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Archief van het Departement van de Twee Neten en van de provincie Antwerpen. Inventaris van blok A / H. Jacobs.

ARCHIEF VAN HET DEPARTEMENT VAN DE TWEE NETEN EN VAN DE 
PROVINCIE ANTWERPEN. INVENTARIS VAN BLOK A / H. JACOBS.

II. Hedendaagsche Archieven Fransch tijdvak (1794-1814).

II. HEDENDAAGSCHE ARCHIEVEN FRANSCH TIJDVAK (1794-1814).
(Eerste deel) [Bestuurlijke Inrichting en Financiën]

(EERSTE DEEL) [BESTUURLIJKE INRICHTING EN FINANCIËN]
BESTUURLIJKE INRICHTING

BESTUURLIJKE INRICHTING
GRONDGEBIED

GRONDGEBIED
DEPARTEMENT

DEPARTEMENT
1 /1 Besluit van de volksrepresentanten, waarbij de voorloopige verdeeling van 

het grondgebied van België in departementen en kantons wordt vastgesteld. 
Jaar IV, 19 vendemiaire.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

1 /1BIS Topographische inlichtingen over het markiezaat van Antwerpen en de 
provincie Mechelen, welke te zamen het grondgebied van het departement 
der Beide-Nethen uitmaken.

1 /2 De municipaliteit van Bornhem beweert deel te maken van het departement 
der Schelde. Jaar IV, 6 nivose.
1795-1796

1 /3 De gemeenten Bornhem en Sint-Amands worden bepaald bij dit laatste 
departement ingelijfd. Jaar IV.
1795-1796

1 /4 Briefwisseling met het bestuur van het departement der Beide-Nethen, over 
de inlijving der gemeente Sint-Amands. Jaar IV, 19 nivose - 4 pluviose.
1795-1796

1 /6 Inlichtingen rakende de bestuurlijke verdeeling van het departement. Jaar IV, 
16 prairial.
1795-1796

1 /7 Memorie van het departementsbestuur over de verdeeling der negen 
vereenigde departementen van België en de inwendige verdeeling van dat 
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der Beide-Nethen. Jaar IV.
1795-1796

1 /8 Brief van Bouteville, commissaris van het staatsbestuur in de vereenigde 
departementen, betrekkelijk de nieuwe verdeeling van het departement. Jaar 
V, 19 vendemiaire.
1796-1797

1 /9 Inlichtingen over de grensscheiding tusschen het markiezaat van het H.R. 
Rijk en de gemeente Bergen-op-Zoom. Jaar V, 18 brumaire.
1796-1797

1 /10 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken over de verdeling van de 
Verenigde departementen. Jaar V, 3 prairial.
1796-1797

1 /11 Brief van den prefekt d'Herbouville aan den maire der gemeente Esschen, 
over de grensscheiding van het departement met Holland, op het 
grondgebied van Esschen. Jaar X, 17 thermidor.
1801-1802

1 /12 Briefwisseling met het ministerie van binnenlandsche zaken, over de inlijving 
bij het arrondissement Mechelen van verschillige gemeenten, welke tot het 
departement der Dijle behooren. Jaar XII.
1803-1804

1 /12BIS Verklaring van de "maire" van Mechelen betreffende : 1° de gebieden die 
deel uitgemaakt hebben van het land van Mechelen voor de aanhechting; 2° 
de provinciale lasten en hun verdeling; 3° de openbare schuld. Jaar XIII.
1804-1805

1 /13 Rechtmaking der scheidingslijn tusschen het departement en Holland. Jaar 
XIII.
1804-1805

1 /14 Keizerlijk besluit, waarbij de grens bepaald wordt van het departement der 
Beide-Nethen en van het departement der Dijle, tusschen de gemeenten 
Hombeeck en Sempst. 1809, 15 october.
1809-1809

1 /15 Inlijving van het eiland Walcheren bij het departement der Beide-Nethen. 
1810, 26 april.
1810-1810

1 /17 Notice voorgelegd aan de bijzondere commissie, ingesteld bij decreet van 15 
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Mei 1810, waarbij de vereeniging van Noord-Brabant bij het keizerrijk werd 
afgekondigd.1810.
1810-1810

1 /16 Vereeniging van Holland met het keizerrijk en inlijving van het 
arrondissement Breda bij het departement der Beide-Nethen. 
Onderrichtingen desaangaande gegeven door den prefekt aan baron 
Pasquier, staatsraad.1810, 1 augustus.
1810-1810

1 /18 Bescheiden rakende de uitbreiding van het grondgebied van het departement 
door de inlijving der arrondissementen Breda, Bergen-op-Zoom en 
Middelburg. 1810.
1810-1810

1 /19 Briefwisseling over de grensscheiding tusschen het departement en dat van 
de Monding van den Rijn. 1812.
1812-1812

KANTONS

KANTONS
Omschrijving - Verdeeling

Omschrijving - Verdeeling
Verdeeling van het departement in kantons. Jaar IV, 19 vendemiaire.
1795-1796

1 /20 Besluit van Bouteville, waarbij de gemeente Weert bij het kanton Puers 
wordt gevoegd. Jaar IV, 25 prairial. 43831.
1795-1796

1 /21 Verzoekschrift van de plaatselijke overheden der gemeenten Vorst, Veerle, 
Eynthout en Eynthoutham, opdat deze gemeenten bij het kanton Moll zouden 
gevoegd worden. Jaar IV, 24 messidor.
1795-1796

1 /22 Brief van Bruslé, commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
middenbestuur der Beide-Nethen, dit laatste uitnoodigende, om, ten 
opzichte der afgeschafte kantons, het besluit van Bouteville, betreffende de 
nieuwe verdeeling der kantonsomschrijvingen, voorloopig op te schorsen. 
Jaar IV, 12 fructidor.
1795-1796

1 /23 Het municipaal bestuur van het kanton Calmpthout stelt wijzigingen voor aan 
de omschrijving van dit kanton. Jaar V, 4 brumaire.
1796-1797



16 Provincie Antwerpen. Reeks A

1 /24 Inlichtingen over de verdeeling van het kanton Berlaer. De municipale 
overheid vraagt de omschrijving der gemeenten van dit kanton te zien 
wijzigen. Jaar V, 17 brumaire.
1796-1797

1 /25 Verzoekschrift van inwoners der gemeente Heyndonck, aan het bestuur van 
het departement gericht, de inlijving vragende hunner gemeente bij het 
kanton Willebroeck. Jaar V, 4 germinal.
1796-1797

1 /26 Het municipaal bestuur van Bornhem vraagt dat de hoofdplaats van het 
kanton Bornhem naar Puers worde overgebracht, overeenkomstig het 
besluit van het comiteit van het algemeen welzijn der nationale conventie. 
Jaar VII, 24 vendemiaire.
1798-1799

1 /26BIS Duffel opnieuw hoofdplaats van het kanton met zetel van de municipale 
administratie te Sinte-Kathelijne-Waver. Jaar VII.
1798-1799

1 /27 Wijzigingen aan de omschrijving der kantons van het arrondissement Breda. 
1812.
1812-1812

GEMEENTEN

GEMEENTEN
Verdeeling - Vereeniging - Inrichting

Verdeeling - Vereeniging - Inrichting
1 /28 De stedelijke overheid van Mechelen vraagt aan het algemeen bestuur van 

het arrondissement Brabant, dat de gemeenten Muijsen, Hever, Leest, 
Heffen en Hombeeck zooals voorheen onder het gebied der stad Mechelen 
zouden blijven. Jaar IV, 11 vendemiaire.
1795-1796

1 /28BIS Besluit van het middenbestuur des departements, waarbij de stad 
Antwerpen [/] in vijf en het kanton Mechelen in twee wijken verdeeld worden. 
Jaar IV, 19 nivose - 19 pluviose.
1795-1796

1 /29 De municipale overheid van het kanton Wuestwezel vraagt, dat het gehucht 
Nieuwmoer, in het besluit van Bouteville als onafhankelijke gemeente 
aangeduid, bij de gemeente Calmpthout worde gevoegd. - Het 
middenbestuur bewilligt deze vraag. Jaar V.
1796-1797
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1 /30 Verdeeling in gewesten van het grondgebied der gemeenten Beersel, 
Bonheyden, Duffel, Sinte-Kathelijne-Waver, Putte, Rijmenam en Schrieck. 
Jaar V.
1796-1797

1 /31 Verdeeling der gemeente Oorderen in vier gewesten. Jaar VI.
1797-1798

1 /32 Ontwerp voor de voorloopige vereeniging van Niel en Schelle. Jaar IX.
1800-1801

1 /33 Besluit van den prefekt van het departement, waarbij de vraag verworpen 
wordt der gehuchten Lachenen, Meylen en Hagenbroeck, onder Lier, 
strekkende om als afzonderlijke gemeenten ingericht te worden. Jaar X, 5 
vendemiaire.
1801-1802

1 /34 Vertoog van den prefekt aan den minister van binnenlandsche zaken, over de 
noodzakelijkheid de gemeente Lillo ofwel in twee te verdeelen, ofwel er twee 
bijgevoegde maires te benoemen waarvan een te Lillo (fort) zou wonen. Jaar 
XII, 8 floreal.
1803-1804

1 /35 Ontwerp voor de inlijving van het dorp Austruweel bij de stad Antwerpen. 
Jaar XII.
1803-1804

1 /36 Ontwerp voor de afscheiding van vijf gehuchten der stad Turnhout en hunne 
inrichting tot afzonderlijke gemeente. Jaar XII.
1803-1804

1 /37 Uitbreiding van het grondgebied der gemeente Borsbeeck. 1806.
1806-1806

1 /38 Keizerlijk besluit, waarbij de gemeente Eynthoutham afgeschaft en bij 
Eynthout gevoegd wordt. 1808, 25 februari.
1808-1808

1 /39 Inlijving van een gedeelte der gemeente Dongen, bij Oosterhout. 1810, 25 
mei.
1810-1810

1 /40 Verzoekschrift van inwoners van Oosterhout, die de inrichting vragen van het 
gehucht den Hout tot afzonderlijke gemeente. 1810, 26 december.
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1810-1810

1 /41 Briefwisseling van den prefekt van het departement met den heer Moll, te 
Parijs, over het ontwerp op het Vlaamsch hoofd eene nieuwe stad te bouwen, 
die Louiseville zou genoemd worden. 1812.
1812-1812

1 /42 Verzoekschrift van inwoners van Hogerheiden, die de vereeniging hunner 
gemeente met die van Woensdrecht vragen. 1813, 25 october.
1813-1813

Grensscheiding - Afbakening

Grensscheiding - Afbakening
1 /43 Bescheiden betreffende de grensbepaling tusschen de volgende gemeenten : 

Bevel, Itegem en Heyst-op-den-Berg; Bouwel en Grobbendonck; Broechem 
en Emblehem; Casterlé, Thielen en Lichtaert; Lier en Emblehem; 
Norderwijck en Morckhoven; Puers, Ruysbroeck, Willebroeck en Thisselt; 
Ranst en Vremde; Ranst en Wommelghem; Schooten en Sint-Job in 't Goor; 
's Gravenwezel en Wijneghem; Vremde en Bouchout. Jaar VII-1809.
1798-1809

1 /43 Verslaggevingen en memoriën betreffende de betwisting tusschen 
verschillige gemeenten over hunne grensscheiding. 1806.
1806-1806

1 /44 Betwisting tusschen de gemeenten Schelle en Aertselaer over de 
scheidingslijn van hun grondgebied. Jaar VII-IX.
1798-1801

1 /45 Algemeen verslag van den prefekt over de grensscheiding der gemeenten 
van het departement. Opgaaf der gemeenten, welke door hunne 
topographische ligging, hun gering belang of ten gevolge der moeielijkheid 
om er eenen maire en adjunct te vinden, best bij elkander konden gevoegd 
worden. Jaar IX.
1800-1801

1 /46 Bescheiden betreffende de werkzaamheden der landmeters, die met de 
afbakening van het grondgebied der gemeenten werden gelast. 
Onderrichtingen tot leiding der werkzaamheden. Aanduiding der landmeters. 
Reklamen en betwistingen. Verslaggevingen. Jaar XI-1812.
1802-1812

1 /47 Moeielijkheden bij de afbakening der gemeenten Puers, Willebroeck, 
Ruysbroeck en Thisselt. 1807.
1807-1807
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1 /48 Wijziging der grenslijn tusschen de gemeenten Roosendaal, Rucphen en 
Sprundel. Brief van den burgemeester van Rucphen, (arrondissement Breda) 
strekkende om ten titel van burgemeester van Rucphen in plaats van 
Sprundel te mogen behouden. 1811-1813.
1811-1813

OPENBARE BESTUREN

OPENBARE BESTUREN
AMBTENAARS

AMBTENAARS
MIDDENBESTUUR VAN HET DEPARTEMENT (1)

MIDDENBESTUUR VAN HET DEPARTEMENT (1)
2 /1 Besluit van de volksrepresentanten, waarbij de bestuurders van het 

departement en de commissaris van het uitvoerend bewind benoemd 
worden. Onderrichtingen voor deze ambtenaars. Jaar IV, 27 brumaire.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

2 /1BIS Het bestuur van het arrondissement Brabant stelt aan het centraal bestuur 
van België voor de drie ontbrekende leden bij het bestuur van Brabant te 
vervangen door de heren Thielens, Debroux en Du Bois. Jaar III.
1794-1795

2 /1TER Besluit van de vertegenwoordigers van het Volk rakende de indeling van 
België in arrondissementen. Jaar II, 21 fructidor.
1793-1794

2 /2 Aanstelling van het middenbestuur door Pérès, volksrepresentant. Jaar IV, 4 
frimaire.
1795-1796

2 /3 Ontwerp van proclamatie ter gelegenheid van de vereeniging van België met 
Frankrijk, door Levêque, commissaris van het staatsbestuur, toegezonden 
aan J. Solvijns, bestuurder van het departement der Beide-Nethen. Jaar IV, 9 
frimaire.
1795-1796

2 /4 Besluit van de volksrepresentanten, aan de afgeschafte 
arrondissementsbesturen bevelende rekening te geven aan te 
middenbesturen der departementen waarin de hoofdplaatsen dier 
arrondissementen gelegen waren. Jaar IV, 25 frimaire.
1795-1796

