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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 1999 werden de archieven van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking van de pastorij
overgebracht naar het stadsarchief, waar ze werden geordend en geïnventariseerd.
Een deel van het archief bevindt zich echter sinds 1961 in het Rijksarchief te Antwerpen.
(zie bijlage)
Meer maakte oorspronkelijk deel uit van het Land van Breda en werd waarschijnlijk op het einde
van de 12 de of in het begin van de 13de eeuw door de heer van Breda aan één van zijn zoons
geschonken als ‘allodium’. Begin 14d e eeuw kwam Meer in handen van de heren van Hoogstraten.
De oudst bekende heer van Meer was Wouter, hij werd vernoemd in 1216. Als stichter van de
parochie en bouwer van de kerk bezat hij het patroonsrecht en de tienden. In 1257 werd het
patroonsrecht door Petrus van Meer geschonken aan de Sint-Michielsabdij in Antwerpen en vanaf
1278 had deze abdij ook de beschikking over alle tienden, uitgezonderd een derde van de kleine
tienden dat toekwam aan de pastoor. De Sint-Michielsabdij behield haar rechten tot de afschaffing
van de kloosters tijdens de Franse Republiek.

Bibliografie :
‘Meir (in de Kempen)’, P. Gratianus (J.-B Michielsen), Brussel, 1912
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PAROCHIE
VAN ONZE-LIEVE-VROUW BEZOEKING TE MEER
______________________________________________
1

KERKELIJK ARCHIEF
1.1

Kerkbestuur
1.1.1

Bestuur van de kerkfabriek

1.

Benoeming drie leden van de raad van de kerkfabriek door bisdom Mechelen,
22 december 1810, 1 stuk

2.

Stukken betreffende de slotrekening schatbewaarder van de kerkfabriek,
N.J. Donnez, periode 1818-1824, 2 stuks

3.

Notaboekje met ontwerpen betreffende vervanging schatbewaarder, ca. 1920

4.

Stukken betreffende vervanging schatbewaarder Alfons Jansen door Jan Geenen,
1953-1954, 1 omslag

5.

Stukken betreffende verkiezingen leden kerkfabriek, 1945-1969, (jaren 1947, 1948,
1964 en 1965 ontbreken), bundel van 21 omslagen

6.

Register van de schatbewaarder(s) van de kerk van Meer : o.a. inkomsten en
uitgaven, kopies briefwisseling, zittingen kerkfabriek, kosten betreffende de
heropbouw van de op 11 januari 1815 afgebrande kerk, 1811-1817 (1834),
141 bladzijden
1.1.2

7.

Zittingen van de kerkfabriek

Register van de vergaderingen van de kerkfabriek, 5 april 1840 - 5 april 1903
Zie ook 1.6 Inventarissen, blz. 14

8.

‘Kerkfabriek van Meir, Register der beraadslagingen van den Kerkeraad en van het
Bureel der Kerkmeesters’, april 1904 - april 1942
Zie ook 1.6 Inventarissen, blz. 14

9.

Register van de verslagen van de zittingen van de kerkfabriek, 2 april 1871 - 18 mei
1969
Zie ook 1.6 Inventarissen, blz. 14

1.1.3

Briefwisseling en richtlijnen

10.

Richtlijnen van de overheid betreffende tarieven kerkdiensten en allerlei financiële
zaken, 1805, 1945, 1946, 1960 en 1966, 7 stuks

11.

Briefwisseling en richtlijnen van de overheid betreffende begrotingen en
kerkrekeningen, 1870, 1888, 1940, 1950, 1965 en 1974, 7 stuks
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12.
1.2

Richtlijnen van het provinciebestuur betreffende verkiezingen leden kerkfabriek,
1950-1963, 11 stuks
Kerkgoederen
1.2.1

Manualen

13.

Manualen van de inkomsten (renten, cijnsen, huurgelden) van de kerk van Meer,
1804-1839 (1805 en 1806 ontbreken), 31 boekjes van enkele bladzijden

14.

‘Manuale majus Bonorum et Censuum anniversariorum et piarum fundationum
Ecclesiae B.M.V. Meiranae 1834’, manuale van de jaargetijden/fundaties en
eigendommen van de kerk van Meer, goederen en opbrengsten van de kapelanie,
1834
1.2.2
Verkopen en aankopen
1.2.2.1 Verkopen van gronden

15.

Stukken betreffende verkoop van een stuk grond (deel van C628) aan gemeente
Meer voor een omvormingscabine aan Gestelsebaan, 1968, 3 stuks

16.

Stukken betreffende verkoop van perceeltjes grond (deel van C356e, van C355a en
van C111c) aan gemeente Meer voor inlijving bij openbare wegenis voor rioleringsen wegenwerken in Donckstraat en Bredabaan (nu Hoogeind), 1969-1982, 1 omslag

17.

Stukken betreffende verkoop van een stuk grond (C97) aan PIDPA voor een
watertoren aan Frankenberg/Elsterdijk, 1972-1973, 1 omslag

18.

Stukken betreffende verkoop van een perceel grond (deel van 716b) aan de
Belgische staat voor inlijving bij de openbare wegenis, 1977-1978, 1 omslag
1.2.2
Verkopen en aankopen
1.2.2.2 Houtverkopingen

19.

Stukken betreffende houtverkopingen door de kerkfabriek van Meer, 1928, 1930,
1949 en 1950, 4 omslagen
1.2.2
Verkopen en aankopen
1.2.2.3 Aankopen van gronden

20.

Extract van een rentebrief : Lenaert Jacobus Goedtschalckx en Anna Jan Van Stijl
verkopen aan de kerk van Meer een weide genaamd ‘het Lack’ voor 100 guldens,
6 mei 1744

21.

Stukken betreffende aankoop van een perceel bos en tuin (deel van C308T) 4.355 m²
aan Pyperpad van de ‘Vereniging der Parochiale Werken van de Dekenij
Hoogstraten', 1970-1972, 1 omslag
1.2.2
Verkopen en aankopen
1.2.2.4 Recht van doorgang

6

22.

Geregistreerde overeenkomst : recht van doorgang aan perceel E345 van de
kerkfabriek van Meer door perceel E350 van Louis Weyten en door perceel E353 van
Frans Huybrechts, 20 januari 1928
1.2.3
Verhuringen

23.

Bewerking door A. Sprangers van de jaarlijkse lijsten, opgemaakt door notaris De
Kepper, (1848-1865) van ontvangen inkomsten voor de kerk van Meer van
opbrengsten verhuringen, opbrengsten verkoop hout, plaggen, hooi een beer en
enkele betaalde kosten, interesten, 1997, 1 blad
Zie 1.2.7 Staten en lijsten van goederen, kadaster, blz. 8

24.

Ereloonnota van notaris J. Vermeulen betreffende openbare verhuringen van de
kerkfabriek, 22 februari 1927

25.

Aanvraag van de kerkfabriek van Meer om een vermindering van pachtprijzen te
bekomen vanwege de crisis, 4 september 1933, met goedkeuring voor het jaar 1933
door de bestendige deputatie op 28 maart 1934, 2 exemplaren

26.

Lijsten van pachters, gronden en pachtprijzen, 1939/1945, 1943, 1952 en 1960,
6 stuks

27.

Lijsten van ontvangen huurgelden van pachters, 1947, 1948, 1967, 1968 en 1969,
10 stuks

28.

Verklaringen van pachters die akkoord zijn met verhoging vanaf 1952 van de
huurprijzen, 7 november 1951, 24 stuks; verslag zitting kerkfabriek betreffende
verhoging van pachtprijzen, 6 januari 1952 met goedkeuring bestendige deputatie
op 2 februari 1952, 2 exemplaren

29.

Afschrift van een notariële akte van een openbare verhuring van drie loten bouw- en
hooiland (C355a/delen en C141) waarvan twee loten toegewezen voor negen jaar
door de kerkfabriek van Meer, 10 januari 1957, 2 exemplaren

30.

Afschrift van een notariële akte van een openbare verhuring van twee loten bouwland
(D288 en D293) voor negen jaar door de kerkfabriek van Meer, 31 januari 1958

31.

Afschrift van een notariële akte van een openbare verhuring en toewijzing van vier
loten bouw- en weiland (lot 1 : D739, D741c, deel van D735, D736 en D737; lot 2 :
deel van D735, D736 en D737; lot 3 : D728, deel van D729; lot 4 : D726, deel van
D729) door de kerkfabriek van Meer voor negen jaar, 29 april 1958, 2 exemplaren.
Kopie van het opmetingsplan van de vier vermelde loten door een landmeter,
22 april 1958.
Twee bladzijden nota’s over deze loten, 29 april 1958, met vermelding van latere
onteigeningen voor de Autoweg E10 (1970)

32.

Richtlijnen van het provinciebestuur van Antwerpen betreffende verpachtingen,
1959-1970, 6 stuks

33.

Briefwisseling met het provinciebestuur betreffende openbare verhuring en toewijzing
van vier percelen landbouwgrond (D4, D5, D55 en C94) door de kerkfabriek van
Meer, 1961-1962, 6 stuks; biedingen 1961-1962, 10 stuks

34.

Briefwisseling met het provinciebestuur betreffende openbare verhuring en toewijzing
van een perceel grond (D313) door de kerkfabriek van Meer, 1963, 10 stuks;
biedingen 1963, 3 stuks
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35.

Briefwisseling met het provinciebestuur betreffende openbare verhuring en toewijzing
van een perceel grond (G95 en G96) door de kerkfabriek van Meer, 1964-1965,
6 stuks; biedingen 1963-1965, 9 stuks

36.

Briefwisseling met het provinciebestuur betreffende openbare verhuring en toewijzing
van twee percelen landbouwgrond (C573 en C716a) door de kerkfabriek van Meer,
1965-1966, 8 stuks; biedingen en opzeggingen 1963-1966, 8 stuks
Toelating van de kerkfabriek aan de pachter van perceel C716 om op het perceel een
serre te bouwen, 1966, 1 stuk

37.

Losse biedingen (C111) en opzeggingen van verpachtingen, 1966, 1967 en 1971,
4 stuks

38.

Opzegging verpachting voor een perceel (C355a) vanaf 31 december 1968 en
overeenkomst tussen de kerkfabriek van Meer en een huurder voor een voorlopige
ingebruikname van een perceel bouwland (C355a) vanaf 31 december 1968, 2 stuks

39.

Briefwisseling met het provinciebestuur betreffende openbare verhuring en toewijzing
van twee percelen grond (deel van C111e en van C116b) door de kerkfabriek van
Meer, 1970, 5 stuks; biedingen 1970, 1 stuk

40.

