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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.  De Sint-Salvatorparochie bracht 
in september 1997 als eerste haar archieven over naar het 
stadsarchief, waar ze werden geordend en geïnventariseerd. 
 
Meerle behoorde op kerkelijk gebied oorspronkelijk tot de 
Baarlese Sint-Remigiusparochie.  Op het einde van de 14de 
eeuw werd het een zelfstandige parochie.  In 1261 schonk de 
abdis van Thorn het patronaatsrecht van verscheidene 
parochies in de buurt van Breda, waaronder Baarle en Meerle, 
aan de abdij van Thorn.  Het bleef tot 1796 in handen van 
deze machtige abdij. 
 
De archieven werden in het verleden reeds geraadpleegd voor 
de volgende historische publicaties : 
 
'Meerle door de eeuwen heen',  J. Jansen  en  L. Van Nueten, 
Taxandria - Gedenkschriften van den Geschied- en Oudheidkun-
dige Kring der Kempen, 1922-1923 
 
'Meerle en het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen', 
G. Muësen,  Jaarboek Hoogstratens Oudheidkundige Kring, 1996 
 
 
 
 
 
 
 
Archiefdienst Hoogstraten, maart 1998 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PAROCHIE SINT-SALVATOR TE MEERLE 
__________________________________________________________________ 
 
 
1.  KERKELIJK ARCHIEF 
 
    1.1    Kerkbestuur 
 
           1.1.1   Oud Regime 
 
 - De Kerk- en Heilige-Geestmeesters en Cornelis Jacops, 
 rector van het Heilige-Geestaltaar van Meerle vragen 
 kanselier Piermans van de Raad van Brabant toelating  
 voor dwangmaatregelen tegen slechte betalers, met posi- 
 tief antwoord van de kanselier,  27 september 1606  
 
 - Brief aan de kerkmeester van Meerle over een rente 

van 
 8 gulden per jaar,  18 augustus 1643 
 
 - Brief van de provisoren van de parochie over het  
 bouwen van een veldkerk in Meerle,  31 oktober 1654 
 
 - Voorwaarden voor de aanbesteding van het innen van de  
 inkomsten van de kerk, Heilige-Geesttafel en de kapel 
 van Meersel,  1736 
 
 
 1.1.2   Zittingen van de kerkfabriek 
 
 - Register : 'Staet der leden van den Raed der Kerk van 
 Meerle alsmede van den Bureau der Kerkmeesters'; 
 Ontvangsten en uitgaven 1842-1859;  Zittingen 'Van den 
 Raed en van den Bureau der Kerk van Meerle' 1848-1872, 
 1874-1875 
 
 - Boek met verslagen van de zittingen van de kerkraad, 

      1883-1977 
 
 - Zittingen van de kerkfabriek met goedkeuringen van de 
 gemeenteraad, bisdom en bestendige deputatie 1858-1912 

: 
 
 1858 : teruggave 40 fr aan de kinderen J. Custers 
 1860 : over huurovereenkomsten  
 1860 : herstelling Belfort 
 1871 : turfverkoop : Smisselberg, Franken Korenveld, 
        16 kavels 
 1876 : verkoping turf 15 kavels en mast 2 kavels 
 1879 : slotrekening van Fr. Guil. Schevelenbos, schat- 
        bewaarder van de kerkfabriek; nieuwe schatbe- 
        waarder Petrus Van Dun 
 1879 : houtverkoop : mast en schaarhout 
 1880 : houtverkoop : mast 4 kavels en schaarhout 34 
        kavels 
 1880 : opbrengsten en uitgaven in de begroting 
 1881 : over hypotheekschuld van een parochiaan 
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 1882 : aanvraag om dringend versleten ramen te mogen 
        herstellen 
 1883 : over gelezen missen in testament J. Jansen 
 1883 : over jaargetijden in testament H. Segers 
 1884 : slotrekening wijlen schatbewaarder van de kerk- 
        fabriek Petrus Van Dun 
 1885 : over de begroting; advies van arrondissementsko- 
        missariaat van Turnhout aan het gemeentebestuur 
 1886 : verkoop grond van de kerkfabriek aan C.J.Metsers 
 1886 : over herstelling gevel van de kerk 
 1887 : afleggen rente met 9 fr 
 1887 : over jaargetijden van wijlen Petrus Van Dun 
 1889 : over stichting Adriaan Jacobs, aan te nemen voor 
        30 jaar 
 1889 : verkoop schaarhout 25 kavels 
 1891 : slotrekening schatbewaarder van de kerkfabriek 
        God. Van Nueten; verkiezing nieuwe 

schatbewaarder 
        Adriaan Verschueren 
 1892 : afleggen rente met 16,20 fr 
 1910 : verlenging jachtrecht op gronden van de kerk- 
        fabriek voor dhr. William Lauwers-Dupret met 
        9 jaar 
 1910 : testament van Maria Cath. Verheyen : 2.000 fr en 
        juwelen voor het kerkbestuur en voor versiering 
        van O.-L.-Vrouwbeeld; 
        - staat van goederen van de kerkfabriek in 1910 
 1912 : herbouwing hoeve te Meerle (A346)  eigendom van 
        de kerkfabriek : dossier met bestek goedgekeurd 
        door Koninklijk Besluit 
 
 
 - Zittingen van de kerkfabriek  1920-1952 : 
 
 1920 : Openbare verkoping van staande mast te 

Strijbeek, Meerle  1 ha 13 are (W.D 239, 240, 241, 
245);  voorwaarde gesteld door de bestendige deputatie: 
jonge bomen planten om de gevelde te vervangen 

 
 1921 : Bovenvermelde mast wordt verkocht voor 9.975 fr; 
 deze som wordt op het Grootboek gezet;  de grond wordt 
 toegewezen aan Jan Vermonden om te ontwortelen en te 
 bewerken tot vruchtbare grond;  vrijstelling van huur 
 gedurende 5 jaar;  voorwaarden van deze huurpacht 
 
 1922 : E.H. Pastoor De Bie wil giften van de 

parochianen 
 aanwenden voor een stichting van een eeuwigdurende 

gezon- 
 gen jaargetijde voor de gesneuvelde soldaten van 

Meerle; 
 goedgekeurd door de bestendige deputatie 
 
 1922-1923 : Stichting van ten minste 505 fr volgens het 
 testament van Joanna Francisca Meeuwesen voor een 
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eeuwig 
 durende gezongen jaargetijde;  wordt op het Grootboek 
 gezet 
 
 
 
 
 1921-1924 : Aanvraag tot verkopen van uitgewaaide en 
 beschadigde canadabomen te Wortel (A2) en Baarle-Nassau 
 (A931, 932) en idem eikebomen te Meerle (A335, 342, 

343, 
 344b, 602 en E410); geweigerd door de overheid om dat 

de 
 voorwaarden voor de kopers niet billijk waren 
 
 1924 : Voorwaarden om deze verkoop opnieuw te regelen; 
 goedkeuring voor deze verkoop door de bestendige 

deputa- 
 tie met voorwaarde de grond opnieuw aan te planten met 
 jonge bomen;  opbrengst verkoop 4.235 fr wordt gebruikt 
 voor het  herstellen van de kapel te Meersel en voor 
 eventuele latere herstellingen aan het dak van de kerk 
 
 1923-1924 : Openbare verkoping van 20 kavels schaarhout 
 in de zaal "Ons t'huis" door de kerkfabriek met notaris 
 Stanislas Gilles;  opbrengst 1.881 fr 
 
 1925 : Testament van Joanna Huybrechts : 2.700 fr met 
 last van 5 gezongen jaargetijden en een gelezen jaarge- 
 tijde 
 
 1926 : Plaatsen van electrische leidingen in de kerk en 
 de pastorij, goedgekeurde aanbieding 
 
 1926 : Vervanging van schatbewaarder : erfgenamen 

wijlen 
 Antoon Van Gestel krijgen borgtocht 600 fr 

terugbetaald; 
 borgtocht wordt gesteld op  3.600 fr Belg.rent  3% nom. 
 waarde, voor de nieuwe schatbewaarder Josef 

Marijnissen; 
 goedkeuring 'Rekening van klerk tot meester' 
 
 1927 : In plaats van oude bosgrond te herplanten, zie 
 1920-1921, wordt deze gebruikt als bouwland, waarvan er 
 een tekort is in de streek;  grond wordt weer aan Jan 
 Vermonden verhuurd, voor 240 fr 
 
 1927-1929 : Herstelling van het torentje van de kerk : 
 kosten 56.920,48 fr;  tussenkomst van de provincie be- 
 draagt 93.629 fr in 1928;  tussenkomst van de gemeente, 
 goedkeuring van 1927, bedraagt 6.000 fr, verdeeld over 
 3 jaar 
 
 1928 : Maatschappij der Parochiale Werken, Dekenij 
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Hoog- 
 straten, wil grond kopen : 13,56 are (E248) ten 

voordele 
 van  Zusters Ursulinen, weeshuis Meerle;  op de grond 
 wordt een stalling en een schuur gebouwd;  op de grond 
 rustende jaargetijde wordt gedekt door opbrengst 

9.410,64 
 fr op het Grootboek te zetten en door de waarde van de 
 aanpalende grond (E249a) 
 
 1923 : Statuten (standregelen) van 'Vereniging der 

Paro- 
 chiale Werken van de Dekenij Hoogstraeten' te Hoogstra- 
 ten;  annex van het Staatsblad van 17 mei 1923, nr 379, 
 blz. 511 en 512 
 
 
 1928 : Verpachting jachtrecht  op de goederen van de 
 kerkfabriek in verschillende percelen (in wijken A, C, 
 D en E) samen 16,59 ha groot voor een periode van 5  
 jaar, 1928-1933 
 
 1928-1929 : Verkoop van schaarhout in verschillende 
 percelen 
 
 1930 : Aanpassing (verhoging) van de pachtprijzen voor 
 de volgende 3 jaar 
 
 1934 : Verkoop van grond aan landbouwer Adriaan Van den 
 Ouweland,  groot 8 are 96 ca (W.A 351b) voor 2.150 fr; 
 niet belast met stichtingen 
 
 1935 : Verhuring drie percelen grond : 1ha 15 are, 

44are, 
 en 58 are voor drie verschillende personen voor 4-7 

jaar 
 
 1936 : Openbare verkoping van schaarhout 
 
 1942 : Kerkfabriek wil een huisje met tuin  5,8 are 

(D25 
 en D26) verhuren aan een nieuwe verhuurder; enkele 

verbe- 
 teringswerken zijn wel nodig;  niet goedgekeurd  door 

de 
 bestendige deputatie 
 
 1943 : Openbare verkoping van 16 kavels schaarhout door 
 de kerkfabriek van Meerle :  zitting van de 

kerkfabriek, 
 3 januari 1943;  goedgekeurd door de bestendige 

deputatie 
 22 januari 1943;  opbrengst  7.700 fr + 17%, min 

kosten, 
 blijft  8.296 fr;  notariële akte met stempel van de 
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be- 
 stendige deputatie van 14 mei 1943 
 
 1950 : Openbare verkoping van schaarhout door de 

kerkfa- 
 briek van Meerle, 12 kavels, en door  de Comissie van 
 Openbare Onderstand van Meerle, 1 kavel; opbrengst voor 
 de kerkfabriek bedraagt  1.150 fr;  voor de C.O.O. werd 
 geen bod gedaan 
 
 1950 : Verhuring pachthoeve wordt overgedragen van 

vader, 
 Karel Jacobs, op zoon, Petrus Jacobs; voor 15.000 fr 

per 
 jaar. 
 