2 /5 Inrichting der bureelen van het centraal bestuur. - Verordeningen van 
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inwendige tucht. - Verdeeling der bureelen. - Klachten over de beambten; 
beschuldigingen; inlichtingen over hunne zedelijkheid, gezindheid, enz. - [/] 
Ontslaggevingen. - Verordening over de inrichting, den inwendigen dienst en 
de werkzaamheden van het bestuur van het departement. Jaar IV-V.
1795-1797

2 /8 Naamlijsten der beambten van het bestuur. - Lijsten hunner jaarwedden. - 
Klachten over bedienden die geld van de burgers als belooning hadden 
ontvangen. - Afstellingen. Jaar IV-1814.
1795-1814

2 /6BIS M. de Baillet, tot bestuurder van het departement benoemd, weigert deze 
bediening te aanvaarden. Jaar IV-V.
1795-1797

2 /7 Inlichtingen over de leden van het departementsbestuur en over die van de 
municipale besturen. Idem. over hunne jaarwedden. Jaar IV, 9 nivose.
1795-1796

2 /9 Onderrichtingen des ministers van binnenlandsche zaken over de 
betrekkingen tusschen de commissarissen van de uitvoerende macht met de 
openbare besturen. Jaar IV, 12 nivose.
1795-1796

2 /10 Onderrichtingen den den minister van binnenlandsche zaken over het voeren 
van briefwisseling. Jaar IV, 25 prairial.
1795-1796

2 /25 Omzendbrief van den minister van binnenlandsche zaken, welke de 
commissarissen der uitvoerende macht aanzoekt de leden van de 
departementale besturen te bewaken en voor hen niet te handelen over 
zaken die hun eigenbelang aangaan. Jaar IV, 12 ventose.
1795-1796

2 /11 Wachtwoord voor hen, die met de politie en de veiligheid van het 
middenbestuur werden gelast. Jaar IV, 7 thermidor.
1795-1796

2 /12 Aanstelling der bestuurders van het departement : De Moor, Charles D'Or en 
De Villers, benoemd door de wet van 29 vendemiaire jaar V. Jaar V, 11 
brumaire.
1796-1797

2 /13 Besluiten rakende de verdeling van de vergoedingen voor de verkoop van de 
nationale goederen onder de bedienden. Jaar V, 13 germinal.
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1796-1797

2 /14 Geschil met het staatsbewind, over de wettelijkheid der aanstelling van het 
nieuw bestuur van het departement. Jaar V, 13 prairial.
1796-1797

2 /15 Besluit van het centraal bestuur, waarbij burger De Moor opnieuw als lid van 
dit bestuur wordt aangesteld. Toespraak. Brief des ministers van 
binnenlandsche zaken betrekkelijk die aanstelling. Jaar V, 1 messidor.
1796-1797

2 /16 Ongeldigverklaring der kiezing van nieuwe bestuurders van het 
departement. De oude bestuurders blijven in dienst. Jaar V, 27 fructidor.
1796-1797

2 /17 Onderrichtingen voor het opmaken van het algemeen verslag, dat de 
middenbesturen over hun beheer bij hunne vernieuwing te doen hadden. 
Jaar V, 30 thermidor.
1796-1797

2 /18 Staat van het 4de bureel (Onderwijs, Openbare Werken). Jaar VII, 1 
thermidor.
1798-1799

2 /19 Registre d'ordre Jaar VII.
1798-1799

2 /20 Ministerieele onderrichtingen aan de commissarissen van het uitvoerend 
bewind, afgevaardigd bij de middenbesturen, over het volbrengen der 
zending hun door de regeering toevertrouwd. Jaar V.
1796-1797

2 /21 Omzendbrief van het Ministerie van Binnenlandsche zaken rakende de 
briefwisseling en C[alendrier] R[épublicaine] décadaire. Jaar V, 21 fructidor.
1796-1797

2 /22 Afstelling van Lauwers, bestuurder van het departement. Jaar VI, 23 
brumaire.
1797-1798

2 /23 Inlichtingen gevraagd door Levêque, bij zijne indiensttreding als commissaris 
van de uitvoerende macht bij het departementsbestuur, over den politieken 
en bestuurlijken toestand van het departement. Jaar VI, 2 thermidor.
1797-1798



22 Provincie Antwerpen. Reeks A

2 /24 Opgaaf der jaarwedden van de bestuurders en beambten van het 
departement. Jaar VI.
1797-1798

2 /25 Benoeming van de commissarissen Mesigh, Peeters, Saunier, Poncy, 
Debroux en De Villers tot bestuurders van het departement. Jaar VI.
1797-1798

2 /26 Klacht tegen de benoeming van De Villers. Jaar VI.
1797-1798

2 /26BIS Beschuldiging ten laste van Nikolaas De Villers, lid van het 
departementsbestuur. Jaar VI.
1797-1798

2 /27 Afstelling der bestuurders Mesigh, Peeters en De Villers en benoeming van 
Rouen, Saunier en Choreel. Jaar VI, 8 fructidor.
1797-1798

2 /28 Benoeming van Dom. Ogez tot commissaris bij het departementsbestuur in 
vervanging van Levêque, die was afgesteld. Jaar VII, 14 messidor.
1798-1799

2 /29 Benoeming van andere leden van het departementsbestuur.

2 /30 Onderrichtingen van den minister van binnenlandsche zaken over de 
verplichting voor de commissarissen der uitvoerende macht de zittingen van 
het departementsbestuur bij te wonen. Jaar VII, 21 germinal.
1798-1799

2 /31 Herinrichting van het middenbestuur van het departement. - Benoeming der 
bestuurders Mesigh, D'Olislager, Pierrets en Aubert. Jaar VII, 17 messidor.
1798-1799

2 /32 Verslaggeving van Dochez, Peppe en Mesigh, gewezen bestuurders van het 
departement, over hun beheer. Jaar VII.
1798-1799

2 /33 Benoeming van Chapelle tot lid van het middenbestuur van het departement 
in vervanging van Pierrets. Jaar VIII, 5 brumaire.
1799-1800

2 /34 Verslaggeving van M.A. Peeters, gewezen bestuurder van het departement, 
over zijn beheer, van 15 floreal tot 13 fructidor jaar VI. Jaar VIII.
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1797-1800

Verzameling der verslagen der zittingen van het middenbestuur des 
departements. Jaar IV-VIII.
1795-1800

Prefektuur - Prefekt

Prefektuur - Prefekt
2 /35 Besluit van de consuls der republiek, waarbij de prefekturen ingericht 

worden. Jaar VIII, 17 ventose.
1799-1800

2 /36 Omzendbrief aan de prefekten, hun aanbevelende, zich te onthouden van alle 
proclamatiën 't zij bij de afkondiging der wetten, 't zij voor hunne uitvoering. 
Jaar VIII, 24 germinal.
1799-1800

2 /37 Nieuwe inrichting. - Benoeming van markies C. d'Herbouville tot prefekt van 
het departement der Beide-Nethen. Jaar VIII.
1799-1800

2 /38 Adres van den prefekt d'Herbouville aan de inwoners van het departement, 
ter gelegenheid zijner benoeming.

2 /39 Onderrichtingen van den minister betrekkelijk de bevoegdheid der prefekten. 
Jaar VIII-XII. Jaar XIII-1813. - Onderrichtingen over de jaarwedde, de reis- en 
aantellingskosten der prefekten. Jaar XIII-1813.
1799-1813

2 /40 Onderrichtingen rakende voorrang en militaire eer. Inrichting van lokaal voor 
de nacht aan de ingang van de prefectuur.

2 /41 Tijdelijke vervanging van den prefekt d'Herbouville door Peppe, lid van den 
prefektuurraad. Jaar XI.
1802-1803

2 /42 Brief van den minister van binnenlandsche zaken, waarbij, in naam van den 
eersten consul, de prefekten aanzocht worden geene speculatie te doen, die 
met zaken van bestuur in betrekking zou staan. Jaar XII, 10 floreal.
1803-1804

2 /43 Vertrek van prefekt d'Herbouville. - Brief van den aartsbisschop van 
Mechelen, Jan Armand Roquelaure, zijne spijt uitdrukkende hem het 
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departement te zien verlaten. Jaar XIII.
1804-1805

2 /44 Benoeming en aanstelling van den heer Cochon de Lapparent als prefekt van 
het departement der Beide-Nethen, in vervanging van d'Herbouville, tot 
prefekt van een ander departement benoemd. Jaar XIV, thermidor.
1805-1806

2 /45 Aanteekening rakende de verschillige ambten door den prefekt Cochon de 
Lapparent bekleed. Jaar XIV.
1805-1806

2 /45 Biographische inlichtingen over den prefekt Cochon de Lapparent. 1807, 16 
maart.
1807-1807

2 /46 Bescheiden betrekkelijk de benoeming en aanstelling van ridder Voyer 
d'Argenson, als prefekt van het departement, in vervanging van den prefekt 
Cochon, tot senateur benoemd.

2 /47 Reisonkosten en instellingsonkosten van de prefectuur. Jaar VIII-1810.
1799-1810

2 /48 Gunstvergoeding voor de algemene secretaris van de prefectuur. 1810-1811.
1810-1811

2 /49 Van Pelt, lid van den prefektuurraad, wordt benoemd om ad interim de 
bediening van prefekt waar te nemen. 1811, 3 juni.
1811-1811

2 /50 Van Pelt, lid van den prefektuurraad, wordt benoemd om ad interim de 
bediening van prefekt waar te nemen. 1811, 3 juni.
1811-1811

2 /51 Benoeming en aanstelling van baron Savoye Rollin, prefekt van het 
departement, in vervanging van baron Voyer d'Argenson, ontslaggever. 1813, 
12 maart - 9 april.
1813-1813

2 /51BIS Inlichtingen over de kosten hunner aanstelling. 1813.
1813-1813

2 /52 Bescheiden rakende de jaarwedde des prefekts. Onderrichtingen.
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Lijst der prefekten van het departement der Beide-Nethen, met aanduiding 
van de dagteekening van hunne indiensttreding en hun vertrek. Jaar VIII-
1814.
1799-1814

2 /53 Inventaris der meubelen van het hotel der prefektuur. Jaar XII.
1803-1804

Prefektuurraad

Prefektuurraad
2 /54 Benoeming der leden van den prefektuurraad van het departement der 

Beide-Nethen. Jaar VIII.
1799-1800

2 /55 Decreet van den consul der Republiek betrekkelijk het houden der zittingen 
van de prefektuurraden. Jaar IX, 19 fructidor.
1800-1801

2 /56 Brief van de Staatsraad rakende algemene raden van de prefekten te 
Brussel. Jaar XI, 18 pluviose.
1802-1803

Besluit van den eersten consul Bonaparte, waarbij de heer Quirini tot lid van 
den prefektuurraad van het departement benoemd wordt. Jaar X, 20 floreal.
1801-1802

2 /57 Reglement betrekkelijk den gang en het onderricht der betwiste zaken van 
bestuurlijken aard waarover de prefektuurraad te beslissen had. 1809, 20 
Juni.
1809-1809

2 /58 Ontslag van den heer Quirini, als lid van de prefektuurraad van het 
departement. 1811.
1811-1811

Bundels betrekkelijk de jaarwedden der leden des prefektuurraads. Jaar 
VIII-1814.
1799-1814

Secretaris-Generaal

Secretaris-Generaal
2 /59 Benoeming van den heer Rialle, gewezen meier van den Haver (Le Havre), tot 

secretaris-generaal der prefektuur van het departement. Jaar VIII, 14 floreal.
1799-1800
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2 /60 Benoeming van den heer [/] Charbonières tot secretaris-generaal in 
vervanging van Rialle, uit dit ambt ontzet. Jaar XI, 12 floreal.
1802-1803

2 /61 Tijdelijke vervanging van den secretaris-generaal door eenen beambte van 
het departementsbestuur. - Opmerkingen des ministers van binnenlandsche 
zaken. Jaar XIII, 17 prairial.
1804-1805

Onderrichting en inlichtingen betrekkelijk de opbrengst der belasting op de 
afschriften van stukken, door het secretariaat der prefektuur afgeleverd, 
overeenkomstig de wet van 7 messidor jaar II. 1809-1813. Ontbreekt.
1793-1813

Bundels betrekkelijk de jaarwedde van den secretaris-generaal van het 
departement. 1813.
1813-1813

2 /62 Verslag over de handtekening van de algemene secretaris van de prefectuur.

2 /62BIS Bundel over het interim van de onderprefectuur in de hoofdplaats. 1813 
februari-mei.
1813-1813

Algemeene raad van het departement

Algemeene raad van het departement
2 /63 Onderrichtingen rakende de bevoegdheid en het houden der zittingen des 

algemeenen raads van het departement, ingericht krachtens de wet van 28 
pluviose jaar VIII. Jaar VIII-XII.
1799-1804

2 /64 Lijst der leden die van den algemeenen raad van het departement hebben 
deelgemaakt. Jaar VIII tot 1813.
1799-1813

2 /65 Processen-verbaal en bescheiden betrekkelijk de zittingen des raads, over 
de jaren IX, X, XI, XII en XIII. Jaar IX-XIII.
1800-1805

2 /66 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken Cochon over de toestand van 
het departement der Beide-Nethen. 1807, 15 october.
1807-1807
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2 /67 Ministerieële onderrichtingen betrekkelijk de bijeenroeping der algemeene 
raden, de benoeming van den voorzitter en den secretaris-generaal des 
raads. Jaar IX-1810.
1800-1810

2 /68 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken rakende de ontleding van de 
verslagen van de algemene raden van het departement. Jaar X, 23 nivose.
1801-1802

2 /68BIS Besluit van het staatsbestuur, waarbij het tijdstip voor de opening der 
algemeene raden wordt vastgesteld. Jaar XII, 7 ventose.
1803-1804

2 /68BIS Lijst der leden van den algemeenen raad van het departement.

