks; 1692-1793

D46

Verpachting van de pastorijhoeve aan Sebastiaen Peeter Scheyltiens door pastoor
Waltman Van Dijck, 16 mei 1642

D47

Verpachting van de pastorijhoeve voor 1646-1651 aan Sebastiaen Scheltiens door
pastoor Van Dijck, februari 1646
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D48

Verpachting van de pastorijhoeve voor 1664, 1665, 1666 aan Sebastiaen
Scheltiens door pastoor Van Dijck, 13 december 1663

D49

Verpachting van de pastorijhoeve voor zes jaar aan Sebastiaen Scheltiens door
pastoor van Varick, 23 februari 1667

D50

Verpachtingen van de pastorijhoeve voor periodes van zes jaar aan Peeter Jacob
Van Gestel, Jan Michielsen, Cornelis Faes door pastoor Dobbens; 1706-1730

D51

Voorwaarden van de verpachtingen van de pastorijhoeve, 1737

D52a

Bundel van enkele aaneengebonden bladen :
- voorwaarden en verpachting van de pastorijhoeve aan Adriaen Sprangers
door pastoor Dellafaille, 1736
- idem aan Paulus Doms door pastoor Tasse, 1739-1774
- idem aan Joannes Doms door pastoor Tasse, 1780
- voorwaarden en verhuur van Nieuw Heihoef op de Aard voor 16 jaar aan
Joannes Janssens en Marie Geerden door pastoor Tasse, 31 januari 1774

D52b

Kopie van het laatste punt in D52 : de voorwaarden en verhuur van Nieuw Heihoef
op de Aard aan Joannes Janssens door pastoor Tasse voor 1775-1791

D53

Memorie om een ‘ouderman’ te kiezen op de Heilige Sacramentsdag, 1758

D54

Richtlijnen van de pastoor betreffende het vormsel, geen datum

D55

Rente op de akker aan de kapel; Hoogstraten, 2 september 1719

D56

Rente van 115 gulden van Jacobus de Jonge; Hoogstraten, 9 januari 1736

D57a

Antwoord op het rekwest van de stad Hoogstraten, waaruit blijkt dat de
buitendorpen ook moeten bijdragen in de lasten van de militaire logementen,
6 december 1748

D57b

Minderhout moet drie karren leveren voor vervoer bevoorrading troepen,
1 april 1748

D58

Kopie van de lijst van renten en cijnzen behorende aan de kerk van Minderhout op
Castelre, 1727

D59

Paulus Doms bekent geld ontvangen te hebben van pastoor Dellafaille voor de
aankoop van een heiveld, 17 augustus en 18 oktober 1750

D60

Richtlijn van Maria Theresia betreffende achterstallige lasten; Brussel, 17 juli 1750

D61

Verhuur van de St.-Clemensakker en de kerkakker aan Adriaen Van Berghen,
4 maart 1733

D62

Kwijting lasten kerkgoederen; Baarle-Nassau, 7 januari 1761

D63

Modelvoorbeelden voor huwelijks-, doopsel- en overlijdensakten, 1779

D64

Rente van Elisabeth Paulus Doms ten laste van de gemeente Minderhout,
24 juni 1780

D65

Kwijting rente onder Baarle-Nassau, 1791
14

D66

Onderpastoor Cremers mag rente ontvangen van W.Faes ten voordele van de abt
van St.-Michiels; Antwerpen, 12 juli 1790

D67

Onderpastoor Cremers mag rente ontvangen van Ambrosius Brosens, Joannes
Brosens, Cornelius Jaspers … ten voordele van de abt van St.-Michiels,
11 maart 1791

D68

Verkoop van huis en schuur belast met een rente ten voordele van de kapelanie
van Minderhout, 10 juli 1795

D69

Tafel van borgbrieven 1670-1802, berustende bij de pastoor, afgeleverd door
vreemde dorpen

D70

Beschrijving door pastoor Dellafaille over aantal communicanten in zijn parochie;
totaal 464, waarvan 185 in Castelre en 62 in Hoogstraten; 24 november 1745

D71

Korenrente ten behoeve de kapelanie van Minderhout door Jan Peer Van Opstal
op de Poelhoeve te Wortel, 2 februari 1794

D72

Verrekening van de ontvangsten van renten uitgezet op de Bank van Wenen,
1801-1806

D73

Verkoop van het bos ‘de Raamakker’, 2 ha 62 are; 11 juli 1805

D74

Toewijzing bos op de Aard aan de pastoor van Minderhout; 2 stuks,
23 december 1806

D75

Inventaris nalatenschap weduwe Jan van Poppel; 1 december 1807

D76

Richtlijnen voor de kerkfabrieken (en ‘de Marguilliers’) door arrondissement
Turnhout, Departement Twee Neten; 1 december 1807

D77

Rentebrief van Adrien Van Berghen, 24 december 1807

D78

Fundatie van 264 frank door pastoor G. De Coninck ten voordele van de kerk van
Minderhout met last van een gezongen jaargetijde; 2 stuks te Turnhout, 9 en 10
maart 1812

D79

‘Manuael-Boeck voor Henricus van den Broeck kerkmeester’, van lichtmis 1813 tot
lichtmis 1814; een in vier gevouwen blad

D80

Verzoek aan de directeur van de domeinen te Antwerpen om goederen en renten
van de kerkfabriek te laten weten; Den Haag, 22 april 1819

D81

Verzoekschrift van de kerkfabriek aan de Staten van de provincie Antwerpen
betreffende een geschil over een rente met de stad Hoogstraten; Minderhout,
7 mei 1821

D82

Opsomming van een aantal renten op akkers in Wortel, Minderhout en
Hoogstraten, 1823-1824

D83

Brief van het bisdom aan pastor Renders met richtlijnen over renten; Mechelen,
14 december 1827

D84

Nota van de rente op de ‘Gulden Dries’ te Heerle ten voordele van de kapelanie,
29 januari 1828
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D85

Brief aan onderpastoor Van Roey over de Weense renten; Antwerpen,
18 februari 1828

D86

Rente van 214 gulden geschonken door pastoor Renders; Hypotheekkantoor van
Turnhout, 26 juni 1828

D87

Fundatie van 100 gulden door Francis Verheyen met last van een jaargetijde,
17 november 1823

D88

Kopie uit het register van de renten van de kerk en de kapel van Minderhout,
11 april 1828

D89

Kopies van uittreksels van kerkrekeningen over eigendom ‘het Kerken Bosch op
den Aert’ toebehorende aan de kerk, 1730-1828; 2 stuks

D90

Bewijsstukken betreffende oude renten, 1828-1829; 4 stuks

D91

Verslag visitatiebezoek in de kerk van Minderhout [1829]

D92

‘Inventaris der meubelen van de kerk Minderhout’, opsomming zilver-, koper- en
tinwerk, ornamenten, gewaden, relikwieën…; 1 juni 1829

D93

Toewijzing deel van een bos (op ‘Den Aert’) aan de kerkfabriek, Koninklijk Besluit
24 juli 1829; 18 november 1831; 2 stuks

D94

Verslag van de zitting van het Armbestuur met bemerkingen bij de rekening 1835
van het Bureau van Weldadigheid, 23 augustus 1836

D95

Manuaal van de kerkmeester Franciscus Stoffels, 1836-1837; een in vier
gevouwen blad

D96

Nota’s over missen : november 1830, 1851

D97

Stukken aangaande de onteigening grond voor de aanleg van de weg HoogstratenBreda, 1856; 2 stuks

D98

Nota over de Weense rente, 1859; over het legaat van pastoor Van der Voort,
4 november 1859

D99

Richtlijnen van de gouverneur over borgstelling schatbewaarder kerkfabriek,
6 september 1870

D100

Verzoek van de inwoners van Castelre aan de bisschop van Breda om bij de
parochie van Minderhout te mogen blijven; 2 stukken in het klad [1830?]

D101

Stukken over ‘geamortiseerde goederen’; 3 stuks, waarvan één een kopie, geen
data

D102

Vragen en antwoorden over geamortiseerde goederen, met afschrift; 5 april 1640

D103

Richtlijnen over geamortiseerde goederen, met afschrift; Antwerpen, 7 april 1640

D104

Ordonnantie van Maria Theresia aangaande amortisatie van kerkgoederen,
23 april 1767
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D105

Kopie van decreet van Keizer Karel VI aangaande ongewenste vreemdelingen :
men moet vreemdelingen zonder borgbrief weigeren; met afschrift; Brussel,
29 mei 1725

D106

Verkorte versies en 4 exemplaren van het afschrift van D105 (over de
borgbrieven), gepubliceerd o.a. 13 maart 1729 en 3 juni 1734

D107

Borgbrief voor Joanna Maria Laurijssens als modelbrief, 9 april 1785

D108

Ordonnantie van graaf van Hoogstraten betreffende het bezorgen van borgbrieven,
13 april 1639

D109

Vonnis betreffende een geschil tussen de ‘Tafel van den Heyligen Gheest’ van
Deurne en ‘de Arm-Meesters’ van Schoten, 29 april 1750

D110

Modelbrief aan de vorster uit 1736 aangaande personen die op de parochie
komen wonen zonder borgbrief, 1771

D111

Memorie van pastoor Dellafaille i.v.m. giften van pastoor Dobbens aan de kerk en
‘de armen’ voor zijn dood, 1739

D112

Overeenkomst tussen pastoor Dellafaille en de hertog van Hoogstraten over het
sluiten van de draaiboom in de dreef aan de pastorij, 8 januari 1753

D113

Overeenkomst tussen pastoor Tasse en de hertog van Hoogstraten i.v.m. ruiling
gronden en afsluiten weg tussen oliemolen en kapel, 4 juli 1767

D114

Nota’s door pastoor Dobbens voor opvolgers pastoors betreffende het betalen van
het recht van collaterale successie aan de Staten van Holland; met afschrift,
23 juni 1728

D115

Toelating voor het overbrengen van een altaar; Antwerpen, 23 januari 1735

D116

Geschil tussen de hertog van Hoogstraten en pastoor Croes over het jagen in de
tuin van de pastorij, 29 december 1788

D117

Advies over het uitwinnen van renten (evictie), met afschrift; Antwerpen,
4 januari 1650

D118

Overeenkomst tussen de abt van St.-Michiels, de pastoors van Minderhout en Meer
over de twintigste penning; 9 maart 1754

D119

Verachterd leenverhef : ‘Specificatie van verachtert Leen tot laste van Pastorye van
Minderhout over een stuck landt gelegen onder Hoogstraten bij Minderhout
genaemt den acker bij den ouden Rosmolen’, geen datum

D120

Stukken betreffende het ‘Leenverhef’ op
- ‘den Peersacker’; extract uit registers te Breda, 13 maart 1733
- ‘den peersacker’; extract uit registers te Breda, 24 september 1759, hierbij
2 ontvangstbewijzen van 1757 en 1759
- ‘een acker aen den Rosmolen’, 28 februari 1764
- ‘den acker aen den ouden rosmolen’, 12 november 1783
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D121

Stukken betreffende de Moeren in Merksplas
- voorwaarden voor de verpachting van de moeren op het Lipseind in
Merksplas; 2 stuks, 2 april 1714 en 11 maart 1705
- overeenkomst tussen de wethouder van Merksplas en pastoor Tasse van
Minderhout over de afwatering in de Moeren; 2 stuks, 27 april 1762 en 22
april 1778
- overeenkomst van de verpachting van de Moeren in Merksplas; met kopie,
22 mei 1672

D122

Rechterlijk verzoek van pastoor Van Dijck tegen de bewoners van de Laerhoeve
over het gebruik van de weg en de gracht; met afschrift , 11 december 1640

D123

Aankoop drie beemden van de hertog van Hoogstraten tegen twee percelen heide,
4 juli 1767