 1951 : Eigendom van de kerkfabriek, een bouwvallig 

huisje 
 met tuin (D26 en D25) wordt verkocht aan de bewoner van 
 het huisje en eigenaar van de aanpalende grond (D24b), 
 Albert Snijders-Van den Bogerd, voor de som van 5.335 

fr. 
 (zie 1942);  opbrengst wordt op het Grootboek gezet 
 
 1952 : Vervanging van schatbewaarder:  erfgenamen 

wijlen 
 Josef Marijnissen krijgen borgtocht terugbetaald; borg- 
 tocht voor de nieuwe schatbewaarder, Louis Pauwels, 

wordt 
 op 4.200 fr gesteld;  goedkeuring 'Rekening van Klerk 

aan 
 Meester' 
 
 
1.1.3   Briefwisseling  
 
 - Brief van de kerkraad van Meerle aan de bestendige 
 deputatie van Antwerpen over de wedde van de pastoor : 
 gemeente heeft het bedrag uit de begroting geschrapt, 
 5 december 1846 
 
 - Kerkgoederen :  staat van vaste goederen en uitgaven 

en 
 vermoedelijke inkomsten van de kerk van Meerle 

opgemaakt 
 door de kerkfabriek in zitting van 4 april 1847, 

(kopie) 
 
 - Borg van 600 fr door Franciscus Guil. Schevelenbos, 

on- 
 derpastoor Meerle, voor zijn ambt als schatbewaarder 

bij 
 de kerkfabriek van Meerle, goedgekeurd door de 

bestendige 
 deputatie in 1873 
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 - Samenstelling leden kerkfabriek,  1945 
 
 - Allerlei berichten en raadgevingen vanwege 

Provinciebe- 
 stuur van Antwerpen en enkele ministeries,  1922-1948 
 
 - Briefwisseling kerkfabriek,  (...-) 1924-1987  
 
 - Blanco formulieren voor benoeming nieuwe 

schatbewaarder 
 van de kerkfabriek 
 
 
 
    1.2    Kerkgoederen                  
 
           1.2.1   Manualen 
 
 - Manuaal van de kapelanie van Meerle : 'Manuale, 

omnium 
 emolumentorum Cappellani in Meerle, renovatum a me 
 J. Sprangers ibidem ab anno  1662 usq... ad annum 1679 
 cappellano, indigenâ eiusdem parochie.',  bijgehouden 

in 
 1662-1679  en verder tot  1834 (1839);  bevat o.a. de 
 stichting van de parochiekerk  1256.  In lederen kaft, 
 283 genummerde bladzijden plus losse documenten 
 
 - 'Beneficieel boek de pastorij van Meerle' 1696-1839 : 
 Inkomsten van verhuringen van de eigendommen van de 

kerk 
 van Meerle, registratie vanaf 1696, teruglopend tot 

1633, 
 bijgehouden vooral  1791-1839.  Bladen met koord 

gebonden 
 aan houten rug 
 
 - 'Manuael (groote nieuwe) van de kerk van Meerle' : 
 1831-1888 (1920),  register van fondatiën, 

jaargetijden, 
 obligaties, renten en cijnsen 
 
 - Kladschrift : overzicht van de verschillende 

beneficiën 
 van de kapelanie 
 
 
 
 1.2.2    Verkopen en aankopen 
 1.2.2.1  Verkopen van gronden 
 
 - Kerkbestuur verkoopt, toegestaan door Koninklijk Be- 
 sluit van 1816 te 'Laeken', op 14 februari 1851 aan 
 onderwijzer Joannes Josephus Daems een hof te 'Ginne- 
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 kenseind' gelegen voor de ingang van de kerk (E99, 
groot 

 8 are) voor 380 fr;  goedkeuring van de bestendige 
depu- 

 tatie,  29 maart 1851 
 
 - Aanvraag voor verkoop van grond van de kerk (A415), 

op- 
 brengst om kosten van de pastorij te dekken, 6 jan. 

1867 
 
 - Losse stukken :  verkopingen grond 1868, 1871 
 
 - Toelating van het arrondissementscomissariaat tot 

ver- 
 koop van gronden door de kerkfabriek aan Jules Voortman 
 en Edouard Jacquemyns,  29 oktober 1871 
 
 - Toelating van het arrondissementscomissariaat tot 

ver- 
 koop van drie percelen grond door de kerkfabriek aan 

dhr 
 Dupret-Bruggeman uit Brussel, 5 september 1883 
 
 - Kopie van een verkoopakte van 17 mei 1951 : 

kerkfabriek 
 van Meerle verkoopt aan Albert Snijders een bouwvallig 
 huis met tuin D26, D25 
 
 - Kopie van verslag van zitting kerkfabriek 5 augustus 

1976 over verkoop van grond E258 (64 are 50 ca) 'Het 
Dal' 

 aan I.O.K. 
 
 - Opmetingsplannen gronden (4 stuks) 
 
 
 1.2.2    Verkopen en aankopen 
  1.2.2.2  Hout- en turfverkopingen 
 
 - Houtverkoping in 1859 
 
 - Akten van houtverkoop in 1859, 1865, 1866, 1869, 

1874, 
   1875 
 
 - Akte van turfverkoop in 1871 
 
 - Hout- en turfverkoping in 1872 bij Franken-Korenveld, 
 Smisselberg : Armbestuur 47 kavels;  Gemeente 2 kavels; 
 kerk van Meerle 16 kavels, zie zittingen van de kerkfa- 
 briek in 1871 
 
 - Kopie (ontwerp) voor houtverkoop in 1875 
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 - Notariskosten bij houtverkoop in 1880 
 
 - Verkopen van bomen,  1919-1955 
 
 
 1.2.2    Verkopen en aankopen 
 1.2.2.3  Aankopen 
 
 - Notarisakte van 21 mei 1825 :  Jacobus Huybrechts 

ver- 
 koopt aan de kerk van Meerle 6 percelen grond te 

Elsakker 
 voor 600 guldens 
 
 - Onvolledige dossier  1841 :  Extract, aankoop van een 
 perceel bouwland 'Blokakker', Meerle  (E255) 29 are 10 

ca 
 door Hendricus Willemse uit Meerle;  dit wordt later 

door 
 pastoor Mertens aangekocht voor beneficie pastorij 
 
 - Buitengewone zitting van de kerkraad op  22 juni 

1846, 
 kerkbestuur wil uit zijn inkomsten aankopen : 
  1.  voor de kapelanie : van de religieuzen L'atrappen 
      een beemd met mastbos te Meerle  (D241, D241bis, 
      D243),  66 are 75 ca  voor 900 fr 
  2.  voor de kerk : van Hendrik Willemse, vrouw en 

kinde- 
      ren een akker te Meerle (A351b),  1 ha 1 are 55 ca 
      voor 800 fr 
 Goedkeuring van de bestendige deputatie met voorwaarden 
 op 31 juli 1846 
 
 - Nota van een verkoop van twee reepjes grond door 
 Cornelis Van Tilborg voor 8 fr,  1847 
 
 - Notarisaktes van  9 oktober 1846  en 6 oktober 1850 : 
 kerk van Meerle koopt van Henri Willemse, vrouw en 

kinde- 
 ren een akker te Elsakker (A351b), 1 ha 1 are 55 ca 
 
 - Overdracht van twee percelen grond, gekocht door pas- 
 toor Van Miert (1799-1840) ten behoeve van de kerk, 

door 
 de erfgenamen : weiland aan het Ginnekenseind en aan 

het 
 Hulsbosch te Meerle,  1850-1851 
 
 
 1.2.3    Verhuringen 
 1.2.3.1  Pachtcontracten 
 
 - Huurcontract van Adriaen Corn. Adr. Aerts aan..., 
   1655 
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 - Huurcontract tussen  A. Van Miert, pastoor van Meerle  
 en Hendrik Willemsen, 'Leegen Rooy',  Meerle, over twee 
 akkers ('Mortelakker' ooit het 'Verdronken kerkhof' in 
 de 'Meelakkers'); ingegaan in 1834, laatste betaling 
 in 1849 
 
 - Huurovereenkomst van 26 jaren voor ontginning gronden 
 van de kerkfabriek groot 3 ha 82 are voor twee 

personen, 
 1871-1897 
 
 - Pachtovereenkomst met Johannes Van Riel over gronden 
 van de kerkfabriek 'De Lange Gragt' te Chaamdijk voor 

12 
 jaar vanaf 1 september 1952;  briefwisseling over deze 
 gronden en over de fundaties erop,  1978 
 
 - Pachtcontracten,  1955; lijst huurders 1971-1973 
 
 - Overdracht van een pachtovereenkomst : landbouwgrond 
 'Bleeke Heide' te Chaam, van Josef Aerts aan zoon Frans 
 Aerts-Brasspenning op 1 mei 1977;  pachtontbinding van 
 deze grond tegen vergoeding voor Frans Aerts, 
 25 december 1979 
 
 
 1.2.3    Verhuringen 
 1.2.3.2  Jachtcontracten 
 
 - Armbestuur : jachtrecht op gronden van de kerk en 

arm- 
 bestuur, 1910 (zie Zittingen van de kerkfabriek, 1910) 
  
 - Jachtcontract in 1920 
 
 
 1.2.4   Ruilingen gronden 
 
 - Ontvangstbewijs  voor het maken van documenten  aan 
 gaande een ruil van gronden, Hubertus Schrieckx, 

benefi- 
 cie pastorij Sint-Salvator, 1860 
 
 - Ruil van heidegronden in 1871-1872 : kerkfabriek 

Meerle 
 ruilt haar heidegrond te Meerle 6 ha 2 are  (A110bis, 
  110ter, 110b) met recht van jacht met Joannes 

B.Dupret- 
  Bruggeman, griffier te Brussel tegen diens 

heidegronden 
 in het Rondeel, Meerle 3 ha 82 are (E160 en E165). 
 Dhr Dupret betaalt daarbij 300 fr, dat zal worden ge- 
 bruikt om de kosten te dekken van de herbouwing van de 
 kerk in 1866 
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 - Ruil van gronden in 1875 : kerkfabriek  Meerle ruilt 
 haar grond te Elsakker, Meerle 1 ha 65 are (A252 en 
 gedeelte van nrs A251 en A250) met Hendricus Boeren, 
 Elsakker, Meerle tegen diens gronden: beemd te Heihoef, 
 Wortel 1 ha 5 are (A nr2) en zaailand te Rondeel, 
 Meerle 1 ha 13 are (E203) 
 
 - Notarisakte van een ruil van gronden tussen de 

kerkfa- 
 briek van Meerle en dhr M. Dupret uit Brussel, 26 juli 
 1954 
 
 
 1.2.5    Investeringen en leningen 
 1.2.5.1  Renten, beleggingen, leningen 
 
 - Extract uit het schepenregister van Breda ivm een 

rente 
 die geërfd werd door Maria Sprongh 15 december 1732 : 
 'Transport voor Maria Sprongh jonge Dochter Van Eene 
 Rente Op De Stad Breda, In date des 3e Novemb.1670' 
 
 
 
 
 - Extract uit het notarisprotocol: de kerk van Meerle 
 vertegenwoordigd door Cornelis Jan Heynrick, zal 200 
 Karolusgulden betalen als achterstal van een rente van 
 14 Karolusgulden per jaar aan Gielis, Hans en Peter 

Vits 
 Michiels Sonen; 9 januari 1697 
 
 - Vestbrief voor Helena van der Sterre ivm drie renten 
 ten laste van de stad Breda,  25 februari 1749;  Vest- 
 brief voor Françoisa Otto ivm de bovenvermelde drie 
 renten,  17 augustus 1753;  aan de twee documenten  
 hangen zegels aan linten 
 
 - Twee aktes van verkoop van renten op de stad Breda 
 door de erfgenamen Van Son aan Johannes Petrus 

Eeltiens, 
 27 december 1837 : 28 guldens 63 centen jaarlijks en 11 
 guldens 62,5 centen jaarlijks; - akte van overdracht 

van 
 bovenstaande renten door Johannes Petrus Eeltiens aan 
 E.H.Lambreghts, pastoor van Meerle, ten behoeve van de 
 kerk van Meerle, 1 september 1860 
 
 - Brief uit Breda aan pastoor Mertens te Meerle over 
 rente op stad Breda,  1 december 1870 
 
 - Briefwisseling met gemeente Breda over de afhandeling 
 en aflossing van de twee renten op de stad Breda: 
 rente 28,63 en een half fl, ontstaan in 1573  en rente 



 

 
 
  1. 