Onderrichtingen rakende de bijeenroeping der algemeene raden voor den 
zittijd van het jaar XII. Jaar XII, 29 ventose.
1803-1804

2 /69 Stukken betrekkelijk de zittijden des raads. Jaren VIII-XIV. Zie ook nr. 2/67.
1799-1806

Onderrichtingen des ministers van binnenlandsche zaken betrekkelijk de 
werkzaamheden dier vergaderingen. Jaar XIII, 30 nivose.
1804-1805

2 /69BIS Vermeerdering van het getal raadsleden tengevolge der inlijving van het 
arrondissement Breda bij het departement. 1810.
1810-1810

Onder-prefekturen - Onder-prefekten

Onder-prefekturen - Onder-prefekten
Benoeming der onderprefekten van Mechelen en Turnhout. Jaar VIII.
1799-1800

Algemeene onderrichtingen des prefekts aan de onderprefekten en meiers, 
over de bestuurlijke werkzaamheden. Jaar VIII.
1799-1800

3 /1 Personeel der onderprefekturen van het departement. Ontslag van den heer 
Van den Branden, onderprefekt van Mechelen. - Zijne vervanging door den 
heer de Wargny. Jaar X.
1801-1802
Departement van de Twee Neten, 1794-1820
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3 /2 De onderprefekt van het arrondissement Turnhout verzoekt de bemiddeling 
des prefekts Voyer d'Argenson, om tot prefekt in een der Hollandsche 
departementen benoemd te worden. 1810, 30 januari.
1810-1810

3 /3 Eedaflegging van den heer Peter Frans Peppe, onderprefekt te Breda, 
benoemd bij keizerlijk besluit van 5 Mei 1810. - Briefwisseling rakende het 
lokaal bestemd om tot onderprefektuur ingericht te worden. Jaar 1810, 17 
mei.
1810-1810

3 /4 Benoeming van den heer De Looze, auditeur van den Staatsraad, tot 
onderprefekt van het arrondissement Antwerpen. 1811.
1811-1811

3 /5 Aanteekeningen over het zoogenaamd "gouvernementshuis" te Breda, 
bestemd om er de onderprefektuur in te richten. 1811, 27 augustus.
1811-1811

3 /6 Benoeming van den heer Daguilhan, secretaris-generaal, tot onderprefekt 
ad interim, te Antwerpen. 1811, 27 november.
1811-1811

3 /6BIS De heer de Baillet tot onderprefekt te Antwerpen benoemd in vervanging van 
den heer De Looze. 1812, 30 januari.
1812-1812

3 /7 Aftruggelarij gepleegd op naam van den heer Peppe, onderprefekt van 
Breda, door de genaamde Wijnants. - Stukken rakende het onderzoek dier 
zaak. 1812.
1812-1812

3 /8 Besluit des prefekts, waarbij bepaald wordt dat de verblijfplaats van den 
onderprefekt van Breda te Berg-op-Zoom zal gevestigd zijn. 1813, 16 
december.
1813-1813

Arrondissementsraden

Arrondissementsraden
Bundels rakende de jaarwedden der onderprefekten van het departement. 
1813.
1813-1813

Naamlijst der leden van de arrondissementsraden. Jaar VIII-1813.
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1799-1813

3 /9 Ministerieële onderrichtingen rakende de bijeenroeping der 
arrondissementsraden en de benoeming der voorzitters en secretarissen 
dier vergaderingen. Jaar IX-1810.
1800-1810

3 /9BIS Ministerieële onderrichtingen voor de vernieuwing dier raden. Jaar X.
1801-1802

3 /10 Processen-verbaal der zittingen van de arrondissementsraden van 
Antwerpen, Mechelen en Turnhout. - Bescheiden rakende de zittingen en de 
bijeenroeping dier vergaderingen. - Naamlijst der leden van den 
arrondissementsraad van Turnhout. Jaar IX-1813.
1800-1813

3 /10 Besluit des staatsbestuurs, het tijdstip der opening van de 
arrondissementsraden vaststellende. - Naamlijst der leden benoemd bij 
besluit des eersten consuls van 10 ventose XII. Jaar XII, 7 ventose.
1803-1804

3 /10 Samenstelling des arrondissementsraden van Breda. 1810.
1810-1810

3 /10 Processen-verbaal der zittingen van die vergadering. 1811-1813.
1811-1813

3 /10BIS Lijst en bulletijns van de ambtenaren van de onderprefectuur van Turnhout. 
Jaar VII.
1798-1799

Verslaggevingen en werkzaamheden

Verslaggevingen en werkzaamheden
3 /11 Klacht aan den minister van binnenlandsche zaken, over den slechten geest 

die in het departement heerscht. Jaar V, 4 vendemiaire.
1796-1797

Ministerieële onderrichtingen aan de commissarissen van het uitvoerend 
bewind, afgevaardigd bij de centrale besturen, betrekkelijk de punten 
waarover hunne tiendaagsche verslaggevingen hoofdzakelijk moesten 
handelen. Jaar V. Zie nr. 2/21.
1796-1797

3 /13 Klacht des ministers van binnenlandsche zaken over de onvoldoende wijze 
waarop de tiendaagsche verslaggevingen waren opgesteld. Jaar VI, 17 
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frimaire.
1797-1798

3 /14 Algemeen verslag over de verschillende takken van het bestuur en den 
toestand van het departement gedurende de jaren VI en VII. Jaar VI-VII.
1797-1799

3 /15 Tiendaagsche verslaggevingen der commissarissen van de uitvoerende 
macht bij de kantons-overheden over de inrichting, en werkzaamheden der 
besturen, de algemeene politie, den openbaren geest en de belastingen. Jaar 
VI-VIII.
1797-1800

3 /16 Tiendaagsche verslaggevingen der commissarissen van de uitvoerende 
macht bij de kantons-overheden over de inrichting, en werkzaamheden der 
besturen, de algemeene politie, den openbaren geest en de belastingen. Jaar 
VI-VIII.
1797-1800

4 /1 Onderrichtingen van den commissaris der uitvoerende macht bij het 
middenbestuur aan de commissarissen der kantons-besturen, voor het 
opstellen dezer verslagen. Jaar VI-VIII.
1797-1800
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

4 /2 Onderrichtingen van den commissaris der uitvoerende macht bij het 
middenbestuur aan de commissarissen der kantons-besturen, voor het 
opstellen dezer verslagen. Jaar VI-VIII.
1797-1800

4 /2BIS Onderrichtingen rakende het decadair-verslag over te maken door de 
uitvoerende commissarissen bij de municipale besturen aan de centrale 
commissaris in het departement en door deze aan het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. [Jaar VI-VIII].
1797-1800

4 /3 Verslaggeving van den commissaris van het middenbestuur, over den 
politieken toestand des departements op 20 vendemiaire jaar VII. Jaar VII.
1798-1799

4 /4 Verslaggeving van den commissaris van het middenbestuur, over den 
politieken toestand des departements op 20 vendemiaire jaar VII. Jaar VII.
1798-1799

4 /5 Zelfde verslaggeving voor het jaar VIII. Jaar VIII.
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1799-1800

4 /6 Toestand van het departement. - Maandelijksche verslaggevingen. Jaren VIII 
en IX.
1799-1800

4 /7 Toestand van het departement. - Maandelijksche verslaggevingen. Jaren VIII 
en IX.
1799-1800

5 /1 Verslaggeving over den bestuurlijken toestand der arrondissementen 
Antwerpen en Mechelen. Jaar IX.
1800-1801
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

5 /1 Briefwisseling van de commissaris Bouteville. Jaar IV-V.
1795-1797

5 /2 Onderrichtingen des ministers van binnenlandsche zaken, betrekkelijk de 
maandelijksche toezending van een omstandig verslag aan zijn departement 
over de beslissingen, maatregelen en besluiten genomen voor al de 
bestuurlijke zaken van het departement. Jaar X, 21 ventose.
1801-1802

5 /3 De minister van binnenlandsche zaken betuigt zijne tevredenheid aan den 
prefekt d'Herbouville over zijne verslag-statistiek van het departement en 
meldt dat hij het zal doen drukken. Jaar X, 28 floreal.
1801-1802

5 /3BIS De algemeene raad des departements stemt eene verhooging van jaarwedde 
van fr. 10.000 ten voordeele des prefekts, als blijk van voldoening over zijn 
merkwaardig verslag. Jaar X.
1801-1802

5 /3BIS De prefekt weigert deze mile gift te aanvaarden (2). Jaar X, 12 prairial.
1801-1802

5 /4 Aanteekeningen en verslaggevingen der prefekten, over de bestuurlijke 
werkzaamheden en den toestand des departements. - Bemerkingen waartoe 
deze rapporten van wege het staatsbestuur hebben aanleiding gegeven. Jaar 
IX-1813.
1800-1813

5 /4BIS Aanteekeningen en verslaggevingen der prefekten, over de bestuurlijke 
werkzaamheden en den toestand des departements. - Bemerkingen waartoe 
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deze rapporten van wege het staatsbestuur hebben aanleiding gegeven. Jaar 
IX-1813.
1800-1813

5 /5 Beknopte inhoud der besluiten, beslissingen en werkzaamheden van den 
prefekt en den prefektuurraad. Jaar XI-1808.
1802-1808

5 /6 Bestuurlijk verslag den 15en germinal jaar XII door den prefekt C. 
d'Herbouville aan den algemeenen raad van het departement voorgedragen. 
Jaar XII.
1803-1804

5 /7 Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefect rakende het 
tekenen der brieven gedurende zijn reis. Jaar XIII, 7 germinal.
1804-1805

5 /8 Omstandig vertoog over den toestand van het departement. Jaar XIV.
1805-1806

5 /10 Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan den prefekt rakende de 
jaarrekening van 1806 (met minuut). 1807, 27 april.
1806-1807

5 /11 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken rakende de jaarlijkse 
bestuurlijke rekeningen. 1807, 4 januari, 1811, 15 april.
1807-1811

5 /12 Zeer omstandig verslag over den bestuurlijken toestand van Hoboken, 
opgemaakt door den meier Jozef van Ertborn. Aan dit verslag zijn gehecht : 
de staten van goederen, renten en andere eigendommen toebehoorende aan 
de gemeente, de godshuizen en de kerk van Hoboken. 1807, 28 october.
1807-1807

5 /13 Bestuurlijk verslag over den toestand der gemeente Deurne-Borgerhout, 
opgesteld door den meier Peter de Broëta. 1809, 15 Juli.
1809-1809

5 /14 Bestuurlijke verslagen van den onderprefekt van Breda, over den toestand 
van zijn arrondissement. 1810.
1810-1810

5 /15 Omzendbrief van den prefekt aan de onderprefekten, betrekkelijk het 
opstellen en overmaken hunner maandelijksche verslagen over den 
openbaren geest die in hun arrondissement heerscht.
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5 /16 Verslag over den toestand van het departement. 1814. 1813, 12 Juni.
1813-1814

Kantons en gemeentebesturen

Kantons en gemeentebesturen
5 /17 Bericht waarbij door de leden van het arrondissementsbestuur van Brabant 

aan de magistraten der gemeenten hunner omschrijving kennis wordt 
gegeven van de afschaffing der toezichtscomiteiten, die bij de intrede der 
Franschen werden aangesteld. Jaar III, 4 ventose.
1794-1795

5 /18 Brief van den nationalen agent van Antwerpen over de moeielijkheden, welke 
de inrichting der gemeentebesturen ontmoette. Jaar III, 9 prairial.
1794-1795

5 /19 Besluit der vertegenwoordigers van het Fransche volk bij de legers van het 
Noorden en van Samber-en-Maas, waarbij de gemeentebesturen van België 
volgens het stelsel der Fransche Republiek ingericht werden. Jaar III, 24 
prairial.
1794-1795

5 /20 Onderrichtingen van den nationalen agent van het hooger bestuur van 
België, rakende de functiën en bevoegdheden der gemeentebesturen. Jaar 
III, 25 messidor.
1794-1795

5 /22 Lijst der municipale officiers en der personen van aanzien, voor het inrichten 
der gemeentebesturen. Jaar III.
1794-1795

5 /22 Lijst der candidaten gekozen tusschen de beste ingezetenen voor de 
inrichting der gemeentebesturen. Jaar III.
1794-1795

5 /23 Afkondiging van de proclamatiën der volksrepresentaten te Heyst-op-den-
Berg. Jaar III.
1794-1795

5 /24 Processen-verbaal van aanstelling der plaatselijke besturen van Bouchout, 
Wilrijck, Santhoven, Contich, Willebroeck en Wuestwezel. Jaar III.
1794-1795

5 /24 Proces-verbaal van aanstelling des gemeentebestuurs van Boom. Verzet van 
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Remy Van Langendonck, drossaard van Boom, tegen de handelwijze van 
Dargonne, nationalen agent te Antwerpen, en van De Becker, afgestelden 
drossaard, betrekkelijk het inrichten van het nieuw bestuur van Boom. Jaar 
III, 9 fructidor.
1794-1795

5 /24 Klacht van Dargonne over het gedrag des drossaards Van Langendonck. Hij 
vraagt zijne afstelling aan het arrondissementsbestuur van Brabant. Jaar III, 
18 thermidor.
1794-1795

5 /24 Inrichting van het bestuur der gemeente Deurne-Borgerhout door den 
nationalen agent Jacob Van Hoorebeke. Jaar III, 21 thermidor.
1794-1795

5 /24 Herinrichting dezes bestuurs ten gevolge der klacht van den burgemeester 
Van Gingelen. Jaar III, 24 fructidor.
1794-1795

5 /1/24 Samenstelling der kantons- en gemeentebesturen. Jaar IV-VI.
1795-1798

5 /2/24 Bescheiden betrekkelijk de beambten der bureelen van de 
gemeentebesturen. Jaar IV.
1795-1796

5 /25 De gemeente Gierle weigert de wetten der Republiek te erkennen. Men vond 
er niemand om de municipale bedieningen te vervullen. Jaar IV, 9 
vendemiaire.
1795-1796

5 /26 Slecht beheer des gemeentebestuurs van Contich. Klachten van den 
commissaris van het uitvoerend bewind. Jaar IV, 6 frimaire.
1795-1796

5 /27 Besluit der volksrepresentanten, maatregelen bevelende opdat de dienst der 
openbare besturen geene onderbreking zou ondergaan. Jaar IV, 8 frimaire.
1795-1796

5 /28 Verzoekschrift van P.J. Van Grimbergen, aan het middenbestuur van het 
departement, om tot voorzitter des gemeentebestuurs van het kanton 
Wilrijck benoemd te worden. Jaar IV, 8 nivose.
1795-1796

5 /29 Onderrichtingen aan de commissarissen van het uitvoerend bewind bij de 
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gemeentebesturen gegeven, ter gelegenheid hunner benoeming. Jaar IV, 19 
nivose.
1795-1796

5 /30 Ministerieele onderrichting over de betrekkingen der commissarissen met 
de openbare besturen. Jaar IV, 12 nivose.
1795-1796