Briefwisseling met het provinciebestuur betreffende openbare verhuring en toewijzing
van twee percelen landbouwgrond (D376 en D417) door de kerkfabriek van Meer,
1970-1971, 14 stuks; biedingen 1970-1971, 3 stuks

41.

Kopies van twee grondplannen (C94, C95, C96, C97 en C111c, deel van C111b)
betreffende verhuringen van gronden, [ca. 1970], 2 stuks

42.

‘Modelvoorwaarden verpachting onroerende goederen’ van de kerkfabriek van Meer,
toepassing wet 4 november 1969, 3 januari 1971, 2 exemplaren
‘Kohier van lasten en voorwaarden’ voor verpachtingen van de kerkfabriek van Meer,
toepassing wet 4 november 1969, 6 maart 1977, 2 exemplaren

43.

Biedingen voor verpachtingen gronden (D328, C111, C116d, D41 en C55) van de
kerkfabriek van Meer, 1976-1977, 7 stuks
Opzeggingen voor deze verpachtingen in 1973 en in 1976, 3 stuks
1.2.4
Investeringen en leningen
1.2.4.1 Renten, beleggingen, leningen

44.

Afschrift van een rentebrief van 15 april 1788, 2.314 guldens, ten laste van de St.Michielsabdij en ten behoeve van de kerk van Meer

45.

Nota van enkele aflossingen van rentes aan de kerk van Meer, 8 februari 1808

46.

Ontvangstbewijs van aflossing kapitaal 1.445 franken (beslissing ‘deputatie van de
Provinciale Staten’, 1835) door de kerk van Meer aan het Armbestuur van Meer,
16 maart 1843

47.

Afschrift verslag zitting kerkfabriek van Meer van 15 april 1857 : beslissing om een
rechtsvervolging te starten tegen erfgenamen van een korenrente op een
boerenstede te Achtel, Rijkevorsel
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48.

Beslissing kerkfabriek betreffende inschrijvingen op het Grootboek, 7 oktober 1951;
richtlijnen bisdom Mechelen, 23 oktober 1951; 2 stuks
1.2.4
Investeringen en leningen
1.2.4.2 Briefwisseling

49.

Afschriften en briefwisseling van de dienst bewaargevingen en effecten bij het
Gemeentekrediet van België, 1954, 5 stuks

50.

Bankafschriften, coupons, briefwisseling betreffende beleggingen bij verschillende
banken, 1964-1966, 4 omslagen

51.

Briefwisseling en richtlijnen van de overheid betreffende verrichtingen op het
Grootboek, 1977, 5 stuks
1.2.5

Schenkingen en legaten

52.

Brief van de ontvanger van het ‘Bestuur der Registratie en Domeinen’ te Hoogstraten
aan de pastoor van Meer betreffende het legaat van twee geschilderde glasramen
aan de kerk van Meer door wijlen E.H. J.J. Michielsen, in leven pastoor in het
begijnhof van Hoogstraten, 30 december 1815
Fotokopie van het PV van zitting kerkraad, 7 maart 1920 betreffende schenking van
twee glasramen door oud-pastoor begijnhof, Michielsen, ‘met last van’ een lijkdienst

53.

Afschrift van de aanvaarding door Gouverneur-Generaal in België van het legaat van
6.300 fr door testament van Sebastiaan Peeters van 13 februari 1914, Brussel,
14 juli 1916

54.

Afschrift van een notariële akte van een schenking van een grond (D468a, 1a 10ca,
Engelenven, Beek te Meer) met een kapelletje (St.-Josefkapelleke) erop, aan de
kerkfabriek van Meer door E.H. De Boungne, pastoor te Minderhout, 9 augustus
1936
Zie ook 1.3.3 Kapellen, blz. 12

55.

Afschrift van de beraadslaging bestuur kerkfabriek Meer betreffende de
bovenvermelde schenking met goedkeuring en aanvaarding door de kerkfabriek, het
gemeentebestuur en het bisdom in 1935 en het provinciebestuur in 1936,
2 exemplaren

56.

- niet bestaand

57.

Stukken betreffende aanvaarding door de kerkfabriek van Meer van het legaat John
Leysen-Billiet volgens testament Billiet van 18 februari 1944, 1946-1947, 4 stuks
1.2.6
Stichtingen en fundaties
1.2.6.1 Ontvangen gronden en gelden

58.

Verklaring van de kerkfabriek van Meer voor ontvangst van 50 gulden van de
kinderen Joannes Peeters/Adriana Smolders met last van de namen van hun ouders
af te lezen uit het Zielboek, 17 november 1828
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59.

Goedkeuring bisdom Mechelen van 5 schenkingen belast met jaargetijden aan de
kerk van Meer : Adrianus Goetschalckx, Catharina Hendrickx, Petrus De Kepper en
Anna. L. Bogaets, Jacobus Hendrickx, Marijn Van den Heuvel en Henrica Peeters
met Jacoba Peeters, 14 juli 1873; uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand
van het overlijden op 19 december 1879 van Joannes Hendrickx, 26 juni 1880;
2 stuks

60.

Uittreksel van het testament van 6 september 1881 van Cornelius Verschueren,
echtgenoot Elisabeth Brandt : schenking van een akker ‘de doorsteek’ bij de oude
pastorij van Meer, met last van vier gelezen missen

61.

Verslag van de zitting van de kerkfabriek betreffende aanvaarding van een schenking
door gebroeders Peeters van 700 fr belast met 2 gezongen jaargetijden,
21 september 1890 met goedkeuring bestendige deputatie op 16 januari 1891

62.

Stukken betreffende aanvaarding schenking van 1.000 fr met last van een jaargetijde
aan de kerk van Meer volgens het testament van 29 juni 1899 van Maria Catharina
Verheyen, 1899, 1910, 4 stuks

63.

Stukken betreffende aanvaarding stichting volgens testament van 15 juli 1918 van
Joseph Govers, 1922, 6 stuks

64.

Geregistreerd afschrift van het testament van Hendrik van Boxel van 30 mei 1935,
met last van gezongen en gelezen missen, 8 juni 1935; nota van notaris Vermeulen,
7 juli 1935; 2 stuks
1.2.6
Stichtingen en fundaties
1.2.6.2 Staten en lijsten van fundaties

65.

‘Staat der Fondatiën der parochie van Meir’, ondertekend door pastoor Meeusen,
30 januari 1888

66.

‘Staat der Fondatiën der parochie van Meir’, goedgekeurd door bisdom Mechelen,
11 december 1888, 2 exemplaren

67.

‘Staat der Fondatiën der parochie van Meir’, 188., 9 niet getekende exemplaren
Apart bewaard in een koker

68.

‘Staat der Fondatiën der parochie van Meer’, 7 exemplaren bijgehouden tot 1948
(1962) waarvan één goedgekeurd door bisdom Mechelen op 14 februari 1925

69.

Losse bladen van ‘Staat der Fondatiën der Parochie van Meir’, tot 1953, 7 stuks

70.

Boekjes van enkele bladen met lijsten van fundaties : ‘Manuale anni, Lijst der
Fundatie over het jaar 18.., het koren volgens antw Spyker aen …’, 1837, 1838,
1840, 1842 en 1843, 5 stuks

71.

Losse lijsten van fundaties, 1835, 1836 en 1897, 3 stuks

72.

Lijst van ‘Gefundeerde missen te betalen voor den bureau van den Armen’,
30 maart 1897

10

73.

Lijst van jaargetijden, ‘Anniversaria legenda in Ecclesia de Meir, Missae fundatae ab
Ecclesia solvende’, 1901-1919, op de achterzijde : ‘gefondeerde jaargetijden van
den armen’

74.

Lijsten van jaargetijden, ‘Anniversaria in cantu fundata’, 1920, 2 stuks
1.2.6
Stichtingen en fundaties
1.2.6.3 Aantekeningen en briefwisseling

75.

Brief van bisdom Mechelen aan de pastoor van Meer betreffende jaargetijden volgens
testament van Maria Vanderbeeke, betreffende 4 jaargetijden gefundeerd door
Joanna Braspennink in 1713 en over de vergoeding hierbij voor de pastoor en de
koster, Mechelen, 20 februari 1835

76.

Brief van de kardinaal aan de pastoor van Meer over het reduceren van stichtingen
van de kerkfabriek, Mechelen, 20 februari 1835

77.

Brief van de pastoor van Meer aan het bisdom als antwoord op hun brief van
10 maart over verschillende fundaties, Meer, 18 maart 1836

78.

Brief van bisdom Mechelen aan pastoor Brouwers betreffende de fundaties van 1849
voor pastoor Bouwens, Mechelen, 29 mei 1855

79.

Brief van bisdom Mechelen aan pastoor Meeusen betreffende jaargetijde van wijlen
pastoor Brouwers, 20 april 1861; verslag van de zitting van het Armbestuur met
toestemming om jaarlijks 4 fr te betalen aan de kerk voor dit jaargetijde, 27 april
1861; 2 stuks

80.

Stukken betreffende schenking van 514 fr belast met 2 gezongen jaargetijden
volgens notariële akte van 23 september 1871 door Joanna Catharina Stoffels,
weduwe Petrus Faes aan het Armbestuur van Meer, 1880, 1883, 3 stuks

81.

Verlenging voor reducties van gestichte diensten toegestaan door bisdom Mechelen
voor 3 jaar, 11 december 1888 met op hetzelfde blad verlengingen voor 1901-1924;
idem op 7 december 1939 tot 1942, 1942-1945-1948; 2 stuks

82.

Brieven en richtlijnen uit bisdom Mechelen betreffende veranderingen tarieven
fundaties, aanvaardingen stichtingen en investeringen kapitalen uit stichtingen, 19191965, 10 stuks

83.

Brief aan pastoor Vermeiren betreffende eventuele stichting door Adriana Lips,
Turnhout, 16 november 1931

84.

Geregistreerde extracten van de testamenten gemaakt op 16 februari 1928 van
Maria Theresia Smits, echtgenote van Sebastiaan Snoeys, van Sebastiaan Snoeys
en van Maria Catharina Smits, 3 stuks
1.2.7

85.

Staten e n lijsten van goederen, kadaster

‘Vergelykenden Staet der opbrengsten van verhueringen, publieke gestichten te
Meer’, 13 april 1840
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86.

‘Verzamelboek van de vastegoederen, renten en cynsen der kerk van Meir’, 18471882 (-1892)
Apart bewaard in een grotere doos

87.