D124

Verkoop van de helft van een heide op de Aard door Geert Geertsen aan Susanna
Van Dijck, zuster van pastoor Van Dijck; met afschrift, 5 mei 1651

D125

Nota over een heiveld, door de Fransen aangeslagen; 1806

D126

Twee vestbrieven over een stuk heide, ca 3 bunders groot (ca 3 ha) ter streke ‘de
vreheyde’ in Minderhout; 21 oktober 1750 en 4 februari 1751

D127

Vestbrief (octrooi) over een heiveld van een bunder groot in Castelre; 2
afschriften, 1662

D128

Uittreksel uit het cijnsboek van Hoogstraten aangaande de pastorij van Minderhout
en een heiveld op de Aard; 2 stuks over 1720; Uittreksel uit het cijnsboek van
Hoogstraten en Minderhout over het heiveld op de Aard, 1767

D129

Opmeting goederen van de pastorij langs de scheiding Hoogstraten – Minderhout;
met afschrift, 4 november 1670

D130

Aflossing van een rente van 300 gulden (over een som van 120 pattacons
ontvangen van de abt van St.-Michiels door pastoor van Dijck de 27 februari 1654)
door pastoor van Varick; met afschrift, 25 maart 1673

D131

Obligatie van 300 gulden ten voordele van de kerk en ten laste van de gemeente;
met afschrift, 25 mei 1678, aflossing 200 gulden, 1 juli 1688

D132

Fundatie van 300 gulden aan de kerk van Minderhout door pastoor van Diependael;
met afschrift, 1 december 1697

D133

Obligatie van 100 gulden ten voordele van de kerk en ten laste van de gemeente;
met afschrift, 10 april 1729

D134

Obligatie van 500 gulden ten voordele van de kerk en ten laste van de gemeente;
met afschrift, 4 januari 1730

D135

Obligatie van 150 gulden ten voordele van de kerk en ten laste van de gemeente;
met afschrift, 2 juli 1731

D136

Obligatie van 100 gulden ten voordele van de kerk en ten laste van de gemeente,
30 april 1734
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D137

Fundatie van 150 gulden aan de kerk met last van o.a. een gezongen jaargetijde,
nachtwake …, en 50 gulden aan de armen van Minderhout door ‘canoninck’
J.Walteri; met afschrift, 6 december 1696

D138

Obligatie van 200 gulden ten voordele van de kerk en ten laste van de gemeente,
12 december 1737

D139

Obligatie van 450 gulden ten voordele van de kerk en ten laste van de gemeente,
16 februari 1730; aanpassing 200 gulden de 20 september 1768

D140

Obligatie van 100 gulden ten voordele van de kerk en ten laste van de gemeente,
13 augustus 1769

D141

Rente van 200 gulden ten voordele van de kerk en ten laste van de gemeente,
verband met de fundatie van Paulus Doms en Cornelia Jansen; 31 december
1785

D142

Obligatie van 100 gulden ten voordele van de kerk en ten laste van de gemeente,
verband met fundatie Clement van Gestel; 29 augustus 1797

D143

Geschil over een rente van ‘den armen’, 9 mei 1760

D144

Vonnis tegen Simon Jacob Schuermans over een geschil rond een rente; met
afschrift, 29 januari 1642

D145

Kopie van een arrest van het Hof : ‘Copeye vant’ arrest gevolght op de requeste
van de Pastoors vant bisdom Antwerpen’ over ‘domiciliaire ende quartiers Lasten’,
1 maart 1759

D146

Verkoop van 62 voeten grond aan Adriaen Meyvis; met afschrift,
22 en 25 juli 1736

D147

Ordonnantie van ‘den Raad van State der Verenigde Nederlanden’ betreffende de
tienden van katholieke geestelijken, 20 juni 1690

D148

Lijst van onkosten gemaakt door pastoor van Varick tussen september 1670 en
januari 1671 betreffende het proces tegen de prins van Oranje over de novale
tienden in Castelre

D149

Uittreksel uit een ordonnantie van de prins van Oranje over de tienden; met
afschrift, 23 juni 1611

D150

Toelating van abt Macarius van Sint-Michiels aan pastoor van Varick om te
procederen over de tienden in Castelre; met afschrift, 10 oktober 1670

D151

Lijst van onkosten tussen september 1670 en augustus 1672 betreffende het
proces tegen de prins van Oranje over de novale tienden (weggehaald door
Adriaen van der Vleuten, landmeter), met afschrift

D152

Kopie van de uitspraak van de Raad van Brabant over de novale tienden in
Castelre; s’ Gravenhage, 24 juli 1671 - zie ook D160

D153

Uitspraak van de Raad van Brabant over de novale tienden in Castelre; met kopie,
29 juli 1672
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D154

Uittreksel uit de resoluties van de Raad van State van de Verenigde Nederlanden
over de tienden in Castelre, 13 maart 1743; ‘Conditien ende Voorwaerden’ over
de verpachtingen van tienden in Castelre, 22 juli 1743 – zie ook D157

D155

Plakkaat van de Staten van de Verenigde Nederlanden over de verpachting van
tienden in Castelre; met kopie, 9 juli 1690

D156

Rekwest van pastoor Dellafaille van Minderhout aan de State van de Verenigde
Nederlanden om de tienden uit de hand te mogen verpachten, 1743

D157

Uittreksel uit de resoluties van de Raad van State van de Verenigde Nederlanden
over de verpachtingen van tienden, 13 maart 1743 - zie ook D154

D158

Splitsing van de oude en nieuwe tienden in Castelre, april 1630; kopie van 1733

D159

Plakkaat betreffende het innen van tienden : ‘Copye der Placcaert in faveur van de
thienden verkregen voor de Abdye van Tongerlo’; Brussel, 8 juni 1596; met
afschrift

D160

Twee kopies : Proces over de novale tienden betreffende het verstoren van het
innen van de novale tienden door Adriaen van der Vleuten in opdracht van de prins
van Oranje; s’ Gravenhage, 24 juli 1671 – zie ook D152

D161

Inventaris van de vaste goederen, inkomsten en lasten van de pastorij van
Minderhout [1733]

D162

Lijst van de inkomsten en uitgaven van de kerk, declarant pastoor De Croes; 1783

D163

Lijst van de pastorale bezittingen, declarant pastoor De Croes; 1783

D164

Tabel (van de tiendeheffers) van de parochie van Minderhout volgens de
ordonnantie van de keizer, 12 september 1786

D165a
D165b

Vergelijking van de grootte en de opbrengst van de goederen van de abdij onder
Merksplas, Meer en Minderhout; 2 stuks, geen data

D166

Rekwest van pastoor De Croes en onderpastoor Cremers aan het Magistraat van
Antwerpen om bepaalde lasten niet te moeten betalen, daar de pastorij geplunderd
is; toegestaan 9 december 1794

D167

‘Declaratie van de Belgike Volkeren’ ten gunste van de katholieke godsdienst met
43 handtekeningen van de parochianen in Minderhout, 12 februari 1790

D168

Tekst betreffende contributie zilverwerk, 1794

D169

Rekwest (kladschrift) van de pastoor betreffende ontlasting van belastingen, 1796

D170

Tafel voor het berekenen van intresten, ‘Nieuwe konstige en uytgevonde tafel van
Intrest en Rabatteringe Beneffens de hollanse wissels’, geen datum

D171

Condities voor het pachten van de tienden; 6 bladen, 1705

D172

Overzicht van de ontvangsten van de tienden, 1746-1762

D173

Overzicht van de ontvangsten van de tienden van Meer, 1720-1763
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D174

Overzicht opbrengst van de tienden, 1740-1762

D175

Overzicht ontvangst van de tienden van Castelre, 1717-1726

D176

Verpachtingen van de tienden van Minderhout; 2 stuks : 1760 en 1761

D177

Overzicht van de tienden van Meer, Minderhout en Merksplas; geen data

D178

Uittreksel cohier van de twintigste penning van de Vrijheid te Hoogstraten, 1731

D179

‘Advies aengaende de exemptie van de Dorps lasten van geestelijcke ende
geamortiseerde goederen als ook geestelijcke thienden’, met afschrift; Brussel,
20 juli 1657

D180

Akkoord in 1564 aangegaan door het kapittel van Hoogstraten en de pastoor van
Minderhout betreffende de scheiding van de tienden in Moerstraat, 22 juni 1564;
3 stuks waarbij een kopie van 1780

D181

Uittreksel uit de pastorale registers, waaruit blijkt dat vanaf het jaar 1645 de
novale tienden altijd aan de pastoor hebben toebehoord, 1645-1669

D182

Belofte van Adriaen De Clercq om voortaan de tienden te betalen op de
voorgeschreven wijze; met afschrift, 22 augustus 1663

D183

Protest tegen het weghalen van de novale tienden; 3 stuks : 29 juli 1749 en 2 van
5 augustus 1749

D184

Geschil tussen de pastoors van Minderhout en Meer over de novale tienden in
Beek; Meer, 27 juli 1750

D185

Geschil over de tienden (‘vijf huizen’) te Bergen; 4 stuks : 10 juni 1630, 12 juni
1630 en 10 oktober 1632 met kopie

D186

Voorbeeldformulier van pastoor Grinsven van Hilvarenbeek voor de verpachting
van de tienden in graan; met afschrift, 1632

D187

Nota over opbrengst tienden in de verschillende gehuchten van Minderhout, geen
datum

D188

‘Oude conditien van de thienden’ voor het verpachten, geen datum

D189

Verpachting van de tienden van de Moerstraat, juni 1622

D190

Verpachting van de tienden in Minderhoutsestraat, Moerstraat, ‘den Aert’,
1649-1652

D191

Verpachting van de tienden achter de kapel; 1648-1653, 1656-1658

D192

Verpachting van de tienden van Hal; 4 stuks : 1641-1647, 1649-1656,
16661-1666, 1669-1674

D193

Condities voor de verpachting van de tienden onder Castelre, 1694-1704

D194

Verpachting van de tienden van Castelre; 8 stuks : 1622, 1644-1674, 1817;
Verzoek van pastoor Dellafaille aan de Raad van State van de Verenigde Nederlanden om de tienden van Castelre uit de hand te mogen verpachten [1742-1759]
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D194bis

Aankoop tienden van Castelre tegen 7.500 gulden in 1875, 5 stuks; brief en
nota’s over het kosterkoren in Castelre, 1923

D195

Lammertienden :
- richtlijnen over het innen van lammertienden : ‘Advertentie ende rechten
raekende de Lammer Thiende : volgens de Costumen van Brabant’ van
Minderhout en Castelre; met afschrift, geen datum
- instructies over het innen van lammertienden : ‘Instructie van Lammer,
verckens, Gansen ende diergelycke smal thienden, te geven, haelen ende
ontfangen in specie’; met afschrift, geen datum
- telling lammertienden in Minderhout en Castelre; 1660-1666, 1668; 8 stuks

D196

Vlastienden, 5 stuks : 1653-1655, 1660, 1663, 1664-1666, 1667-1669

D197

De tienden van Meer, 8 stuks : 1644-1645, 1650-1653, 1654-1658, 1668-1670,
1687-1696, 1698-1706, 1762, 1763; overzicht inkomsten, 2 stuks : 1740-1752,
1757; 1756-1761

D198

De tienden van Bergen, 6 stuks : 1635-1643, 1654-1655, 1656, 1657-1658,
1659-1662, 1663-1668

D199

De tienden op de Aard, 12 stuks : 1645-1648, 1653, 1658, 1661-1662, 1663,
1664, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1673

D200

Allerlei brieven en aantekeningen uit de 19 de en 20ste eeuw over kunstweken van de
kerk van Minderhout :
D200.1
D200.2
D200.3
D200.4
D200.5
D200.6
D200.7
D200.8
D200.9
D200.10
D200.11
D200.12
D200.13