 11,62 en een half fl, ontstaan in 1578;  1950-1951 
 - brief uit bisdom Mechelen aan de pastoor van Meerle 
 over het beleggen van het ontvangen kapitaal, 6 dec. 

1952 
 
 - Hypotheek kantoor te Turnhout,  9 augustus 1834 : 
 'Pandregtgeevende inschryving uyt Kragte der wet' ten 
 voordele van de kerk van Meerle en tegen Anna Maria 
 Boeren, landbouwster te Elsakker, Meerle : 'obligatie 
 groot in capitael 1.269,84 francs doende 600 neder- 
 landsche guldens' berustende op 18 percelen grond en 
 opeisbaar in een enkele betaling op 25 juni 1858; hypo- 
 theekkantoor te Turnhout,  4 mei 1847 : idem als voor- 
 gaande 
 
 - Erkenning van erfrente en belofte om te blijven 
   betalen ten voordele van de kapelanie van Meerle : 
   - Antonius Van den Broek,  1834 
   - Anna Maria Van Riel, weduwe Joannes Doemen,  1834 
   - Joannes Baptist Kuypers en Cornelis Van den Broek, 
     1834 
   - Ludovicus Balthazar Van Delft,  1844 
   - Joannes Van Gils,  1834 
 - Bovenvermelde documenten hebben verwijzingen naar het 
 eerder vermelde manuaal van de kapelanie  van Meerle 
  1662-1679...1834 (1839);  zie 1.2.1 nr.65 
 
 - Verkoop aandelen rente ten laste van gemeente Meerle, 
   1859 
 
 
 - Zitting van de kerkraad  1 juli 1883 :  Fondsen van 

de 
 kerkfabriek in kas worden ingeschreven op het Grootboek 
 van de openbare Belgische schuld bij  de Nationale 

Bank, 
 zoals de wet voorschrijft 
 
 - Belegging ASLK,  1903 
 
 - Aangifte der Belgische Effecten aan ..., 
   30 november 1944 
 
 - Ministerie van Financiën  1961, 1962 : Inschrijving 

in 
 'het Grootboek der Staatschuld' 
 
 
 1.2.5    Investeringen en leningen 
 1.2.5.2  Briefwisseling 
 
 - Brief door de burgemeester en voorzitter van het 

kerk- 
 bestuur van Meerle en pastoor van het Begijnhof van 
 Hoogstraten aan aartsbisschop van Mechelen over 
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complica- 
 ties betreffende een wissel van 1.800 guldens 1641-

1782, 
 ten laste van het kerkbestuur en ten voordele van dhr 
 Dingemans (erfgenamen), datum  5 mei 1830;  antwoord 

van 
 Vicaris Generaal Mechelen,  datum  28 mei 1830 
 
 - Kopie van een brief in het Latijn, uit Mechelen aan 

de 
 pastoor van het Begijnhof Hoogstraten, datum 5 juli 
 1831  (verband met zaak erfgenamen Dingemans ?) 
 
 - Administratie tussen bisdom Mechelen en parochie 

Meerle 
 over beleggingen 1928-1945, 1947-1949 
 
 - Administratie over de beleggingen van de kerkfabriek 
 1930-1949 :  Banque De Commerce,  Gustave Verhoosel, 
 Ministerie van Financiën;  Nationale Bank van België, 

30 
 november 1944 
 
 - Rekeningafschriften en bewaringsbewijzen van 

beleggin- 
 gen van de kerkfabriek 1932-1952 :  Gustave Verhoosel, 
 Banque de Commerce,  G. Nédée & Cie 
 
 - Administratie over beleggingen, coupons 1937-1949 : 
 G. Nédée & Cie 1942-1949;  Gustave Verhoosel  1937-

1940; 
 Banque de Commerce 1940-1949, afrekening 1949;  Gemeen- 
 tekrediet van België, interest 1947 
 
 - Administratie en rekeningafschriften over beleggingen 
 van de kerkfabriek (coupons etc.) 1939-1953 :  G. Nédée 
 & Cie, Brussel en Gustave Verhoosel, Antwerpen 
 
 - Bankafschriften Raffeisenkas,  28 mei 1979 
 
 
 
 
 
 
 1.2.6  Schenkingen 
 
 - Verschillende nota's met meldingen van giften van 

geld 
 aan de kerk van Meerle ten tijde van pastoor Van Miert 
 door de pastoor met o.a. een perceel grond 'Het Hofken' 
 geschonken door hem aan de kerk,  1818-1833 
 
 - Verkoopakte 'Het Hofken', pastoor Van Miert,  1815 
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 - Brief uit Breda over schenking zilver,  25 juli 1842 
 
 - Schenking aan de kerk van Meerle door E.H. Franciscus 
 G. Schevelenbos, onderpastoor Meerle : heide 'Wilders- 
 heide' te Meerle (E 161a, 161b) 44 are, zonder last of 
 voorwaarden in 1874 
 
 
 1.2.7    Stichtingen en fundaties 
 1.2.7.1  Ontvangen gronden en gelden 
 
 - Fundatie van een donderdagse mis door jonckheer 
 Balthazar Petrus Josephus Noyts van Homborg, weduwnaar  
 van wijlen jonckvrouwe Dimphena Petronella Van Valke- 
 nisse,  6 april 1734 
 
 - Fundatie van een donderdagse gezongen mis in de kerk 
 van Meerle door  Balthasar  P.J. Noyts van Homborgh, 
 weduwnaar van jonkvrouw Dimphena P. Valckenisse, bene- 
 ficiant pastoor Wynandus Alewyns,  april 1734; 
 - bevestiging van deze donderdagse mis ten tijde van 
 onderpastoor J.B.Verhulst door Anna Clara Noyts, 
 Antwerpen 18 december 1747 
 
 - Stichting van jaargetijden voor Jan Motair, 

chirurgijn 
 te Princenhage en zijn echtgenote Catharina van 

Mechelen; 
 overeenkomst tussen Josephus van Mechelen (executeur 
 testamentair) en Adrianus Dingemans, onderpastoor van 
 Meerle 1785 
 
 - Gebroeders Petrus en Adrianus Adriaensen, 1843, huis 
 met grond en hof 1+7 are (E 327 en E 328); met last van 
 4 gelezen jaargetijden; deze jaargetijden worden later 
 verbonden aan profijt dat gekregen wordt door aankoop 
 beemd te Castelre (A931, A932) in 1876 door pastoors 
 gebroeders Schevelenbos;  bovenvermelde  huis en hof  
 (E327 en E328) wordt verkocht aan Cornelis Swart in 
 1876 voor 800 fr 
 
 - Fundatie ten voordele van Joannes Smits en Antonia 
 Huybrechts met last van 2 gezongen jaargetijden vanaf 
 1845 en 1869, jaarlijkse bijdrage 12 fr 70 centiem of 
 2 guldens Brabants geld berustend op eigenaars van een 
 perceel weiland 'Rooyschen Dries' op Leegen Rooy te 
 Meerle, 84 are (B228);  13 september 1844 
 
 
 - Verschillende fundaties in  1844-1861 door Joannes 
 Petrus Eeltiens :  brief van dhr J.P.Eeltiens van 30 
 april 1844  uit Breda  over een te stichten fundatie; 
 brief uit bisdom Mechelen van 3 oktober 1844 erover; 
 fundatie  'fundatio octavio animarum in  Ecclesia de 
 Meerle' door  J.P.Eeltiens ten voordele van o.a. zijn 
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 ouders Norbertus Petrus Eeltiens en Maria Francisca 
 Van Bedaff,  september 1844, 1846, 1860;  fundatie van 
 zaterdagse en donderdagse missen door 'Weledelen Heer' 
 J.P.Eeltiens uit Breda, wonende in 'buitengoed den 
 Elsakker', gefundeerd op drie 'Roomynsche' obligaties 
 van 1.000 fr elk 1851, 1860; fundatie van 'twee gezon- 
 gen missen in octaef der Hemelvaert van O.L.V.' door 
 J.P.Eeltiens,  1861 
 
 - Ontvangen gelden van Cornelis Smits voor gezongen 
 jaargetijden van Joannes Smits van 1845 tot 1866 
 
 - Fundatie door Z.E.H. Jacobus Lambreghts, pastoor te 
 Meerle in 1852 op akker 'Boschakker' te Biesovens, 
 Meerle (E 115) 80 are, met last van 4 gezongen missen 
 
 - Uittreksel van een notarisakte van 20 mei 1859 : 
 Hubertus Schrickx koopt van Anna Jansen, weduwe H.Huy- 
 brechts, een perceel bouwland (A602) te Oosteinde, 
 Meerle. (Dit perceel wordt in 1860 geruild met de kerk- 
 fabriek tegen een perceel hakhout (D453bis), met last 
 van 4 gelezen jaargetijden.) 
 
 - Briefwisseling over deze ruil van gronden met 

Hubertus 
 Schrickx,  1859-1860 
 
 - Ruiling van eigendommen, 1860-1861: Hubertus Schrickx 
 uit Dreef staat een akker af op het Oosteinde, Meerle 
 (A602) 85 are, tegen een perceel hakhout te Meersel 
 (D453bis) 9 are, met last van 4 gelezen jaargetijden 
 
 - Kopie van het verslag van de zitting van 'het Bureel 
 der Kerkmeesters' van 19 september 1863 : Adriaen 

Corne- 
 lissen schenkt aan de kerk van Meerle een weide (A630) 
 te Meerle, met last van 7 gelezen jaargetijden. 
 
 - Fundatie in 1863-1864  door Z.E.H. Jacobus 

Lambreghts, 
 pastoor Meerle op een akker in het 'Rondeel' aan de 

kerk 
 te Meerle, (E 207)  82 are, met last van 3 gezongen 
 jaargetijden en 3 gelezen jaargetijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Fundatie door  Petrus Jos. Jansen en Judocus Jansen 
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in 
 1863-1864 op weide 'Heidries' te Elsakker, Meerle 83 

are 
 (E157 en E158), (E158 is foutief blijkt later, had E159 
 moeten zijn) met last van 4 gelezen jaargetijden 
 
 - Fundatie door Adriaen Cornelissen, Meerle in 1863-

1864 
 op een weide te Hoogoosteind, Meerle (A630) 1 ha 36 are 
 met last van 7 gelezen jaargetijden en een gezongen 
 jaargetijde 
 
 - Fundatie door E.H. Petrus Joannes Mertens, pastoor 
 Meerle, in 1869-1870 op hooiland en heide met 

schaarhout 
 te Srijbeekse beemden,  Meerle (D242, D242bis) 32 are 
 en een akker in 'het Verdronken kerkhof', Rondeel, 
 Meerle (E 191) 29 are 80 ca, met last van 3 gezongen 
 jaargetijden en 6 gelezen jaargetijden 
 
 - Kopie van het verslag van de zitting van de 'Kerk-

Raad 
 van Meerle' van 5 januari 1873 : fundatie door Henri 
 Verbreuken en  Adriana Verschueren op een beemd in het 
 Looi te Meer, B731, met last van 6 gezongen 

jaargetijden. 
 Bijgevoegd kopie kadastrale legger van  12 november 

1872 
 en kopie hypotheekbewaring van  14 november 1872 
 
 - Zitting van de kerkfabriek 5 juni 1887 : testament 

van 
 Henri Verbreuken van 1859 wordt beschouwd als herroepen 
 vanwege een latere schenking op 1 februari 1873 : een 
 beemd te Meer (B731) met last van 6 gezongen 

jaargetijden 
 
 - Fundatie door Hendricus Verbreuken en Adriana 

Verschue- 
 ren in 1873 op beemd te Looy, Meer (B 731) 46 are, met 
 last van 6 gezongen jaargetijden 
 
 - Fundaties in 1876-1877 door Ludovicus Adr. Schevelen- 
 bos, pastoor te Eekeren en Franciscus Guil. 