Jaarlijkse lijsten, opgemaakt door notaris De Kepper, van ontvangen inkomsten voor
de kerk van Meer van opbrengsten verhuringen, opbrengsten verkoop hout, plaggen,
hooi en beer en enkele betaalde kosten, intresten, 1848-1865, 17 stuks; bewerking
van deze lijsten door A. Sprangers, 1997, 1 blad

88.

Lijsten en tabellen van inkomsten van pachten in geld (art.2), van pachten en
stichtingen (art.7) en van verschillende ontvangsten (art.6, 14, 15, 16), 1818, 1936,
1937, 1959, 1967, 1969, 14 stuks

89.

Lijst van kerkgronden met melding van ligging, grootte, aard, inkomen, huurder,
verhuurd 1936-1945; twee losse lijsten van eigendommen, zonder data; 3 stuks

90.

Lijst van gestichte jaargetijden en kerkelijke diensten op een blad, echt verklaard door
de kerkfabriek, 1952-1959

91.

Staat van ontvangsten per maand (art.14, 15, 16, 18), 1960 (-1961), 7 stuks

92.

‘Tabel der geschatte percelen’, artikel van de kadastrale legger 2656, 594, 206,
1967, 1982 en zonder datum, 5 stuks

93.

Lijsten onroerende goederen van de kerk, 1967, 3 stuks

94.

Inventaris van onroerende goederen, belast/niet belast met stichtingen, van de
kerkfabriek van O.-L.-Vrouw Bezoeking te Meer, staten A, B en C, 1968, 9 bladen

95.

Inventaris patrimonium, belast/niet belast met stichtingen van de kerkfabriek van
O.-L.-Vrouw Bezoeking te Meer, formulieren D en E, 1968, 28 bladen

96.

Richtlijnen van het provinciebestuur van Antwerpen betreffende het invullen van
bovenvermelde formulieren, 1968, 3 stuks

1.3

Kerkgebouwen
1.3.1
Kerkgebouw en kunstschatten van de kerk
1.3.1.1 Kerkgebouw

97.

Lijst van omhalingen voor pastoor Bouwens van Meer in verschillende kerken in de
wijde omtrek voor de herstellingen van de op 11 januari 1815 afgebrande kerk van
Meer, 1815-1816
Zie ook 1.1.1 Bestuur kerkfabriek, blz. 1

98.

Geregistreerde overeenkomsten tussen de kerkfabriek van Meer en de steengroeve
Basécles betreffende herbevloering kerk, 1 oktober 1846 en 23 januari 1847,
2 stuks

99.

Verslag van de zitting van de raad van de kerkfabriek betreffende herbevloering kerk,
2 februari 1847, met goedkeuringen gemeente en bestendige deputatie, 1847
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100.

PV van de voorlopige aanvaarding van de herbevloering kerk, nota’s en
briefwisseling, kwijtingen, 1847-1848, 19 stuks; bewerking van deze stukken door
A. Sprangers, 1997, 1 blad

101.

Stukken betreffende vergrotingswerken aan de kerk van Meer, 1864, 1865, 1868,
4 stuks

102.

Register van uitgaven van vergrotingswerken aan de kerk van Meer, 68 bladzijden,
‘debourses à l’Eglise de Meir’, 1867-1870

103.

Plan ‘Ontwerp tot herstelling der funderingen der kerk te Meer’ door ‘Technisch
Bureel voor Industrie en Bouwbedrijf’, geen datum

104.

Briefwisseling betreffende herstellingen kerk, 1928-1930, 4 stuks; loonlijsten
werklieden van Frans Cornelissen betreffende herstellingen kerk, 1928-1929, 2 stuks

105.

Stukken betreffende herstellingswerken aan de daken kerk en toren, 1930-1931,
4 stuks

106.

Brief van bisdom Mechelen aan pastoor Aerts met richtlijnen voor het correct
toesturen van de plannen voor de bouwwerken, 23 september 1961

107.

Stukken betreffende het installeren van nieuwe verlichting in de kerk, o.a. offerte met
plan van Elma, toelating bisdom, rekeningen, 1970, 6 stuks

108.

Lastenboek voor het leveren en plaatsen van een verwarmingsinstallatie in de kerk
van Meer, 1968, 2 exemplaren

109.

Inschrijvingen en vergelijkend onderzoek door studiebureel SAC voor het leveren en
plaatsen van een verwarmingsinstallatie in de kerk, 1968, 4 stuks

110.

Stukken betreffende leveren en plaatsen van een verwarmingsinstallatie in de kerk,
o.a. opening biedingen, toewijzing en aanvang van de werken, briefwisseling met
SAC en Dep, voorlopige oplevering, rekeningen, kwijtingen rekeningen SAC en Dep,
1968-1969, 1 omslag

111.

Briefwisseling van de kerkfabriek met gemeente Meer, provinciebestuur Antwerpen
en bisdom Antwerpen betreffende financiering en toelagen verwarmingsinstallatie in
de kerk, 1968-1970, 9 stuks
1.3.1
Kerkgebouw
1.3.1.2 Klokken

112.

Brief van bisdom Mechelen aan de pastoor met verzoek om te laten weten of de
klokken van de kerk van de gemeente of van de kerkfabriek zijn, Mechelen,
12 november 1858 met antwoord van pastoor Brouwers, Meer, 18 november 1858,
1 stuk

113.

Brief van architect Van Roey betreffende herstellingen klokken en glasramen, 16
februari 1946; richtlijnen overheid betreffende herstellingen van weggenomen of
beschadigde klokken na de bezetting, 1946; 2 stuks

114.

Beraadslagingen kerkfabriek en briefwisseling met provinciebestuur over de lening
betreffende herstellingen klokken, 1950-1952, 10 stuks
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1.3.1
Kerkgebouw
1.3.1.3 Orgel
115.

Kwijting B. Van Hirtum uit Hilvarenbeek voor het herstellen van het orgel in de kerk
van Meer, 28 juni 1838

116.

Stukken betreffende het maken van een nieuw orgel, o.a. afschrift van de
overeenkomst tussen het kerkbestuur Meer en de heren Merklin en Schutze uit
Brussel voor het maken van een nieuw orgel, plan orgel, 1852, 5 stuks

117.

Kwijtingen Gerard d’Hondt uit Herselt voor het herstellen van het orgel,
24 december 1959 en 22 december 1960, 2 stuks

118.

Teksten met historiek van het orgel en uitleg over de slechte staat van het orgel
[1975], 3 stuks

119.

Bestelling van een kistpositief, geleverd door Orgel- en klavecimbelbouw
G. Potvlieghe - De Meyer, 20 januari 1979, foto’s van het orgel op 2 bladen
1.3.1
Kerkgebouw
1.3.1.4 Glasramen

52.

Brief van de ontvanger van het ‘Bestuur der Registratie en Domeinen’ te Hoogstraten
aan de pastoor van Meer betreffende het legaat van twee geschilderde glasramen
aan de kerk van Meer door wijlen E.H. J.J. Michielsen, in leven pastoor in het
begijnhof van Hoogstraten, 30 december 1815
Kopie van het PV van zitting kerkraad, 7 maart 1920 betreffende schenking van twee
glasramen door oud-pastoor begijnhof, Michielsen, ‘met last van’ een lijkdienst
Zie ook 1.2.5 Schenkingen en legaten, blz. 5

120.

Kwijtingen en kopies kwijtingen aannemers betreffende het uithalen van de in de
oorlog beschadigde gebrandschilderde glasramen en het vervangen met wit glas en
beplanking, kostenraming van herstelling 37 vensters, maart 1945 - januari 1946,
9 stuks; richtlijnen overheid betreffende herstelling en herplaatsing van beschadigde
kerkglasramen, januari 1946, 1 stuk

121.

Beslissing kerkfabriek tot definitieve herstelling oorlogsschade van de geschilderde
glasramen van de kerk van Meer met aanvraag toelating van provinciegouverneur
van Antwerpen, 2 oktober 1949; briefwisseling met de provincie, advies
Monumenten en Landschappen, 1949-1951; 1 omslag

122.

‘Lasten, voorwaarden en bestek tot herstel der oorlogsschade aan de glasramen van
de kerk van O.L.Vrouw Bezoeking te Meer’, Rijkevorsel, 15 mei 1949,
2 exemplaren; ‘Begroting op basisprijzen 1939 voor de nodige werken, voor het
leveren, plaatsen en herstel van loodglasramen aan de kerk van O.-L.-Vrouw
Bezoeking te Meer’, Rijkevorsel, mei 1951, 1 stuk

123.

Inschrijvingen van aannemers voor herstelling glasramen, maart 1951, 4 stuks

124.

Nota van J. Mertens, volksvertegenwoordiger uit Meersel, aan de pastoor
betreffende herstelling glasramen, 4 maart 1952; brief van de provincie aan de
kerkfabriek met toestemming voor uitvoering van de werken en over de staatstoelage
van 16 maart 1954, 10 mei 1954; 2 stuks
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125.

Kwijting Jan Van Aperen voor ijzerwerken aan de kerkramen van Meer,
5 april 1956

126.

Stukken betreffende herstellingswerken aan de glasramen door Calders & Zoon,
kunstglasschilders te Mortsel, 1955-1957, 9 stuks

127.

Briefwisseling van pastoor J. Van Deyck met de overheid betreffende herstellingen
glasramen van de kerk te Meer, november 1975 - januari 1977, 7 stuks

128.

Inventaris van de schade aan de glasramen van de kerk te Meer en bestek met
bijvoegsel voor herstelling van de lood- en brandglasramen door glazenier Herman
Wauters uit Mortsel, november 1976 - februari 1977, 3 stuks
1.3.1
Kerkgebouw
1.3.1.5 Overige kunstschatten van de kerk

129.

Geregistreerd betalingsbewijs : Nicasius De Keyser verklaart 150 guldens ontvangen
te hebben voor het schilderen van ‘H.-Dominicus ontvangt de Rozenkrans’ voor de
kerk van Meer, Antwerpen, 10 augustus 1835; teksten betreffende de schilder en
de schilderij met o.a. een fotokopie uit ‘betalingsregister’; 5 stuks

130.

Kwijting van J.B. Van Hool, beeldhouwer te Antwerpen, voor het beeldhouwwerk aan
het nieuwe hoofdaltaar in 1832 en twee beelden 8 voet hoog in 1833

131.

Kwijtingen van R. Van Geel voor het marmeren en vergulden van altaren, 1835 en
1836; idem voor altaren en tabernakel, 1840; 2 stuks

132.

Brief van architect Stoop aan pastoor Brouwers over het te maken koorgestoelte in de
kerk van Meer, Antwerpen, 12 september 1843

133.