Nota van pastoor Buys over de schilderij St.-Clemens, toegeschreven
aan Antoon Van Dijck; 5 mei 1880
Brief aan de pastoor van beeldhouwer F. De Vriendt uit Borgerhout
over het plaatsen van de kruisweg in de kerk, 18 november 1877
Brief aan de pastoor van A. Govaerts, adjunct-archivaris, over de
schilderij St.-Clemens; Brussel, 5 juni 1893
Brief aan de pastoor van H. Paridant, advocaat, over de schilderij
St.-Clemens; Brussel, 14 juni 1893
Brief aan de pastoor van een familielid van pastoor Boeckx over de
archiefstukken betreffende de schilderij St.-Clemens; Beersel,
12 juli 1893
Omzendbrief van de provincie aan de kerkbesturen over het bewaren
van kunstwerken; Antwerpen, 2 mei 1895
Omzendbrief van de provincie aan de pastoors over het bewaren van
kunstwerken; Antwerpen, 26 augustus 1899
Brief aan de pastoor van Pieter D’Hondt, bibliothecaris van de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, over de schilderij van
Van Dijck; Brussel, 16 september 1899
Brief van gemeentesecretaris Adriaensen aan de pastoor om de
grafsteen van de familie Wachmans recht te plaatsen in de kerk;
Hoogstraten, 19 september 1899
Brief aan de pastoor van Pieter D’Hondt om inlichtingen over de
schilderij van Van Dijck; Brussel, 17 oktober 1899
Brief aan de pastoor van Fernand Donnet over de schilderij
St.-Clemens; Antwerpen, 28 oktober 1899
Beschrijving van de kapel van O.L.Vrouw in den Akker door Fernand
Donnet, 9 november 1899
Brief aan de pastoor van de provincie over de restauratie van de
schilderij H.-Familie; Antwerpen, 17 september 1902
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D200.14

Brief aan de pastoor van de provincie over de restauratie van de
schilderij H.-Familie; Antwerpen, 29 oktober 1902
D200.15 Brief aan de pastoor van L.L.Maillard, restaurateur schilderijen, over
een verzending van een schilderij; Antwerpen, 4 juli 1903
D200.16 Ontwerp van een brief van de kerkfabriek aan de gouverneur over
restauratie van schilderij H.-Familie, geen datum
D200.17 Raming kosten herstelling schilderij St.-Clemens 1.000 fr; Antwerpen,
15 juli 1887
D200.18 Kwijting van 1.000 fr voor herstelling schilderij hoofdaltaar aan
L.L.Maillard, restaurateur, geen datum
D200.19 Brief van het provinciebestuur aan kerkbesturen over de gevolgen van
het verkopen van kerkelijke kunstvoorwerpen, 31 maart 1899; in
bijlage Arrest Hof van Beroep van Gent, 23 december 1898
D200.20 Krantenknipsels betreffende discussie over schilderij St.-Clemens wel
of niet van Antoon Van Dijck; De Gazet van Hoogstraten,
23 september 1899
D200.21 Knipsel : vraag in de Senaat betreffende de beweerde schilderij van
Antoon Van Dijck in Minderhout, 23 juni 1899
D200.22-23 Krantenknipseltjes over ‘de schilderij’ in Minderhout, 1899
D200.24 Rekeningen van herstelling altaar in de kerk van Minderhout in 1899,
8 stuks
D200.25 Verslag over de schilderij van St.-Clemens in het hoogaltaar,
25 september 1899
D200.26 Brief aan de pastoor van Bernard Janssens, kunstschilder en
restaurateur over de schilderij van St.-Antonius, Lier 1934
D200.27 Inventaris van de kunstwerken van de kerk van Minderhout door
Fernand Donnet en Frans Van Leemputten, 9 november 1899;
begeleidende brief van de provincie, 4 oktober 1902
D200.28 Verzoek van de provincie via de arrondissementscommissaris tot
herstel van ‘de schilderij van Van Dijck’, 3 december 1891
D200.29 Inventaris van de kerkschatten opgesteld door de kerkfabriek op 12
december 1884 vanwege aanzoek arrondissementscommissaris,
5 december 1883
D200.30 Verzoek arrondissementscommissaris om de bewaking van de kerken
tegen dieverij te versterken, 8 augustus 1884
D200.31 Verzoek van de gouverneur aan de openbare besturen om
medewerking te verlenen aan ‘het Comiteit van Monumenten’ dat een
algemene inventaris van de kunstwerken zal komen opstellen,
20 november 1896
D200.32 Tussenkomst van de provincie en de staat in de herstellingskosten van
de schilderij van St.-Clemens, restauratie door dhr Maillard; 1 juni 1903
D200.33 Richtlijnen van de provincie aan de gemeentebesturen in verband met
voorafgaande toelatingen voor bouwwerken in de kerken,
15 maart 1901
D200.34 Richtlijnen van de provincie aan de gemeentebesturen over het
bewaren van oude graf- en gedenkschriften, 12 januari 1910
D200.35 Nota’s van deken J.Lauwerijs over de teksten op de klokken in de
kerktoren; richtlijnen i.v.m. het opeisen van de klokken door de Duitse
overheden, 1943
D200.36 Stukken in verband met het weghalen van de klokken in 1943, 2 stuks
D200.37 Ontwerp glasraam door G.Ladon, 1897; opgerold apart bewaard
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REEKS E
H.-Geesttafel en Armenbestuur
E1

Rekeningen van de H.-Geesttafel 1616-1650;
losse rekeningen bijeengebonden in registervorm, zonder omslag

E2

Rekeningen van de H.-Geesttafel 1640-1665;
losse rekeningen bijeengebonden in registervorm, zonder omslag

E3

Proces tegen de hertog van Hoogstraten door de kerk en de Armen van Minderhout
over het al of niet moeten voorleggen van de rekeningen aan de hertog; 9 losse
stukken aan elkaar gebonden :
- rekwest van de pastoor, kerk- en armmeesters van Minderhout aan Nicolaas
Leopold, prins van Salm Salm; met afschrift, 9 februari 1742
- verklaringen van de regeerders van Castelre, mederegenten van de kerk en
de Armen van de parochie Minderhout; met afschrift, 7 maart 1742
- uittreksels uit het uitgeefboek van de parochiekerk van Minderhout van
gemaakte onkosten, 1742; met afschriften; totaal 5 stuks

E4

Lijst van de goederen en effecten toebehorende aan de Armen van Minderhout,
gelegen te Castelre, opgesteld ingevolge het plakkaat van de Raad van State van
de Verenigde Nederlanden; 2 stuks : 21 maart 1760 en 24 juni 1793

E5

Stukken over een geschil tussen de H.-Geestmeesters van Hoogstraten en H.Geestmeesters van Minderhout over het onderhoud van de armen op ‘het
Poteynt’, die wereldlijk onder Hoogstraten en geestelijk onder Minderhout vallen,
5 stuks :
- stukken van pastoor Tasse (1759-1781) over deze zaak, 2 exemplaren
- brief van de H.-Geestmeesters van Hoogstraten aan de pastoor en de
H.-Geesttafel van Minderhout, 28 april 1774
- overzicht van de argumenten terzake
- opdracht tot het voeren van een proces

E6

Register van de rekeningen van de Armen van Minderhout en Castelre,
(1799) 1801-1824

E7

Kopie van het vonnis voor de Raad van Brabant over een geschil tussen de
H.-Geesttafel van Deurne en de pastoor en Armmeesters van Schoten,
17 juli 1749; van toepassing op ‘de armen’ geboren in ‘het Poteynt’

E8

Contract tussen de H.-Geesttafels van Hoogstraten en Minderhout over het
onderhouden van kinderen van ongehuwde moeders, die in wederzijdse parochies
bevallen en in armoede geraken, 15 maart 1768

E9

Overeenkomst tussen de H.-Geesttafels van Hoogstraten en Minderhout over het
onderhoud van de weeskinderen van Francis Rosiers en Maria van Turnhout; 2
stuks, 5 december 1765

E10

Akte van afstand van 300 gulden gegeven aan ‘de armen’ voor het onderhoud van
het onwettig kind van Cornelis van Beckhoven van Hal en Marie Adriaen
Verschueren, 31 mei 1761

E11

Uitspraak van de vrederechter van Hoogstraten betreffende de hogergenoemde
300 gulden (E10), 3 oktober 1796
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E12

Afspraak tussen de H.-Geesttafel van Hoogstraten, Wortel en Minderhout
betreffende het onderhoud van de kinderen en weduwe van Peeter van Breda;
23 maart 1776

E13

Protest van de bestuurders van de Armen van Castelre tegen de circulaire van het
gemeentebestuur, kanton Hoogstraten, waardoor ze alle registers en rekeningen
van de Armen moeten overdragen aan de gemeente; 20 maart 1798

E14

Rentebrief van 600 gulden ten laste van de gemeente van Minderhout en ten
voordele van de kerk en de H.-Geesttafel; met afschrift, 19 januari 1697

E15

Rentebrief van 150 gulden ten laste van de gemeente en ten voordele van de kerk
en de H.-Geesttafel, 29 mei 1734

E16

Verzoekschrift aan de bisschop van Antwerpen om gronden (goederen van
Geeraert Jacob Stoops in Castelre) belast met renten te mogen kopen,
2 oktober 1736

E17

Rente van 700 gulden ten voordele van de Armen en ten laste van Cornelis Jan
van Bergen, 29 april 1761

E18

Rentebrief van 200 gulden ten voordele van de H.-Geesttafel en ten laste van Jan
Michiel Brems van Baarle-Nassau, 17 januari 1721 - zie ook E44

E19

Aankoop van goederen van Jan Michiel Brems in Castelre ten voordele van de
Armen van Minderhout, 14 april 1732

E20

Goedkeuring aankoop goederen Jan Michiel Brems (E19), 2 juli 1732

E21

Rentebrief van 250 gulden ten laste van Cornelis Jan van Bergen en ten voordele
van de H.-Geesttafel, 31 maart 1762

E22

Overzicht van de aankoop van de ‘Stoopste’ van Geeraert Stoops in Castelre door
de Armen van Minderhout [1735]

E23

Verkoop huis met aanhorigheden en meerdere percelen grond door Geeraert
Stoops aan de Armen van Minderhout, 21 januari 1736 - zie ook E43

E24

Rentebrief van 200 gulden ten laste van Adriaen van Bergen, 1 februari 1803

E25

Huurcontract en verhuringen van ‘Stoopste’ , december 1747

E26

Opsomming verhuringen van de Armen onder Castelre, 1733-1740

E27

Verzoekschrift van de pastoor en de H.-Geesttafel van Minderhout aan de
landdeken van Hoogstraten om twee stukken land in Castelre, ‘de Cromvoren’ en
‘het Varendrieske’, te mogen verkopen; 12 maart 1761 met goedkeuring van
25 maart 1761

E28

Aankoop van een houtkant in Castelre door de Armen, 27 februari 1769

E29

Vestbrief van een beemd , ‘Aertsen bemdeken’, gelegen bij de stenen brug in
Castelre; 27 juni 1767

E30

Verhefbrief van een leen, ‘den Hulst Beemt’, voor de Armen; 11 december 1767
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E31

Reglement van de keizer betreffende het onderhoud van de armen,
1 december 1784

E32

Inventaris van de goederen en renten van de H.-Geesttafel in Minderhout en
Castelre, 17 mei 1787

E33

Naamlijst van personen die land van de Armen in huur hebben in Castelre, 1741

E34

Opsomming enkle huuropbrengsten van de gronden van de Armen in Minderhout,
1752-1759

E35

‘Accoort over eenige rentien die den Armen van Minderhout moet betalen wegen
het goedt gekomen van Adriaen Geerts, alias kletteraert’, 11 januari 1697

E36

Overeenkomst tussen de proviseurs van de H.-Geesttafel van Minderhout en de
ontvanger van de manuaalinkomsten van de Armen, 10 maart 1733