Schevelenbos, 
 onderpastoor Meerle, op een beemd te Castelre, Baarle 
 Nassau (A931, A932) 1 ha 6 are, waarvan de waarde 2.000 
 fr is tegen 800 fr kwijting, blijft 1.200 fr voor de 
 kerk met last van 7 gelezen missen en 2 gezongen missen 
 
 - Aanvraag voor goedkeuring van de overheid in 1876 

voor 
 de  volgende regeling :  door verkoop van huis en hof 
 (E327 en E328) aan Cornelis Swart komt 800 fr vrij; dit 
 zou gebruikt worden om de gebroeders Ludovicus Scheve- 
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 lenbos, pastoor uit Eekeren en Franciscus Schevelenbos, 
 onderpastoor te Meerle, te betalen : de gebroeders 
 willen een beemd te Castelre (A931, 932), waarde 2.000 
 fr aan de kerk van Meerle schenken voor 800 fr; het 
 verschil is voor het profijt van de kerk, met last van 
 7 gelezen jaargetijden, waarvan 4 berusten op de 

eerdere 
 schenking in 1843 van huis en hof (E327, E328) van de 
 gebroeders Adriaens.  Voorstel goedgekeurd door de be- 
 stendige deputatie in 1876 
 
 
 
 - Schenking in 1877-1878 door 'Wel Edelen Heer Baron De 
 Gruben du Bois' uit Antwerpen : een perceel bouwland te 
 Meersel (D121)  25 are, belast met  2 gezongen jaarge- 
 tijden voor 'Wel Edelen Heer Eugenius Ludovikus van 
 Delft, Baron d'Eyssel en Wel Edelen Mevrouw de Barones 
 van Delft, Francisca Maria Josepha Geelhand'; beiden 
 overleden te Antwerpen (in 1877 en 1875) 
 
 - Hendrik Segers en Catharina Van Aert schenken in 1883 
 300 fr, met last van twee maal 25 gelezen missen en een 
 jaargetijde voor 30 jaar 
 
 - Verklaring van ontvangst van 25.000 fr van Z.E.Heer 
 Ermen, pastoor te Ulicoten, van de fundatie van Z.E.H. 
 Mertens, pastoor te Meerle, door de overste van het 
 Weeshuis Religieuze Ursulinen te Meerle op 13 april 

1910; 
 brief hierover uit bisdom Mechelen,  9 april 1910 
 
 - Afschrift van het testament van Z.E.H. Cornelis Huy- 
 brechts, overleden te Zandhoven in 1917 : 900 fr 

totaal, 
 belast met drie jaargetijden 
 
 
 1.2.7    Stichtingen en fundaties 
 1.2.7.2. Staten en lijsten van fundaties 
 
 - 8 gebonden registers model N°7 : 'Aartsbisdom van 
 Mechelen Dekenij Hoogstraten Parochie van de Allerhei- 
 ligste Verlosser te Meerle' : 'Staat der Fondatiën der 
 Parochie van Meerle', (1672) tot 1966 
 
 - Ontvangstbewijzen en nota's van het stichten van 
 jaargetijden,  1959-1979 
 
 
 1.2.7    Stichtingen en fundaties 
 1.2.7.3  Aantekeningen en briefwisseling 
 
 - Brief gericht aan Carolus, bisschop van Antwerpen, om 
 fundaties van schenkers te mogen accepteren in de kapel 
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 van Meersel; antwoord van de bisschop met toelating 
voor 

 de uitvoering van de fundaties nu en door opvolgers van 
 kapelaan Wynandus Aellewyns,  15 januari 1740  
 
 - Kopie van een brief van pastoor  Lambreghts van 28 
 september 1844 aan bisdom Mechelen over o.a. fundatie 
 Mathias Lauryssen en fundaties op bos 'Royheyken' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Antwoorden van bisdom Mechelen op de brief van 

pastoor 
 Lambreghts  van 28 september 1844 : op 3 oktober 1844 
 over fundatie van 100 Brabantse guldens van  Mathias 
 Lauryssen en van zijn vrouw volgens hun testament van 
 11 april 1701; op 4 oktober 1844 over fundaties op stuk 
 grond genaamd 'Royheyken' (A415, 2 ha 63 are 15 ca) 
 waarop al vanaf 1664 jaargetijden rusten; opbrengsten 
 zijn voortaan voor de kerkfabriek en niet meer voor de 
 pastoor; perceel wordt beschouwd als niet meer belast. 
 Pastoor Lambreghts blijft vanaf 1841 toch nog vier 
 jaargetijden verder uitvoeren. 
 
 - Notities van ontvangen gelden voor missen en voor 
 gedane missen (o.a. stichting van pastoor Lambreghts), 
 1845-1866 
 
 - Lijsten van jaargetijden Meerle, Ulicoten (1885-1968) 
 in kladschrift 
 
 - Uitleg over beneficies en fundaties verstuurd naar 
 bisdom Mechelen, 6 stuks,  1888 
 
 - Administratie tussen bisdom Mechelen en parochie 
 Meerle over Vrome Schikkingen, 7 stuks,  1936-1947 
 
 
 1.2.8   Staten en lijsten van goederen, kadaster 
 
 - Een dossier met lijsten over eigendommen van de kerk 
 fabriek van Meerle en briefwisseling erover met 

overheid 
 ivm Besluit van 19 augustus 1817 : 
 'Etat formé en exécution de l'Arrêté du 19 Août 1817, 
 n°291'; 'Arrêté d'envoi en posessio du 4 Janvier 1821, 
 n° 80': Staat van uitvoering van Besluit van 19 

augustus 
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 1817, n°291 : Lijst van goederen van de kerkfabriek, 
nrs 

 tot 13; lijst van renten van de kerkfabriek, nrs tot 
 202. Schrijven over dit Besluit door Willem, Koning der 
 Nederlanden, 10 september 1820.  Vanwege dit Besluit  
 briefwisseling met overheid over de juiste eigenaar en 
 de grootte van een eigendom, heide op Smisselberg, tot 
 het jaar 1875;  17 stuks 
 
 - Eigendom gracht toebehorende aan de kerk, 1848 
 
 - Extracten uit Kadastrale Legger van gemeente Meerle 
   4 stuks,  ca. 1860; 
   Extract uit Kadastrale Legger van gemeente Meer, 
   1 stuk,  1861 
 
 - 'Staat van vaste goederen Cynsen en Obligatien toebe- 
 horende aen de Kerk van Meerle, vervallen 1853, 1859, 

1860' 
 
 - 'Staat der pachthuren, huishuren, kapitalen  1869' 
 
 
 - Extract uit het Kadaster van 25 november 1870 van 
 bouwland 'Dalakker' te Meerle (E258; 64 are 50 ca) 
 (Hultermans-Knevels Antonius); extract van het kadas- 
 trale plan 
 
 - Administratieve stukken aangevraagd door de overheid 

: 
 Lijsten eigendommen van de kerkfabriek van Meerle : 
 'Staat van huis- en pachthuren'; 'Inkomsten van stich- 
 tingen en pachthuren';  1952-1962 
 
 - Ministerie van Financiën, het Kadaster vraagt admini- 
 stratieve stukken, 1955-1969 : Tabel der geschatte per- 
 celen; artikels van de kadastrale legger: 98, 205 en 

313 
 
 - Briefwisseling met Provinciebestuur van Antwerpen en 
 bisdom Mechelen  over verkopen van eigendommen van de 
 kerkfabriek van Meerle,  1963-1970 
 
 - Het Provinciebestuur van Antwerpen vraagt administra- 
 tieve stukken voor de inventaris van het patrimonium 

van 
 de kerk, 1970 (1974) : formulieren onroerende goederen, 
 belast/niet belast met stichtingen;  formulieren van 
 definitief belegde kapitalen, belast/niet belast met 
 stichtingen 
 
 - Richtlijnen van Provinciebestuur van Antwerpen over 
 pachten en subsidies, 4 stuks,  1971-1976; 
 Bestuursmemorialen van de Provincie van Antwerpen, 
 9 stuks,  1971-1985 
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     1.3   Kerkgebouwen 
 
 1.3.1    Kerkgebouw en kerkhof 
 1.3.1.1  Kerk en herstellingen 
 
 
 - Brief van het kerkbestuur van Meerle aan bisdom 
 Mechelen : kerkbestuur heeft 413 guldens geleend aan 
 de gemeente om de kerktoren (nu eigendom gemeente) te 
 herstellen; gemeente heeft moeite om terug te betalen 
 ('jurisprudentie is verouderd en verklaart de post 
 eigendom der gemeente'),  16 juni 1843 
 
  - Herstellingswerken aan de kerk :  briefwisseling in 
 1843 en in 1866; herstelling aan de 'frijter' in 1890 
 
 - Vergrotings- en herstellingswerken aan de kerk, 

brief- 
 wisseling 1931-1943, 1937-1939 
 
 - Ontwerp en plans voor het vergroten en restaureren 

van 
 de kerk door architect Urbain de Meyer, 2 stuks,  1937 
 
 
 
  - Herstelling dak, prijsopgaven 1950, 1956;  klad- 
 schriften 
 
 - Plans :  Rol werktekeningen van herstellingen van de 
 ramen van de kerk van Meerle, vermoedelijk van 1955 
 
 - Briefwisseling over vergoedingen door de overheid van 
 de kosten van de restauratiewerken aan de kerk van 

Meer- 
 le,  1967-1968 
 
 
 1.3.1    Kerkgebouw en kerkhof 
 1.3.1.2  Klokken van de kerk en herstellingen 
 
 - Na de WO II zijn er twee klokken tekort, verplaatst 

of 
 beschadigd.  Kleinere klok van 165 kg is in bewaring in 
 de Heilig Hartkerk van Hoboken, andere van 1.220 kg 

moet 
  worden hergoten. 
 Administratie voor dit herstel : tijdens de Duitse 

bezet 
 ting, 1943-1944;  briefwisseling en richtlijnen van de 
 overheid,  1948-1956;  aanbiedingen voor de nieuwe 

klok, 
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 1950-1954;  briefwisseling met de leverancier  van de 
 nieuwe klok,  1954-1955;  keuren van de klokken door 
 de stadsbeiaardier van Mechelen, 1954 
 
 - Bestek door architect De Groodt voor het leveren van 
 een nieuwe O.-L.-Vrouwklok en het terugbrengen van de 
 klok uit Hoboken, 1948;  de werken zijn niet door hem 
 uitgevoerd;  briefwisseling over de kosten van het 
 bestek,  1948-1952 
 
 - Aanbiedingen voor een automatische luidinstallatie 
 voor de klokken,  1977-1979;  BTW-regeling,  1980 
 
 
 1.3.1    Kerkgebouw en kerkhof 
 1.3.1.3  Orgel en herstellingen 
 
 - Brief over de slechte staat van het orgel,  18.. 
 
 - Bestek voor een herstelling aan het orgel,  Breda 
 4 juni 1823 
 
 
 1.3.1.   Kerkgebouw en kerkhof 
 1.3.1.4  Kerkhof 
 
 - Toelating door bisdom Mechelen voor 'Benedictio 

partis 
 cemeterii' (zegening deel kerkhof),  27 februari 1849 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3.2   Pastorij 
 
 - Brief van bisdom Mechelen  aan pastoor Lambreghts : 
 beslissing van Hof van Cassatie aangaande 

eigendomsrecht 
 van de gemeente over de pastorij,  12 augustus 1843 
 
 - Brief van de arrondissementscommissaris van de 

provin- 
 cie over de eigendom van de pastorij,  7 oktober 1845 
 
 - Herstelling pastorij in 1866, met plan architect 
 
 
 1.3.3   Parochiehuis 
 
 - Briefwisseling : opstarten  feestzaal "Ons t'huis"  

in 
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 Meerle, o.a. afkopen grond van kolonel Lauwers;  
aanbie- 

 dingen bouwwerken, rekeningen bouwwerken;  over het ge- 
 bruik van de zaal;  1913-1920 
 
 - Oorlogsschadevergoedingen voor het Parochiehuis van 
 Meerle,  1945 
 
 
 1.3.4   St.-Luciakapel 
 
 - Brief van de provincie Antwerpen aan de kerkfabriek 
 over de slechte staat van de kapel, 11 oktober 1935 
 
 - Antwoord erover in het klad, zonder datum 
 
 
 1.3.5   Kapelaniehuis 
 
 - Het oude vervallen kapelaniehuis, gebouwd rond 1646 
 en gelegen op 4 meters afstand van de ingang van de 
 kerk, wordt afgebroken in 1846 en niet verder verkocht 
 of benut. Onderpastoor Renders, die het laatst 

bewoonde, 
 vertrok in 1845.  Het voorstel in 1840 om een deel van 
 het kaapelaniehuis te verkopen aan de gemeente en als 
 gemeentehuis in te richten en met de verkoopsom dan  
 'het Pastorale huis' te vergroten en te verbeteren, is 
 niet doorgegaan. 
 