Ontwerpplannen voor het maken van een nieuw koorgestoelte in de kerk van Meer
door architect Stoop, nrs 1, 2, 3 en 4 (nr. 5 ontbreekt), 12 september 1843, 4 stuks
Apart bewaard in een koker

134.

Opgave maten hout voor het koorgestoelte, Antwerpen, 12 september 1843, 1 stuk

135.

Brief van architect Stoop aan de pastoor over de uitvoering van de werken aan het
koorgestoelte en schatting van de werken, Antwerpen, 15 juni 1848

136.

Rekening van Fr. Marynissen, timmerman te Hoogstraten, voor timmerwerken aan
het koorgestoelte in de kerk van Meer, 1847-1849; kwijting van H. Peeters,
beeldhouwer te Turnhout, 13 april [1849]; 2 stuks

137.

Kwijting van 361 fr van Ceulemans voor levering hout voor de kerk van Meer,
11 december 185 . of 18 . 5

138.

Overeenkomst voor het schilderen van ‘de 14 Statien’ (1 m x 77 cm) in de kerk van
Meer door Eugene Piron, kunstschilder te Brussel, Meer, 8 juli 1856

139.

Twee ontwerptekeningen voor een kroon, diameter 6,5 cm - 17,5 cm, hoog 12 cm,
geen datum [18 . . ]
Apart bewaard in een koker
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140.

Brief van beeldhouwer Fr. Vandersteen aan pastoor Aerts betreffende kosten en
levering van herstelde beelden : de Kruisweg, 2 altaren, 20 beeldjes H. Rosalia,
Antwerpen, 16 februari 1951

141.

Stukken betreffende het in bruikleen geven, op aanvraag van de gouverneur, van een
albasten beeld ‘Mater Dolorosa, zittend met gekruiste armen voor de borst’ voor een
tentoonstelling ‘Oude kerkelijke kunstschatten in de provincie Antwerpen’ in het
Provinciaal Museum voor Kunstambachten, Sterckshof te Deurne, 1963, 5 stuks
1.3.2

Pastorij

142.

Geregistreerd ontvangstbewijs van 650 guldens van de verkoop van een akker,
(C356 53 are 35 ca), door J. Lauryssen aan pastoor Brouwers, bouwgrond voor de
pastorij, 7 februari 1840

143.

Stukken betreffende bouw van de pastorij, 25 januari 1840 - 21 september 1841,
19 stuks; bewerking van deze stukken door A. Sprangers, 1997, 1 blad

144.

Ongedateerde lijsten met maten en prijzen van timmerhout, 5 stuks

145.

Ontvangstbewijs van de bouwaanvraag van de Vereniging van Parochiale Werken te
Hoogstraten voor de verbouwingswerken aan de pastorij van Meer, 25 november
1971
1.3.3

146.

Kapellen

Geregistreerd bewijs van aankoop van een perceel heide (D468a, 9 x 12 m) met een
kapel, ‘St.-Josefkapelleke’, erop door E.H. Constant De Boungne, Minderhout van
Constant De Boungne, kloosterbestuurder uit Tienen, voor 100 fr, in dubbel gemaakt
in Minderhout, 5 juli 1920, 2 exemplaren
Zie ook 1.2.5 Schenkingen en legaten, blz. 5

147.

‘Kohier der lasten en voorwaarden voor het bouwen van een kapel te Meer’ door
architect René Wouters voor het bouwen van de H. Rosaliakapel te Meer, Brussel,
30 september 1948

148.

‘Paroisse de Meer, Projet de construction d’une chapelle votive’, plan voor het
bouwen van de H. Rosaliakapel door architect G. Elmer, Brussel, 30 juni 1949,
3 exemplaren
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1.4

Financieel beheer
1.4.1

149.

Kerkrekeningen

‘Rekening van de kerkfabriek van Meer over het jaar ….’, 1908, 1918-1926, 19591961, 19 stuks
1.4.2

Bewijsstukken bij rekeningen

150.

‘Ontvang & Uytgeef-Boek van de kerk van Meir’, 16 oktober 1826 : ontvangsten
1780-1791, 1826-1886, uitgaven 1780-1790 (-1791), 1826-1886, ontvangsten en
uitgaven 1887-1892 (-1893) (jaren 1828-1842 goedgekeurd door het kerkbestuur)

151.

Register van ontvangsten en uitgaven : ontvangsten 1826-1855, uitgaven 18261838, (niet getekend, niet volledig)

152.

Kwijtingen : ‘Door order van den Maire’, drank gebruikt bij het blussen van de brand
van de kerk op 11 januari 1815; brandverzekering, 1850; boeken, dagbladen, 1850,
1861; herstellingen allerlei, 1861-1865; hosties, 1850; kosten relikwie, 1901;
onderhoud kerksieraden, 1850, 1933; kaarsen, 1950, 1974; 7 omslagen

153.

Aanslagbiljetten belastingen : ‘Personele Belasting’ pastoor, 1861-1863, 3 stuks;
grondbelasting kerkfabriek, 1862, 1864, 1865, 8 stuks; kwijtingen gemeentelijke
belastingen, 1864, 2 stuks

154.

Bewijsstukken van herstellingen, leveringen, belastingen etc. met ‘Mandaat van
betaling’, 1959, 1 omslag

155.

Bewijsstukken van herstellingen, leveringen, belastingen etc. met ‘Mandaat van
betaling’, 1960, 1 omslag

156.

Kwijtingen van herstellingen, leveringen, belastingen etc. , 1961, 1 omslag

157.

Losse uittreksels van ‘Bestuur der Postchecks’, 1961-1965, 9 stuks

158.

Bankafschriften met bewijsstukken van de kerkfabriek en de Parochiale Werken bij
verschillende bankinstellingen :
oktober 1967 - december 1986
11 pakken
februari 1987 - juni 1995
8 pakken

159.

Bankafschriften zonder bewijsstukken van de Parochiale Werken bij verschillende
bankinstellingen :
juli 1967
- september 1992
5 pakken
1.4.3

160.

Begrotingen

‘Begroting van de kerk van Meer over het jaar ….’, 1908, 1909, 1918-1920, 1922,
1924-1926, 1960-1963, 19 stuks
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1.5

Verzekeringen

161.

Verzekeringspolissen ABB van de kerkfabriek : brand kerkgebouw (behalve de
toren) met inboedel, 1968-1978; arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
personeel van de kerk, 1965-1975, 1973-1983; 2 omslagen

162.

Verzekeringspolissen ABB van de Parochiale Werken Dekenij Hoogstraten : brand
parochiezaal, woonhuis en diverse schoolgebouwen en inboedels, 1968-1978,
3 omslagen

163.

Verzekeringspolissen ABB van het Schoolcomité voor personeel scholen, 1965,
1966, 1967, 1973-1983, 2 omslagen

1.6

Inventarissen

164.

Beschrijving van de ‘Kerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie te Meir’ en haar
kunstschatten door Fernand Donnet en Frans Van Leemputtten, 9 november 1899

165.

Inventarisatie van de beslissingen van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Bezoeking te
Meer uit de registers van de beraadslagingen van 5 april 1840 tot 5 maart 1903,
van 2 april 1871 tot 18 mei 1969 en van 3 april 1904 tot 5 april 1942 volgens het
UDC-systeem door A. Sprangers, 2 februari 1997, 11 bladzijden
Zie ook 1.1.2 Zittingen van de kerkfabriek, blz. 1

166.

Bewerking van 34 dossiers van het archief van de kerkfabriek van O.-L.-Vrouw
Bezoeking te Meer (1740-1960) op een lijst van 6 bladzijden volgens het UDCsysteem door A. Sprangers, 1997, 2000; lijst van 26 relikwieën, 1997, 1 blad

167.

Brief van de kerkfabriek aan het provinciebestuur betreffende gegevens van hun lijst
‘Patrimonium’, 12 januari 1983
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2

PASTORAAL ARCHIEF
2.1

Pastoor en eredienst
2.1.1

Aanstellingen en persoonlijke dossiers pastoors

Pastoor Bouwens
(Pastoor Philippus Jacobus Bouwens, pater Constantinus)
168.

Uittreksel uit de doopregisters van de kathedraal van Antwerpen van de geboorte van
Philippus Jacobus Bouwens op 24 juni 1759, 13 december 1784

169.

‘Promotio Celebrata in Artibus’, lijst van gepromoveerden, waarbij Philippus Jacobus
Bouwens uit Antwerpen, Leuven, 21 augustus 1781

170.

Brief van professor C. Hermans aan P.J. Bouwens aangaande het slagen voor zijn
examen, Leuven, 5 oktober 1781

171.

Wijding van Fr. Constantinus Bouwens tot subdiaken, Brussel, 18 december 1784

172.

Wijding van Fr. Constantinus Bouwens tot diaken, Antwerpen, 24 september 1785

173.

Wijding van Fr. Contantinus Bouwens tot priester, Antwerpen, 17 december 1785

174.

Briefje aan onderpastoor Bouwens te Meer, die zijn schuld aan de kas van de
belastingen te Antwerpen dient te betalen, [< 1794]

175.

Kwijting aan onderpastoor C. Bouwens in Meer voor contributie geestelijken,
13 december 1794

176.

Benoeming priester Bouwens om voorlopig als pastoor van Meer te functioneren,
Mechelen, 28 januari 1804

177.

Aanstelling van Philippus Jacobus Joannes Bouwens tot pastoor van Meer,
Mechelen, 4 mei 1804

178.

Brevet van jaarlijkse bezoldiging van 500 fr van pastoor Bouwens, 14 juli 1805

179.

Bewijs van aankoop en betaling van een stuk grond van 5 roeden (nu Donckstraat
35) te Meer door pastoor Bouwens voor 100 guldens, 15 januari 1825
Zie ook 2.1.5 Aantekeningen en diversen/Nota’s van pastoor J. Van Deyck over…, blz. 20

180.

Ongedateerde nota met melding van overlijden van pastoor Bouwens op 15 maart
1848

181.

Overlijdensbrief van Constantinus Bouwens, gewezen pastoor in Meer, overleden
15 maart 1848
Pastoor Brouwers

182.

Kwijtingen van leveringen aan pastoor Brouwers voor brood, bier, vleeswaren en
voor medicijnen bij de apotheker, 1849-1850, 4 stuks
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Pastoor Vermeiren
183.

Diploma’s van Mattheus Vermeiren uit Brecht uitgereikt in het ‘Seminarium
Archiepiscopale Mechliniense’, 5 augustus 1895 en 12 augustus 1898, 2 stuks
Pastoor Aerts

184.

Aanstelling van Petrus Aerts te Blaasveld van 3 februari 1925 tot 1941, Mechelen,
27 januari 1924
2.1.2

Vieringen, feestdagen, missen

185.

