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INLEIDING
Via de collega's van het stadsarchief Mechelen, met name hoofdarchivaris Willy Van de Vyver en
archivaris Dieter Viaene, werd op 16 maart 2013 een doos met 29 plannen aan het gemeentearchief
Beveren geschonken. De plannen waren eigendom van Mw. Catherine Vermeulen die ze aantrof op
de zolder van haar ouderlijk huis aan de Antwerpsesteenweg te Mechelen. Aangezien ze er zelf niets
meer kon mee doen, maar er de historische waarde van inzag, bracht ze de kaarten naar het
stadsarchief van Mechelen dat ze vervolgens overmaakte aan het gemeentearchief van Beveren.
Het gaat immers om 23 kadastrale plannen uit de negentiende eeuw van de gemeente BeverenWaas -waaronder een Poppkaart-, een kadastraal plan van Melsele en een van Zwijndrecht uit de
negentiende eeuw en een kaart van de Watering van Kallo. De collectie wordt gecompleteerd met
vier ontwerpen uit 1899 voor het plaatsen van een nieuwe lambrisering in de Sint-Martinuskerk van
Beveren. De kaarten en plannen werden vanuit Beveren meegebracht door de grootouders van
Catherine Vermeulen, met name Désiré Vermeulen en zijn echtgenote J. De Maesschalck,
respectievelijk afkomstig uit Beveren en Belsele. Désiré Vermeulen is vermoedelijk omstreeks de
jaren 1930 aangesteld als stadsingenieur van Mechelen en is dan naar Sint-Kathelijne-Waver
verhuisd.
Désiré Vermeulen was een zoon van brouwer Vermeulen van de brouwerij Sint-Jan aan de Grote
Markt 37 te Beveren.
De hoofdmoot van de schenking bestaat uit 23 negentiende-eeuwse kadastrale plannen van
Beveren. Bij het inventariseren bleek dat 21 kaarten zijn toe te schrijven aan P. Gérard en bijgevolg te
dateren zijn voor de kadastrale kaarten die P.C. Popp in de jaren zestig van de negentiende eeuw
heeft gemaakt en uitgegeven. Deze Gérards hebben wellicht gediend als basis voor het werk van
Popp.
Na onderzoek blijkt het te gaan om twee verschillende drukken van dezelfde reeks kadastrale
kaarten. De kaarten zijn in beide reeksen aangetast door verzuring, hebben geleden onder de
gevolgen van waterschade (lichte schimmelvorming) en vervuilend stof en vertonen scheuren.
De kaarten werden tijdens het inventariseren in de mate van het mogelijke gevlakt en ontstoft. De
scheuren werden gerepareerd met paper repair tape. Ten slotte werden de kaarten zuurvrij verpakt.
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INVENTARIS
1-13

Kadastrale kaarten van Beveren, uitgegeven door inspecteur P. Gerard en gegraveerd
door E.S. Desmares op schaal 1/2500, in twee exemplaren, z.d. [1840]
Frans
21 stukken (1 pak)
1. Sectie A, Eerste Blad

1 stuk

2. Sectie A, Tweede Blad

2 stukken

3. Sectie B, Eerste Blad

2 stukken

Schimmelvlekken

4. Sectie B, Tweede Blad

2 stukken

Schimmelaantasting

5. Sectie C, Eerste Blad

2 stukken

6. Sectie C, Tweede Blad

2 stukken

Schimmelvlek, verzuring

7. Sectie C, Derde Blad,

2 stukken

Tweede kaart vertoont drie schimmelzones

8. Sectie C, Vierde Blad

2 stukken

9. Sectie D, Eerste Blad

1 stuk

Schimmelaantasting en verzuring

10. Sectie D, Tweede Blad

2 stukken

Tweede kaart vertoont drie schimmelzones

14.

11. Sectie D, Derde Blad

1 stuk

12. Sectie D, Vierde Blad

1 stuk

13. Sectie D, Vijfde Blad

2 stukken

Parcellair plan van Beveren-Waas met mutaties door P.C. Popp en uitgegeven door B.
Valckenaere en cie te Brugge op schaal 1/2500, z.d. [1860]
1 stuk
Op linnen gekleefd

15.

Plan van de watering van Kallo uitgegeven door l'Etablissement Géographique de Bruxelles
fondé par Ph. Vander Maelen, met aanduiding van de oude forten Sint-Jan, Bedmar,
Spinola, Verboom, De Perel, de sluizen St-Paul en St-Pieter, de forten St-Marie,
Verrebroek en de Parmavaart en het kanaal van Stekene naar Hulst, z.d.
1 stuk
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16.

Kadastrale kaart van Melsele, z.d.

1 stuk

Oorspronkelijk in drie stukken, met paper repair opnieuw aan elkaar gezet

17.

Kadastrale kaart van Zwijndrecht, z.d.

1 stuk

Oorspronkelijk in twee stukken gescheurd, opnieuw aan elkaar gezet; sterk verzuurd

18-21

Ontwerpen voor het plaatsen van houten lambriseringen in de Sint-Martinuskerk te
Beveren door bouwmeester M. Delbruyère, 1899
4 stukken
18. Ontwerp voor de lambrisering tussen de biechtstoelen, 1899

1 stuk

19. Ontwerp voor de lambrisering tussen de biechtstoelen tegen de tegenovergestelde
wand, 1899
1 stuk
20. Ontwerp van de lambrisering uitgetekend op het grondplan van de SintMartinuskerk, 1899
1 stuk
21. Ontwerp van de nieuwe lambrisering in frontaanzicht, opgehoogd met waterverf,
1899
1 stuk
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