 - Goedkeuring bisdom Mechelen voor het afbreken van het 
 oude kapelaniehuis en voor het hergebruik van de 'mate- 
 riaelen' (kerkhofmuur bijbouwen,  herstelling pastorij, 
 verkopen...),  13 augustus 1845 
 
 
 1.3.6   Gebuurtekapellen 
 
 - Bouwen van een kapelletje in gebuurte Ginnikensheide 
 in 1955 
 
 
 
    1.4    Financieel beheer 
  
 1.4.1   Kerkmeestersrekeningen en kerkrekeningen 
 
   Kerkmeestersrekeningen van : 
 - Jan Jan Van Gils en Adriaen Jacop Stoops, 
   24 januari 1557 - 23 januari 1558 
 - Anthonis Matheeus, 26 januari 1575 - 26 januari 1576 
 - Wouter Cornelis Verdaesdonck en Anthonis Heynricx 
   Van Riel,  26 januari 1589 - 25 januari 1590 
 - Peeter Peeter Adriaen Aerts,  1625 
 - Frans Frans van Bedaff,  1650 
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 - Jan Janssen ... 1688,  afgesloten in 1713 
 
 - Fragment van een kerkrekening rond 1600 
 
 - Rekening van Jan van den Eeden, kapelmeester Meersel, 
   20 december 1801,  goedkeuring in 1806 
 
 
 1.4.2   Bewijsstukken bij rekeningen 
 
 - Register met een kaft van perkament, 128 genummerde 
 bladzijden : 
 'Memorie van de penningen die de kerke van Meerle aen- 
 gaen en in de kom berusten',  bladzijde 22 tot 45, 
 1692-1723;  (Dopen 1725-1736;  Overlijdens 1725-1736) 
 
   Rekeningen en kwitanties : 
 - Diverse kwitanties  1654-1696,   5 stuks 
 - Diverse kwitanties  1728-1788,  23 stuks 
 
 - Kwitantie : pastoor Van Nederven van Meerle bekent 30 
 gulden ontvangen te hebben  van de kerkmeester voor het 
 kopen van kerkwijn  en voor het wassen van lijnwaad, 
 08 oktober 1673 
 
 - Ongedateerd briefje: 'Repartitie gemaakt van brand- 
 houte ende keerssen voor de maenden beginnende de 29 
 decembr. ende expirerende de 29 january',  17nde eeuw 
 
 - 'Specificatie van'.. bij procureur Droesbeque tegen 
 'Nicolaes Leopold prince van Salm hertogh van Hoogh- 
 straeten ..',  18 juni 1742 
 
 - Fragment van een rekening van Jacobus Bierstekers, 
 voldaan 29 juli 1794 
 
 - Rekeningen en kwitanties  1824, 1846, 2 stuks 
 
 - Rekeningen van verschillende ambachtswerkzaamheden : 
 o.a. leverancier De Nies,  1840-1849 
 
 - Rekeningen van verschillende ambachtswerkzaamheden : 
 1860-1862 
 
 
 - Brandverzekeringspremie  1860, grondbelasting 1862 
 
 - Brandverzekeringspolis bij Union in 1867; verschil- 
 lende kwitanties in  1874,  1877,  1879 
 
 - 'Dagboek der Kerk van Meerle' 1871-1881; boekhouding 
 met ontvangsten en uitgaven met balans 1870-1879 
 
 - Kwitantie terugbetaling van kosten voor het 

installeren 
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  van electriciteit, aan de pachter in pachthoeve,  
1928 

 
 - Allerlei huishoudelijke rekeningen en kwitanties     

  
 1915-1956,  1966-1970 : 
 aanslagbiljetten, gemeentebelastingen, wateringen, 

verze- 
 keringen, bankafschriften, electriciteit, garage, 

kaarsen 
 herstellingen stoelen en gewaden, rekeningen hosties, 
 leveringen ..., 9 bundels 
 
 - Dagboek van inkomsten en uitgaven van de kerkfabriek 
   1976-1986 
 
 
 1.4.3   Begrotingen 
 
 - Begrotingen van de kerkfabriek, goedgekeurd door de 
 bestendige deputatie van Antwerpen 1962-1966,  6 stuks 
 
 
 
     1.5   Inventarissen kerkeigendommen 
 
 1.5.1   Overzichten 
 
 - Kopie van een inventaris in het Rijksarchief 

Antwerpen 
 gemaakt door pastoor Lambreghts (1840-1864), 26 blad-

zij- 
 den, met kopie van 'Carto figuratijf van de Capelle tot 
 meersel met de bij.., 12 novembris 1710', 2 bladzijden 
 
 - B. De Ridder, onderpastoor der Miniemen te Brussel 
 vraagt van de pastoor van Meerle materiaal voor zijn 
 'eene beschrijving der Parochien van het oude bisdom 
 Antwerpen' in een brief van 11 augustus 1860.  Naar 

aan- 
 leiding daarvan : opsomming van de eigendommen en 

inkom- 
 sten van de kerk van 9 bladzijden, gemaakt door pastoor 
 P.A.Braat, gedateerd 21 april 1787 
 
 - Kopies: 6 bladzijden van beschrijvingen uit een uit- 
 gave door de Provinciale Comiteit Van Monumenten van de 
 Provincie Antwerpen, opgesteld door Fernand Donnet : 
 bezoek op 9 november 1899 in de Sint-Salvatorkerk te 
 Meerle en in Onze-Lieve-Vrouwkapel te Meersel, met 2 
 fotos van oude kaarten, kopie brief 10 juli 1984; foto- 
 kopies van een tekening van de kerk van Meerle 
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 - Huis 'de Sterre' van wijlen wagenmaker Adriaen 

Janssens 
 aan de kerk, wordt verkocht;  voor het huis staat een 
 lindeboom, die met de grond eraan eigendom is van de 

kerk 
 van Meerle; notarisakte van 18 juli 1833.  De boom 

staat 
 voor de school en wordt op 13 oktober 1860 door de ge- 
 meente toegekend aan de kerk. 
 
 
 1.5.2   Inboedels kerk en Sint-Luciakapel 
 
 - Afschrift van een inventaris, op aanvraag van 

arrondis- 
 sementscommissariaat van Turnhout, genoteerd door 

pastoor 
 Martens,  13 december 1883 :  'Staat of Inventaris der 
 meubelen en ornamenten der Kerk van Meerle' 
 
 - Inventaris van meubelen en kunstwerken van St.-Salva-

torkerk te Meerle en van O.-L.-Vrouwkapel te Meersel, 
 1902 
 
 - Kopies van een 'Inventaris van de kunst- en andere 
 voorwerpen van het Roerend Patrimonium' van de kerk van 
 H. Verlosser van Meerle, getekend door de kerkfabriek 
 ten behoeve van de Provinciale Cultuurdienst, 1 maart 
 1983;  24 bladzijden 
 
 
 
     1.6   Briefwisseling met kerkelijke- en staatsoverheid 
 
 - Kopie van een verzoek van arrondissementscommissaris 
 van Turnhout, 8 augustus 1860, voor verdere 

inlichtingen 
 van het gemeentebestuur over eigendommen van de kerk 

van 
 Meerle 
 
 - Allerlei richtlijnen van de Provinciebestuur van Ant-

werpen en Ministerie van Justitie,  1920-1943 
  
 - Formulieren van Ministerie van Openbare Werken voor 
 controle van energieverbruik in het kerkgebouw; 

richtlij- 
 nen bij ruilverkavelingswerken in Meerle;  rond 1970 
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2.  PASTORAAL ARCHIEF 
 
    2.1   Betrekkingen met de abdij van Thorn 
 
 - De abdis van Thorn schenkt het patronaatsrecht van de 
 kerk van Meerle aan de abdij van Thorn; inkomsten van 

de 
 pastoor te Meerle 12 pond, 10 juni 1261;  kopie uit 

1731 
 
 - Brief op perkament in het Latijn : 
 De abdis van Thorn schrijft aan de pastoor van Meerle 
 dat ze Johannes Fordin aanstelt tot priester van het 
 O.-L.-Vrouwaltaar;  24 februari 1589 
  
 - Minnelijke schikking van een geschil tussen de abdij 
 van Thorn en de kerk van Meerle over de tienden, 

voorge- 
 komen bij Johan Bogaerts, openbaar notaris van de Raad 
 van Brabant;  19 mei 1661 
 
 - Akkoord gesloten tussen Anna Salome, abdis van Thorn, 
 en het kapittel van Thorn enerzijds en pastoor Lemans, 
 François Van Bedaff, kerkmeester, Anthonis Peeter 
 Spranghers, Matthijs Anthonis Swerts, schepenen  van 
 Meerle anderzijds,  over het betalen van reparaties aan 
 de kerk; voorgekomen bij J. Bogaerts, openbaar notaris 
 van de Raad van Brabant,  19 juli 1666; 
  - bevestiging van dit akkoord  door de abdis en het ka- 
 pittel van Thorn,  13 augustus 1666;  
 - bevestiging van dit akkoord door Matthijs Anthonis 
 Swerts, schepen van Meerle,  31 augustus 1666. 
 
 - Afschrift:  Matthys Laureyssen krijgt volmacht van 

pas- 
 toor Van Nederven;  Gommer Janssen, schepen;  Peeter 

Van 
 Couwelaer en Cornelis Bellekens, kerkmeesters;  

Guilliam 
 Jans, borgemeester en Hendrik Jacobs, gezworene van 
 Meerle om in hun naam te spreken met de abdis van Thorn 
 over het hergieten van de tiendeklok;  15 april 1697 
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    2.2    Pastoor, onderpastoor, kapelaan 
  
 2.2.1   Aanstellingen 
 
 - Op een blad vier brieven in het Latijn en Nederlands 

: 
 verkiezing, investituur, voorstelling en ontslag van 
 Nicasius van Coeckhoven als kapelaan van de kapel te 
 Meersel,  1658-1660 
 
 - Jaarwedde onderpastoor,  1860-1861 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.2   Plechtigheden, feestdagen, missen 
 
 - Aanvraag, toelating en oprichting van de Kruisweg in 
 de kerk van Meerle in 1842,  4 stuks  
 
 - Aanvraag voor een volle aflaat op Allerzielen door 
 patroon van Sint-Salvator van Meerle; toelating namens 
 paus Pius IX van 11 augustus 1854; toelating door 

bisdom 
 Mechelen om dit te publiceren,  26 augustus 1854 
 
 - Kardinaal J.E.Van Roey verleent bijzondere volmachten 
 van jurisdictie aan de biechtvaders, die in de 

parochie- 
 kerk Sint-Salvator te Meerle biecht zullen horen bij 
 de gelegenheid van de volkmissie van  8 tot 17 februari 
 1953  
 
 
 2.2.3   Berichten en richtlijnen uit bisdommen 
 
 - De bisschop van Luik keurt de stichting van het 
 beneficie van het Heilig Kruis goed in de Kerk van 
 Meerle.  Groot perkament in het Latijn,  oktober 1512 
 
 - Aankondiging door bisdom Antwerpen aan J.B.Vervoort, 
 pastoor van Meerle, voor het Heilig Vormsel op 28 juli 
 1755 
 
 - Brief van de aartsbischop van Mechelen aan de deken 
 van Hoogstraten ivm de cholera-epidemie met o.a. een 
 toelating om niet te vasten,  14 juli 1849 
 
 - Richtlijnen over bezoldiging en belasting van perso- 
 neel, nieuwe tarieven jaargetijden etc.,  1955-1982 
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 2.2.4    Briefwisseling 
 2.2.4.1  Met bisdommen 
 
 - 'Supplica Vicepastoris Dingemans', verzoekschrift van 
 onderpastoor Dingemans gericht aan bisschop J.Wellens 
 van Antwerpen met samenvatting van zijn beneficies en 
 uiteenzetting van zijn rechten en plichten ten opzichte 
 van de bisschop,  15 februari 1779 
 
 - Briefwisseling met bisdom Mechelen 1814-1938;  bisdom 
 Antwerpen 1720, 1721, 1976;  bisdom Breda 1858 
 
 
 2.2.4    Briefwisseling  
 2.2.4.2  Diversen 
 
 - Brief in het Latijn aan de pastoor van Meerle over de 
 restauratie van de parochiekerk van Meerle,  28.02.1629 
 
 - Brief van pastoor J.Bouckaert uit 'Bracht' met 

adviezen 
 en instructies voor de pastoor van Meerle,  28 dec. 