Drukwerk over aflaten verleend door de pausen aan de Congregatie O.-L.-Vrouw
Boodschap, opgericht in het ‘Collegio Romano Societatis Jesu’, Rome, 6 maart
1776

186.

Brief (klad, kopie) van rector P.J.J. Bouwens van de kerk van O.-L.-V. te Meer aan
kardinaal Caprara in Parijs met aanvraag voor het hernieuwen van de aflaten bij
verering van de H. Rosalia (4 september) in de kerk van Meer, Antwerpen,
21 augustus 1804

187.

Brief van C.J. Peltiers, vroeger prior te Antwerpen, aan de kardinaal te Parijs, met
aanvraag voor volle aflaten bij verering van de H. Rosalia in de kerk van Meer,
Antwerpen, 15 september 1804 met verlenging toegestaan voor 7 jaar te Parijs op
20 september 1804 en te Mechelen op 26 september 1804

188.

Aanvraag van pastoor J.M. Gaethoffs te Kortenberg voor verlenging van volle aflaten
ter gelegenheid van het feest van de H. Rosalia in de kerk van O.-L.-V. te Meer met
antwoord van het secretariaat van aflaten te Rome op januari 1812 en toelating tot
verlenging van 2 jaar te Mechelen op 15 mei 1812

189.

Aflaatbrief voor een volle aflaat toegestaan in de parochiale kerk van Meer op zondag
11 januari of eerstkomende zondag, Rome, 22 november 1816, Mechelen,
3 januari 1817

190.

Aflaatbrief voor een volle aflaat toegestaan in de parochiale kerk van Meer op de
eerste zondag van elke maand, toepasselijk op zieken en gestorvenen, Rome,
8 januari 1819, Mechelen, 11 maart 1819

191.

Aflaatbrief voor een volle aflaat toegestaan in de parochiale kerk van Meer op het
feest van de H. Rosalia op de eerstkomende zondag en de zeven volgende dagen,
Rome, 8 januari 1819, Mechelen, 11 maart 1819

192.

Brief van deken C.A. Meeusen uit Brecht aan de pastoor van Meer betreffende de
datum van de processie, zondag 4 september of de eerstkomende zondag
(H. Rosalia), Brecht, 22 april 1820

193.

Brief van oud-pastoor Bouwens aan bisdom Mechelen om toelating te bekomen om
mis thuis te lezen, Meer, 14 oktober 1835 met toelating bisdom Mechelen,
27 oktober 1835
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194.

Toelating door de kardinaal aan pastoors en biechtvaders om op de missie
beginnende op 16 oktober 1836 in de kerk van Meer zonden kwijt te schelden, wat
anders voorbehouden is aan de paus of bisschop, en een volle aflaat hierbij
toegestaan door de paus, Mechelen, 30 augustus 1836

195.

Aanvraag van de pastoor van Meer aan de paus voor een volle aflaat aan de
gelovigen betreffende 40-uren -gebed, toestemming Rome, 17 september 1836,
toelating Mechelen, 27 oktober 1836

196.

Toelating van bisdom Mechelen aan pastoor Brouwers om de paastijd in de kerk van
Meer al met passiezondag te beginnen, Mechelen, 25 februari 1837

197.

Aflaatbrief voor een volle aflaat toegestaan in de kerk van O.-L.-V. te Meer eens per
jaar op 2 november en op de zeven volgende dagen, toepasselijk op de
overledenen, Rome, 24 juli 1855, Mechelen, 11 augustus 1855

198.

Brief van het secretariaat van riten te Rome aan bisdom Mechelen met toelating van
de paus aan de pastoor van Meer om een requiemmis met zang te mogen vieren op
verschillende dagen van het octaaf van overledenen in november, Rome,
2 augustus 1855, Mechelen, 18 augustus 1855

199.

Erkenning door de paus aan de kerk van Meer van het hoofdaltaar geprivilegieerd
voor zeven jaar en een volle aflaat aan celebrerende priesters, bevestiging door
bisdom Mechelen, 21 juli 1866

200.

Toelating van bisdom Mechelen voor het oprichten van de Kruisweg in de noodkerk
van Meer, Mechelen, 20 maart 1868

201.

Toelating van bisdom Mechelen voor het oprichten van een voorlopige Kruisweg in de
bijna herbouwde kerk van parochie Meer, Mechelen, 28 augustus 1869

202.

Bekendmaking van kerkwijding door de bisschop, relikwieën van martelaren
H. Donatus en H. Valentinus zijn in het altaar van O.-L.-V. -kerk van Meer
ingemetseld, Mechelen, 10 oktober 1870

203.

Samenvatting door de paus van alle aflaten in de kerk van O.-L.-Vrouw Bezoeking te
Meer na de bouw van de huidige kerk, Rome, 17 maart 1871, Mechelen,
28 maart 1871

204.

Toelating van bisdom Mechelen voor het oprichten van de Kruisweg in de
parochiekerk van Meer, Mechelen, 1 juni 1877

205.

Attest door pater Dominicus Werson, overste Minderbroeders te Mechelen, van het
oprichten van een nieuwe Kruisweg door pater Paulus Swaegers in de nieuwe kerk
van Meer, 17 juni 1877

206.

Erkenning door de paus aan de kerk van Meer van het hoofdaltaar geprivilegieerd
voor zeven jaar, bevestiging door bisdom Mechelen, 14 maart 1891

207.

Stukken betreffende het organiseren van de H. Rosaliaprocessie te Meer, 1968,
9 bladzijden
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208.

Allerlei : werkboek voor de liturgie van de Goede Week, publicatie van de Commissie
Liturgie, bisdom Hasselt; teksten voor de Goede Vrijdagviering met kruisoplegging
van de vormelingen en overzicht van de viering; teksten betreffende vieringen
plechtige communicanten; teksten voor de eucharistieviering voor de Kruisdagen;
teksten voor viering 11 november, herdenking van 75 jaar; affiche ‘Broederlijk delen’;
ca. 1970-1990, 5 omslagen
2.1.3

Berichten en richtlijnen uit bisdommen

209.

Richtlijnen aan de pastoors voor hun boekhouding, 1956, 2 bladzijden

210.

‘Mededelingen aan de priesters van het bisdom Antwerpen’, 1962 - 1965, 11 stuks
in 4 omslagen

211.

Richtlijnen uit bisdom Antwerpen betreffende het overlijden van paus Johannes XXIII,
de liturgische vernieuwing van de H.-Eucharistieviering, het Diocesaan
Jeugdverbond, 1963-1965; 3 omslagen
2.1.4
Briefwisseling
2.1.4.1 Met bisdommen

212.

Brief van pastoor Bouwens aan de vicaris-generaal te Mechelen met verzoek om na
de brand van de kerk op 11 januari 1815 de liturgie op een andere plaats te mogen
doen, Meer, 12 januari 1815 met toelating van de vicaris-generaal, Mechelen,
13 januari 1815

213.

Brief van pastoor Bouwens aan bisdom Mechelen met verzoek om een oplossing te
vinden voor het ontbreken van een onderpastoor en een verzoek om een bekeerde
inwoner te mogen herdopen, Meer, 23 mei 1822 met antwoord bisdom Mechelen,
24 mei 1822

214.

Brief van pastoor Brouwers, niet ondertekend, aan de bisschop met verzoek voor
advies betreffende verloren intresten van missen op afgestane kerkgoederen, Meer,
23 mei 1832

215.

Brieven van bisdom Mechelen met regelingen aangaande de opbrengsten van
missen voor de onderpastoor van Meer, Mechelen, 2 oktober 1832, 26 maart 1839
en nota van pastoor Meeusen te Meer van 24 april 1863 betreffende het advies van
bisdom Mechelen van 21 april 1863, 4 aaneengebonden bladen

216.

Brief van bisdom Mechelen aan pastoor Brouwers met toestemming aan pastoors
Brouwers en Bouwens om sacramenten openbaar toe te dienen aan absolveerde
personen en biecht te horen in de kapel van de pastorij (van de Witheren),
Mechelen, 16 juni 1834

217.

Brief van het bisdom aan de pastoor met vraag voor uitleg over een aankoop door de
kerkfabriek en de opbrengst hiervan, Mechelen, 10 maart 1836 met antwoord van
de pastoor (verband met de St.-Jorisgilde), Meer, 18 maart 1836
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218.

Brief van pastoor Brouwers aan het bisdom om toelating te vragen voor het
egaliseren van het kerkhof en het mogen verplaatsen van de grond in een kuil naast
het kerkhof in profane grond, Meer, 27 november 1850 met toelating

219.

Brief van bisdom Mechelen aan pastoor Meeusen met verzoek om persoonlijke
gegevens aangaande Henricus Van Pelt uit Meer, die in de orde van de
redemptoristen in St.-Truiden wil intreden, Mechelen, 20 september 1870

220.

Brief van pastoor Meeusen aan monseigneur Bogaerts over het toedienen van
sacramenten aan enkele parochianen betreffende de schoolkwestie, Meer, 17 maart
1880 met antwoord, 19 maart 1880

221.

Briefwisseling en kopies briefwisseling over het opstellen van de kerkelijke kalender
betreffende de feestdag van de patrones van de kerk, uittreksels uit theologische
werken, [ca. 1896], 4 stuks

222.

Brief van vicaris-generaal van bisdom Mechelen aan de pastoor betreffende de
Zusters Dominicanessen, 8 januari 1948; doodsbrief van Zuster Veronica, 1947;
2 stuks
2.1.4
Briefwisseling
2.1.4.2 Diversen

223.

Brief van deken C.A. Meeusen uit Brecht aan pastoor Bouwens over het vormsel,
Schoten, 13 mei 1825

224.

Brief van pastoor J.M. Gaethoffs aan de pastoor van Meer over de voorwaarden voor
het oprichten van de broederschap van de H. Rozenkrans, Kortenberg, 3 juli 1832

225.

Brief van ‘Christianus Lupus …’ aan pastoor Brouwers aangaande een relikwie van
de Heilige Hubertus, 1 oktober 1838
Zie ook 2.3 Echtheidsverklaringen relikwieën, blz. 22

226.

Brief van Frans Mollekens, St.-Romboutscollege te Mechelen, aan de pastoor
betreffende zijn jurisdictie in de parochie van Meer, 9 juni 1944
2.1.5

Aantekeningen en diversen

227.

‘Instructie oft onderwysinge’, instructies voor het gebruik van de brandmerksleutel
van St.-Hubertus tegen razernij bij dieren, [18 de eeuw]

228.