E37

Ordonnantie op het betalen van de achterstallige renten van het manuaal van de
H.-Geesttafel ; met afschrift, 17 september 1684

E38

Overeenkomst tussen de proviseurs en de armmeester Jan Geerden van de
H.-Geesttafel van Minderhout over het aanbesteden van het manuaal van de
H.-Geesttafel, 2 februari 1729

E39

Vestbrief van een perceel grond gelegen in ‘Eeltiens stede’ te Castelre;
22 juli 1758, stuk is beschadigd

E40

Vestbrief van ‘den valen acker’ en ‘het Morreltjen’ te Castelre, 3 mei 1766

E41

Ecxtract uit ‘het Leenboeck’ : rente van de kinderen en erfgenamen van Martini
Deurweerders op de akkers ‘de Strypen, ‘den Bauwerick’, ‘den Molenbemt’; met
afschrift, 1709

E42

Aankoop van een hoeve en grond in Castelre door pastoor Waltman van Dijck
(1640-1648)

E43

Kopie door pastoor Dellafaille van de verkoop van ‘huisinghe ende aenstede’ en
twaalf percelen grond door Geeraert Stoops aan de Armen, 29 januari 1736
- zie ook E23

E44

Rentebrief van 200 gulden ten laste van Jan Michiel Brems, 17 januari 1721
- zie ook E18

E45

Verhuur en voorwaarden van de ‘Stoopstede’ van de Armen aan Laureys Jan
Gysbrechts voor 1748-1754

E46

Verhuur van goederen van de Armen aan Geeraert Cornelis Christiaens
(Kerstiaens), 12 oktober 1732

E47

Contract over het onderhoud van het natuurlijk kind van Cornelis Jacobs en Maria
van den Kieboom, 20 oktober 1719

E48

Verhuur van verschillende percelen grond van de H.-Geesttafel aan Norbert
Adriaen Raeyen, 23 juni 1732
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E49

Rechten van de gemeente Baarle-Nassau op de Armengoederen in Castelre,
‘Reeckeningh van hetgeene Heer Schouteth, Scheepenen en Secretaris in Baerle
Nassau competeeren tot laste van Armen van Minderhout’, 1735-1736

E50

Verhuur van drie percelen grond in Castelre door H.-Geesttafel van Minderhout
aan Jacobus van den Huevel, 1744

E51

Opsomming schulden van ‘sterfthuis Jan Geysels’ aan de Armen van Minderhout,
1749

E52

Rekwest van de H.-Geesttafel aan de bisschop van Antwerpen betreffende de
aankoop van de goederen Geeraert Jacobs Stoops; kladschrift, 1735

E53

Overeenkomst met Adriaen Meyvis, waardoor deze tegen de woning van de koster,
eigendom van de Armen, geen brandewijnstokerij mag oprichten, 1736

E54

Rekwest aan de bisschop van Antwerpen betreffende het onderhoud van de
behoeftigen van ‘het Poteynt’, juni 1774

E55

Schenking van 400 gulden ten behoeve van de Armen van Minderhout;
Antwerpen, 18 maart 1771

E56

Losse kwitantie, 1795

E57

Cijnsen op goederen te Castelre ten laste van de Armen, 1765-1811

E58

Verhuur en voorwaarden van de Armstede in Castelre aan Adrianus Gysbrechts;
28 september 1801, 1807-1814

E59

Houtverpachtingen van de Armen van Minderhout en Castelre, 1790-1816

E60

- niet bestaand -

E61

Verzoek tot betaling gericht aan de Armen van Hoogstraten door de kerk van
Minderhout, 4 februari 1818

E62

Antwoord van de burgemeester van Minderhout aan de onderprefekt van Turnhout
betreffende de renten van de Armen, 1800

E63

Opsomming door het Armbestuur van Minderhout van uitdelingen aan de Armen
door de pastoors tussen 1805 en 1823, 18 april 1838; opgave van het beloop van
een rente tot 1834 i.v.m. een fundatie door pastoor Tasse in 1768 ten voordele
van de Armen van Minderhout, 18 april 1838

E64

Brief van de arrondissementscommissaris aan het bestuur van Minderhout over
de wetsbepalingen i.v.m. gemeenten en hun schulden aan de stichtingen van
liefdadigheid, 6 juni 1821

E65

Kwijting van een rente ontvangen door pastoor Coninck van Corn. Brosens,
15 maart 1810

E66

Toelating voor het Armbestuur door het gemeentebestuur van Minderhout om
obligaties van de Bank van Wenen te ontvangen, 1821
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E67

Verzoek aan het Armbestuur van Minderhout tot betaling van onkosten gedaan
door het Armbestuur van Den Haag ten voordele van armen van Minderhout,
9 maart 1818

E68

Herhaling van verzoek van 9 maart 1818 (E67), 1 mei 1819

E69

Kopie van een brief van de Minister van justitie aan de gouverneur om uitleg over
de samenhang tussen het Bureau van Weldadigheid van Minderhout en BaarleNassau, 15 juli 1870

E70

Opsomming goederen i.v.m. de scheiding en deling van de goederen tussen het
Armbestuur van Minderhout en Castelre, 1871-1873

E71

Kopie van ‘Register van gronden van Erven zoo van den Armen als van de kerk
van Minderhout mitsgaders van den ontfang van de vers: Hueren en Pachten
Nieuw gemaekt anno 1799 uu’
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REEKS F
Kapel van Onze Lieve Vrouw van den Akker
F1

‘Rekenings en bewys van F.W. Van Dyck Pastoor en Persona van weghen de
Cappelle van onse Lieve Vrouwe van de seven wieën inden acker van
Minderhout’, 1650-1685; periode van pastoor Van Dijck (1640-1668) en pastoor
Van Varick (1668-1685); ingebonden 210 bladzijden, perkamenten omslag

F2

‘Rekeninge ende bewijs van F.Hieronymus Van Diependael Pastor en Persona in
Minderhout van wegen de Cappelle van onse live Vrouwe van de seven wieen oft
Mater Dolorosa ynden Acker van Minderhout beginnende van den eersten october
16. hondert vijff en tachentich’; ontvangsten en uitgaven van pastoors Van
Diependael (1685-1704), Knijff (1704-1716), Van Den Berghe (1712-1717),
Dobbens (1717-1732), Dellafaille (1732-1759), Tasse (1759-1781); ingebonden
204 bladzijden

F3

‘Register van de rekeningen van de Capelle van ons L.Vrouw op den Acker van
Minderhout beginnende met den Jaere 1801 zoo van den ontfang als uytgave
derzelve’, 1801-1810; ingebonden ca. 400 bladzijden waarvan 73 beschreven zijn;
perkamenten omslag

F4

Bewijsstukken, contracten, documenten
F4.1-F4.3 1. Bewijs van de eerste steenlegging en inwijding van de nieuwe
kapel van O.L.V., 1650-1651, nota’s pastoor Van Dijck; 2. Vergroting van
het perceel waarop de kapel staat, overeenkomst van 24 oktober 1661
tussen pastoor Van Dijck en kinderen Jan Vische - zie ook F4.5;
3. Schenking Maria-klok, gegoten in Mechelen 1653; schenking preekstoel,
troon en monstrans door kapelaan Cremers. Punten 1-3 zijn op een blad
gekopieerd.
F4.4

Koopbrief : Carstiaen Leys en Heyltien Peeters verkopen aan de ‘heeren
proviseurs van de cappelle’ 15 roeden land gelegen voor de kapel voor 27
gulden, 5 mei 1714; met afschrift

F4.5

Extract uit de schepenregisters van de buitenbank van Hoogstraten :
erfgenamen Jan Vissers verkopen 5 roeden land aan de kapel voor 7
gulden 10 stuivers, 24 oktober 1661; met afschrift - zie ook nota F4.2

F4.6

Geschil met ‘den Heere Drossaert’ over de verkoop van ‘eenige
mastboomen’ aan de kapel [na 1694], met afschrift

F4.7

Overzicht van de bezittingen, inkomsten en uitgaven van de kapel door
pastoor De Croes (1782-1798) ten tijde van de Oostenrijkse Nederlanden

F4.8

Rekwest van pastoor Tasse aan de bisschop van Antwerpen om een nieuw
orgel aan te schaffen voor de kerk van Minderhout met behulp van de
opbrengsten van de kapel, 24 juni 1762

F4.9

Overeenkomst tussen pastoor Tasse en orgelmaker L.Delhaye voor het
maken van een nieuwe orgel voor de parochiekerk van Minderhout voor 800
gulden, 15 juli 1762

F4.10 - niet bestaand -

29

F4.11 Obligatie van 50 gulden ten laste van Cornelia Peeters en ten behoeve van
de kapel, 5 november 1716
F4.12 Obligatie van 350 gulden ten laste van het dorp van Minderhout en ten
behoeve van de kapel; 2 juli 1731, met kopie
F4.13 Obligatie van 100 gulden ten laste van het dorp van Minderhout en ten
behoeve van de kapel; 23 mei 1734, met kopie
F4.14 Wisselbrief van 300 gulden ten voordele van de kapel door de ‘douariere’
D’Henssens van Bree; Antwerpen, 4 juni 1772
F4.15 Opsomming intresten van 1803 van de Weense rente van kapitaal 3.000
gulden van 1794, verdeeld onder de kerk, de Armen en de kapel; 1805
F4.16 Extract uit de registers van de belastingen van de stad Hoogstraten : rente
van 1.000 gulden ten laste van de stad Hoogstraten, ontvangen van pastoor
Cremers, ten behoeve van de kapel van Minderhout, voor leveringen en
contributies aan het Franse leger; 18 juli 1795. Terugbetalingen in 1824
F4.17 - F4.20

- niet bestaand -

F4.21 Aflaat van 40 dagen in de kapel van Minderhout verleend door bisschop
Cornelis Franciscus van Antwerpen, 16 januari 1791
F4.22 Brief aan de pastoor van Minderhout over een aflaat in de kapel van O.L.V.
in Minderhout; Kortenberg, 26 november 1811
F4.22bis Twee gekopieerde teksten op één stuk : toelating voor een
‘Solemnelen Aflaet by forme van Jubilé’ in de kapel van O.L.V. van den
Akker te Minderhout t.g.v. O.L.V.- Hemelvaart door bisschop van Mechelen
en paus Pius VII, geen datum; ‘Solemneéle Begangenisse met Vollen
Aflaet’ in de kapel van O.L.V. van den Akker te Minderhout op de tweede
zondag na Pasen [1794]
F4.23 Aflaat toegestaan voor de devotie van O.L.V. in de kapel van Minderhout
op de tweede zondag na Pasen, 18 oktober 1811
F4.24 Erkenning van de kapel van O.L.V. van den Akker als hulpkerk van de
parochie van Minderhout door de overheid; Oostende, 18 augustus 1871
F5

Kopergravureprent [17de eeuw] van O.L.Vrouw in den Akker, ‘H:Maria Moeder
Godts Bidt voor ons dat door uwe sinert, Verlicht mach worden ons droef hert Wort
geviert met groote beganckenis in de Cappelle van Minderhout’ - zie ook J81.6
Bidprentje ‘Kapel van O.L.Vrouw van de Akker te Minderhout Jubileum 1654-1954’,
11 exemplaren
Voor de aanplakbrieven van de jubelfeesten van O.L.V. in den Akker - zie J81.2
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F6

Beschrijvingen en historische nota’s in het klad, brieven :
F6.1
F6.2
F6.3
F6.4
F6.5