5 /31 Besluit van den commissaris der regeering, waarbij de commissarissen van 
het uitvoerend bewind bij de gemeentebesturen worden benoemd. Jaar IV, 12 
pluviose.
1795-1796

5 /32 Omzendbrieven des ministers [/] van binnenlandsche zaken, over de 
tegenkantingen welke de inrichting der gemeentebesturen ontmoette en 
over de middelen om die tegenwerking te overwinnen. Jaar IV, 28 pluviose - 
Jaar V, messidor.
1795-1797

5 /33 Besluiten van Bouteville, commissaris der regeering in de vereenigde 
departementen, waarbij de voorzitters, de municipale agenten en de 
adjuncten in de gemeenten der kantons Herenthals, Gierle en Santhoven 
worden benoemd. Jaar IV, 17 ventose.
1795-1796

5 /33BIS Geschil met het municipaal bestuur van het kanton Oud-Turnhout, dat 
weigerde den commissaris van de uitvoerende macht te erkennen en het nut 
van eenen commissaris betwistte. Jaar IV, 11 ventose.
1795-1796

5 /34 Besluit van het departementsbestuur, bevelende dat de gemeentebesturen, 
welke de wetten der Republiek niet uitvoerden, moesten opgeschorst en 
vervangen worden door municipale commissiën, die voorloopig hunne 
bedieningen zouden waarnemen. Jaar IV, 15 messidor.
1795-1796

5 /35 Lijst der candidaten voorgedragen voor de samenstelling der 
gemeentebesturen van Austruweel, Oorderen en Wilmarsdonck. Jaar IV.
1795-1796

5 /36 Briefwisseling over het opsturen van de brieven van de voorzitter van het 
municipaal bestuur van Zandhoven. Jaar IV.
1795-1796

5 /1 Briefwisseling van den municipalen agent met het plaatselijk bestuur van het 
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kanton Santhoven. Jaar IV.
1795-1796

5 /37 Aanstelling der municipaliteiten van de kantons Herenthals, Heyst-op-den-
Berg, Gierle, Oud-Turnhout, Brecht, Santhoven, Calmpthout en Gheel. Jaar 
IV.
1795-1796

5 /38 Briefwisseling van den commissaris van het staatsbestuur bij de vereenigde 
departementen met den commissaris van het departement der Beiden-
Nethen over : 1° de inrichting der [/] republikeinsche instellingen; 2° dito der 
gevestigde overheden (3) Jaar IV.
1795-1796

6 /1 Stukken betrekkelijk de opschorsing der municipaliteit van het kanton 
Herenthals en de benoeming der personen die tijdelijk van de municipaliteit 
deelmaakten. Jaar IV.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

6 /2 Beschuldiging wegens afpersingen ten laste van den municipalen agent te 
Heffen. Jaar IV.
1795-1796

6 /2BIS Inlichtingen over het gedrag en de politieke denkwijze der openbare 
ambtenaars in de gemeenten van het kanton Westerloo. Jaar IV.
1795-1796

6 /3 Benoeming van plaatselijke ambtenaars in de kantons Gheel, Arendonck, 
Wuestwezel, Moll, Heyst-op-den-Berg, Berchem en Eeckeren. Jaar V, 25 
vendemiaire.
1796-1797

6 /3BIS Moeilijkheden tussen het bestuur van Arendonk en de commissaris Van Ham 
die er niet in slaagde logement te vinden in deze gemeente. Jaar V.
1796-1797

6 /4 De vrederechter van het kanton Westerloo klaagt het wangedrag van den 
commissaris van het uitvoerend bewind aan. Jaar V, 30 vendemiaire.
1796-1797

6 /5 Proces-verbaal van aanstelling [/] der municipaliteit van het kanton 
Wuestwezel door Hermans, commissaris van het uitvoerend bewind. Jaar V, 
23 brumaire.
1796-1797
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6 /6 Verbod aan de rechters, de municipale bestuurders uit hoofde hunner 
bedieningen voor de rechtbank te dagen. Jaar V, 22 frimaire.
1796-1797

Werkeloosheid van het departementsbestuur in zake van inrichting der 
municipaliteiten. Jaar V, 3 nivose.
1796-1797

Brieven van den commissaris Bouteville. Jaar V.
1796-1797

6 /7 Benoeming van een bestuur te Herenthals, tusschen de manschappen der 
gendarmerie, de bestaande municipaliteit geweigerd hebbende de functiën 
waar te nemen. Jaar V, 3 pluviose.
1796-1797

6 /8 Klacht des commissaris bij de municipaliteit van het kanton Eeckeren aan 
den commissaris van het departementsbestuur, over eene moordpoging op 
hem gepleegd, bij de uitoefening zijner bediening. Jaar V, 10 prairial.
1796-1797

6 /9 Brief van het departementsbestuur aan de municipaliteit van Eeckeren, over 
de klachten waartoe de wijze van bestuur dezer municipaliteit heeft 
aanleiding gegeven. Jaar V, messidor.
1796-1797

6 /10 Brief van den minister van binnenlandsche zaken aan het 
departementsbestuur, meldende dat de bedieningen der leden van de 
municipale besturen als een burgerplicht moeten beschouwd en 
diensvolgens kosteloos uitgeoefend worden. Jaar V, 30 messidor.
1796-1797

6 /11 Herinrichting van den municipalen raad van het kanton Herenthals. - Brieven 
van den commissaris van het uitvoerend bewind, de moeielijkheden 
aanduidende welke hij te overwinnen heeft gehad om tot dien uitslag te 
geraken. Jaar V.
1796-1797

6 /12 Herinrichting van de municipale besturen [/] der kantons Herenthals, 
Stabroeck, Wuestwezel, Turnhout, Hoogstraeten, Gheen, Eeckeren en 
Berlaer. Jaren V-VI.
1796-1798

Briefwisseling van het departementsbestuur met de municipaliteit van 
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Santhoven, over de voorloopige werken van het heffen der belastingen, de 
volkstelling, het toezicht der vreemdelingen en de krijgslichtingen. Jaren V-
VI.
1796-1798

Briefwisseling des voorzitters van het municipaal bestuur van het kanton 
Santhoven met de agenten der gemeenten van zijn gebied. Jaar V.
1796-1797

Briefwisseling van denzelfde met het departementsbestuur. Jaren IV-VII.
1795-1799

6 /14 Briefwisseling van het departement met het municipaal bestuur van 
Zandhoven. Briefwisseling van de voorzitter van het municipaal bestuur van 
Zandhoven. Jaar VII.
1798-1799

6 /15 Verslaggeving over de ontreddering der municipaliteit van het kanton 
Contich. Jaar V.
1796-1797

6 /15BIS Verslaggeving over de ontreddering der municipaliteit van het kanton 
Bornhem. Jaar VI.
1797-1798

6 /16 Besluit van het departementsbestuur, over het in bediening houden der 
besturen in de kantons waar ongrondwettelijke kiesvergaderingen, door de 
wet van 19 fructidor jaar VI nietigverklaard, hadden plaats gehad. Jaar VI, 11 
brumaire.
1797-1798

6 /17 Aanstelling van G. Van Assche, als commissaris van het uitvoerend bewind bij 
het municipaal bestuur van het kanton Stabroeck. Jaar VI, 29 nivose.
1797-1798

6 /18 Vraag van het departementsbestuur, om, in geval van noodzakelijkheid, 
voorloopige commissiën te mogen benoemen, ten einde de bediening van 
municipale bestuurders te vervullen. Jaar VI, 3 pluviose.
1797-1798

6 /19 Verslaggeving over de oneenigheden [/] tusschen de municipale besturen van 
Mechelen, Hoogstraeten en Boom en de commissarissen van het uitvoerend 
bewind. Jaar VI, 27 pluviose - 25 ventose.
1797-1798
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6 /20 Lijst der commissarissen van het uitvoerend bewind bij de municipale 
besturen. Jaar VI, Pluviose.
1797-1798

Onderrichting door den commissaris bij het departementsbestuur gegeven 
aan zijnen collega te Stabroeck, ter gelegenheid zijner benoeming. Jaar VI, 
11 prairial.
1797-1798

6 /22 Onderrichtingen over de samenstelling der plaatselijke besturen. Jaar VI, 2 
messidor.
1797-1798

6 /23 Onderrichtingen des ministers van binnenlandsche zaken, over het gedrag 
van den commissaris van het uitvoerend bewind ten opzichte van de leden 
der besturen, die eene onvaderlandsche taal voeren of hunnen haat tegen 
Frankrijk uitdrukken zouden. Jaar VI, 11 fructidor.
1797-1798

6 /24 Inlichtingen over de vaderlandsliefde en de zedelijkheid der municipale 
bestuurders. Jaren IV-V.
1795-1797

6 /25 Verslaggeving aan het departementsbestuur, over de inrichting der 
municipale besturen en de waarde harer leden. Jaar VI, 26 thermidor.
1797-1798

6 /26 Moeielijkheden voor de samenstelling der municipaliteit van Westerloo. - 
Proclamatie van P.J. Van Looy, commissaris van het uitvoerend bewind bij dit 
kanton. Jaar VI.
1797-1798

6 /27 Inlichtingen over den toestand der plaatselijke besturen. Veranderingen in 
het personeel der kantons. Jaar VI.
1797-1798

6 /28 Klachten over de willekeurige lichting van belastingen ter betaling van het 
loon van municipale bestuurders. Jaar VI.
1797-1798

6 /29 Afstelling van bestuurleden der kantons Arendonck en Bornhem. Jaar VI.
1797-1798

6 /30 Processen-verbaal van aanstelling der besturen in de kantons Westerloo, 
Stabroeck, Willebroeck, Santhoven, Heyst-op-den-Berg, Bornhem, 
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Arendonck, Hoogstraeten, Moll en Wuestwezel. Jaar VI.
1797-1798

6 /30BIS Processen-verbaal van aanstelling der besturen in de kantons Westerloo, 
Stabroeck, Willebroeck, Santhoven, Heyst-op-den-Berg, Bornhem, 
Arendonck, Hoogstraeten, Moll en Wuestwezel. Jaar VI.
1797-1798

6 /31 Klachten, aantijgingen, afstellingen en benoemingen van commissarissen 
van het uitvoerend bewind en van bestuurleden in verschillige gemeenten. 
Jaren VI-VIII.
1797-1800

6 /32 Klacht van den commissaris van het uitvoerend bewind, te Arendonck, over 
den hachelijken toestand waarin hij zich bevond, van den eenen kant ter 
oorzake van het staatsbestuur dat hem niet betaalde en, van den anderen 
kant, ten gevolge van tegenkantingen die hij vanwege de inwoners des 
kantons ondervond. Jaar VII, 10 vendemiaire.
1798-1799

6 /33 Klacht van den municipalen agent Van Wortel, tegen den commissaris van 
het uitvoerend bewind bij het kanton Hoogstraeten, wiens tergende 
handelwijze de verontwaardiging der bevolking verwekte. Jaar VII, 18 
vendemiaire.
1798-1799

6 /34 Voorstellen voor de benoeming van municipale commissiën in vervanging der 
besturen, welke de oproerlingen tegen het republikeinsch beheer hadden 
begunstigd in plaats van hen te bestrijden. Jaar VII, 14 brumaire - 4 frimaire.
1798-1799

6 /34 Nieuwe eedaflegging door de municipale overheden van Mechelen, 
Willebroeck en Boom. Jaar VII, 29 brumaire.
1798-1799

6 /35 Onderrichtingen des ministers van [/] binnenlandsche zaken over de 
noodzakelijkheid, voor de commissarissen van het uitvoerend bewind, 
standvastig op post te blijven. Jaar VII, 1 frimaire.
1798-1799

6 /36 Onderrichtingen des ministers van binnenlandsche zaken, over het 
aanstellen van tijdelijke commissiën in de plaats der municipale besturen, in 
de kantons waar het onmogelijk was bestuurders van goeden wil te vinden. 
Jaar VII, 6 nivose.
1798-1799
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Proces-verbaal eener huiszoeking bij den gewezen voorzitter van het 
municipaal bestuur van het kanton Hoogstraeten, wiens aanhouding bevolen 
werd, omdat hij zijn ontslag had gegeven tijdens den oproer. Jaar VII, 7 
nivose.
1798-1799

Benoeming van tijdelijke commissiën in de plaats der municipale besturen, 
die als onbekwaam of onvaderlandsch werden erkend. Jaar VII.
1798-1799

7 /1 Inlichtingen over de denkwijze en bekwaamheid der leden van de municipale 
besturen. - Onderrichtingen. Jaar VII.
1798-1799
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

7 /2 Vervanging der onvaderlandsche en onbekwame municipale agenten door 
bezoldigde beambten. Jaar VII.
1798-1799

7 /3 De commissaris van het uitvoerend bewind bij het kanton Gheel wordt door 
de municipale overheid van het kanton bij het departementsbestuur 
aangeklaagd, om, in de uitoefening van zijn ambt, schriftvervalsching bij het 
opteekenen der getuigenis tegen twee beschuldigden gepleegd te hebben. 
Hij werd verplicht zijn ontslag te geven. Jaar VII.
1798-1799

7 /4 Stukken betrekkelijk het slecht beheer van het municipaal bestuur van 
Gheel. Jaar VIII.
1799-1800

7 /5 Klacht tegen den commissaris van het uitvoerend bewind bij het bestuur van 
het kanton Gheel. Jaar VIII.
1799-1800

7 /5 Klacht tegen J.F. Geykens, municipalen agent te Westerloo, die eene 
belasting had geheven op zekere inwoners dier gemeente.

7 /6 Afstelling van burger Aerts, commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
municipaal bestuur van Moll, door de consuls der republiek. Jaar VIII.
1799-1800

7 /6 Opschorsing van de municipale agenten der gemeenten Meir en Meerle.
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7 /6 De bestuurders van Willebroeck werden verplicht de zittingen bij te wonen.

7 /7 Klacht over de slechte samenstelling van het municipaal bestuur van het 
kanton Berlaer. Jaar VII.
1798-1799

7 /7 Het departementsbestuur werd aanzocht in de vervanging dier municipaliteit 
te voorzien.