‘Bewijs Der kerke Diensten in de kerke Van Meir By Malkaer Versameld Door P:J:J:
Bouwens Pastor 1804’, notaboekje van 8 bladzijden met opsomming van dagelijkse
en jaarlijkse vieringen met melding van beginuur, data voor de biechten en wijding
van brood etc.

229.

Notaboekje van 10 bladzijden door pastoor Bouwens met opsomming van te vieren
jaargetijden per maand en per dag 1622-1788 (-1836), namen op het ‘zielboek’ en de
fundaties ‘op den Armen van Meir’

230.

Nota betreffende verheffing van schulden van Fr. Mertens in guldens en franken,
geen datum
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231.

Bidprentje ‘H Maagd Rosalia’ met toestemming voor aflaten te Meer in 1819 en 1866,
2 exemplaren; bidprentjes overledenen 1876-1960, 12 stuks; bidprentje Stichting
Derde Orde, 1915 en Paters Redemptoristen, 1922

232.

Notaboekje met inlichtingen betreffende gesneuvelden en betreffende jaargetijden,
1914 -1919

233.

‘Dominica …’, soort dagboeken van de activiteiten van de pastoor genoteerd per
week en per dag : maart 1922 - februari 1924, februari 1924 - juli 1925, juni 1930 september 1932, september 1932 - november 1934, augustus 1964 - november
1967, 5 stuks

234.

‘Overzicht der voornaamste gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren 1940-45’, verhaal
van de oorlogsjaren in Meer, opgemaakt door L. Verbist, Meer, 15 juli 1946,
7 bladzijden in 2 exemplaren

235.

Ingevuld formulier parochiestatistieken Meer voor bisdom Mechelen met richtlijnen
voor het invullen, 1962, 3 stuks

236.

Rondschrijven van de pastoor en onderpastoor aan de ouders van vormelingen te
Meer, 1974

237.

Wekelijkse teksten voor ‘Kerk en Leven’ van de parochie O.-L.-Vrouw Bezoeking
Meer door de pastoor, augustus 1968 - december 1993, 2 pakken

238.

Nota’s door pastoor J. Van Deyck over enkele archiefstukken en gebeurtenissen
vanaf 1809 te Meer, [1970-1975], 6 omslagen

239.

Allerlei : blad met gedrukte en handgeschreven teksten van een brevier, geen datum;
tekst over het lijden van de Verlosser op Goede Vrijdag, geen naam of datum; tekst
van monseigneur C. Constantini ter gelegenheid van de Wereldmissiedag, 1941;
aanvraag voor ondersteuning van een school te Willebroek, 1952; informatie aan de
pastoor over een lessenreeks geloofsopvoeding voor de leiding van
boerenorganisaties, 1961; verslag van de bijeenkomst van de Franciscaanse
priesterfraterniteit in het Seminarie, 1965; verslag van zomeruitstap K.V.G. MeerDreef-Meerle, 1974; ‘Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische
bedehuizen’, Provincie Limburg, Kanton Tongeren, uitgave van K.I.K. Brussel,
1976; 8 omslagen

2.2

Koster-orgelist

240.

Brief van bisdom Mechelen aan pastoor Brouwers met toelating voor de nieuwe
koster Franciscus Bellens om het gewijde vaatwerk en bijhorigheden aan te raken en
te verzorgen, Mechelen, 4 april 1860

241.

Jaarlijkse en halfjaarlijkse afrekeningen met de pastoor van de inkomsten en uitgaven
van de koster, 1891-1906, 24 stuks

242.

Notaboekje met afrekeningen van de koster, 1945, 1957-1975

243.

Richtlijnen uit bisdom Antwerpen betreffende wedde van de koster, 1963-1967,
4 stuks

244.

Nota’s over de koster, ‘Koster Jos Bellens op pensioen’, 1946, 1975, 2 stuks
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2.3

Echtheidsverklaringen relikwieën
Echtheidsverklaringen van de relikwieën in de kerk van O.-L.-Vrouw Bezoeking te
Meer, 1806-1954, 29 stuks :

245.

Erkenning relikwieën van verschillende heiligen
Camerini, 10 oktober 1806

246.

Heilige Cornelius, paus en martelaar
Mechelen, 23 januari 1817

247.

Heilige Gregorius
Mechelen, 15 maart 1818

248.

Heilige Paulus, apostel
Mechelen, 15 maart 1818

249.

Heilige Anna en Heilige Apollonia
Mechelen, 17 april 1818

250.

Heilige Rochus
Mechelen, 17 april 1818

251.

Heilige Maria Magdalena
Mechelen, 17 juni 1818

252.

Het Heilig Kruis van O.-H. Jezus Christus
Mechelen, 20 oktober 1824

253.

Heilige Catharina, maagd en martelares
Mechelen, 20 oktober 1824

254.

Heilige Johannes de Doper
Mechelen, 20 oktober 1824

255.

Heilige Lucia, maagd en martelares
Mechelen, 20 oktober 1824

256.

Heilige Petronella, maagd
Mechelen, 20 oktober 1824

257.

Heilige Sebastiaan, martelaar
Mechelen, 20 oktober 1824

258.

Het Heilig Kruis van O.-H. Jezus Christus
Mechelen, 4 september 1833

259.

Heilige Rosalia, maagd
Mechelen, 4 september 1833
2 exemplaren

260.

Heilige Hermannus Joseph
Mechelen, 4 september 1833
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261.

Heilige Ambrosius
Mechelen, 6 september 1833

262.

Heilige Hubertus
Oegstgeest, 12 oktober 1836
Mechelen, 17 oktober 1838

263.

Heilige Donatus, martelaar
Mechelen, 18 september 1840

264.

Heilige Dymphna, maagd en martelares
Mechelen, 24 april 1844

265.

Heilige Barbara, maagd en martelares
Mechelen, 3 februari 1848

266.

Heilige Antonius van Padua
Mechelen, 17 december 1878

267.

Heilige Henricus
Westvleteren, 3 april 1880

268.

Heilige Johannes Berchmans
Mechelen, 17 oktober 1888

269.

B. Gerardus Mazella C.
Mechelen, 25 juli 1901

270.

Heilige Rosalia, maagd
Palermo, 14 april 1926

271.

Heilige Franciscus van Assisi
Brugge, 11 augustus 1938
Mechelen, 1 september 1938

272.

Het Heilig Kruis van O.-H. Jezus Christus
Mechelen, 30 oktober 1954

2.4

Parochiale lijsten en personalia
2.4.1

Dopen, overlijdens

273.

‘Nomina Baptizatorum in Parochia De Meir ab Anno 1797’, registratie dopen
17 september 1797 - 8 november 1798, schrift van 5 bladen

274.

‘Liber Baptisatorum ab anno 1798 in Meir’, registratie dopen 14 december 1798 29 maart 1800, schrift van 6 bladen

275.

‘Registrum Baptizatorum ab octava Maji Anno 1800’, registratie dopen 8 mei 1800 8 december 1802, schrift van 12 bladen

276.

Notaboek van dopen van parochianen van Meer te Meer en te Hoogstraten,
10 oktober 1956 - 25 september 1962
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277.

‘Liber Mortûorum Ab anno 1798 in Meir’, overlijdens 26 november 1798 26 december 1802, schrift van 5 bladen
2.4.2

Huwelijken en dispensaties

278.

Registratie van huwelijken te Meer, 20 november 1797 - 23 november 1802, schrift
van 4 bladen

279.

Dispensaties voor huwelijken te Meer, 5 november 1790 - 5 juni 1830, 22 stuks;
30 mei 1831 - 28 maart 1903, 43 stuks; 24 april 1940, 1 stuk; 2 omslagen

280.

Opsomming van penitenties opgelegd door bisdom Mechelen aan de gedispenseerde
personen, [ca. 1830 en 1850], 2 stuks

281.

Alfabetische lijsten van dispensaties voor huwelijken te Meer, 1790-1903, 1940,
9 bladen
2.4.3

Communicanten

282.

Notaboekjes met aanwezigheidslijsten van plechtige communicanten te Meer,
1923-1937, 1934-1942, 2 stuks

283.

Losse naamlijsten van plechtige en eerste communicanten te Meer, 1948, 1955,
1961, 5 bladen

284.

Naamlijsten van plechtige communicanten te Meer, 1932-1964, 1 deel
2.4.4

Personalia

285.

‘Registrum familiarum in associatione Sanctae Familiae inscriptarum, Archidioecesis
Mechliniensis, Parochia de Meir’, alfabetische naamlijst parochianen, 1895-1920,
1 deel

286.

‘Status Animarum in paroecia Meir’, lijsten van parochianen per wijk, 1910, 1 deel

287.

Aantekeningen betreffende geboorten en overlijdens parochianen, 1861-1928,
2 bladen

2.5

Verenigingen, broederschappen

288.

‘Memorie Boek’ van ‘Confreri Van de H. Caecilia Patrooners van de Sangers
opgerecht in’t Jaer MDCCXXI, Vernieuwt in’t Jaer MDCCLV.’ : ledenlijsten
(2 bladen ontbreken) van 1758-1802, 1826, 1841, nieuwe reglementen in 1852,
rekeningen, inkomsten en uitgaven van 1755-1795, 1827, 1847-1913, 1921-1944

289.

‘Confreri van het H.-Sacrament 1780’ : rekeningen van ‘Venerabel Meesters’ 17771940, rekeningen betreffende 1779-1827, voorschriften en regels van de gilde uit
1660, (los in het boek o.a. schuldbekentenis uit 1775 en een bewijsstuk aankoop
nieuwe vaan uit 1817), 1 deel
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290.

Bewijs van aansluiting tot de broederschap van de Heilige Rozenkrans voor de
parochie O.-L.-V. te Meer op aanvraag van pastoor Brouwers, Rome, 16 maart
1832, Mechelen, 25 juni 1832, 1 blad

291.

Register van twee verenigingen : 1° ‘Aertsbroederschap van O.L.V. van den
H. Roozenkrans opgerecht in de parochiale kerk van Meir 1832.’, ledenlijsten tot
1920, 2° ‘Geestelyk verbond om uyt te roeyen het vloeken en zweeren als ook den
vuylen klap …’, 1836, ledenlijsten tot 1920, 1 deel
Apart bewaard in een grotere doos

292.

Register van twee verenigingen : 1° ‘Sint-Peeters Genootschap, opgeregt in het
Aertsbisdom van Mechelen, den 4 april 1861, Register van het Genootschap,
Parochiale kerk van Meir’, 1861-1862, 2° ‘Naamlijst der ingeschrevenen in het
Apostelschap des Gebeds als mede in het Aartsbroederschap van het heilig hart van
Jesus’, 1869-1901, 1 deel

293.