F6.6

Ontwerp van boekje/artikel over de kapel van O.L.V. door J.J.Kiebooms,
koster-schoolmeester; 1874
Historische nota’s door J.J.Kiebooms
Historische nota’s door J.J.Kiebooms (o.a. ‘Historische blik op de Ste Mariakapel van Minderhout’)
Getuigenissen over genezingen 1844-1873
Brieven en teksten, 9 stuks :
- L.De Koninck over de ouderdom van de bidprentjes, 15 november 1873
- J.J.Kiebooms over de schenking van een tapijt, december 1872
- J.J.Kiebooms aan juffr. Marijnissen, 2 juni 1873
- Juffr. Marijnissen aan J.J.Kiebooms over kruisweg kapel,
17 december 1873
- J.J.Kiebooms meldt overlijden van pastoor Boeckx en inwijding nieuwe
kruisweg, 3 mei 1878
- J.J.Kiebooms stuurt zijn historische nota’s over de kapel op; Keerbergen,
8 april 1893
- Tekst van J.J.Kiebooms over genezingen
- Gedicht tot lof en eer van O.L.V., 31 mei 1893
- Beschrijving van het miraculeus beeldje van O.L.V. van den Akker door
pater Hilarius, minderbroeder; 27 mei 1904
Varia, losse briefjes, o.a. offer in de kapel, 1733-1758

F7

Handschrift over de kapel van O.L.V. van den Akker van Minderhout door pastoor
Buys, 29 bladzijden; 1893

F8

Handschrift van J.Heylaerts : ‘Beknopte geschiedenis van O.L.V. van Minderhout’,
52 losse bladen; 1893 - zie ook F12

F9

- niet bestaand -

F10

- niet bestaand -

F11

Boekje : ‘Vereering der 7 droefheden van Maria in de kapel van O.L.Vrouw in den
Akker’; 15 p., Hoogstraten; 2 exemplaren, - zie ook L3.5

F12

J.Heylaerts : ‘Beknopte geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw van Minderhout’;
43 p., Hoogstraten, 1904; derde uitgave van handschrift F8 van 1893; 2
exemplaren, - zie ook L3.3

F13

J.Tegenbos : ‘Onze Lieve Vrouw in de Akker te Minderhout’; 31 p., Hoogstraten,
1954; 2 exemplaren, - zie ook L3.4
Fotokopie uit “Maria’s Antwerpen” van P.F.Stephanus Schoutens, 1878, bladzijden
96 en 97 : ‘Minderhout. Onze-Lieve-Vrouw der VII Weeën.’

F14

Losse rekeningen
F14.1 - F14.15 zie bladzijde 29
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F14

Losse rekeningen
F14.1
F14.2
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F14.10
F14.11
F14.12
F14.13
F14.14
F14. F14.15

Leveringen kaarsen aan de kapel in 1782
Kosten afbreken en vervoer van altaar van het klooster van de Victorinnen
te Antwerpen door J.Wouters tussen 15 oktober 1784 en 28 april 1785
Leveringen steen aan de kapel door Anthonius Somers, 1 augustus 1785
Werken en bouwmateriaal door Theodorus Somers, 7 augustus 1785
Werken aan het altaar door C.De Smedt, 7 mei 1785
Werken en leveringen door Gert Laurijssens, 27 augustus 1786
Leveren van sloten in 1787-1788 door Th.Somers, 26 oktober 1788
Schilderen kapel door C.Herreyns, 13 november 1787
Daguren werken aan de kapel in 1790-1792 door Gert Laurijssens,
14 februari 1793
Sloten in 1790-1791 door Theodorus Somers, 23 januari 1793
Specificatie van 1791 door Judocus Geerts, 4 mei 1792
Daguren en leveringen timmerwerken in 1791-1792 door J.Weyler,
8 augustus 1792
Bezetten van de kapel door Adriaen de Lauwer, 16 oktober 1796
Schilderwerken aan de kapel door V.Verstreyden, 12 mei 1893
Ontvangstbewijs voor herstellingen en versieringen aan de kapel door
schilder V.Verstreyden , 5 januari 1896
Nota’s over rekeningen in 1797, 1798, 1801, 1804 voor o.a. timmerwerken
aan en bestelling van een nieuwe orgel, drukken van 60 plakkaten; lijst
van pastoors 1640-1732
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REEKS G
De school
G1

Voorwaarden van aanstelling en aanstelling van koster/meester Jan Diericx als
schoolmeester te Minderhout vanaf 1 november 1660 voor drie jaar; met kopie;
2 november 1660

G2

Vrijwillig ontslag van schoolmeester Jan Bevers wegens ouderdom, 9 januari 1764

G3

‘Libellus supplex pro erectione scholae’, argumentatie voor de oprichting van een
school; met kopie; Minderhout, 4 juni 1640

G4

‘Obiectiones contra erectionem schola’; bezwaren tegen het oprichten/bouwen van
de school ([ca.1640] kopie)

G5

Ordonnantie van het gemeentebestuur van Baarle-Nassau om de inwoners van
Castelre te verplichten mee te werken aan het vervoer van de materialen voor de
bouw van de school te Minderhout; met kopie; 25 mei 1640

G6

Ordonnantie van de gemeente Minderhout om haar inwoners te verplichten mee te
werken aan het vervoer van de materialen voor de bouw van de school; met kopie;
23 juni 1640

G7

‘Conditie voor het bouwen van eener nieuwe Meisjesschool te Wortel’, J.Horsten,
1908

G8

Kostenraming bouw meisjesschool te Minderhout, 1911

G9

Nota van de Ursulinnen aan de pastoor over de toelagen voor de school te
Minderhout, geen datum

G10

Akte van aankoop grond voor de meisjesschool te Minderhout in 1911,
overgeschreven stuk

G11

Aanneming lagere meisjesschool door gemeente Minderhout in 1911;
overgeschreven aannemingsakte

G12

Aanneming meisjesschool, lager onderwijs, door gemeente Minderhout in 1920;
overgeschreven aannemingsakte, met briefwisseling; 6 stuks

G--

Richtlijnen van de overheid betreffende aannemingen scholen; 1911-1936, 4 stuks

G13

Jaarrekeningen Parochiale Werken te Minderhout 1928-1944; 12 stuks, enkele
jaren ontbreken

G14

Rekeningen en briefwisseling aangaande bouw meisjesschool te Minderhout,
1911-1912; bundel

G15

Bewijsstukken betaling brandverzekering meisjesschool te Minderhout 1933-1942;
betaalde taksen van het bouwen van een nieuw klas, 1933

G16

Plan schoolgebouw, opgerold apart bewaard
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REEKS H
De gemeente
H1 – H5

“Rôle d’abonnement à l’Octroi Municipal et de Bienfaisance de la Commune de
Minderhout…”; Oktrooirechten 1807, 1808, 1809, 1810, 1811; 5 stuks

H6

Staat van renten van de kerkfabriek van Minderhout, 5 december 1817 :
H6a
Renten in het bezit van de kerkfabriek
H6b
Renten in het bezit van de regie van de domeinen
H6c
Renten opgeëist door de kerkfabriek

H7

Lijsten van de teruggegeven bezittingen aan de kerkfabriek van Minderhout :
renten, goederen, bezittingen en de inkomsten ervan; 4 januari 1821; H7a, H7b,
H7c, 3 stuks

H8

Lijst van eigenaars van de honden te Minderhout, 1772

H9

Lijst van eigenaars (40) voor de honderdste penning, 1569

H10

Lijst van huurders (23) voor de honderdste penning, 1569

H11

Lijst van de volwassen inwoners (76) te Minderhout met melding van hun beroep
(en ‘Personel et mobiliaire Livres/Sols’), [1797-1798]

H12

Kwijting van Peter Jaspers, 26 februari 1660

H13

Scheiding en deling kinderen Peter Jaspers van Castelre, 3 december 1666

H14

Geschil tussen de dorpen rond Hoogstraten over het logement van soldaten;
Breda, 31 oktober 1692.
Kwijtingen van ‘Coninckx Beden binnen Antwerpen’, 2 stuks : 1715 en 1716

H15

Repartitie van belasting, 24 september 1745

H16

Kosten voor vervoer van een rekruut, Jan van de Cloot; 3 maart 1747

H17

Onkostennota van notaris F.B.Beltens ten laste van de gemeente Minderhout,
1751-1752

H18

Kwijting burgemeester Hendrick Boeren, 15 september 1757

H19

Repartitie van belasting, 2 januari 1764

H20

Rekening bedemeester Adriaen Laurijssen, 1763

H21

Repartitie van belasting, 11 augustus 1767; borgemeestersrekening van
Minderhout, 1767

H22

Bewijsstukken bij borgemeestersrekening 1768, bundel; borderel 1768 met 4
stukken erbij; repartitie van belasting 1768 met 10 bewijstukken ‘Coninckx-Beden’

H23

Borgemeesterssrekening Cornelis Janssens, 1768

H24

Rekening bedemeester Cornelis van Bergen, 1769
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H25

Kopie van akte van overeenkomst tussen de markgraaf van het land van Reyen en
de hoofdofficieren van het kwartier van Antwerpen enerzijds en het bestuur van de
Vrijheid van Arendonck anderzijds; Antwerpen, 25 februari 1772

H26

Brief van J.Snollaerts over achterstallige betalingen; Hoogstraten,
8 augustus 1781

H27

Repartitie van belastingen, 22 april 1796; ontvangstbewijs betaling in 1800;
verklaring van gewezen burgemeester Wijnants van Minderhout, 3 april 1800; brief
over betalingen gemeente Minderhout, 11 juli 1811

H28

Onkosten van de administratie van de gemeente door Judocus Geerts, 1799; nota
van de ‘renten (kerk) op de gemeente’

H29

Nota van de erfgenamen Gomines Jansen betreffende een kapitaal van 750 gulden
aan de gemeente geleend, 20 november 1800

H30

Uitspraak van de vrederechter kanton Hoogstraten betreffende het vellen van
bomen langs de gemeentewegen door Ant. Janssens, 2 mei 1800; uitspraak
vrederechter Hoogstraten i.v.m. de zaak Antoine Jansens/Jacque Waegemakers,
5 mei 1800

H31

Verkoop van een perceel land en weide in Castelre door de kinderen Christiaan
Schuermans [1800]

H32

Liquidatie van een rente van 1.000 gulden, 1 juni 1821

H33

Aanplakbrief verkoop van bouwhoeve op het Schrans in Castelre, namens de
kinderen Jan Fransus Verheyen; 1865

H34

Politiereglement Minderhout 1853

H35

Plan scheidingsmuur kerkhof, geen datum
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REEKS I
Testamenten en schenkingen
I1

Testament van Bernart Joos Jan Wouters(sen) en Catharina Hendrick
Bartholomeeus, 16 januari 1604

I2

Testament van Christophel Achtmael, 27 februari 1625

I3

Testament van Maeyken Wouters, 3 april 1632

I4

Testament van Johannis Cornelissen, 2 januari 1634

I5

Testament van Paschijntien Andries Claessens, 13 maart 1641

I6

Testament van Mayeken, weduwe Wouter Jan Wouters; 26 maart 1641

I7

Testament van Naentien Jacop de Hoen, 28 maart 1645

I8

Testament van Marten Adriaensen en Josyne Goosen, 22 maart 1649

I9

Testament van Sebastiaen Janssen en Digna Cornelis Aerts

I10

Fundatie aan de kerk van Minderhout van Maria van Eyck, 19 juli 1664

I11

Testament van Cornelia Cornelis Aerts, 14 oktober 1687

I12

Testament van Anneken Jan Stoffels, 7 juni 1689

I13

Testament van Geeraert Verheyden en Barbarina Frans Lantschoets,
5 september 1693

I14

Testament van Cornelis Michiel Aerts en Christina Jan vanden Kieboom,
18 september 1693

I15

Testament van Barbel Goes Clasen, 23 augustus 1694

I16

Testament van Barbel van Latum, 19 september 1694

I17

Testament van Mari Mostmans, 28 februari 1695

I18

Testament (rentebrief) van Norbertus Peeters, met afschrift; 24 februari 1696;
annex rentebrief van Adriaen Peeters ten laste van de gemeente, met afschrift;
19 maart 1676