7 /8 Lijst der leden van de plaatselijke besturen der arrondissementen 
Antwerpen, Mechelen en Turnhout. Jaar VIII-XII.
1799-1804

7 /10 Onderrichtingen des ministers voor de bijeenroeping der municipalen raden 
ingesteld door de wet van 28 pluviose jaar VIII. Jaar IX, 8 nivose.
1799-1801

7 /9 De minister van binnenlandsche zaken geeft toelating om de bijzondere 
commissarissen te doen betalen door de nalatige bestuurders. Jaar X, 6 
ventose.
1801-1802

7 /10 Inlichtingen over De Groof, gewezen municipalen agent, te Wilrijck, 
weigerende verslag te doen over zijn beheer. - Rechterlijke vervolgingen 
tegen hem ingespannen. Jaar X.
1801-1802

7 /11 Onderwijzingen voor het inrichten der municipalen raden. Jaar XI, 5e 
bijvoegelijke dag.
1802-1803

7 /12 Verandering van het tijdstip van den jaarlijkschen [/] zittijd der municipale 
raden, ten gevolge van het weder in voege brengen van den gregoriaanschen 
almanak. - Onderrichtingen. 1806.
1806-1806

7 /15 Lijst der leden van de municipale raden van Lier, Berlaer, Kessel en Gestel. 
1807.
1807-1807

7 /16 Benoeming der leden van de municpale raden van Gheel en Turnhout. 1807.
1807-1807
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7 /13 Lijst der leden van de municipale raden van Heyst-op-den-Berg, Beersel, 
Bevel, Iteghem, Putte, Nijlen, Schrieck en Wiekevorst. 1809.
1809-1809

7 /14 Lijst der leden van de municipale raden van het arrondissement Mechelen. 
1809.
1809-1809

7 /17BIS Vorming van de municipale raden van het arrondissement Breda. 1810.
1810-1810

7 /17 Benoeming der voorzitters van de kantons. - Eedafleggingen. Jaar XII-1813.
1803-1813

Antwerpen

Antwerpen
7 /18 Briefwisseling van Dargonne, nationalen agent, met het 

arrondissementsbestuur van Brabant, over : 1° de vervanging van 
ontslaggevende leden der municipaliteit van Antwerpen; 2° maatregelen 
tegen de beambten, die onderhands betrekkingen zoeken om hunne 
bediening te kunnen verlaten. Jaar III.
1794-1795

7 /19 Bevel, door Dargonne gegeven aan den tijdelijken commandant te 
Antwerpen, om burgemeester De Haan, die blijft weigeren zijn ambt waar te 
nemen, te doen bewaken door twee krijgslieden en dit getal met twee per 
dag [/] te vermeerderen, ten koste van den wederspannigen ambtenaar. Deze 
moest aan elken bewaker, ongerekend het voedsel, vijf livres daags betalen. 
Jaar III.
1794-1795

7 /18 Brief van den advocaat De Moor, municipalen officier te Antwerpen, aan 
Pérès, volksrepresentant, rakende de vervanging van het Antwerpsch 
magistraat. Jaar III, 24 ventose.
1794-1795

7 /20 Lijst der leden van de municipaliteit van Antwerpen, den 11e floreal jaar III 
aangesteld. Jaar III.
1794-1795

7 /21 Besluit van het hooger bestuur van België, over de inrichting der bureelen 
van het stadsbestuur van Antwerpen. Jaar III, 12 floreal.
1794-1795
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7 /22 Rekwest der municipaliteit aan de bestuurders van het arrondissement 
Brabant, voor de goedkeuring van het door haar voorgedragen 
inrichtingsplan der bureelen. Jaar III, 18 floreal.
1794-1795

7 /23 De nationale agent Dargonne vraagt dat het municpaal bestuur van 
Antwerpen gemachtigd worde bedienden op te eischen. Het bedrag der 
wedden niet vastgesteld zijnde, zoo wordt hunne aanwerving onmogelijk. 
Jaar III, prairial.
1794-1795

7 /23 Rekwest der bedienden van het stadsbestuur, tot het bekomen van wedden 
in evenredigheid met hunnen stand. - Besluit der municipaliteit, rechtdoende 
aan die vraag. Jaar III, 25 thermidor.
1794-1795

7 /24 Klachten van Dargonne over de zorgeloosheid, den onwil en de onbekwaam-
heid van een groot getal leden der stedelijke overheid van Antwerpen (4) Jaar 
III-IV.
1794-1796

7 /24 Lijsten van de voorname ingezetenen der stad, voorgesteld om de bediening 
van municipalen officier te vervullen.

7 /25 Staat aanduidende : 1e de bedieningen en wedden der leden van het oud 
magistraat van Antwerpen; 2° de namen en wedden der leden van dit 
magistraat in bediening sedert den inval der Franschen. Jaar III.
1794-1795

7 /26 Maatregelen genomen door den nationalen agent tegen de leden der 
municipaliteit van Antwerpen, die weigerden hunne bediening te vervullen. 
Jaar III.
1794-1795

7 /27 Gedeeltelijke hernieuwing dezer municipaliteit. Jaar III.
1794-1795

7 /28 Ontslag van municipale ambtenaren. Jaar IV-III.
1794-1796

Ontslaggevingen van leden van het bestuur van Antwerpen. - Aanstelling van 
leden in vervanging der ontslaggevers.
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7 /29 Wederlegging van lasterende aantijgingen gericht tegen den municipalen 
officier Ch. D'Or, te Antwerpen. Jaar IV, 19 frimaire.
1795-1796

7 /30 Rekwisitorium van den commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
departementsbestuur, voor de aanstelling der nieuwe municipaliteit van 
Antwerpen, het leggen der zegels op de bureelen, de griffie en de archieven 
van het stadhuis en de te nemen maatregelen voor de invordering der 
krijgsbelasting. Jaar IV, 23 frimaire.
1795-1796

7 /31 Besluit der volksrepresentanten, staatscommissarissen in de bij Frankrijk 
vereenigde landen, waarbij de leden der municipaliteit van Antwerpen en de 
commissaris van het uitvoerend bewind benoemd worden. Verschillige 
weigeren deze bedieningen aan te nemen. Jaar IV, 28 frimaire.
1795-1796

7 /32 Verslaggevingen van Dargonne aan den commissaris bij het 
departementsbestuur, over den toestand en de werkzaamheden van de 
municipaliteit van Antwerpen, sedert hare grondwettelijke inrichting. Jaar 
IV-VI.
1795-1798

7 /32BIS Inrichting van het bureel van den commissaris Dargonne in een lokaal van 
het stadhuis van Antwerpen.

7 /33 Besluit van het departementsbestuur betrekkelijk de aanstelling der 
municipaliteit van Antwerpen. Jaar IV, 3 nivose.
1795-1796

7 /33BIS Burger Franck wordt tot secretaris der stad Antwerpen benoemd. Jaar IV, ... 
nivose.
1795-1796

7 /34 Het departementsbestuur bevestigt de onmogelijkheid het municipaal 
bestuur van Antwerpen samen te stellen, aangezien er niemand wil deel van 
maken. Jaar IV, 6 fructidor.
1795-1796

7 /35 Brief van Dargonne aan den commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
departementsbestuur, meldende, dat het volk de benoeming van 
ambtenaars door het staatsbestuur gedaan naar gelang het openvallen der 
bedieningen, als onwettig beschouwt. Jaar IV, 28 fructidor.
1795-1796
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7 /36 Briefwisseling van Dargonne met het arrondissementsbestuur van Brabant 
over zijne bevoegdheid. Jaar IV.
1795-1796

7 /37 Brieven van Bouteville, staatscommissaris bij de vereenigde departementen, 
over de te nemen maatregelen om den tegenstand van zekere municipale 
ambtenaars van Antwerpen te bevechten. Jaar IV.
1795-1796

7 /38 Naamlijst der bedienden van het municipaal bestuur van Antwerpen (binnen- 
en buitenbestuur). - Verschillige stukken betrekkelijk de beambten. Jaar IV.
1795-1796

7 /39 Briefwisseling van de municipaliteit van Antwerpen met het 
departementsbestuur, over de moeielijkheden waarin zij zich bevindt 
tengevolge van het beperkt getal harer leden, dat haar in de onmogelijkheid 
stelt zitting te houden. Jaar IV.
1795-1796

7 /40 Benoeming te Antwerpen van eene municipale commissie, welke tijdelijk het 
bestuur vervangt dat niet kan samengesteld worden. Jaar V, 4 vendemiaire.
1796-1797

7 /40BIS Klacht tegen Barbon, een der leden van deze commissie. Jaar V.
1796-1797

7 /41 Besluit van het departementsbestuur, de municipaliteit van Antwerpen 
bevelende den gang der bestuurlijke werkzaamheden te regelen. Jaar V, 17 
nivose.
1796-1797

7 /41 Lijst der leden van de municipale commissie van Antwerpen. Jaar V, 13 
pluviose.
1796-1797

7 /42 Berisping vanwege het departementsbestuur aan Dargonne, over de 
onvoldoende wijze waarop hij zijne zending bij het municipaal bestuur te 
Antwerpen vervult. - Tegenspraak van Dargonne. Jaar V.
1796-1797

7 /43 Brief van Dargonne aan den commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
departementsbestuur, waarin hij zijne onwrikbare verkleefdheid aan de 
beginsels van de vrijheid, aan het staatsbestuur en aan de grondwet der 
Republiek betuigt. Jaar V, 18 thermidor.
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1796-1797

7 /44 Brief van den minister van algemeene politie der Republiek, over de slechte 
samenstelling der municipale besturen en inzonderheid van dat van 
Antwerpen. Hij beveelt den commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
departementsbestuur de opschorsing aan. Jaar VI, 18 pluviose.
1797-1798

7 /45 Opschorsing van Verhoeven, municipalen officier te Antwerpen, die weigert 
deel te nemen aan de werkzaamheden der municipaliteit. Jaar VI, 29 
messidor.
1797-1798

7 /46 Lijst der leden van den stadsraad van Antwerpen. - Bijzondere inlichtingen 
over deze leden. Jaar VI-XIV.
1797-1806

Benoeming van verschillige municipale bestuurders van Antwerpen. Jaar VI.
1797-1798

7 /46BIS Klacht tegen den municipalen officier Martinidès, gewezen vrederechter, 
beschuldigd van bedrog en geldverkwisting gepleegd te hebben in eene 
veiling voor rekening der stad gehouden. Jaar VI.
1797-1798

7 /45BIS De municipale officier Van Grimbergen wordt beschuldigd, eene vrouw, die 
sedert vier maanden overleden was, te hebben verklaard als zijnde in leven, 
met het inzicht op die wijze zich eene som toe te eigenen, welke voor de 
erfgenamen der vrouw bestemd was. Hij wordt afgesteld. Jaar VI.
1797-1798

Aanstelling van burger Alex. Auger, tot commissaris van het uitvoerend 
bewind bij de municipaliteit van Antwerpen benoemd, in vervanging van 
Dargonne. Jaar VII, pluviose.
1798-1799

Herstelling van Dargonne in zijne vroegere bediening van commissaris bij de 
Antwerpsche municipaliteit. Jaar VII, messidor.
1798-1799

7 /49 Besluit van het departementsbestuur, dat de municipaliteit opschorst en 
haar voorloopig vervangt door eene bijzondere commissie. Jaar VII, 2 
ventose.
1798-1799
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7 /50 Stukken betrekkelijk de opschorsing van al de leden van het stadsbestuur. 
Jaar VII, 26 ventose.
1798-1799

7 /51 Proces-verbaal van aanstelling van het nieuw stadsbestuur van Antwerpen. 
Jaar VII.
1798-1799

7 /52 Aanmerkingen van den minister van buitenlandsche zaken rakende het 
besluit van het departementsbestuur dat de municipaliteit volledigt door 
toevoeging van zes bezoldigde commissarissen. Jaar VII, 29 fructidor.
1798-1799

7 /53 Briefwisseling met den minister van binnenlandsche zaken over de 
bezoldiging der municipale bestuurders. - De minister verzet zich tegen het 
toekennen eener vergoeding. Jaar VIII.
1799-1800

7 /54 Op verzoek van het stadsbestuur van Antwerpen wordt burger Vanneraux 
door den prefekt gemachtigd om voorloopig de bediening van commissaris 
bij die municipaliteit waar te nemen in vervanging van Dargonne, tot 
bijgevoegd rechter bij de lijfstraffelijke rechtbank van het departement 
benoemd. Jaar VIII.
1799-1800

7 /55 Bescheiden betrekkelijk de inrichting van het stadsbestuur van Antwerpen. 
Jaar IX.
1800-1801

7 /55 Besluit-verordening betrekkelijk de inrichting der bureelen van dit bestuur. 
Jaar IX.
1800-1801

7 /56 Municipale raad van Antwerpen benoemingsbesluit van elf leden. Lijsten der 
leden. Briefwisseling. Jaar XIII.
1804-1805

Mechelen

Mechelen
8 /1 Het bestuur van Mechelen, door den bestuurder der nationale goederen 

beschuldigd de werkzaamheden van den inspecteur verhinderd te hebben 
om "aan het kapittel den tijd te verschaffen zekere speculatie, voordeelig aan 
zijne belangen, te bewerken", geeft zijn ontslag ten teeken van verzet tegen 
die aantijging. Jaar III, 30 floreal.
1794-1795
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Departement van de Twee Neten, 1794-1820

8 /2 Besluit van het arrondissementsbestuur van Brabant, waarbij Guinard, een 
der leden van dit bestuur, gelast wordt met de aanstelling van het 
nieuwbenoemde bestuur van Mechelen. Jaar III, 12 prairial.
1794-1795

Redevoering door Guinard gehouden ter gelegenheid van die aanstelling. 
Jaar III, 12 prairial.
1794-1795

8 /3 Brief van het arrondissementsbestuur van Brabant aan het stadsbestuur van 
Mechelen, meldende, dat onder geen voorwendsel hoegenaamd de burgers 
mogen weigeren openbare bedieningen te bekleeden, waartoe zij geroepen 
en in rekwisitie gesteld worden. Jaar III, 14 prairial.
1794-1795

8 /4 Besluit der volksrepresentanten bij de legers van het Noorden en van 
Samber-en-Maas, waarbij de municipaliteit van Mechelen wordt ingericht. 
Jaar III, 12 messidor.
1794-1795

8 /5 Proces-verbaal van aanstelling der leden van dit bestuur. Jaar III, 16 
messidor.
1794-1795

8 /5BIS Onderrichtingen betreffende de aanvraag van de heer Luyts om opnieuw als 
huisbewaarder van het gemeentehuis te Mechelen aanvaard te worden. Jaar 
III.
1794-1795