Diploma van aansluiting bij de vereniging het Apostolaat van het Gebed voor de
parochie O.-L.-V. Bezoeking te Meer, Mechelen, 1 oktober 1869, 1 blad

294.

‘Register van het broederschap der gedurige Aenbidding in de kerk van Meir, 1863’,
statuten en toegestane aflaten, naamlijsten met regeling voor de gebedswake,
1863-1919, 1 deel

295.

Goedkeuring van bisdom Mechelen aan de kerk van Meer voor het oprichten van de
broederschap van de Heilige Franciscus Xaverius, om aan te sluiten in de
aartsbroederschap te Brussel, Mechelen, 19 april 1875, 1 blad

296.

‘Genootschap van den H. Vincentius à Paulo’, ledenlijsten en verslagen van de
zittingen, 1882-1888, 1898-1906, 1911-1919, 3 delen

297.

Register met ledenlijsten van verschillende verenigingen : ‘Genootschap van
O.L.Vrouw, Vereniging voor den wekelijkschen Kruisweg’, 1892, ‘Bond Pius X
Genootschap der veelvuldige H. Communie’, 1914, ‘Genootschap van den
H. Franciscus Salesius’, 1902, ‘Voortplanting des geloofs’, 1900-1918 en 2 losse
bladen van ‘Heilige kindsheid’, 1910, 1 deel

298.

‘Album der Mariacongregatie, congregatie voor jonge dochters’, met ledenlijsten,
1931-1944, 1 deel

299.

Administratie van bestellingen, abonnementen (Kerk en Wereld) en briefwisseling met
de Bond van het Heilig Hart te Mechelen, 1959-1969, 1 omslag

300.

Notaboekje met ledenlijsten van de Bond Heilig Hart per straat te Meer, 1962-1968;
notaboekje met ledenlijsten van de Bond Heilig Hart per wijk te Meer, 1964; 2 stuks

2.6

Gedrukte aankondigingen
2.6.1

301.

Overlijden van Franciscus De Méan, aartsbisschop van Mechelen, 1831, 1 blad
2.6.2

302.

Aanplakbrieven

Losse vastenbrieven

‘Schikkingen voor den vasten van 1926’, Mechelen, 4 februari 1926, 4 bladen

28

2.6.3
303.

‘Pastoralia’, publicatie van losse bladen van aartsbisdom Mechelen met allerlei
aankondigingen, o.a. benoeming kardinaal Suenens, afscheiding bisdom Antwerpen
van aartsbisdom Mechelen, benoemingen, overlijdens, etc., december 1961 - mei
1962, 60 bladen in een omslag
2.6.4

304.

Aankondigingen kerkelijke overheid

Aankondigingen staatsoverheid

Omzendbrief van de Prefect van het Departement van de Twee Neten aan de
burgemeesters om de pastoors te overtuigen een gebed te zingen voor keizer
Napoleon in de mis op zondag, Antwerpen, 26 oktober 1809
Zie ook 2.1.5 Aantekeningen en diversen/Nota’s door pastoor J. Van Deyck over …, blz. 20

305.

Omzendbrief van het Departement van de Twee Neten aan de pastoors met
richtlijnen betreffende uittreksels parochieregisters, Mechelen, 20 december 1814

2.7

Literatuur
2.7.1

Losse en gebonden verzamelingen herderlijke brieven

‘Collectio Epistolarum Pastoralium, decretorum aliorumque documentorum, diocesis
Mechliniensis, 24 banden, uitgegeven in aartsbisdom Mechelen, 1801-1961 :
306.

I

651 p.

1845

307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.

II
1831-1843
497 p.
III
1844-1854
478 p.
IV
1855-1862
518 p.
V
1863-1867
410 p.
VI
1868-1871
627 p.
VII
1871-1875
530 p.
VIII
1875-1881
686 p.
IX
1881-1884
289 p.
X
1884-1889
836 p.
XI
1889-1894
798 p.
XII*
ontbreekt
XIII
1898-1902
kardinaal Goosens
791 p.
XIV
1903-1906
kardinaal Goosens
566 p.
XV*
1906-1910
kardinaal Mercier
699 p.
XVI*
1910-1914
kardinaal Mercier
755 p.
XVII*
1914-1919
kardinaal Mercier
1.023 p.
XVIII
1919-1924
kardinaal Mercier
963 p.
XIX
1924-1926
kardinaal Mercier
444 p.
XX – XXIV* ontbreken
XXV
1949-1952
kardinaal Van Roey 582 p.
XXVI
1953-1957
kardinaal Van Roey 726 p.
XXVII 1957-1961
kardinaal Van Roey 710 p.

1868
1871
1875
1881
1884
1889
1894

317.
318.
319, 320.
321, 322.
323, 324.
325.
326.
327.
328.
329.

1801-1830

kardinaal Frankenberg en De Méan
kardinaal Sterckx
kardinaal Sterckx
kardinaal Sterckx
kardinaal Sterckx
kardinaal Sterckx
kardinaal Déchamps
kardinaal Déchamps
kardinaal Déchamps
kardinaal Goosens
kardinaal Goosens

1903
1906
1910
1914
1922
1924
1926
1952
1957
1961

*Delen XV, XVI en XVII zijn in twee exemplaren, delen XII, XX – XXIV ontbreken
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330.

‘In den dienst van de kerk, Leerstellige en herderlijke geschriften en toespraken’,
kardinaal Van Roey, delen I-IV, Turnhout, 1939-1940, 4 banden

331.

Enkele losse herderlijke brieven uit bisdom Mechelen, 1939, 1940, 1941; 4 stuks
2.7.2

332.

333, 335.
334, 336

Religieuze uitgaven

‘Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis Concordantiae, ad recognitionem Jussu Sixti
V. Pont Max. …’ van A tot Z, ca. 665 p., Antwerpen, 1733
‘Synodicon Belgicum, sive Acta Omnium Ecclesiarum Belgii, a celebrato Concilio
Tridentino usque ad Concordatum anni 1801, Nova et absoluta Collectio Synodorum,
tam Provincialium quam Diocesanarum, Archiepiscopatus Mechliniensis :
I 659 p., Mechelen, 1828, 2 exemplaren
II 555 p., Mechelen, 1829, 2 exemplaren

337.

‘Pastorale Rituali Romano accomodatum, Canones et Ritus Ecclesiasticos, qui
pertinent ad Sacramentorum …’, 285 p., Mechelen, 1838

338.

‘Dictionnaire des Prédicateurs ou Choix des meilleurs Sermons prononcés par les
Orateurs …’, deel V, 620 p., Parijs/Doornik, 1841

339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.

Gebedenboeken, 1844-1925, 9 banden :
Gebeden en litaniën, titelblad ontbreekt, 380 p., (Mechelen), 1844
‘De Vurige Aenbidder van het Allerheiligste Sakrament’, 406 p., (Mechelen)
Mechelen, 1863
‘Hemels Palmhofje’, 336 p., (Mechelen) Mechelen, 1877
‘Denk er wel op’, 305 p., (Mechelen) Turnhout, 1881
‘De Vurige Vereerder van den H.Antonius van Padua’, 256 p., (Maastricht) Breda,
1887
‘Kerkboek met uitleg’, 560 p., (Mechelen) Doornik, 1893
‘De Heilige Rosalia’, 312 p., (Gent) Aalst, 1910
‘Mijn Genadenschat of dicht bij Jesus’ Heilig Harte’, 508 p., (Mechelen) Turnhout,
1923
‘Licht des Geloofs’, 414 p., (Mechelen) Turnhout, 1925
‘De Leesbibliotheek voor Christelijke Huisgezinnen. Jaargang 1873’, 650 p., ‘Het
Dompertje van den ouden Valentijn. Jaargang 1873’, 174 p., ’s HertogenboschAmsterdam, 1873, 1 band

349, 350.

‘Caeremoniale, ad usum alumnorum Seminarii Archiepiscopalis Mechliniensis’, ‘Pars
Prior : De Ministris’, 483 p., Mechelen, 1945; ‘Pars Altera : De Celebrante’, 545 p.,
Mechelen, 1946; 2 banden

351.

‘De godsdienstigheid der intellectuelen’, P. Dr. N. De Volder, 208 p., Brugge, 1947

352-362.

‘Homiletisches Handbuch’, Anton Koch, delen I-IV, VI-VIII, XI-XIV, Freiburg, 19501960, 11 banden

363-375.

Publicaties van ‘Katholiek Archief’ : ‘Constituties en decreten van het Tweede
Vaticaans Oecumenisch Concilie’, delen II, III, V-IX, XI, XIII, XVI; ‘Ecclesiae
Sanctae’; ‘Octogesima adveniens’, apostolische brief van paus Paulus VI;
Amersfoort/Brussel, 1963-1966, 1971, 12 banden
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376-380.

Jaarboek bisdom Gent, 1964; Jaarboek aartsbisdom Mechelen-Brussel, 1965,
1967, 1969, 1979; 5 banden
2.7.3

Zangboeken en missalen

381.

‘Manuale Cantorum, sive Antiphonale Romanum …’, 458 + 137 p., Luik, 1823

382.

‘Processionale Ritibus Romanae Ecclesiae accomodatum, Responsoria, Hymnos,
Antiphonas …’, 256 + 128 p., Mechelen, 1851

383.
384.
385.
386.
387.

388, 389.
390.
391.

‘Missae Defunctorum, juxta usum Ecclesiae Romanae, cum Ordine et Canone
extensae.’, 1823-1887, 4 banden :
44 p., Antwerpen, 1823, apart bewaard
43 p., Antwerpen, 1837, apart bewaard
59 p., Mechelen, 1883, beschadigd, apart bewaard
52 p., Mechelen, 1887, beschadigd
‘Missae pro Defunctis ad Commodiorem Ecclesiarum sum ex Missali Romano
Desumptae’ :
52 p., Regensburg, 1898, apart bewaard
‘Missae Defunctorum ex Missali Romano Desumptae accedit Ritus Absolutionis pro
Defunctis’, 1920-1947, 4 banden :
53 p., Mechelen, 1920, 2 exemplaren, beschadigd
66 p., Mechelen, 1934
60 p., Regensburg, 1947
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PAROCHIALE WERKEN, PAROCHIALE ACTIVITEITEN
3.1

Parochieraad

392.

Losse verslagen, ledenlijst parochieraad, stukken betreffende ontslag bestuurslid en
vergoedingen gebruik parochiezaal etc., 1970-1976, 1 omslag

393.