1630 
 
 - Brief van pastoor Leemans over de kapel van Meersel, 
 in het Latijn,  1644 
 
 - Zeer zwaar beschadigde brief in het Latijn, 13 mei 

1661 
 
 - Brief van Antonius Van Miert, onderpastoor te Baarle 
 aan de abdis van Thorn met de vraag om benoemd te 

worden 
 tot pastoor van Meerle,  5 december 1798 
 
 - Brief ivm de invoering van de burgerlijke stand,  

1803 
 
 - Brieven ivm de zaak 'Van Roey', uit Brecht 1831, 1832 
 en uit bisdom Mechelen 1832 
 
 - Briefwisseling van de pastoors, algemeen :  1794, 
 ca. 1800-1846, 1871, 1889, 1920-1955 
 
 
 2.2.5   Testamenten, notarisakten 
 
 - Uittreksel uit het testament van Lenaert van de 

Geere, 
 gemaakt in Spanje te St.Lucas van Parameda, 13 juli 

1590; 
 extract uit kopie,  29 december 1610 
 
 - Testament van Cornelis Henrick Hendrickx en Adriana 
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van 
 Dun, opgemaakt door Adrianus Dingemans, onderpastoor 

van 
 Meerle, getuigen  Cornelis Van Aelst, Merten 

Lambrechts, 
 10 september 1794 
 
 - Testament van Maria Theresia Jan Gevers door Adriaan 
 Dingemans, onderpastoor van Meerle,  22 oktober 1794 
 
 - Akte door notaris De Chaffoy, Turnhout op vraag van 
 Francisca Van Zundert uit Valkenberg, geboren te Meerle 
 ivm de weigering van haar ouders om toestemming te 

geven 
 voor haar huwelijk met Jan Hendrik uit Valkenberg, 
 9 november 1844 
 
 
 2.2.6   Aantekeningen en diversen 
 
 - 'Duplique voor Cornelis Anthoni Jacops als in houwe- 
 lijk hebbende Cornelia Jan Jacop Bouwdewyns.. tegens  
 den Eerw.hre Johannes Baptista van Nederven pastoor in 
 Meerle',  vermoedelijk in 1697 
 
  - Aanmerkingen van Wijnandus Aldewijns, kapelaan van 
 Meerle over de Contagieziekte die in 1732 onder de 

paar- 
 den en gehoornde dieren heerste,  18nde eeuw 
 
 - 'Laissez passer' naar Meerle voor Cornelis Govaerts 

en 
 Adriaen Geerts met een oud orgel en toebehoren, gekocht 
 van pastoor Vervoort voor het begijnhof,  13 sept. 1736 
 
 - Ongedateerd nota: naamlijst voor karweien  
   (einde 17de eeuw ?) 
 
 - Nota's door pastoor van Miert (1799-1840) : lijsten 
 van miskleden, kelken, relikwieën..; over kerkdiensten, 
 kerkrekeningen, kapel van Meersel..; 3 bladen, deels 
 beschadigd 
 
 - Nota's en briefwisseling, 1837-1864, over beleggingen 
 (vooral obligaties) ten tijde van pastoor Lambreghts 
 
 - Gebedboekje van H.Quirinus,  1839 
 
 - Meerdere nota's van pastoor Lambreghts, 1840-1864, 
 o.a. voor ontvangen gelden voor missen, jaargetijden 
 
 - 'Zielboek' overleden parochianen; lijsten 

jaargetijden 
 gehouden door pastoor Lambreghts, 1840-1864, en na hem 
 tot einde 19de eeuw 
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 - Beslissing van de gemeenteraad van Meerle : jaarmarkt 
 Meerle, die storend voor de kerkdiensten was, verandert 
 van plaats;  4 augustus 1841 
 
 - Kopie van een berekening van jaarlijkse 

betalinsgsver- 
 plichtingen : 'obligationem solvendi annue Pastori'; 
 'mensa spiritus sancti communitatis nostra'; in het 
 Latijn door pastoor Lambreghts,  17 juni 1843 
 
 - Krantenknipsels : Lijkdienst kardinaal Sterckx 1867; 
 'Projet de loi contre le temporel du culte. 

Protestation 
 de l'episcopat.' 
 
 - Handgeschreven boek van de jaarlijkse kerkelijke 

feest- 
 dagen, bladzijden genummerd tot 97,  1867-1872 
 
 - Lijst in centiemen/maand/jaar,  1869-1876; 'Rekening 
 der Kerk van Meerle', ontvangsten en uitgaven, 1884-

1910 
 
 - Bidprentjes,  1883-1940 
 
 - 'Elenchus, Fundationum in Ulicoten..'  1880-1898; 
   'Register der fondatien..te Ulicoten..' tot 1959 
 
 - 'Staat der fondatien in de Keerke Meerle 1885' tot 

1925 
  
 - Naamlijsten van communikanten,  1885-1933 
 
 - Kerkvisieten  1894, 1914, 19.. 
 
 - 'Elenchus, Anniversariorum..' lijst jaarget., 1913-

1956 
 
 - 'Sacristie':  kosten van missen, zangers etc. 1920-

1936 
 
 - 'Elenchus, Anniversariorum.., anno 1950' 
 
 - Dopen met geboortedata  1959-1965, huwelijken 1959-

1965 
 
 
    2.3    Onderwijzer-koster-orgelist 
 
 2.3.1   Aanstellingen  
 
 - Aanstelling van  Jan Severyns Van Mol  tot koster en 
 onderwijzer in Meerle door Joos Huybrecht Mattheus, 
 borgmeester; Jan Cornelis Wouters en Cornelis Sebastien 
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 Papenbrucx, schepenen; Thomas Peeter.., kerkmeester; 
 Peeter Adriaen Aerts, gezworene,  17 maart 1612 
 
 - Aanstelling van Adriaen Dierick Jacobs tot koster en 
 schoolmeester door Peeter Leemans, pastoor;  Cornelis 
 Papenbrucx en Lambrecht Henricx, schepenen;  Cornelis 
 Adriaensse en Jacob Janssen vande Kieboom, gezworenen; 
 Peeter Peeter Adriaen Aerts, kerkmeester;  St.Jansmisse 
 1623 
 
 - Aanstelling onderwijzer-koster-organist Joannes 

Josep- 
 hus Daems, die eerder onder-onderwijzer was te 

Loenhout. 
 Benoeming door gemeenteraad van Meerle, 13 februari 

1844 
 
 
 2.3.2   Diversen 
 
 - Verzoek van het bestuur van Meerle aan de bisschop 

van 
 Antwerpen ivm het proces tegen Dirk Adriaen Dirckx, 
 koster en schoolmeester;  antwoord uit bisdom op 18 
 januari 1656 
 
 - Jaarwedde koster-orgelist,  1859-1861, 1893-1903, 

1906 
 
 
 
    2.4 Onze-Lieve-Vrouwaltaar 
 
 - Beschrijjving van pastoor Van Nederven over wondere 

ge- 
 nezingen door O.-L.-Vrouwaltaar van Meerle tussen 1673  
 en 1694 en over het aantal hosties uitgedeeld op O.-L. 
 -Vrouw-Hemelvaart en op O.-L.-Vrouw-Geboorte in het 
 jaar 1672 en van 1690 tot 1700 
 
 - Verzoek van de pastoor van Meerle om aflaten toe te  
 staan aan de gelovigen : op het feest van O.-L.-Vrouw- 
 Hemelvaart en octaaf erna,  op het feest van O.-L.-

Vrouw- 
 Geboorte, op het feest van de patroon van de kerk of de 
 de volgende zondag;  verzoeken toegestaan namens paus 
 Gregorius XVI, 4 december 1841;  toelating door bisdom 
 Mechelen dit te publiceren, 14 januari 1842 
 
 - Toelating van paus Pius IX voor een gezongen mis elke 
 zaterdag voor O.-L.-Vrouw van Meerle,  16 maart 1854 
 
 - Bidprentje : 'Miraculeus beeld van O.L.V. van Meerle'  
 24 juli 1871,  met melding van wondere genezingen, ver- 
 schillende vieringen ter ere van O.-L.-Vrouw, de toege- 
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 stane aflaten, gebed;  ontwerp van dit bidprentje 
 
 - Toelating door kardinaal Dechamps  om jaarlijks in de 
 parochiekerk van Meerle op het feest van O.-L.-Vrouw- 
 Onbevlekt-Ontvangen (8december) een eeuwigdurende 

aanbid- 
 ding te houden en deze dag wordt aangewezen  voor Zus-

ters 
 Ursulinen in het klooster van Meerle,  27 november 1877 
 
 
 
    2.5    Verenigingen 
 
 2.5.1   Bond Heilig Hart 
 
 - Documentatiemap : 4 bundels ter gelegenheid van 
 'Eeuwfeest van het Apostolaat Des Gebeds' 1844-1944 
 
   Administratie Bond Heilig Hart  1935-1967 (1976) : 
 
 - Getrouwheidsregisters leden ijveraars  
   1950-1953,  1955-1967,  17 stuks 
 - Getrouwheidsregisters leden ijveraarsters 
   1951-1967,  17 stuks 
 - Verslagen vergaderingen ijveraars  1950-1965 
 - Verslagen vergaderingen ijveraarsters  1951-1967 
 - Aanwezigheidslijsten leden per wijk  1951-1956, 
   1958-1967,  5 stuks 
 - Jaaroverzichten aantal leden  1951-1966 
 - Kasboek  1950-1975 
   Administratie varia : 
 - Abonnementen Bondsblad/Kerk en Wereld  1968-1976 
 - Ledenlijsten en jaaroverzichten  1952-1965 
 - Allerlei: drukwerk ledenwerving, bidprentjes, 
   kaartjes, boekjes zangmis etc.  1935-1967 
 
 
 2.5.2   Broederschappen 
 
 - Rozenkransboek  Meerle van 1653, ledenlijsten 1653- 
   1780, (-1840) 
 
 - Verzoek van de pastoor van Meerle voor oprichting van 
 Broederschap van de Heilige Rozenkrans met daaraan ver- 
 bonden volle aflaten;  verzoek toegestaan  namens paus 
 Gregorius XVI, 3 december 1841, toelating door bisdom 
 Mechelen dit te publiceren,  14 januari 1842 
 
 - Rozenkransboek  Meerle van 1841, ledenlijsten 1842- 
   1952 
 
 - Broederschap 'Gedurige Aenbidding', 1863, 

ledenlijsten 
   1863-1902,  1921-1955 
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 - Broederschap 'Liefdebond van Onze Lieve Vrouw', 1894, 
   Statuten en ledenlijsten  1894-1939,  1952-1958 
 
 
 
 2.5.3   Genootschappen 
 
 - 'Sint-Peeters Genootschap' 1861, ledenlijsten  1865- 
   1949 
 
 - Zitting Genootschap St.-Vincentius in 1872 
 
 - 'Genootschap van de Heilige Familie' 1895, 

ledenlijsten 
   1895-1934,  1952-1964 
 
 - Bidprentjes komende uit de register 'Genootschap van 

de 
   Heilige Familie',  1895-1934 
 
 
 2.5.4   Overige verenigingen 
 
 - Regels voor de congregatie van 'Vergadering van 

meisjes 
 onder de bescherming en eertitel van  O.-L.-V.-

Onbevlekt- 
 Ontvangen en van den H.Aloysius de Gonzaga opgericht in 
 het klooster der Religieuzen Ursulinen te Meerle'; 
 goedkeuring door aartsbisschop Mechelen,  6 maart 1869 
 