I19

Testament van Adriana Peeters, 26 maart 1714

I20

Testament van Josina van Gestel, 2 september 1733

I21

Testament van Josina van Gestel, 1 augustus 1746

I22

Testament van Petronella Mattheussens, 25 maart 1752

I23

Testament van Adam Jan Adams en Elisabetha Gommer Jacobs, 20 juni 1758
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I24

Testament van Dionisius De Hoef, priester; 25 juni 1822

I25

Testament van Maria Anna De Hoef, 25 juni 1822

I26

Uittreksel testament van Andrijn Ansems, 28 juli 1641

I27

I27 (2a)
I27 (2b)

Richtlijnen bisdom Mechelen over de missen van de kapelanie,
2 oktober 1832
Richtlijnen bisdom Mechelen over het zielboek, 18 februari 1843

I28

Uittreksel testament van Adriaentien Lauereysen, sterfdag 20 april 1736

I29

Testament van Anna Maria Claasen, 3 juli 1795

I30

Testament (fundatie op een rente) van Adriaen Doms, 20 november 1800

I31

Testament van Joannes Doms, 10 oktober 1824

I32

Testament van Joannes Renders, pastoor van Minderhout, ten voordele van de
kerk van Minderhout; fundatie van acht jaargetijden; 11 april 1828; goedkeuring
door de overheid 18 juli 1828; kennisgeving 6 augustus 1828; 3 stuks

I33

Schenking geld door zuster Isabella Bally, 6 februari 1838

I34

Aanvaarding schenking van Anna Maria Severyns, 1850; 2 stuks

I35

Testament van 28 december 1860 van Joannes Van de Vorst, pastoor van
Zandvliet, ten voordele van de kerk en armen van Minderhout en afhandeling
hiervan in 1869; 2 stuks

I36

Testament van Antonius Aerts, 10 oktober 1861; verslag van de kerkfabriek
hierover, 1 mei 1884

I37

Verslag van de kerkfabriek van 28 juli 1885 i.v.m. de weigering van schenking
van Anna Maria Dries van 27 januari 1877

I38

Verslag van de kerkfabriek van 30 augustus 1885 i.v.m. de weigering van
schenking van Gerardus Matthé van 27 januari 1877

I39

Kwijting cijns op de hoeve Hallerbraken, 1890-1891

I40

Testament van Anna Maria Kersemans van 20 januari 1883; verslag van de
kerkfabriek hierover, 1 mei 1884

I41

Testament van burgemeester Petrus Aerts en Adrianus Geerts, 26 augustus 1900;
verslag van de kerkfabriek hierover, juli 1900; met 5 bijlagen

I42

Schenking van Elisabeth en Dymphna Aerts, 28 maart 1905; verslag van de
kerkfabriek hierover, 5 maart 1905

I43

Schenking van Elisabeth Aerts, 9 juli 1907; verslag van de kerkfabriek hierover,
7 juli 1907

I44

Testament van Petrus Snoeys, 8 januari 1908; verslag van de kerkfabriek
hierover, juli 1910; met 5 bijlagen
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I45

Schenking van Angelina Dries, 1 augustus 1911; verslag van de kerkfabriek
hierover, 3 september 1911; 1 bijlage

I46

Testament van E.H. Augustinus Stoffels, 20 februari 1911; verslag van de
kerkfabriek hierover, oktober 1911

I47

Testament van Jan Frans Van den Couwelaer, 20 mei 1916 : jaargetijde voor
hemzelf en zijn zoon Jan Baptist, gewezen pastoor; verslag van de kerkfabriek
hierover, maart 1921

I48

Testament van Edmond Matthieu van 21 augustus 1907; verslag van de
kerkfabriek hierover, 7 maart 1915; met 5 bijlagen

I49

Aanvaarding stichtingen door bisdom Mechelen : op 9 juli 1920 van E.H. Desmedt
en op 7 mei 1921 van Cornelius Van Gestel – Maria Ludovica Aerts; 2 stuks

I50

Testament van Aloïs Noyens, 25 maart 1928; verslag van de kerkfabriek hierover,
juli 1928

I51

Testament van Joanna Wirken, weduwe Edmond Matthieu, registratie van 28 mei
1929; verslag van de kerkfabriek hierover, april 1930

I52

Testament van Maria Sterkens, weduwe Adriaan Janssens, 24 september 1934;
verslag van de kerkfabriek hierover, 4 juli 1937; met 4 bijlagen

I53

Schenking van familie Ambroos Stoffels-Janssens, 23 november 1938; verslag
van de kerkfabriek hierover, 2 oktober 1938

I54

Aanvaarding testament van mevr. M.-A. Van Boxel, echtgenote J.-A.Schrijvers door
overheid, 23 oktober 1950
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REEKS J
Ordonnanties en plakkaten

Wereldlijke verordeningen J1 - J80
J1

Repartitie van bede Minderhout; Antwerpen, 10 juli 1642

J2

‘Sauvegarde’ door de ‘Staten Generael der Vereeninghde Nederlanden’ voor de
inwoners van Minderhout; ’s Graven-Haghe, 9 oktober 1643

J3

Ordonnantie van ‘Den Raedt van State der Vereenichde Nederlanden’ over de
tienden; ’s Graven-Hage, 1 juni 1654

J4

Model voor het opmaken van een inwonerslijst ingevolge plakkaat van
17 november 1693

J5

Ordonnantie van Maximiliaen van Beieren, verbod uitvoer van graan; Brussel,
5 februari 1694

J6

Verordening over de prijs van goud en zilver; Brussel, 10 september 1698

J7

Plakkaat van het verplichten van plattelandsdorpen tot het controleren van het land
op struikrovers; Tervuren, 7 april 1699

J8

Verbod van import van ‘vremde Laekens ende andere Fabrycken ende Stoffen van
Wolle’; Brussel, 8 april 1699

J9

‘Sauvegarde’ voor de inwoners van Minderhout; Maubeuge, 15 juni 1708

J10

‘Sauvegarde’ voor de inwoners van Minderhout; Maubeuge, 28 juni 1709

J11

Verordening tegen vagebonden, landlopers, rovers; Brussel, 21 juni 1713

J12

Repartitie van bede (‘Coninckx Bede’) Minderhout; Antwerpen, 20 juni 1714

J13

Repartities van bede (‘Coninckx Bede’) Minderhout; Antwerpen, 2 december 1715
en 21 juni 1716 met 2 sommaties en 4 kwijtingen 1716-1717

J14

Verbod van de Staten van Brabant om dieren te laten weiden op gemene gronden
de drie weken na St.-Jan en St.-Pieter, 16 juni 1719

J15

Verbod van keizer Karel op de uitvoer van paarden zonder toelating en verplichting
van registratie van alle paarden; Brussel, 24 september 1734

J16

Plakkaat van ‘de Raad van Staate der vereenigde Nederlanden’ over het innen van
tienden door de Roomse geestelijken; ’s Gravenhage, 13 juli 1742

J17

Repartitie van bede Minderhout, 1746

J18

Ordonnantie op de lichting van soldaten; Versailles, 25 december 1746

J19

‘Impost op gemael en veede’ (belasting op meel per inwoner en belasting op vee)
te Minderhout door de Staten van Brabant, 1 juni 1754

39

J20

Ordonnantie door de Raad van Brabant over het jaarlijks opstellen van een lijst van
inwoners en dieren, 8 maart 1751

J21

Impost op meel en vee te Minderhout door de Staten van Brabant,
1 december 1753

J22

Ordonnantie met verplichtingen en richtlijnen i.v.m. de herbergen en andere
drankgelegenheden; Brussel, 8 juli 1754

J23

Twintigste penning van Minderhout door de Staten van Brabant; Antwerpen,
1 december 1754 met 3 sommaties 1754-1755

J24

Repartitie van bede Minderhout, 1755

J25

Repartitie van bede Minderhout, 1756

J26

Impost op meel en vee te Minderhout door de Staten van Brabant; Antwerpen,
1 december 1763

J27

Impost op meel en vee te Wortel door de Staten van Brabant; Antwerpen,
1 december 1763

J28

Belasting van het collateraal van goederen door ‘De Raad van Staate der
vereenigde Nederlanden’; ’s Gravenhage, 21 maart 1760

J29

Repartitie van bede Minderhout, 1765

J30

Ordonnantie van Maria-Theresia op de publicatie van reglementen; Brussel,
21 november 1765; met ordonnantie van 23 november 1736; hierbij een model
van declaratie van publicatie van plakkaten

J31

Verbod van Maria-Theresia aan de onderdanen van het vaderland het land te
verlaten zonder toestemming van de overheid; Brussel, 21 november 1765

J32

Ordonnantie over het aliëneren van tienden; Brussel, 9 maart 1769

J33

Edict van Maria-Theresia over de verplichting de parochiekerk te onderhouden;
Brussel, 25 september 1769; declaratie van Maria-Theresia over het eerste artikel
van dit edict; Brussel, 9 november 1774

J34

Ordonnantie van Maria-Theresia over dispensatie van huwelijken door andere dan
de diocesaan bisschop; Brussel, 9 oktober 1769

J35

Ordonnantie over maatregelen en controle op de kwaliteit van vervoerd vee in de
Kempen; Brussel, 30 maart 1772

J36

Ordonnantie van Maria-Theresia over het ontginnen van heide- en andere niet
gecultiveerde gronden in de Kempen; Brussel, 25 juni 1772

J37

Circulaire brief over interventie in de rekeningen van de kwartieren van Brabant;
Brussel, 21 maart 1775

J38

Edict van Maria-Theresia met richtlijnen over het houden van parochieregisters van
akten van dopen, huwelijken en begrafenissen; Brussel, 6 augustus 1778
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J39

Declaratie van Maria-Theresia met verplichting aan de militairen om toestemming te
vragen voor hun huwelijk bij hun oversten; Brussel, 15 april 1779

J40

Verklaring van Maria-Theresia om de gemeenten te verplichten de Tafels van de
Heilige-Geest bij te staan door de kosten te dragen bij verzorging van arme zieken
(epidemie ‘Rooden-Loop’ en ‘Rotte-Kortse’); Brussel, 2 november 1779

J41

Edict van Jozef II over de onafhankelijkheid van religieuze orden in de
Nederlanden ten overstaan van vreemde religieuze overheden; Brussel,
28 november 1781

J42

Bevel van de keizer met verplichting aan de pastoors om de militaire veldkapelanen
in te lichten over dopen, huwelijken en begrafenissen van militairen; Brussel,
10 januari 1785

J43

Lichting van geld (‘Credit-Leeninge’) door Josef II, 1785

J44

Ordonnantie van Jozef II : verplichting om, naast de normale publicatie, de edicten,
ordonnanties en declaraties voor te lezen in de parochiale zondagsmis; Brussel,
26 september 1785

J45

Edict van Jozef II betreffende de loges van vrijmetselaars; Brussel,
9 januari 1786

J46

Edict van Jozef II verbiedende de kansspelen; Brussel, 9 januari 1786;
ordonnantie van Maria-Theresia over de kansspelen; Brussel, 29 november 1745

J47

Edict van Jozef II betreffende kermissen; Brussel, 1 februari 1786

J48

Edict van Jozef II verklarende alle broederschappen afgeschaft ten voordele van
één nieuw broederschap; hierbij het te gebruiken model voor de inventaris;
Brussel, 8 april 1786

J49

Edict van Jozef II over de processies en ‘misbruiken’ erbij; Brussel, 10 mei 1786

J50

Declaratie betreffende huwelijken in vreemde landen; Brussel, 13 mei 1786

J51

Declaratie betreffende het toestaan van dispensaties voor huwelijken; Brussel,
13 mei 1786