Richtlijnen van het gemeentebestuur van Meer aan de parochieraad :
brandbeveiligingsvoorschriften, belasting op openbare danspartijen, sluitingsuur
drankgelegenheden, 1972-1973, 4 stuks

394.

Uittreksels bankrekening parochieraad van Meer, september 1974 - oktober 1975,
1 omslag

395.

Losse nummers van parochiale tijdschriften : ‘Parochiaal Kontakt’, nrs 2, 3 en 4 van
1971, nr. 1 van 1975; ‘Nieuwsblad’ van gemeente Meer, nrs 2, 3 en 4 van 1971;
‘Persklaar’, uitgave van ‘Kerk en Leven’ met richtlijnen voor het maken van de
parochiebijdrage voor hun blad, 1979; 3 omslagen

3.2

Parochiale activiteiten

396.

Stukken betreffende de organisatie van feestelijkheden voor de opening van de
parochiezaal van Meer, 30 maart 1973, 1 omslag

397.
398.
399.
400.
401.

Stukken betreffende activiteiten georganiseerd in Meer ten voordele van de
Parochiale Werken, parochieraad en parochiezaal, 1971-1977 :
‘Een tegen allen’, ‘De nacht van Meer’, 1972-1973, 1 omslag
‘Zesdaagse op rollen’, april 1972, januari 1974, 1 omslag
‘Autozoektochten’, november 1974, juli 1975, 1 omslag
‘Lentefeesten’, 1975, 1976, 1 omslag
‘Vlooienmarkt’, 1971, 1975, 1977, 3 omslagen

3.3

Parochiezaal

402.

Bewijsstukken van leveringen (stoelen, lampen, verf etc.) voor de parochiezaal van
Meer, 1919, 5 stuks

403.

Plannen ‘Omvormen van parochielokalen, gemeente Meer’, 1970, 3 plannen,
4 stuks

404.

Plannen ‘Verbouwen parochiezaal’ te Meer, 1971, 2 plannen, 9 stuks

405.

Kopie uittreksel kadastraal plan Meer, datum niet leesbaar

406.

Stukken betreffende herstellingswerken van de parochiezaal van Meer, 1971-1972,
14 stuks

407.

Stukken betreffende verwarmingsinstallatie op gas voor de parochiezaal, 1972-1973,
1977, 7 stuks

408.

Voorbeeld van een lastenboek voor het aanleggen van een elektriciteitsinstallatie,
1972
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409.

Plan voor de elektrische installatie van de parochiezaal van Meer, 7 november 1972
Plan apart bewaard in een koker

410.

Plan en beschrijving van de verlichtingsinstallatie in de parochiezaal van Meer,
keuringsverslag Vinçotte, documentatie leveranciers, 1972-1973, 1 omslag

411.

Bieding meubelen voor de parochiezaal met documentatie, 1972, 1 omslag

3.4

‘Mussenakker’

412.

Afschriften van eigendomsoverdrachten van de gronden ‘Mussenakker’ (C308,
1 ha 6 are 55 ca), waarop de parochiezaal, de school en het klooster van het H. Graf
zijn gebouwd, 1740, 1755, 1834, 1854, 4 stuks

413.

‘Herziening der kadastrale schattingen’ aan de ‘Vereniging der parochiale werken der
Dekenij Hoogstraten’, kadastraal inkomen van het klooster, 1932

414.

Afschrift van een notariële akte van een aankoop bouwgrond (C529, 10 are 98 ca)
door de Vereniging van Parochiale Werken Dekenij Hoogstraten van Alfons
Rommens, 21 november 1955

3.5

De school
3.5.1

Bestuur en organisatie

415.

Geregistreerd aannemingscontract tussen de gemeente Meer en ‘Het Schoolcomiteit
van Meir’ voor ‘twee bewaarscholen’ voor periode 1 september 1937 - 1 september
1943, met verlenging tot 1 september 1949, 29 april 1938

416.

Geregistreerd ‘Huurcontract der Meisjesschoollokalen’ tussen de gemeente Meer en
‘Vereeniging der Parochiale Werken der Dekenij Hoogstraten’ voor negen jaar,
29 april 1938

417.

Lijst leden ‘School en Gezin Parochiaal Comite’, aanstelling schoolarts voor de
‘Aangenomen Bewaarschool’ van Meer, uitnodiging tentoonstelling school, [19521956], 3 stuks

418.

Richtlijnen overheid betreffende katholiek lager onderwijs, 1936-1937, 2 stuks;
omzendbrieven overheid aan de technische en landbouwscholen, 1942, 3 stuks;
publicaties betreffende de schoolstrijd, 1954-1956, 2 stuks
3.5.2

Schoolgebouwen

419.

Lastvoorwaarden voor het bouwen van een schoollokaal bij het klooster te Meer,
[1907-1908], 3 bladen

420.

Bewijsstukken van betalingen aan aannemers en leveranciers voor het bouwen van
twee klaslokalen aan de parochiale scholen te Meer, 1935-1939, 20 stuks
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421.

‘Kohier der lasten en voorwaarden voor het bouwen van klaslokalen aan de
meisjesschool te Meer’ met plan, opgemaakt door architect René Wouters voor het
‘Schoolcomiteit’ voor het bouwen van vier klaslokalen, september 1948 :
lastenboeken, 5 exemplaren, plannen, 4 exemplaren

422.

Toelating aan de Parochiale Werken Dekenij Hoogstraten door het gemeentebestuur
van Meer tot het bouwen van vier bewaarschoolklassen op perceel C308s, 5 januari
1956 met plan door architect Jan Peeters, augustus 1955;
‘Lasten en voorwaarden voor het bouwen van 4 bewaarklassen en aanhorigheden te
Meer voor rekening van vzwd Parochiale Werken Dekenij Hoogstraten’ met plan door
architect Jan Peeters, augustus 1955;
‘Standregelen’ van ‘Vereniging der Parochiale Werken Dekenij Hoogstraten, 1954;
uittreksel kadastraal plan Meer, 1954;
rekeningen aannemers en leveranciers, 1955-1957; 3 omslagen

423.

Toelating bisdom Antwerpen tot het bouwen van twee nieuwe klassen in de lagere
meisjesschool; briefwisseling hierover, 1966; 3 stuks

424.

Lastenboek en voorwaarden voor de timmerwerken voor het bouwen van twee
klaslokalen aan de Lagere Meisjesschool te Meer door ‘Dekenale Maatschappij der
Parochialewerken te Hoogstraten’, 1966, 2 exemplaren;
idem voor de metselwerken, 1966, 2 exemplaren

425.

Bieding voor het installeren van centrale verwarming in de Lagere Meisjesschool te
Meer met plan, briefwisseling, 1967, 1 omslag

3.6

Financieel beheer Parochiale Werken

158, 159.

Bankafschriften van de Parochiale Werken (en de kerkfabriek) bij verschillende
bankinstellingen :
Zie 1.4.2 Financieel beheer kerkfabriek/Bewijsstukken bij rekeningen, blz. 13

4

ARMBESTUUR, COO
79.

Brief van bisdom Mechelen aan pastoor Meeusen betreffende jaargetijde van wijlen
pastoor Brouwers, 20 april 1861; verslag van de zitting van het Armbestuur met
toestemming om jaarlijks 4 fr te betalen aan de kerk voor dit jaargetijde, 27 april
1861; 2 stuks
Zie ook 1.2.6.3 Stichtingen en fundaties/Aantekeningen en briefwisseling, blz. 7

80.

Stukken betreffende schenking van 514 fr belast met 2 gezongen jaargetijden
volgens notariële akte van 23 september 1871 door Joanna Catharina Stoffels,
weduwe Petrus Faes aan het Armbestuur van Meer, 1880, 1883, 3 stuks
Zie ook 1.2.6.3 Stichtingen en fundaties/Aantekeningen en briefwisseling, blz. 7

426.

Verslag van de zitting van het Armbestuur van Meer aangaande plannen voor het
bouwen van een huis met stal, schuur en afdak te Ipenrooi door het Armbestuur met
voorwaarden in tweevoud, begroting van de werken en plan van het huis, Meer,
26 augustus 1906; goedkeuring door de bestendige deputatie te Antwerpen,
14 september 1906; 6 stuks
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427.

Stukken betreffende het bouwen van een turfhuis met stal door het Armbestuur van
Meer, goedkeuring door het Armbestuur op 23 februari 1908, 4 bladen en een
ontwerp, beschadigd

428.

Lijst van families die ondersteund zijn door het Armbestuur en het Vincentius
Genootschap, Meer, 1 januari 1916

429.

Huurovereenkomst tussen het Weldadigheidsbureel van Meer en een inwoner van
Meer voor twee huizen op de Donck, Meer, 7 februari 1921

430.

‘Proces-Verbaal van onderwerping aan het boschbeheer’ aangaande 2 stukken bos
van het Armbestuur van Meer, 1923 en 1924, 2 stuks

431.

Uittreksel uit het register van de beslissingen van de COO van Meer : wegens
verkoop van onroerende goederen aan de Belgische staat voor aanleg autoweg E10
Antwerpen-Breda, worden de pachtprijzen aangepast aan de resterende
oppervlakten voor percelen E107a, A13 en A14, zitting te Meer, 7 november 1969;
overeenkomsten met de pachters voor herziene prijzen voor bovenvermelde
percelen, Meer, 4 november 1969; 3 stuks

432.

Uittreksels uit het register van de beslissingen van de COO van Meer : opzeg van de
pachter van het perceel weiland F548, pachtprijs wordt vastgesteld voor een nieuwe
pacht, zitting te Meer, 4 juni 1970; toewijzing van het perceel F548 aan een nieuwe
pachter, zitting te Meer, 4 juni 1970; 2 stuks

STUKKEN ZONDER MERKBAAR VERBAND MET DE ARCHIEFVORMER
433.

Brief van ‘Caz.Jos. Lemmens’ aan Jan Meeusen met uitnodiging tot ‘leenverheffing’
te Brecht betreffende een ‘Erve geleghen achter St Lenaerts capelle’, september
1793

434.

Uittreksel uit de doopregisters van Prinsenhage van de doop op 15 juni 1773 van
Bartolomeus Poppelaers, 4 april 1774

435.

Verklaring van weduwe J.C. De Mol dat zij huishuur schuldig is aan Jan Boudewens,
winkelier te Meer, [1830]

436.

Plan van een huis met stallingen (mogelijk van het Armbestuur), geen naam of
datum, licht beschadigd
Apart bewaard in een koker

437.

‘Welkom in Meer’, verhandeling van vijf leerlingen over Meer, met enkele oude
postkaarten, 1980-1981, 27 bladen
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