 - Overeenkomst tussen de pastoor van Meerle en de 

gilde- 
 broeders van de Handbooggilde,  1851 
 
 - Reglement zangkoor,  1846 
 
 - Administratie van 'School en Gezin', Diocesaan Comité 
 Mechelen, Familiale Spaarkaarten  1956;  richtlijnen 

uit 
 aartsbisdom Mechelen;  informatieblad, 5 stuks uit 1956 
 
 - Administratie van 'School en Gezin', Diocesaan Comité 
 Mechelen, Familiale spaarkaarten, 1957-1958 
 
 - Administratie van 'Seminarieaktie' bisdom Antwerpen, 
 omhaling in 1965 
 
 
 
    2.6    Parochiale lijsten en personalia 
 
 2.6.1   Registers van dopen, huwelijken en overlijdens 
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 - 'Doop-, trouw- en begraafboek' 1774-1778 
 - 'Doopboek'   1841-1880 
 - 'Trouwboek'  1841-1906 
 - 'Doodsboek'  1841-1914 
 
 Zie ook :   Dopen 1725-1736,  Overlijdens 1725-1736 
 geregistreerd in  'Memorie van de penningen ...'     
 op blz. 19 onder  '1.4.2 Bewijsstukken bij rekeningen', 
 omslag nr 203 
 
 
 
 
 
 2.6.2   Communicanten 
 
 - Lijsten van Plechtige Communies te St.-Rosalia en 
 B.M.Virginis in Meer, 1936-1954  en van Plechtige 
 Communies te Sanctissimi-Salvatoris in Meerle 1957-1979 
 
 - 'Registrum 1am S.am Communionem in Meerle': Eerste en 
 Plechtige Communies, 1892-1974;  Eerste Communies 1975- 
 1979 
 
 
 2.6.3   Huwelijken 
 
 - Ondervragingen ondertrouw,  1943-1959,  6 omslagen 
 
 - Dispensaties :  Formula Dispensandi Casu Urgenti, 
 Formula Dispensandi in Utroque Foro, Formula Exsequendi 
 Dispensationes;  1906-1947 
 
 
 2.6.4   Personalia 
 
 - Uittreksels uit overlijdensregisters (1672-1719) in 
   1728, 4 stuks 
 
 - Verzoek van aartsbisom Mechelen aan pastoor J.Van 

Dijk 
 om persoonlijke gegevens  aangaande  Josephus Jochems, 
 geboren te Meerle, die als lekebroeder in de orde van 

de 
 Minderbroeders wil intreden,  19 december 1952 
 
 
    2.7    Gedrukte aankondigingen 
 
 2.7.1    Aanplakbrieven 
 2.7.1.1  Religieuze aanplakbrieven 
 
   Religieuze aanplakbrieven  14 stuks  1775-1868 : 
 
 - Viering  H.Marcoen 'in de kerke van den H.Antonius  A 
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   Padua' (verbinding met H.Salvator), eerste zondag van 
   mei, geen jaargetal 
 - Algemene Biddag om een waardig bisschop voor 

Antwerpen 
   te verwerven,  1775 
 - Overlijden Z.K.H. Carolus Alexander, 'Gouverneur 

Gene- 
   rael dezer Nederlanden',  1780 
 - Franse tijd:  vieringen voor 'hele Frankrijk' en voor 
   'Zyne Keyzerlyke Majesteyt',  1803-1805,  6 stuks 
 - Viering voor  Z.M. de Koning,  1819  
 - 'Eeuw-Feest van HET HEYLIG BLOED',  450 jaar te Hoog- 
   straten,  5 juni 1830 
 - Overlijden Fr.-Ant. M-Const. De Méan, aartsbisschop 

van 
   Mechelen, 'Primas Belgii',  1831 
 - 'Venerationem S.N.P. Dominici S.S. Rosarii', 

jaarlijkse 
   Rozenkransviering in october,  1842 
 - Stichting van 'Genootschap van den Heiligen 

Franciscus- 
   Xaverius,...', ingericht te Meerle,  12 mei 1868 
 
 2.7.1    Aanplakbrieven 
 2.7.1.2  Niet religieuze aanplakbrieven 
 
 - Publicatie van 'Raden van Staate der Verenigde Neder- 
 landen' aan lokale besturen en aan Gereformeerde en 
 Roomse besturen,  1760 
 
 - 'Police : Organisation Ecclésiastique Departement des 
 Deux-Nêthes...',  1803 
 
 
 2.7.2    Vastenbrieven 
 
   Vastenbrieven  1760-1855,  24 stuks : 
 
 - Bisdom Antwerpen 1760-1781,  6 stuks 
 - Bisdom Antwerpen en 'het Catholyk Deel des Bisdoms 

van 
   's Hertoogen-Bosch', 1797 (-1803),  2 exemplaren 
 - Aartsbisdom Mechelen, 1803-1829,  13 stuks 
 - Bisdom Breda 1816, 1832, 1855;  3 stuks  
 
 
 2.7.3    Aankondigingen kerkelijke overheid 
 
 - Circulaire brief van Mgr. Brancadoro, aartsbischop 

van 
   Nisippe (Oostenrijkse Nederlanden),  einde 18de eeuw 
 
 - Diverse berichten uit aartsbisdom Mechelen,   
 1802-1865,  10 stuks 
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 - Gedrukte brief van de aartsbischop en vijf 
bisschoppen 

 van België aan de pastoors, ivm de oprichting van een 
 nieuwe katholieke universiteit,  februari 1834 
 
 
 2.7.4    Aankondigingen staatsoverheid 
 
 - Edict van Maria-Theresia,  1769; 
   Declaratie van Maria-Theresia,  1774 
 - Ordonnantie van Jozef II,  1786 
 - Twee Koninklijke Besluiten van Willem, Prins van 
   0ranje-Nassau  1814, 1815 
 - Overeenkomst tussen Paus Leo XII en Willem I, Koning 
   van de Nederlanden,  1827 
 
 - Boodschappen en circulaire brieven van de overheid, 
   1792-1793, 1804-1825;  8 stuks 
 
 - Gedrukte richtlijnen van provinciebesturen en 
   ministeries,  1920-1955 
 
 
 
 
 
 
    2.8    Literatuur 
 
 2.8.1   Losse verzameling herderlijke brieven 
  
 - Universiteit Leuven, 1740 
 - Bisdom Antwerpen, 1751, 17..,  2 stuks 
 - Aartsbisdom Mechelen, 1821-1874,  8 stuks 
 - Bisdom Gent, 1829 
 
 - 'Collectio Epistolarium Pastoralium, decretorum alio- 
 rumque documentorum, Diocesis Mechliniensis' 

P.J.Hanicq, 
 H.Dessain, Summi Pontificatus, Mechlinae, Tomus 

Secundus; 
 494 p. met zendbrief, 1829-1843 
 
 - Bisdom Breda, 1850-1949,  62 stuks  
 
 
 2.8.2   Gebonden verzamelingen herderlijke brieven 
 
 - Ingebonden verzameling van 'Vasten-Bulle's en 
 'Herderlyken Brief'en van 1777 tot 1784; J.Grange, 
 Antwerpen, 1777-1784 
 
 - 'Collectio Epistolarum Pastoralium, decretorum alio- 
 rumque documentorum, Diocesis Mechliniensis', 

P.J.Hanicq, 
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 H.Dessain, Summi Pontificus, Mechliniae : 
 
 -    I  1801-1830,  Tomus Primus,    651 p.   1845 
 -   II  1829-1843,  Tomus Secundus,  494 p.    - 
 -  III  1844-1854,  Tomus Tertius,   478 p.    - 
 -   IV  1855-1862,  Tomus Qquartus, 514+4 p.   - 
 -    V  1863-1867,  Tomus Quintus,   410 p.   1868 
     VI  1868-1871,  Tomus Sextus,    627 p.   1871 
 -  VII  1871-1875,  Tomus Septimus,  530 p.   1875 
 - VIII  1875-1881,  Tomus Octavus,   686 p.   1881 
     IX  1881-1884,  Tomus Quartus et ult,287 p.1884 
 -    X  1884-1889,  Tomus Decimus,   836 p.   1889 
 
 
 2.8.3   Religieuze uitgaven 
 
 - 'Beati Pauli et septem Catholicas Apostolarum 

Epistolas 
 Commentaria,  Tribus Tomis distincta,  accedunt huic 
 novissimae editioni',  Auctore Dn.Guilielmo Estio 

Th.Dr; 
 1272 p., Fredericum Leonard,  Parisiis,  1679 
 
 - 'Catechismus Romanus, ex decreto Concilii Tridentini 

et 
 PII V.Pont.Max. Jussu primum editus,  editio iterata'; 
 515 p., Typis Guilielmi Stryckwant,  Lovanii,  1690 
 
 - 'Pastorale Rituali Romano accommodatum, canones et 
 ritus ecclesiasticos, qui ad Sacramentorum 

administratio- 
 nem..', Ioannis Hauchini, Archiepiscopi Mechliniensis, 
 Iacobi Boonen;  322 p., Henricum & Cornelium Verdussen, 
 Antverpiae,  1697;  opnieuw ingebonden in 1845 dankzij 
 pastoor Lambreghts 
 
 - 'Sermoenen voor alle de Sondagen des jaers, met eene 
 maniere om die tot eene missie te doen dienen',  door  
 E.H. Chevassu,  Bisdom St.Claude;  Twede deel,  392 p. 
 Drukker T.F.Walwein,  Ipre,  1764 
 
 - 'Lof-spraeken of sermoenen op de besonderste 

Feestdagen 
 der Heylige, Als ook op andere, soo roerende als 

vaste..' 
 E.H. Chevassu,  Bisdom St.Claude;  Tweede deel,  454 p. 
 Drukker F.T.Walwein,  Ipre,  1766 
 
 - 'Lof-spraeken of sermoenen op de besonderste 

Feestdagen 
 der Heylige, Als ook op andere, soo roerende als 

vaste..' 
 E.H. Chevassu,  Bisdom St.Claude;  Eerste deel,  440 p. 
 Drukker T.F.Walwein,  Ipre  17.. 
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 - 'Sermoenen voor alle de Sondagen des jaers, met eene 
 maniere om die tot eene missie te doen dienen,  door 
 E.H. Chevassu,  Bisdom St.Claude;  Eerste deel,  359 p. 
 Drukker T.F.Walwein,  Ipre,  17.. 
 
 - 'Behandelingen op het geloofs-begryp, op 

d'HH.Sacramen- 
 ten,  als ook op de Geboden Gods,  en die van 

d'H.Kerke', 
 E.H. Chevassu,  Bisdom St.Claude;  Tweede deel,  368 p. 
 Drukker T.F.Walwein,  Ipre,  1768 
 
 - 'Behandelingen op het geloofs-begryp, op 

d'HH.Sacramen- 
 ten als ook op de Geboden Gods, en die van d'H.Kerke', 
 E.H. Chevassu,  Bisdom St.Claude;  Eerste deel,  429 p. 
 Drukker T.F.Walwein,  Ipre  17.. 
 
 - Sermons de M.Massillon, évêque de Clermont, Ci-devant 
 Prétre de l'Oratoire.  L'un des quarante de l'Académie 
 Françoise;  Petit-careme,  336 p.  Paris,  1768 
 
 - Sermons de M.Massillon, évêque de Clermont, Ci-devant 
 Prétre de l'Oratoire.  L'un des quarante de l'Academie 
 Françoise;  Avent,  370 p.  Paris,  1769 
 
 - Sermons de M.Massillon,  évêque de Clermont, Ci-

devant 
 Prétre de l'Oratoire.  L'un des quarante de l'Academie 
 Françoise;  Mysteres,  359 p.  Paris,  1769 
 
 - Sermons de M.Massillon, évêque de Clermont, Ci-devant 
 Prêtre de l'Oratoire.  L'un des quarante de l'Academie 
 Françoise;  Oraisons Funebres et Professions 

religieuse, 
 351 p.  Paris,  1769. 
 