8 /6 Besluit der volksrepresentanten, staatscommissarissen in de bij Frankrijk 
ingelijfde landen, waarbij de leden van het bestuur [/] van Mechelen en de 
commissaris van het uitvoerend bewind benoemd worden. Redevoering door 
den commissaris uitgesproken ter gelegenheid der aanstelling van dit 
bestuur. Jaar IV, 27 frimaire.
1795-1796

8 /7 Stuk betrekkelijk de benoeming van den commissaris van het uitvoerend 
bewind bij het bestuur van Mechelen. Jaar IV.
1795-1796

8 /8 Moeielijkheden welke de commissaris van het uitvoerend bewind ontmoette. 
- Tusschenkomst van Bouteville, ten einde de vijandschap tusschen 
gemelden agent en de municipaliteit te keer te gaan. Jaar IV.
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1795-1796

8 /9 Briefwisseling tusschen het departementsbestuur en de municipaliteit van 
Mechelen betrekkelijk den secretaris-griffier, wiens afstelling door het 
bestuur van het departement werd geëischt. Jaar IV.
1795-1796

8 /11 Beambten der bureelen van het municipaal bestuur. Jaar IV.
1795-1796

8 /10 Algemeene lijst der oude titularissen van in Mechelen ten gevolge der 
vereeniging van België met Frankrijk afgeschafte ambten. Jaar IV.
1795-1796

Klacht van den commissaris van het uitvoerend bewind, over den tegenstand 
welken de uitvoering der wetten te Mechelen ontmoette. Jaar IV.
1795-1796

8 /12 Besluit van het departementsbestuur, waarbij vier commissarissen benoemd 
worden om de bediening te vervullen in het municipaal bestuur, dat te 
Mechelen niet kon samengesteld worden. Jaar IV, 3e aanvullingsdag.
1795-1796

Benoeming eener municipale commissie in vervanging van de municipaliteit, 
die haar ontslag had gegeven. Jaar V, 4 vendemiaire.
1796-1797

8 /14 De oude bestuurders van Mechelen weigeren de municipale officiers te 
erkennen, die in hunne plaats benoemd werden. - Moeielijkheden welke de 
commissaris van het uitvoerend bewind, Alexander Auger, ontmoette. Jaar V.
1796-1797

8 /14BIS Aanklacht tegen verschillige leden van het municipaal bestuur wegens 
ontvreemding. - Vonnis. - Aanhouding van den secretaris en den 
bijgevoegden secretaris. Jaar V.
1796-1797

8 /15 Inlichtingen over het openbaar en privaat gedrag van den commissaris 
Alexander Auger. Bescheiden door dezen laatste te zijner ontschuldiging 
ingeleverd. Jaar VI, 27 brumaire.
1797-1798

8 /16 Verslag over de vijandschap tusschen de municipaliteit en den commissaris 
van het uitvoerend bewind. Jaar VI, 11 frimaire.
1797-1798
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8 /17 Proces-verbaal van aanstelling van het municipaal bestuur. Jaar VI.
1797-1798

8 /18 Nieuwe eedaflegging van de municipale overheid van Mechelen. Jaar VII, 29 
brumaire.
1798-1799

Stuk betrekkelijk de toepassing te Mechelen van het besluit des 
departements bestuurs volgens welk de municipale officiers, die hun ontslag 
hadden gegeven tijdens de onwenteling, moesten aangehouden en naar het 
kasteel van Antwerpen overgebracht worden. Jaar VII, 15 frimaire.
1798-1799

8 /20 Benoeming van bijzondere commissarissen te Mechelen, gelast met het 
bestuur der stad, in vervanging der leden die hun ontslag gegeven of hunne 
bediening verlaten hadden. Jaar VII, 20 prairial.
1798-1799

8 /19 Aanmerkingen des ministers van binnenlandsche zaken over de benoeming 
eener [/] commissie van drie leden, gedaan door het departementsbestuur, 
in vervanging der municipaliteit van Mechelen. Jaar VII, 30 prairial.
1798-1799

Herinrichting der municipaliteit. - Klacht van den commissaris van het 
uitvoerend bewind. Jaar VII.
1798-1799

Lier

Lier
8 /21 Aanklacht tegen den secretaris-griffier der municipaliteit van Lier. Jaar IV, 

17 brumaire.
1795-1796

8 /22 Brief van Charles D'Or, d.d. nationalen agent te Antwerpen, aan het 
arrondissementsbestuur van Brabant, om aan te dringen op de herinrichting 
der municipaliteit van Lier en de benoeming van eenen vreemden nationalen 
agent bij deze municipaliteit. Jaar IV, 17 brumaire.
1795-1796

8 /23 Brief van Dargonne, nationalen agent te Antwerpen, aan het algemeen 
bestuur van het arrondissement Brabant, over de wanorde heerschende in 
de bestuurlijke zaken der municipaliteit van Lier. Jaar IV, 22 brumaire.
1795-1796
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8 /24 De nationale agent van Antwerpen maakt den commissaris van het 
uitvoerend bewind bij het departementaal bestuur bekend met de 
jammerlijke inrichting der Liersche municipaliteit en de oneenigheid 
tusschen hare leden. Jaar IV, 12 frimaire.
1795-1796

8 /25 Besluit van het middenbestuur [/] van het departement, dat de municipale 
officiers der stad Lier in hunne bediening opschorst. Jaar IV, 15 messidor.
1795-1796

Maatregelen door den commissaris Bouteville aangeprezen om den 
tegenstand van zekere ambtenaars der municipaliteit van Lier te overwinnen. 
Jaar IV.
1795-1796

8 /25BIS Verandering in de samenstelling der municipaliteit. Jaar V.
1796-1797

8 /26 Benoeming van Rutgeerts, als municipale officier te Lier.

8 /26 Besluit van het departementsbestuur, waarbij Van Sprang als lid der 
municipale commissie van Lier wordt opgeschorst. Jaar V, 21 nivose.
1796-1797

8 /26 Besluit van hetzelfde bestuur, Van Sprang in zijn bediening herstellende. 
Jaar V, 3 ventose.
1796-1797

8 /27 Verslag over de candidaten voorgesteld voor het ambt van municipale 
commissarissen te Lier. Jaar V, 1 pluviose.
1796-1797

8 /28 Proces-verbaal van aanstelling der nieuwe municipaliteit. Jaar VI.
1797-1798

8 /29 Stukken de onmogelijkheid aangevende waarin men zich bevond, om te Lier 
een municipaal bestuur tot stand te brengen, toestand welke de inrichting 
eener tijdelijke commissie noodwendig maakte. Jaar VII, 19 floreal.
1798-1799

8 /30 Besluit van het departementsbestuur, waarbij bezoldigde agenten benoemd 
werden om voorloopig het bestuur der stad waar te nemen, daar niemand er 
zich kosteloos wilde mede gelasten. Jaar VIII, 5 thermidor.
1799-1800
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8 /31 Brieven van de departementsoverheid aan het stadsbestuur van Lier, 
rakende een misbruik [/] van recht, door dit laatste ten opzichte van zekeren 
Van Tongerloo gepleegd. Jaar VIII.
1799-1800

Bescheiden betrekkelijk het slecht beheer van stadszaken te Lier. Jaar VIII.
1799-1800

Turnhout

Turnhout
Inrichting der municipaliteit van Turnhout. Jaar III.
1794-1795

8 /32 Verslag van het departementsbestuur over de werkeloosheid der 
municipaliteit. Jaar IV, 10 messidor.
1795-1796

8 /32BIS Benoemingen, ontslag en afstelling van leden der municipaliteit. Jaar V-VI.
1796-1798

Proces-verbaal van aanstelling van het stadsbestuur van Turnhout. - 
Briefwisseling betrekkelijk de pogingen aangewend om tot eene inrichting te 
geraken. Jaar VI, 1 floreal.
1797-1798

Gewichtige beschuldigingen ten laste der leden van het bestuur van 
Turnhout. Jaar VII.
1798-1799

8 /33 Verslag aan het departementsbestuur door Van Breda, lid van dit bestuur, 
over de feiten waarvan de municipaliteit van Turnhout beschuldigd werd. 
Jaar VII, 29 messidor.
1798-1799

Stukken rakende het slecht beheer van stadszaken te Turnhout. Jaar VIII.
1799-1800

Ambtenaars

Ambtenaars
Onderrichtingen - Klachten - Eedafleggingen

Onderrichtingen - Klachten - Eedafleggingen
8 /34 Brief van den nationalen agent Dargonne, waarbij het 

arrondissementsbestuur van Brabant aanzocht werd aan de 
volksrepresentanten de herinrichting der gewapende drossaards te vragen, 
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om den veiligheidsdienst in de gemeenten te verzekeren. Jaar III.
1794-1795

8 /35 Algemeene lijst der oude ambtenaars, van rechtswege afgeschaft te 
Antwerpen, na de inlijving van België bij Frankrijk. Jaar VI.
1797-1798

Tabel der afgeschafte ambten. Jaar IV.
1795-1796

8 /36 Omzendbrief des ministers van binnenlandsche zaken, de 
departementsbesturen en openbare ambtenaars aanzoekende het 
uitvoerend bewind krachtdadig terzijde te staan, zich door de tegenstrevers 
van het staatsbestuur niet te laten overrompelen en geene "spoken" te 
vreezen. Jaar IV, 29 nivose - 10 pluviose.
1795-1796

8 /37 Omzendbrief van denzelfden minister, over de te nemen maatregelen om de 
ambtenaars tot het aanvaarden hunner bediening te dwingen. Jaar IV, 17 
pluviose.
1795-1796

8 /38 Processen-verbaal van verklaring van gehechtheid aan de republiek en 
eeuwigen haat aan het koningdom, afgelegd door de overheden en 
beambten. Jaar IV, pluviose.
1795-1796

8 /39 Ministerieele onderrichtingen over de niet-beëedigde ambtenaars. Jaar IV-
VII.
1795-1799

8 /40 Onderrichtingen aan de departementsbesturen [/], over de valsche 
geruchten, door de vijanden van het staatsbestuur in omloop gebracht, ten 
einde de openbare ambtenaars te ontmoedigen. Jaar IV, 6 en 27 floreal.
1795-1796

8 /41 Lijst der ambtenaars van de verschillende besturen in het departement der 
Beide-Nethen. Jaar IV.
1795-1796

Inlichtingen door het staatsbestuur gevraagd over al de ambtenaars van het 
departement. Jaar IV.
1795-1796

Ministeriëele onderrichtingen over de eedaflegging der openbare 
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ambtenaars, bestuurders en beambten. Jaar IV-XII.
1795-1804

Brief van den minister van binnenlandsche zaken, over het verbod van art. 
203 der grondwet, waarbij gezegd wordt dat de rechters geene bestuurders, 
ter wille van de uitoefening hunner bediening, voor de rechtbank mogen 
dagen. Jaar V, 22 frimaire.
1796-1797

Vertrek van den staatscommissaris Bouteville. Zijn afscheidsbrief aan het 
bestuur van het departement. Jaar V, 6 pluviose.
1796-1797

Onderrichtingen van den minister van binnenlandsche zaken aan de 
uitvoerende commissarissen na den aanslag van het Directorium.

8 /42 Proclamatie aan de inwoners van het departement.

Onderrichtingen van den minister van binnenlandsche zaken over de 
bevoegdheid der commissarissen van het uitvoerend bewind. Jaar V, 27 
fructidor.
1796-1797

8 /43 Reis van den minister van binnenlandsche zaken Benezech in België, ten 
einde de middelen op te sporen, om den voorspoed van het land te doen 
aangroeien en de openbare rust te verzekeren. Maatregelen te Antwerpen 
voor zijne ontvangst genomen. Jaar V.
1796-1797

8 /44 Verschillende omzendbrieven, uitgaande van het staatsbestuur, over de 
inrichting der overheden en de plichten dezer laatsten. - Jaarwedden der 
ambtenaars. - Onderrichtingen betrekkelijk de vragers en het zenden van 
bijzondere commissarissen. Jaar V-VII.
1796-1799

8 /45 Bochet, bijzondere staatscommissaris bij de vereenigde departementen, 
meldt het middenbestuur van het departement dat zijne bediening heeft 
opgehouden. Jaar VI, 6 vendemiaire.
1797-1798

8 /46 Onderrichtingen des ministers van binnenlandsche zaken aan den 
commissaris van het uitvoerend bewind, over het bestuur in het algemeen. 
Jaar VI, 17 frimaire - 27 fructidor.