J52

Instructies over het edict van de keizer van 22 mei 1786 betreffende de lijsten, die
de geestelijken moeten opstellen over hun goederen; 2 exemplaren met een
modelformulier

J53

Ordonnantie van Jozef II over de nieuwe verdeling van de parochies met
instructies en modelformulieren in 9 bijlagen; Brussel, 29 mei 1786

J54

Edict van Jozef II over de kerkelijke goederen (‘Raekende de Incompatibiliteyd der
Beneficien’); Brussel, 14 juni 1786

J55

Tweede exemplaar van het edict van Jozef II (J54) van 14 juni 1786

J56

Edict van Jozef II over ‘het noodsakelykheyd van het Concours voor alle de
Pastorele Beneficien’ ; Brussel 16 juni 1786
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J57

Edict van Jozef II over de oprichting van een ‘Seminarie Generael’ in de universiteit
van Leuven voor studenten theologie; Brussel, 16 oktober 1786

J58

Circulaire brief van de Raad van Brabant aan de pastoors over het reglement van
de civiele rechtspleging en over het lezen van edicten in de missen; Brussel,
18 januari 1787

J59

Edict van Jozef II over het invullen van formulieren aangaande de overdracht van
de goederen van de geestelijken in de Nederlanden volgens edicten 22 en 27 mei
1786; Brussel, 4 januari 1787

J60

Tweede exemplaar van het edict van Jozef II (J59) van 4 januari 1787

J61

Ordonnantie van Jozef II over het bekendmaken, in bijgevoegde formulieren, van
alle wereldlijke fundaties; Brussel, 20 januari 1787

J62

Verslag van de afgevaardigden van de Staten van Brabant van hun bezoek aan
Wenen, 22 augustus 1787

J63

Erkenning door de drie staten van het Hertogdom Brabant van het Traktaat van de
Verenigde Nederlandse Staten van 11 januari 1790, met afdruk van het traktaat ;
Brussel, 5 juli 1790

J64

Belasting op roerende en onroerende goederen door de Drie Staten van Brabant
ten voordele van de ‘Verenigde Belgieksche Staeten’; Brussel, 24 september 1790

J65

Edict van Leopold II over het storen van de algemene rust en orde ; Brussel,
2 maart 1791

J66

Declaratie van Leopold II met herroeping van verschillende edicten, ordonnanties
en decreten (1781-1789) betreffende kerkelijke zaken ; Brussel, 16 maart 1791

J67

Ordonnantie van de keizer over de ‘sekwestratie’ van de goederen, die kloosters en
andere in Frankrijk afgeschafte stichtingen in bezit hadden in de Nederlanden;
Brussel, 14 september 1791

J68

Verklaring van Franciscus met algemene amnestie in verband met de opstanden in
1789 en 1790; Brussel, 17 mei 1793

J69

Afkondiging van de collaterale belasting door de ‘Raad van Staate der Vereenigde
Nederlanden; ’s Gravenhage, 24 juni 1793

J70

Lichting van geld (‘Lichtinge Don Gratuit 1793’) door de ‘Staten van Vlaenderen’
door machtiging van 9 augustus 1793

J71

Repartitie van bede Minderhout; Antwerpen, 15 april 1793

J72

Verplichting door de Franse Republiek om afstand te doen van klokken en
koperwerk; Antwerpen, 13 februari 1795

J73

Verzoek aan de ‘marguilliers’ (bestuur kerkfabriek) van Minderhout i.v.m. de oude
renten; Antwerpen, 16 november 1804

J74

Verzoek aan de ‘marguilliers’ van de parochies van ‘De Twee Neten’ i.v.m. de
opsomming van hun inkomsten van het jaar 1807; Antwerpen, 12 april 1808
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J75

Verzoek om het bestuur van de kerkfabriek te convoceren; Mechelen,
14 maart 1811

J76

Richtlijnen van de overheid i.v.m. de goederen van de kerkfabrieken; Brussel,
26 november 1817

J77

Richtlijnen van de overheid i.v.m. de goederen van de kerkfabrieken; Turnhout,
29 november 1817

J78

Richtlijnen i.v.m. het invullen van een staat van goederen en inkomsten van de
pastoor; Turnhout, 17 januari 1820

J79

Teruggave van de kerkelijke bezittingen aan de kerkfabriek van Minderhout, onder
Willem, koning der Nederlanden, besluit van 19 augustus 1817; Brussel,
4 januari 1821

J80

Handschrift van 24 bladzijden met kopies van ondervermelde ordonnanties en
plakkaten van 1627-1634 met afschrift van 20 bladzijden van dit handschrift :
- Ordonnantie van de graaf van Hoogstraten over het vieren van de zon- en
heiligendagen; Antwerpen, 22 september 1627
- Plakkaat over tijdstip en duur van kermisdagen in de dorpen van Brabant,
waaraan ook Minderhout zich moet houden, geen datum
- Regels over het in veiligheid brengen van inwoners, dieren en goederen in de
kerk van Minderhout en in de fortificatie er rond in oorlogstijd; Antwerpen,
24 oktober 1624
- Regels over het gebruik van de kerk van Minderhout in oorlogstijd door de
inwoners; 30 mei 1629
- Verbod aan vreemdelingen zonder borgbrieven in Minderhout,
31 december 1634

J81

Godsdienstige aanplakbrieven te Minderhout
J81.1 ‘Plechtig oktaaf ter eere van den Heiligen Andreas Avellinus’; door drukkerij
L.Van Hoof-Roelans te Hoogstraten [ca. 1900]; 3 gevouwen exemplaren;
20 opgerolde exemplaren, apart bewaard
J81.2 - ‘Solemneéle Begangenisse met Vollen Aflaet in de Capelle van de
Alderheyligste Maegd en Moeder Gods Maria op den Akker van Minderhout
by Hoogstraeten’, 1794
- ‘Solemnelen Aflaet by forme van Jubilé, vergunt door zyne Heyligheyd
Pius den VII, Paus van Roomen, in de Capelle van de Alderheyligste Maegt
ende Moeder Gods Maria, op den Akker van Minderhout by Hoogstraeten
[1804]
- ‘O.-L.-V. in den Akker’, jubelfeest van 250 jaren 1654-1904, mei 1904, door
drukkerij L.Van Hoof-Roelans te Hoogstraten; 2 gevouwen exemplaren;
4 opgerolde exemplaren, apart bewaard
- ‘O.L.Vrouw in den Akker’, jubelfeest van 300 jaren 1654-1954, 30 mei
1954; 1 gevouwen exemplaar; 2 opgerolde exemplaren, apart bewaard
J81.3 ‘Vollen Aflaet in de parochiale kercke van Minderhout, Op den eersten
Sondagh van September zijnde de Kercwijdinge van de selve Kerck’, 1717
J81.4 ‘Verzoen-Offerande der Nieuwe Wet, in de Kerk van Poederlee gedaen door
den nieuwen Priester, voórtyds Franciscus Nuyts, nu Amandus, Broeder van
het Klooster La Trappe, te Westmalle’; 3 maart 1823
J81.5 ‘Schikkingen voor den Vasten. Dispositif du Carême.’ [19de eeuw]
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J81.6 Kopergravureprent [17de eeuw] van O.L.Vrouw in den Akker, ‘H:Maria
Moeder Godts Bidt voor ons dat door uwe sinert, Verlicht mach worden ons
droef hert Wort geviert met groote beganckenis in de Cappelle van
Minderhout’; 13+12+3 exemplaren; - zie ook F5
J81.7 Diploma’s en affiches van de broederschap H.-Hart van Jesus, congregatie
van het Goddelijk Woord en van de Franciscaanse Derde Orde, 1913-1954;
7 opgerolde stuks, apart bewaard
J82

Historische nota’s in handschrift
J82.1 Studie door E.H. Cornelius Stroobant (1811-1890) over kerkelijk Minderhout,
in drie delen, 83 genummerde bladzijden
J82.2 Afschriften door E.H. Jozef Tegenbos : kerkrekeningen 1640-1670, manuale
van Waltman Van Dyck, zielboek I en II, rekeningen van de kapel, tekst over
de pastorijhoeve; 8 bundels
J82.3 Nota’s van deken Jozef Lauwerys over het kerkarchief van Minderhout;
12 bundels met fotokopie van getypte ‘Indeling van het kerkarchief, te
Minderhout’ [ca. 1980]
J82.4 Boekje met lijsten van indeling van het kerkarchief Minderhout door Jozef
Lauwerys, [1980]
J82.5 Boekje met lijst oorlogsslachtoffers 1940 door pastoor De Boungne; prentje
slachtoffers 1940-1945
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REEKS K
Kerkfabriek
K1

Bestuur van de kerkfabriek
K1.1
K1.2
K1.3
K1.4
K1.5

K2

Reglement voor de oprichting van de kerkfabrieken en tarieven voor de
kerkelijke diensten door de bisschop van Mechelen volgens arrest van 26
juli 1803 en goedkeuring van 23 december 1803
Goedkeuring leden kerkfabriek door bisdom Mechelen, 22 december 1810
Verslagen van de zittingen van de kerkfabriek over verhoging jaarwedde
koster, 1 juli 1894 en over verkiezing kerkmeester, 5 januari 1902
Borgstellingen schatbewaarders : Joannes B. Aerts, 13 januari 1902;
Frans Stoffels, 6 januari 1918; Frans Aerts, 2 januari 1938
Richtlijnen van de provincie en ministeries, 1870-1944, bundel

Eigendomstitels en verkopen
K2.1

Ruiling gronden tussen de hertog van Salm-Salm en pastoor Tasse; ‘den
Witten bempt, den Middelbempt en den Winckel bempt’ tegen twee
percelen heide op ‘den Aert’ met regeling voor de ‘draaiboom’ op de dreef
tussen de oliemolen en de kapel; 4 juli 1767
K2.2 Overzicht van renten en bezittingen van de kerk te Minderhout [ca. 1826]
K2.3 Brief van de overheid over de opgestelde staat van onroerend patrimonium
van de kerkfabriek volgens besluit van 19 augustus 1817, 2 stuks;
10 december 1829
K2.4 Brief aan de pastoor over het bos op de Aard i.v.m. de teruggave van
kerkelijke goederen, 17 mei 1831
K2.5 Nota van pastoor Boeckx over deling opbrengst verkoop mastbos op de
Aard, 29 juli 1852
K2.6 Verslag van de zitting van de kerkfabriek over de verkoop van perceel grond
(B101) aan het Bureel van Weldadigheid, 4 oktober 1896
K2.7 Verkoop perceel grond (B169, B170b) aan Alfons Cornelissen, smid;
6 stuks; 1913
K2.8 ‘Tabel der geschatte perceelen’ van de kerkfabriek, 9 juli 1920
K2.9 Verkoop perceel grond op de Torenakker (B101p) aan Jozef SchrijversSnoeys; 11 stuks, oktober - november 1924
K2.10 Verkoop perceeltje grond (7 ca) aan Alfons Cornelissen, smid; 27 februari
1914; uittreksel kadaster 9 augustus 1913
K2.11 Stukken betreffende de ontrekking aan het bosbeheer van verschillende
bosgronden (‘Pastoorsbos’ en gronden op de Aard) van de kerkfabriek met
lijst ‘Boschen van de kerk’; richtlijnen van de overheid hierover, 1920-1955;
toelating voor een weg door kinderen Stoffels, 13 juli 1928 ; totaal 11 stuks
K2.12 Uittreksel kadaster van ‘Torenakkers’ ( B156a); 2 exemplaren,
30 november 1910
K3

Verhuringen
Stukken betreffende de verhuringen door de kerkfabriek van Minderhout
1875-1946 :
1875-1883, 1882, 1884, 1893-1901, 1901, 1906,
1919-1929, 1928-1937, 1937-1946, 1945; totaal 15 stuks
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K4