 - Sermons de M.Massillon, évêque De Clermont, Ci-devant 
 Prétre de l'Oratoire.  L'un des quarante de l'Academie 
 Françoise;  Carême tome premier,  407 p.  Paris,  1769 
 
 - Sermons de M.Massillon, évêque de Clermont, Ci-devant 
 Prétre de l'Oratoire.  L'un des quarante de l'Academie 
 Françoise;  Carême tome troisieme,  404 p.  Paris,  

1769 
 
 
 - Sermons de M.Massillon, évêque de Clermont, Ci-devant 
 Prêtre de l'Oratoire.  L'un des qurante de l'Academie 
 Françoise;  Carême tome quatrieme,  408 p.  Paris,  

1769 
 
 - Pensées sur differens sujets de morale et de piété, 
 tirées des ouvrages, De feu M.Massillon, évêque de 

Cler- 
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 mont, ci-devant Prêtre de l'Oratoire, l'un des Quarante 
 de l'Académie Françoise;  352 p.  Paris,  1766 
 
 - Notitia Conciliorum Sanctae Ecclesiae, in qua 

elucidan- 
 tur exactissimè tum facri Canones, tum veteres novique. 
 Ecclesiae Ritus, tum praecipuae partes ecclesiasticae 
 Historiae,  Auctore Joanne Cabassutio;  578 p. 
 J.F.Van Overbeke,  Lovanii,  1776 
 
 - Quaestiones annui Concursus Mechliniensis, una cum 

res- 
 ponsionibus,  1745-1797, ultima et optima editio;  636 

p. 
 Typographia Henrici Baumans,  Lovanii,  1822 
 
 Synodicon Belgium, acta omnium ecclesiarum Belgii, a 
  celebrato concilio Tridentino usque a.conc. anni 

1801, 
  nova et absoluta Collectio Synodorum tam 

Provincialium  
  quam Dioecenarum Archiepiscopatus Mechliniensis; 
  P.J.Hanicq,  Mechliniae : 
 - Tomus Primus,   1828,  659 p. 
 - Tomus Secundus, 1829,  555 p. 
 
 - Historie van het Oud en Nieuw Testament,  met chris- 
 telijke en stichtende bemerkingen, 1787;  Eerste Deel, 
 688 p., H.Dessain,  Mechelen,  1871 
 
 
 2.8.4   Niet religieuze uitgaven 
 
 - 'Vlaemschen en Fransen Woordenboek, ten gebruyke der 
 schoolen en opvoedingshuyzen', P.Visschers,  Priester, 
 400 p.,  Vanlinthout en Vandenzande,  Loven,  1836 
 
 - 'Le Miroir de la Belgique',  Tome I,  Introduction De 
 Comte Carton De Wiart,  Ministre d'Etat;  215 p.,  Aux 
 Editions N.E.A.,  Bruxelles-Paris,  1927 
 
 
    2.9    Historische nota's in handschrift 
 
 - Nota's in handschrift in het Latijn door  Judovicus 
 Sprangers, kapelaan in Meerle,  12 bladzijden, datum 
 20 juli 1678 
 
 - Nota's in handschrift door professor  C.Stroobant in 
 drie boekjes  en losse nota's : 
    nr 1.  42 blz. van documenten periode  1261-1660   
    nr 2.  46 blz. van documenten periode  1438-1731   
    nr 3.  41 blz. van documenten periode  1256-1747  
 - Losse nota's van documenten,  28 blz.,  1256-1746 
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3.  SCHOOLGEBOUWEN 
 
 - Beslissing van de gemeenteraad : afbreken oud school- 
 gebouw en gebodehuis, hergebruik oude materialen,  1847 
 
 - Verbouwingswerken aan school Meerle, Ulicotenseweg : 
 offertes en bestekken aannemers, plans,  1981-1984   
 
 
 
4.  HEILIGE-GEESTTAFEL, ARMBESTUUR, C.O.O.  
 
    4.1    Heilige-Geestmeestersrekeningen 
 
   Heilige-Geestmeestersrekeningen van 
 - Hendrik Oth en Stoffel Cornelis Joos, 
   30 januari 1503 - maart 1504,  1612 
 - Peeter Adriaen Snoeys,  1645 
 
 - 'Memorie van het wuytgeven gedaen by Antony  Tarissen 
  (Janssen?) H Geestmeester tot Meerl int jaer 1657' 
 
 - Heilige-Geestmeestersrekening G.Stoffels,  1664-1665 
 
 
    4.2    Diversen 
 
 - Brief aan J.B.Vervoort, pastoor van Meerle, 7 

augustus 
 1753 : pastoor van Ginneken vraagt dat de H.Geest van 
 Meerle, Anna Mercelis, weduwe van Jan Schellekens, 
 geboren in Meerle en wonende te Ginniken, zou onder- 
 steunen volgens de overeenkomst van 26 februari 1697 
 
 - Extract van  1764 : 'Renten brieff van twee honderd 
 guldens Capitael tot laste van de Cappellanie van 

Meerle 
 ten behoeve van den Armen ofte taefels van den H.Geest 
  van .., 18 May 1764' 
 
 - Aantekeningen  over onroerende goederen van het 

Armbe- 
 stuur,  1915-1924 
 
 - Aanvraag tot openbare verkoping van schaarhout door 
 de Comissie van Openbare Onderstand van Meerle, zitting 
 C.O.O van 28 december 1942;  goedgekeurd door de 

bestendige deputatie met voorwaarden,  5 februari 1943; 
 geen 

 verkoopaktes 
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5.  BUITENBANKEN, SCHEPENEN, GEMEENTE 
 
    5.1    Borgemeestersrekeningen en bewijstukken 
 
 - Rekening van borgemeester Adriaan Jan Coppens voor 

een 
 termijn van een half jaar in 1580,  goedgekeurd op 28 
 december 1585 
 
 - Rekening van borgemeester Cornelis Matys Coremans 

voor 
 een termijn van een half jaar,  1600 
 
 - Rekening van borgemeester Cornelis Jan Heymericx voor 
 een termijn van een half jaar, van 24 december ??95 tot 
 24 juni ??96 
 
 - Rekening van borgemeester Willem Herstraets van 

Kerst- 
 mis 1601 tot St.Jan 1602 
 
 - Voorwaarden en condities voor de verpachting van het 
 ophalen van de 'coninckx bede', 1603-1604 
 
 - Specifikatie Cornelis Papenbrucx,  1634-1635 
 
 - Rekening van Cornelis Jansen van Laerhoven,  1643-

1647 
 
 
 
    5.2    Schepenbrieven 
 
 - Schepenbrief van de buitenbank van Hoogstraten : 
 Jan Jan Papenbrucks,  Philips Lippens, kerkmeesters; 
 Kerstiaen Van Berckelaer, Joannes Matthijs Pellen 

Nouts, 
 H.-Geestmeesters;  Jan Peeter Thys, Antonis Jacop Jan 
 Heyns Snels, Adriaen Snels, Joannes Thijs Pellen Nouts, 
 gedeputeerden van Meerle, verkopen aan  Barbara, weduwe 
 van meester Jan Custodis van Brecht, een rente van acht 
 Rijnsgulden om een nieuw kruiswerk op de kerk te maken; 
 schepenen : Wouter Snels en Henrick Smekens. 
 Perkament,  2 januari 1527 
 
 - Schepenbrief van de buitenbank van Hoogstraten : 
 Matheus Jan Matheussen verkoopt aan Cornelis Boterpots 
 een erfrente van 14 lopen rogge geheven op goederen te 
 Klein Eyssel;  schepenen :  Roelant Vanden Bossche en 
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 Peeter De Visscher. 
 Perkament,  21 maart 1614 
 
 - Schepenbrief : verkoop van een erfrente door Adriaen 
 Willemsen aan de kerkmeesters van Meerle;  schepenen : 
 Cornelis Papenbrucx en Anthony van Heyst. 
 Perkament,  10 januari 1625 
 
 - Schepenbrief van de buitenbank van Hoogstraten over 
 de aflossing van een rente, 7 gulden 10 stuivers, door 
 Jan Adriaenssen en Adriaen Balemans, kerkmeesters van 
 Meerle.                   Perkament,  07 februari 1635 
 
 - Schepenbrief van de buitenbank van Hoogstraten : 
 Michiel Adriaen Michielsen en Eyltken Cristiaens De 

Wits 
 dochter verkopen een rente, 3 gulden 2,5 stuivers, aan 

de 
 H.-Geestmeesters van Meerle.  Schepenen : Anthonis 

Peeter 
 Spranghers en Dierck Adriaensen. 
 Perkament,  20 juni 1660 
 
 - Schepenbrief van de buitenbank van Hoogstraten : 
 Merten Jan Achtmaels, voogd, en Adriaen Peeter Aerts, 
 toeziender van Naentken Jan Achtmaels, verkopen een 
 rente, 3 gulden 2,5 stuivers, aan de provisoren van de 
 H.-Geest van Meerle.  Schepenen :  Anthonis Peeter 
 Spranghers en Dierck Adriaen Diercx. 
 Perkament,  14 juli 1661  
 
 - Schepenbrief van de buitenbank van Hoogstraten : 
 Matheus Oth Anthonissen en Lauwrijssen Janssen verkopen 
 een stuk grond, halve bunder, in Meersel aan Cornelis 
 Janssen Van Hame, kerkmeester, voor de kerk van Meerle; 
 schepenen :  Anthonis Peeter Spranghers en Dierck 
 Adriaen Diercx. 
 Perkament  31 januari 1667 
 
 - Een stede 'Hulsbosch' met landerijen te Elsakker 

wordt 
 eigendom van de kerk van Meerle tegen 100 guldens;  
 schepenen van de buitenbank van Hoogstraten : Heyliger 
 Gool en Jonas Michielssen;  25 juni 1721 
 
 - Extract uit de schepenregisters van de buitenbank van 
 Hoogstraten :  akker 'Braek' te Klein Eyssel wordt 
 eigendom van de kerk tegen een rentebrief van 150 gul- 
 dens.  Schepenen : Jan Verheyen en Jan van der 

Ackerweken 
 3 februari 1725 
 
 - Obligatie van 60 guldens ten voordele van de pastorij 
 van Meerle en ten laste van het dorp, ondertekend door 
 Jan B. van Mechelen, Cornelis Govaerts, schepenen en 
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 Antonius vanden Kieboom, gezworene;  1747 
 
 
    5.3    Ruilingen eigendommen 
 
 - Notarisakte van een ruil gronden tussen de 

'Vereniging 
 der Parochiale Werken van de Dekenij Hoogstraten' en de 
 gemeente Meerle,  12 juni 1968 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  STUKKEN ZONDER MERKBAAR VERBAND MET DE ARCHIEFVORMER 
 
 
 - De Heer van Hoogstraten, Jan van Kuyck, verkoopt een 
 erfpacht op een hove te Eyssel. 
 Perkament,  1416 
 
 - Twee overdrachten van schuld op een blad : Peeter 
 Maesen van Nedergelabbeek aan Meus Symckesns Van Roeye, 
 3 maart 1547.  Jacop Spreuwartzt (?) aan Heyndrick 
 Straetmans en Johanna van Holsbos,  21 januari 1569 
 
 - Extract van een vonnis door de schepenbank van 

Maaseik 
 ivm een boete van 180 gulden,  3 december 1619 
 
 - Schepenbrief van de schepenbank van Loenhout over de 
 verkoop van een stede met huis en hof gelegen te 

Loenhout 
 bij Tolberg. 
 Perkament,  9 maart 1673 
 
 - Rekeningen van ambachtswerken in Wortel-kolonie voor 
 pastoor Lambreghts, tot 1839 
 
 - Kaart van 'Wegen-Water-Huizen te Meerle', getekend 
 door Jos Pauwels 
 
 - 'Oude' tekeningen voor tabernakel, 'Dressie par le 
 sousigne Pour son pére', J.B.Paulier 