56 Provincie Antwerpen. Reeks A

1797-1798

Omzendbrief van denzelfden, de opschorsing bevelende van zulke 
ambtenaars, die den bij de wet vereischten eed niet zouden afgelegd hebben. 
Jaar VI, 11 fructidor.
1797-1798

8 /48 Ministeriëele onderrichting over de ambtenaars die door schrikaandrijving 
van hunne bediening verwijderd bleven. Jaar VII, 13 frimaire.
1798-1799

8 /49 Omzendbrief des ministers van binnenlandsche zaken, beroep doende op 
den ijver en de verkleefdheid van al de openbare ambtenaars, om tot het heil 
van het vaderland mede te werken. Jaar VII, 1 thermidor.
1798-1799

8 /50 Proces-verbaal van eedaflegging door de bestuurders en gevestigde 
overheden, voorschreven bij de wet van 12 thermidor jaar VII. Jaar VIII, 1 
vendemiaire.
1798-1800

8 /51 Benoeming van Crochon tot afgevaardigde der consuls voor België. Jaar VIII, 
29 brumaire.
1799-1800

8 /52 Omzendbrief van den minister van binnenlandsche zaken over de 
aanwezigheid van de openbare ambtenaars. Jaar VIII, 21 floreal.
1799-1800

8 /53 Aanteekeningen en onderrichtingen betrekkelijk de registratie enz., van de 
akten van eedaflegging der ambtenaars en beambten. Jaar VIII-XIV.
1799-1806

8 /54 Ministeriëele onderrichtingen aan de prefekten der departementen, rakende 
de woonplaats der verschillende ambtenaars. Jaar IX, 15 ventose.
1800-1801

8 /55 De prefekt doet zich door den meier der stad Antwerpen eene klacht 
toezenden tegen eenige generaals, wier uitdagend en tergend gedrag de 
verontwaardiging der burgers verwekte. Jaar IX, 8 floreal.
1800-1801

8 /56 Algemeene lijst van al de openbare ambtenaars van het departement. Jaar 
X-1805.
1801-1805
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8 /57 Opgave der jaarwedden van den prefekt, den algemeenen secretaris, de 
leden van den prefektuurraad, de onderprefekten, leeraars en bibliothecaris 
van de centrale school van het departement. Jaar X.
1801-1802

8 /58 Rechterlijke vervolgingen bevolen door den prefekt, tegen Seghers, 
afgestelden secretaris te Mortsel, die voortging met openbare akten te 
onderteekenen. Jaar XI, 25 germinal.
1802-1803

8 /59 Omzendbrief des ministers van binnenlandsche zaken, inhoudende dat de 
agenten zijner Majesteit uit hoofde hunner bediening niet rechterlijk mogen 
vervolgd worden, dan krachtens een decreet. 1806, 25 augustus.
1806-1806

8 /62 Eedaflegging van overheden en ambtenaren. 1806-1813.
1806-1813

8 /61 Keizerlijk decreet, den weg voorschrijvende dien men zou te volgen hebben 
bij het opstellen van redevoeringen te houden in naam van politieke en 
bestuurlijke lichamen. 1809, 25 februari.
1809-1809

9 /1 Het Hollandsch staatsbestuur beveelt den ambtenaars van het 
arrondissement Breda geene inlichtingen aan de Fransche agenten te 
leveren. 1810.
1810-1810
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

9 /2 Pensioeneering der oude ambtenaars van het arrondissement Breda, wier 
bediening bij de vereeniging van Holland met Frankrijk werd afgeschaft. 
1810.
1810-1810

9 /3 Geldelijke onderstand aan de uit Holland komende beambten. - Klachten 
tegen het bestuur der douanen, dat weigert eenigen onderstand te schenken. 
1813, 16 september.
1813-1813

9 /4 Inlichtingen door de hoogere overheid gevraagd over de ambtenaars van het 
departement. 1813.
1813-1813

9 /5 Staten der ambtenaars van bestuurlijken aard in het departement. 1814.
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1814-1814

Meiers (maires)

Meiers (maires)
9 /5BIS Besluit van benoeming der meiers en adjuncten van Antwerpen, Mechelen, 

Lier en Turnhout. Jaar VIII, 5 floreal.
1799-1800

9 /5TER Benoeming van meiers en adjuncten in andere gemeenten van het 
departement. Benoeming van meiers en adjuncten in de gemeenten van het 
arrondissement Breda. Vijfjaarlijksche vernieuwing. Aanstelling. - 
Inlichtingen over de meiers en adjuncten. Ontslaggevingen en afstellingen. 
Jaar VIII-1813.
1799-1813

9 /6 Klachten tegen den meier van Sinte-Katelijne-Waver, die geweld gebruikte 
voor het uitvoeren van den politiedienst, op zijne verantwoordelijkheid en 
willekeurig boeten toepaste waarvan hij zich het bedrag toeëigende en zich 
aldus schuldig maakte aan geldafpersingen en achterhoudingen. Jaar IX.
1800-1801

9 /BISBIS Onderrichtingen betrekkelijk de aanduiding [ /] van geheimschrijvers, om de 
meiers behulpzaam te zijn bij de bestuurlijke werkzaamheden. Deze ambten 
zouden bij voorkeur toevertrouwd worden aan de schoolmeesters. Toelating 
verleend door de overheid om in zekere gevallen zulke beambten aan te 
stellen. Het is den secretarissen der meiers verboden openbare akten te 
onderteekenen. Idem aan de beambten, een hooger loon te ontvangen 
wegens afschrift van stukken, dan door de wet was toegestaan. Jaar IX-XIII.
1800-1805

9 /3/6 Onderrichtingen betrekkelijk de aanduiding [ /] van geheimschrijvers, om de 
meiers behulpzaam te zijn bij de bestuurlijke werkzaamheden. Deze ambten 
zouden bij voorkeur toevertrouwd worden aan de schoolmeesters. Toelating 
verleend door de overheid om in zekere gevallen zulke beambten aan te 
stellen. Het is den secretarissen der meiers verboden openbare akten te 
onderteekenen. Idem aan de beambten, een hooger loon te ontvangen 
wegens afschrift van stukken, dan door de wet was toegestaan. Jaar IX-XIII.
1800-1805

9 /4/6 Vechtpartij in de herberg "de Koning van Spanje" te Borgerhout. De 
secretaris der meierij door eenen messteek getroffen.

9 /7 De prefekt berispt den meier van Wilmarsdonck, die zijn ambt vernalatigde. 
Jaar X, 3 fructidor.
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1801-1802

9 /8 Aanklacht tegen den meier van Hoogstraeten, door Roubens, zijnen gewezen 
secretaris. Jaar X.
1801-1802

Aanklacht tegen den meier van Mechelen, beschuldigd van grove 
onregelmatigheden in het uitoefenen van zijn ambt. Jaar X.
1801-1802

9 /9 Klacht tegen den meier van Weelde, beschuldigd in zekere zaken willekeurig 
en op onwettige wijze gehandeld te hebben. Jaar XI.
1802-1803

9 /10 Lijsten van de meiers en adjuncten der municipaliteiten van het 
departement. - Inlichtingen over hunne bekwaamheid en verknochtheid aan 
het staatsbestuur.

9 /10BIS Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De ambten van adjunct en 
secretaris zijn niet onverenigbaar. Jaar XIII, 15 messidor.
1804-1805

9 /11 Aanstelling van de maire van Berlaar en Gestel. Jaar XII, 15 vendemiaire.
1803-1804

9 /12 Vertrouwelijke brief van den onder-prefekt van Turnhout aan den prefekt, 
over het gedrag van den meier van Herenthout. 1806.
1806-1806

9 /12BIS Klacht tegen den meier van Berlaer, die zich aan ambtsontrouw had plichtig 
gemaakt. 1806.
1806-1806

9 /12TER Aanhouding van Joris, adjunct van de meier van Balen. Afzetting van deze 
ambtenaar. 1807.
1807-1807

9 /13 Klacht rakende de meier van Lier. Jaar XIII.
1804-1805

9 /15 Afstelling van Werbrouck, meier van Antwerpen. 1811.
1811-1811

9 /15BIS Klachten tegen de meiers van Gheel, Lier en Hoogstraeten. 1812.
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1812-1812

9 /16 Vijfjaarlijkse vernieuwing der meiers van Turnhout. 1812.
1812-1812

9 /17 Vijfjaarlijkse vernieuwing der meiers van Turnhout. 1812.
1812-1812

9 /18 Inlichtingen over verschillige meiers van het departement. 1813.
1813-1813

9 /19 Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de prefekt met verzoek 
de lijsten van de meiers aan te vullen. Jaar IX, 26 brumaire.
1800-1801

Kiesvergaderingen

Kiesvergaderingen
10 /1 Lijst der candidaten, ingeschreven voor de bediening waarvan de benoeming 

toehoorde aan de kiesvergadering van het departement. Jaar V.
1796-1797
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

10 /2 Lijst der candidaten, ingeschreven voor de bediening waarvan de benoeming 
toehoorde aan de kiesvergadering van het departement. Jaar V.
1796-1797

10 /3 Lijst der candidaten, ingeschreven voor de bediening waarvan de benoeming 
toehoorde aan de kiesvergadering van het departement. Jaar V.
1796-1797

10 /1 Lijst der leden, die het kiescollege van het arrondissement Turnhout 
uitmaakte. Jaar V.
1796-1797

10 /2 Lijst der leden, die het kiescollege van het arrondissement Turnhout 
uitmaakte. Jaar V.
1796-1797

10 /3 Lijst der leden, die het kiescollege van het arrondissement Turnhout 
uitmaakte. Jaar V.
1796-1797

10 /1 Bescheiden waaruit blijkt, dat de personen, die op de rollen der 
rechtstreeksche belastingen niet voorkwamen, zich, om hunne politieke 
rechten uit te oefenen, konden doen inschrijven voor eene belasting gelijk 
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aan de waarde van drie werkdagen. Jaar V.
1796-1797

10 /2 Bescheiden waaruit blijkt, dat de personen, die op de rollen der 
rechtstreeksche belastingen niet voorkwamen, zich, om hunne politieke 
rechten uit te oefenen, konden doen inschrijven voor eene belasting gelijk 
aan de waarde van drie werkdagen. Jaar V.
1796-1797

10 /3 Bescheiden waaruit blijkt, dat de personen, die op de rollen der 
rechtstreeksche belastingen niet voorkwamen, zich, om hunne politieke 
rechten uit te oefenen, konden doen inschrijven voor eene belasting gelijk 
aan de waarde van drie werkdagen. Jaar V.
1796-1797

10 /1 De minister van binnenlandsche zaken meldt dat de partij der 
koningsgezinden te Mechelen kiescollegiën trachtte samen te stellen 
tegeover de wettelijk bestaande vergaderingen. Jaar V.
1796-1797

10 /2 De minister van binnenlandsche zaken meldt dat de partij der 
koningsgezinden te Mechelen kiescollegiën trachtte samen te stellen 
tegeover de wettelijk bestaande vergaderingen. Jaar V.
1796-1797

10 /3 De minister van binnenlandsche zaken meldt dat de partij der 
koningsgezinden te Mechelen kiescollegiën trachtte samen te stellen 
tegeover de wettelijk bestaande vergaderingen. Jaar V.
1796-1797

10 /1 Wet van den Raad der Ouden, op benoemingen gedaan te Antwerpen en te 
Mechelen door onwettig samengestelde kiescollegiën. Jaar V.
1796-1797

10 /2 Wet van den Raad der Ouden, op benoemingen gedaan te Antwerpen en te 
Mechelen door onwettig samengestelde kiescollegiën. Jaar V.
1796-1797

10 /3 Wet van den Raad der Ouden, op benoemingen gedaan te Antwerpen en te 
Mechelen door onwettig samengestelde kiescollegiën. Jaar V.
1796-1797

10 /1 Lijst der burgerlijke inschrijvingen, bevattende de namen dergenen die de 
hoedanigheid [/] van kiezers bezaten in verschillige plaatsen van het 
departement der Beide-Nethen. Jaar V.



62 Provincie Antwerpen. Reeks A

1796-1797

10 /2 Lijst der burgerlijke inschrijvingen, bevattende de namen dergenen die de 
hoedanigheid [/] van kiezers bezaten in verschillige plaatsen van het 
departement der Beide-Nethen. Jaar V.
1796-1797

10 /3 Lijst der burgerlijke inschrijvingen, bevattende de namen dergenen die de 
hoedanigheid [/] van kiezers bezaten in verschillige plaatsen van het 
departement der Beide-Nethen. Jaar V.
1796-1797

10 /2 Lijst van de eerste vergaderingen der kantons van het departement. Jaar V.
1796-1797

10 /2 Beraadslagingen der eerste vergaderingen, waarbij benoemd worden : de 
afgevaardigden in de kiesvergadering, de vrederechters, de voorzitters van 
de municipale vergaderingen. - Uitgebreide briefwisseling betreffende die 
van Mechelen. Jaar V.
1796-1797

10 /1 Kiezingen voor de afgevaardigden van de eerste vergaderingen, de leden van 
het magistraat, de afgevaardigden in het wetgevend lichaam, (Raad der 
Ouden en der Vijf-Honderd), het hoog nationaal Hof en de bestuurders van 
het departement der Beide-Nethen. Jaar V.
1796-1797

10 /1 Maatregelen om de kiesvergaderingen te beschermen. Jaar V.
1796-1797

10 /1 Briefwisseling met de wetgevende macht en den minister van 
binnenlandsche zaken, over het bewerken der kiesvergadering. Jaar V.
1796-1797

10 /3 Kiezing van rechters door de kiesvergadering, te Antwerpen. - Betwisting. - 
Vonnis van het eedgerecht in het departement, dat zich tegen de 
indiensttreding der gekozenen verzette. Jaar V.
1796-1797

10 /1 Processen-verbaal van de zittingen der kiesvergadering in het departement 
der Beide-Nethen. Hindernissen gebracht aan hare vereeniging te 
Antwerpen. - De tegenstrevers van het staatsbestuur zenden valsche 
afgevaardigden der eerste vergaderingen. - Verschillige kantons weigeren 
zich te doen vertegenwoordigen. Jaar V-VI.
1796-1798
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10 /2 Processen-verbaal van de zittingen der kiesvergadering in het departement 
der Beide-Nethen. Hindernissen gebracht aan hare vereeniging te 
Antwerpen. - De tegenstrevers van het staatsbestuur zenden valsche 
afgevaardigden der eerste vergaderingen. - Verschillige kantons weigeren 
zich te doen vertegenwoordigen. Jaar V-VI.
1796-1798

10 /2 Onderrichtingen van het departementsbestuur over de kiezingen. Jaar VI, 25 
nivose.
1797-1798

10 /4 De minister van binnenlandsche zaken dringt aan bij den commissaris van 
het uitvoerend bewind in dienst van het departementsbestuur, opdat deze 
laatste rekening houde van het gewicht zijner verplichtingen, die het belang 
der kiezingen hem oplegt; hij doet een beroep op zijnen vaderlandschen ijver 
als republikein, voor het streng toepassen der door het staatsbestuur 
aanbevolen maatregelen. Jaar VI, 26 pluviose.
1797-1798

10 /5 Republikeinsche manifesten van het departementsbestuur vóór de 
kiezingen. Jaar VI, 6 ventose.
1797-1798

10 /6 Omzendbrief des ministers van binnenlandsche zaken, over de inschrijving 
der personen die stemrecht hebben in de eerste vergaderingen. Jaar VI, 24 
ventose.
1797-1798

10 /7 Wet die de departementen aanduidt die zullen deelhebben aan de 
vernieuwing van 15 van de rechters van het Hof van Verbreking. Jaar VI, 15 
ventose.
1797-1798

10 /1 Wet, waarbij de departementen aangeduid worden, die deel moeten nemen 
aan de vernieuwing van een vijfde deel der rechters in het hof van 
verbreking. Jaar VI.
1797-1798

10 /2 Wet, waarbij de departementen aangeduid worden, die deel moeten nemen 
aan de vernieuwing van een vijfde deel der rechters in het hof van 
verbreking. Jaar VI.
1797-1798

10 /2 Briefwisseling over de kiezingen van het jaar VI. - Proclamatiën, 
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onderrichtingen, enz. Jaar VI.
1797-1798

10 /8 Proclamatiën van het uitvoerend bewind en van het departementsbestuur, 
betreffende de eerste vergaderingen. Jaar VII.
1798-1799