Houtverkopingen
K4.1

K4.2
K5

Stukken betreffende de houtverkopingen door de kerkfabriek te Minderhout
1879-1950 :
1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1892, 1894, 1895, 1897, 1901,
1902, 1903, 1909, 1913, 1925, 1926, 1931, 1942, 1948, 1950;
20 dossiers
Briefwisseling over de schade aan de bossen van de kerk door
onrechtmatige houtkappingen; 1917-1918, 6 stuks

Renten en investeringen
K5.1

Overzicht van en briefwisseling over de ‘Weense Renten’ van de kerk, de
Armen en de kapel; 1800-1902, 13 stuks
K5.2.1 Staat van renten en intresten met briefwisseling; 1883-1888, 7 stuks
K5.2.2 Richtlijnen van de overheid over investeringen en rekeningen van de
kerk- en Armbesturen; 1859-1902, 9 stuks
K5.3 Twee obligaties van de Bank van Wenen, 16 augustus 1764 en
30 november 1779
K5.4 Briefwisseling, nota’s en lijsten over renten en stichtingen; 1821-1898,
16 stuks
K6

Stichtingen en fundaties
K6.1
K6.2
K6.3
K6.4

K7

Staten en lijsten van fundaties 1870-1947 :
1870, 1880, 1884, 1887, 1888, 1905, 1916, 1927, 1947; 15 stuks
Toelating tot het reduceren van de tarieven van de stichtingen door bisdom
Mechelen in 1888 met verlengingen tot 1921; aanpassing door bisdom
[1946]; nota’s over enkele fundaties; 3 stuks
Richtlijnen over stichtingen door bisdom Mechelen in 1869 en door
provinciebestuur in 1883; 2 stuks
Register van de vrome stichtingen 1911-1946 :
door pastoor Van Couwelaer (1909-1916) met nota’s over oude stichtingen
vanaf 1640, door pastoor De Bougne (1916-1945) en pastoor Verwimp
(1945-1961); 2 losse nota’s van kosten jaargetijden van 1880 en 1890

Rekeningen en begrotingen
K7.1

K7.2
K7.3
K7.4
K7.5

Rekeningen van de kerkfabriek 1822-1872, ( jaren 1831, 1862, 1868, 1870
en 1871 ontbreken); 45 stuks
Begrotingen van de kerkfabriek 1868-1870, 3 stuks
Losse stukken voor kerkrekening 1891 en begroting 1892, 3 stuks
Begrotingen van de kerkfabriek 1901-1919; volledig, 19 stuks
Rekeningen van de kerkfabriek 1901-1922; volledig, 22 stuks
Register van inkomsten en uitgaven 1911-1963
door pastoors Van Couwelaer, De Bougne, Verwimp en Michielsen
Bewijsstukken bij rekeningen van o.a. herstellingen kerk en orgel, houten
beelden, gedenksteen gesneuvelden, kwitanties verzekeringen,
aanslagbiljetten; 1881-1945, 10 bundels

- zie ook Reeks C Allerlei registers, bladzijde 5
K8

Allerlei losse stukken
Vieringen burgemeester en schatbewaarder, verslagen St.-Gregorius -vereniging,
foto’s, kladschriften; [1914-1958], 5 bundels
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REEKS L
Literatuur
L1

Herderlijke brieven, losse en gebonden verzamelingen
L1.1
L1.2
L1.3
L1.4
L1.5
L1.6
L1.7

Herderlijke brieven uit bisdom Antwerpen 1771 en 1791; 2 stuks
Losse verzameling vastenbrieven, aanplakbrieven en richtlijnen uit bisdom
Breda 1806-1840; 29 stuks
Gebonden verzameling herderlijke brieven uit bisdom Breda 1842-1913
Losse verzameling herderlijke brieven uit bisdom Breda 1842-1854, 1869,
1890; 17 stuks
Losse verzameling herderlijke brieven uit bisdom Breda 1914-1940, 1963,
1964; 16 stuks
Gebonden verzameling ‘Alle de herderlyke brieven, vasten-bullen &c.’ door
bisschop Wellens; Antwerpen, 1777-1784
‘Collectio Epistolarum Pastoralium, decretorum aliorumque documentorum,
diocesis Mechliniensis’; 23 stuks, uitgegeven in aartsbisdom Mechelen,
1801-1839 :
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

L2

1801-1830

mgr Frankenberg 651 p.
en De Méan
1831-1843
mgr Sterckx
497 p.
1844-1854
mgr Sterckx
478 p.
1855-1862
mgr Sterckx
518 p
1863-1867
mgr Sterckx
410 p.
1868-1871
mgr Sterckx
627 p.
1871-1875
mgr Déchamps
530 p.
1875-1881
mgr Déchamps
686 p.
1881-1884
mgr Déchamps
289 p.
1884-1889
mgr Goosens
836 p
1889-1894
mgr Goosens
798 p.
1894-1898
mgr Gooseens
766 p.
1898-1902
mgr Goosens
791 p.
1903-1906
mgr Goosens
566 p.
1906-1910
mgr Mercier
699 p.
1910-1914
mgr Mercier
755 p.
1914-1919
mgr Mercier
1.023 p.
1919-1924
losse verzameling gebundelde verzamelingen :
1930-1931
mgr Van Roey
1932-1936
mgr Van Roey
1937-1941
mgr Van Roey
1941-1943
mgr Van Roey
1944-1949
mgr Van Roey
-

1845
1868
1871
1875
1881
1884
1889
1894
1898
1903
1906
1910
1914
1922
1932
1937
1941
1943
1949

Overige uitgaven bisdom Mechelen
L2.1

‘Statuta et acta diocesis Mechliniensis’ door kardinaal Mercier; Mechelen,
174 p., 1924
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L2.2

L3

Godsdienstige uitgaven
L3.1
L3.2
L3.3
L3.4
L3.5

L4

‘Synodicon Belgicum, sive Acta Omnium Ecclesiarum Belgii, a celebrato
Concilio Tridentino usque ad Concordatum anni 1801, Nova et absoluta
collectio Synodorum, tam provincialium quam dioecesanarum,
archiepiscopatus Mechliniensis’ :
I
659 p.
Mechelen 1828
II 555 p.
Mechelen 1829
III ontbreekt
‘Synodicon Belgicum, sive Acta Omnium Eccleciarum Belgii, a celebrato
Concilio Tridentino usque ad Concordatum anni 1801, Nova et absoluta
collectio Synodorum, episcopatus Gandavensis’ :
IV 615 p.
Mechelen 1839

‘La devotion au Sacré Coeur de notre-seigneur Jesus-Christ’; 526 + 12 p.,
Parijs, 1758
‘Ceremoniaal van het vormsel’; 23 p., Mechelen, 1908
‘Beknopte geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw van Minderhout’ door
J.Heylaerts; 43 p., Hoogstraten, 1904; 2 exemplaren; - zie ook F12
‘Onze Lieve Vrouw in de Akker te Minderhout’ door J.Tegenbos; 31 p.,
Hoogstraten, 1954; 3 exemplaren; - zie ook F13
Allerlei kleine boekjes :
- ‘Vereering der 7 droefheden van Maria in de kapel van O.L.Vrouw in den
Akker’; 15 p., drukkerij L.Van Hoof-Roelans, Hoogstraten; 4 exemplaren;
- zie ook F11
- ‘Leven van den H.Andreas Avellinus’ door pastoor Buys; 176 p., 1889;
2 exemplaren
- Lidboekje broederschap H.-Andreas Avellinus; 16 p., 1922;
2 exemplaren
- ‘Handboekje der Franciscaanse Derde Ordelingen’; 32 p., 1934
- ‘Korte inhoud der voorschriften van het Christelijk Leven’ door kardinaal
Mercier; 29 p.; 2 exemplaren
- ‘Leergang voor Militianen’; 23 p., Hoogstraten [ca. 1910]; 3 exemplaren
- Bidprentjes, vijf verschillende soorten [ca. 1904-1934]

Overige uitgaven
L4.1

Richtlijnen aan de kerkfabrieken van de overheid te Brussel; 1850-1898,
gebundeld
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Inventaris kerkarchief Minderhout bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen
Inventaris opgemaakt door R.Boumans van archiefstukken van het kerkarchief van
Minderhout, gedeponeerd op het Rijksarchief in Antwerpen in mei 1961.
1.

Algemeenheden
1.

Diverse aantekeningen in verband met de kerk, de pastorij en de
pastoors, 18de eeuw; 1 katern - zie na D200 2. Renteboek van de kerk, de kapel van O.L.Vrouw van den Akker en de
H.-Geesttafel, 1799-1808; 1 register -zie na C16 3. Kopieboek van de rentebrieven ten voordele van de kerk, de kapel en de
H.-Geesttafel, 1800; 1 register - zie na C16 4. Kopie van het Zielboek van de pastoor en opsomming van de inkomsten
van de kapel van O.L.Vrouw van den Akker, 17de eeuw; 1 register - zie
na C14 2. De kerk
Kerkrekeningen, 1676 - 1800 :
1676 - 1699
1701 - 1725
1726 - 1750
1751 - 1775
1776 – 1800
1 register en 4 banden - zie na C4 5.bis Manuaal van de cijnzen en renten ten voordele van de kerk,1640-1686;
1 register, eerste deel -zie na C5 10. Register van de inkomsten uit renten ten voordele van de kerk, 17601801;
1 register - zie na C6 5.
6.
7.
8.
9.

3. De pastorij
11. Klad-manuaal van inkomsten en uitgaven van de pastorij, 1740-1792;
1 register - zie na C16 12. Manuaal van inkomsten en uitgaven van de pastorij, 1739-1783; 1
register
- zie na C16 13. Kopies uit het zielboek van de pastoor, 18 de eeuw; 2 katernen - zie na
C16 14. Kerkrekeningen 1676-1700, exemplaar bestemd voor de pastoor; 1 band
- zie na C5
15. H.-Geestrekeningen 1666-1800, exemplaar bestemd voor de pastoor; 1
band - zie na E1 en op dit blad 5.19-24 15bis H.-Geestrekeningen 1651-1665 - zie na E1 4. De kapel van O.L.Vrouw van den Akker
16. Manuaal van inkomsten en uitgaven, 1761-1830; 1 register - zie na F2 17. Rekeningen van de kapel van O.L.Vrouw van den Akker, 1733-1800; 1
band
- zie na F2 -
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5. De H.-Geesttafel
18. Manuaal van inkomsten en uitgaven, 1784-1800; 1 register - zie na E1 19. tot 24. H.-Geestrekeningen :
19. 1666-1699
20. 1676-1700
21. 1701-1725
22. 1726-1750
23. 1751-1775
24. 1776-1800
7 banden - zie na E1 19.bis Lijst van de cijnzen ten voordele van de H.-Geesttafel, 1674 en 1679;
1 band - zie na E3 19.tris Index van de renten, obligaties, cijnzen en goederen van de H.Geesttafel, 1736; 1 band - zie na E3 25. en 26. Register van de inkomsten uit renten, obligaties, cijnzen en
goederen van de H.-Geesttafel, 1734-1801 :
25. 1734-1740
26. 1760-1801
2 registers - zie na E3 27. Rentebrief ten voordele van de H.-Geesttafel met bewijs van afbetaling,
1667 (1712); 1 perkament - zie na E4 6. Varia
28. Staat van de goederen van de pastorij, kosterij, kerk en kapel van O.L.Vrouw
van den Akker, 1787; 4 stukken - zie na D163 en na F6 Deze staten werden in verschillende exemplaren opgemaakt voor het centrale
bestuur. Één ervan berust nog in de Rekenkamer van Brabant (Algemeen
Rijksarchief Brussel, Rekenkamers, nr. 46.788). Een tweede werd aan het
Rijksarchief te Antwerpen overgemaakt.
29. Tarief van de begrafenissen te Antwerpen, 1685; 1 stuk
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