10 /9 Onderrichtingen door het departementsbestuur aan de commissarissen der 
uitvoerende macht gezonden, daags vóór de bijeenkomst der eerste 
vergaderingen. Jaar VII, 26 ventose.
1798-1799

10 /10 Wet op de werkzaamheden der eerste vergadering van het kanton 
Antwerpen. Jaar VII, 11 prairial.
1798-1799

10 /11 Proclamatie der Consuls, rakende de stemming uitgebracht door het 
Fransche volk over de grondwet van het jaar VIII. Jaar VIII, 30 pluviose.
1799-1800

10 /10 Lijst der personen wier benoeming als lid van den algemeenen raad van het 
departement der Beide-Nethen aan den Eersten Consul werd voorgesteld. 
Jaar VIII.
1799-1800

10 /10 Onderrichtingen des ministers voor de kiezingen. Verbod aan de voorname 
personen in de woning van den meier hunner verblijfplaats te stemmen. 
Uitlegging rakende degenen, die wegens hunne openbare bediening afwezig 
waren. Jaar IX.
1800-1801

10 /10 Naamrol der candidaten voor de kantonale vergaderingen voorgedragen voor 
het plaatselijk bestuur der gemeenten van vijfduizend en meer inwoners. 
Jaar IX.
1800-1801

10 /10 Voorloopige lijsten van candidaten in de drie arrondissementen voorgesteld, 
om te dienen bij het opmaken der lijst van het departement voor het jaar IX. 
Jaar IX.
1800-1801

10 /10 Lijst der personen van aanzien van het departement der Beide-Nethen, 
opgemaakt krachtens de wet van 1 ventose jaar IX. Uitslag der stemming 
welke voor het vormen van die lijst had plaats gehad. Jaar IX.
1800-1801
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10 /10 Lijsten van personen van aanzien in de kantons Arendonck, Herenthals, 
Hoogstraeten, Moll, Turnhout en Westerloo. Jaar IX.
1800-1801

10 /10 Lijsten der zeshonderd hoogst aangeslagen burgers van het departement, 
opgemaakt voor de samenstelling der kantonale vergaderingen. - 
Bankroetiers mochten er niet op gebracht worden. Jaar IX-1813.
1800-1813

10 /11BIS Processen-verbaal van onderzoek over de municipale kiezingen te 
Antwerpen. Jaar IX.
1800-1801

10 /10 Verslaggeving van Nadreau, bijzonderen commissaris, die gelast was zich in 
de gemeenten [/] van het arrondissement te begeven en bij de meiers aan te 
dringen opdat zij de kiezerslijsten zouden opmaken. Jaar IX.
1800-1801

10 /10 De meier van Vremde in zijn ambt geschorst, tengevolge van een verslag van 
den commissaris Nadreau. Jaar IX.
1800-1801

10 /12 Bescheiden rakende de kiescollegiën van het departement en de 
arrondissementen. Jaar XI.
1802-1803

10 /13 Inlichtingen over de candidaten, voorgedragen ter vervanging van de 
voorzitters der kantonsvergaderingen en kiescollegiën. Jaar XII.
1803-1804

10 /14 Bijeenroeping der kiescollegiën van de arrondissementen en het 
departement. - Onderrichtingen des ministers van binnenlandsche zaken. - 
Lijst der leden, waaruit het kiescollegie van Antwerpen was samengesteld. 
Jaar XII.
1803-1804

10 /15 Lijsten van de voorzitters der kiescollegiën. 1813.
1813-1813

Afkondiging der wetten en besluiten

Afkondiging der wetten en besluiten
11 /1 Omzendbrief van het magistraat van Antwerpen, waarbij, onder toezending 

van eenen catechismus over de rechten van den mensch, aan de 
onderwijzers herinnerd wordt dat het hun plicht was die rechten te 
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onderwijzen. Jaar III, 23 floreal.
1794-1795
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

11 /2 Besluit van het departementsbestuur, de Jesuïetenkerk, te Antwerpen, 
aanduidende, om te dienen tot vergaderplaats voor het vieren van feesten, de 
broederlijke vereeniging der republiekeinen, het openbaar onderwijs en het 
voorlezen der wetten (6). Jaar IV.
1795-1796

Vrijwillige inschrijving voor de verfraaiing van den tempel der wet te 
Antwerpen. - Besluit der stedelijke overheid, volgens hetwelk de 
ontoereikendheid der geldmiddelen niet toelaat de ontworpen werken uit te 
voeren. Jaar VII, 18 frimaire.
1798-1799

De Jesuïetenkerk (Sint-Pieter), te Mechelen, ter beschikking gesteld van de 
municipale overheid dier stad, om tot tempel der wet ingericht te worden. 
Jaar VI.
1797-1798

De kerk van het Beggijnhof, te Lier, wordt voor hetzelfde doel bestemd. Jaar 
VI.
1797-1798

Het stadsbestuur van Turnhout weigert de kosten uit te keeren, door den 
commissaris Fransischini betaald, voor het in regel brengen van den tempel 
der wet in gemelde stad. Jaar V, 24 frimaire.
1796-1797

11 /6 Onderrichtingen des ministers van justicie, voor de afkondiging der wetten in 
het departement der Beide-Nethen. Jaar IV.
1795-1796

11 /7 De Burgerlijke rechtbank van het departement der Beide Nethen aan het 
bestuur van het departement rakende de bevolking. Jaar IV, 16 pluviose.
1795-1796

11 /8 Uitvoering van de wet van 3 brumaire jaar IV. Jaar IV, 29 pluviose.
1795-1796

11 /9 De minister van justicie zegt, waarom het uitvoerend bewind niet al de 
Fransche wetten, met onverwijlden spoed, had doen afkondigen in de negen 
departementen [/] bij wet van 9 vendemiaire, jaar IV, ingelijfd. Jaar IV, 13 
ventose.
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1795-1796

11 /9 Onderrichtingen des ministers van algemeen politie, over de te nemen 
maatregelen voor de toepassing der wetten. Jaar IV, 6 germinal.
1795-1796

11 /11 Brief van den minister van justicie, over de afkondiging van het wetboek der 
misdrijven en straffen. Jaar IV, 16 germinal.
1795-1796

11 /11 Brieven van denzelfden, over de Fransche wetten welke in België uitvoerbaar 
konden gemaakt worden. Jaar IV, 23 fructidor.
1795-1796

11 /11 Brief van denzelfden, over de uitdeeling van het bulletijn der wetten en 
besluiten. Jaar IV, 3e aanvullings- of sansculottendag.
1795-1796

11 /12 Brief van denzelfden, over de zwarigheden welke voortsproten uit bevelen, 
gegeven door de ministeriën, betrekkelijk de uitvoering van de in de 
vereenigde departementen nog niet afgekondigde wetten. Jaar IV, floreal.
1795-1796

11 /13 Besluit van het departementsbestuur, de afkondiging van de wet op de 
erfenissen en overdrachten bevelende. Jaar IV, 13 floreal.
1795-1796

11 /14 Brief van den minister van binnenlandsche zaken Benezech, voorschrijvende, 
dat, krachtens een bijzonder bevel, geene enkele wet mocht uitgevoerd 
worden zonder voorafgaande afkondiging. Jaar IV, 11 prairial.
1795-1796

11 /10 Omzendbrief van den minister der algemeene politie, over de nalatigheid der 
overheden en het niet uitvoeren der wetten. Jaar IV, 21 fructidor.
1795-1796

Briefwisseling van den commissaris des staatsbestuurs bij de vereenigde 
departementen met den commissaris van het departement der Beide-
Nethen, over de oude wetten, welke moesten gehandhaafd worden. Jaar IV.
1795-1796

11 /15 Klachten van de stad Antwerpen over de besluiten. Jaar IV, 24 prairial.
1795-1796

11 /17 Bescheiden betrekkelijk de afkondiging der wetten in de kantons Antwerpen, 
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Mechelen, Lier, Turnhout, Contich, Duffel, Gheel, Moll, Wuestwezel, Berlaer, 
Calmpthout, Puers, Bornhem, Arendonck, Santhoven, Gierle, Boom, 
Westerloo, Herenthals, Ste-Kathelijne-Waver, Stabroeck, Willebroeck, Heyst-
op-den-Berg, Bouchout, Hove, Berchem en Wilrijk. Jaar IV-VIII.
1795-1800

11 /18 Bescheiden betrekkelijk de afkondiging der wetten in de kantons Antwerpen, 
Mechelen, Lier, Turnhout, Contich, Duffel, Gheel, Moll, Wuestwezel, Berlaer, 
Calmpthout, Puers, Bornhem, Arendonck, Santhoven, Gierle, Boom, 
Westerloo, Herenthals, Ste-Kathelijne-Waver, Stabroeck, Willebroeck, Heyst-
op-den-Berg, Bouchout, Hove, Berchem en Wilrijk. Jaar IV-VIII.
1795-1800

12 /1 Bescheiden betrekkelijk de afkondiging der wetten in de kantons Antwerpen, 
Mechelen, Lier, Turnhout, Contich, Duffel, Gheel, Moll, Wuestwezel, Berlaer, 
Calmpthout, Puers, Bornhem, Arendonck, Santhoven, Gierle, Boom, 
Westerloo, Herenthals, Ste-Kathelijne-Waver, Stabroeck, Willebroeck, Heyst-
op-den-Berg, Bouchout, Hove, Berchem en Wilrijk. Jaar IV-VIII.
1795-1800
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

12 /2 Bescheiden betrekkelijk de afkondiging der wetten in de kantons Antwerpen, 
Mechelen, Lier, Turnhout, Contich, Duffel, Gheel, Moll, Wuestwezel, Berlaer, 
Calmpthout, Puers, Bornhem, Arendonck, Santhoven, Gierle, Boom, 
Westerloo, Herenthals, Ste-Kathelijne-Waver, Stabroeck, Willebroeck, Heyst-
op-den-Berg, Bouchout, Hove, Berchem en Wilrijk. Jaar IV-VIII.
1795-1800

13 /1 Bescheiden betrekkelijk de afkondiging der wetten in de kantons Antwerpen, 
Mechelen, Lier, Turnhout, Contich, Duffel, Gheel, Moll, Wuestwezel, Berlaer, 
Calmpthout, Puers, Bornhem, Arendonck, Santhoven, Gierle, Boom, 
Westerloo, Herenthals, Ste-Kathelijne-Waver, Stabroeck, Willebroeck, Heyst-
op-den-Berg, Bouchout, Hove, Berchem en Wilrijk. Jaar IV-VIII.
1795-1800
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

13 /2 De commissaris van het uitvoerend bewind bij het departementsbestuur, 
aanzoekt de pastoors en onderpastoors der gemeenten Arendonck, Rethy, 
Baarle-Hertog, Poppel, Weelde en Raevels de geloovigen tot naleving der 
wetten aan te sporen en zich namelijk naar die te gedragen, welke het 
houden van processiën in de straten verbood. Jaar IV-VIII.
1795-1800

13 /3 De vertegenwoordigers van het volk bij de legers van het Noorden en van 
Samber-en-Maas zenden aan het departementsbestuur exemplaren van het 
wetboek der misdrijven en straffen, den 6en brumaire, jaar VI, uitgevaardigd 
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door de nationale vergadering; zij bevelen de afkondiging van gemeld 
wetboek en van het strafwetboek van 25 september 1791. Jaar IV-VI.
1791-1798

13 /4 Verschillige besluiten van het departementsbestuur, de afkondiging der 
wetten bevelende. Jaar IV-VI.
1795-1798

13 /5 Onderrichtingen van den minister van justicie, over de toezending van het 
bulletijn der wetten aan de overheden en openbare ambtenaren. Jaar IV-VII.
1795-1799

13 /6 Lijst van ontvangen besluiten. Jaar IV.
1795-1796

13 /7 Brief van de prefekt over de wetten en besluiten. Jaar XII.
1803-1804

13 /8 Omzendbrief van denzelfden, over het recht van afkondiging der wetten, 
betwist aan het uitvoerend bewind door de crimineele rechtbank van het 
departement der [/] Dyle. - Haar vonnis werd vernietigd door het hof van 
verbreking. Jaar VI, 4 vendemiaire.
1797-1798

13 /9 Omzendbrief van denzelfden, voorschrijvende dat het bulletijn der wetten in 
het Vlaamsch moet vertaald worden. Jaar VI, 23 brumaire - 12 frimaire.
1797-1798

Opmerkingen gemaakt door het departementsbestuur der Beide-Nethen, 
over de onnauwkeurige wijze, waarop de stedelijke overheid te Antwerpen de 
wetten, besluiten, proclamatiën, enz., in den tempel der wet deed 
afkondigen. Jaar VI.
1797-1798

13 /9 De minister van justicie schrijft, dat het bulletijn der wetten in de Vlaamsche 
taal moet overgezet worden en verschijnen zal met de twee teksten 
tegenover elkander, "opdat iedereen den inhoud volgens eenen zelfden 
rechtsgeldigen Vlaamschen tekst kunne nagaan". Jaar VI.
1797-1798

13 /11 Het departementsbestuur herinnert aan de municipale overheden de 
uitvoering der wet van 22 en 28 juli 1791, welke voorschreef, dat alleen de 
plakkaten der akten, uitgaande van de openbare overheid op wit papier 
mochten gedrukt worden. Jaar VI, 13 pluviose.
1791-1798



70 Provincie Antwerpen. Reeks A

13 /11 Beslissing van hetzelfde bestuur, volgens welk de woorden : "Wetten en 
acten der openbare overheid" zouden geplaatst worden op de buitenmuren 
van het lokaal waar dit bestuur zijne zittingen hield. Jaar VI, 15 pluviose.
1797-1798

Briefwisseling betrekkelijk de overeenstemming die er noodig is tusschen de 
krijgs- en burgerlijke overheden, voor het uitvoeren der wetten. Jaar VI, 18 
prairial.
1797-1798

13 /12 Berichten en inlichtingen over de bekendmaking der wetten in de kantons. 
Jaar VI.
1797-1798

Brief van minister over de wetten in de archieven door de Brigands 
verscheurd. Jaar VII.
1798-1799

13 /13 Rakende het officiële blad van het uitgeven der wetten (le moniteur officiel 
des lois). Jaar VIII, 23 germinal.
1799-1800

13 /14 De procureur-generaal van de Criminele Rechtbank te Antwerpen aan de 
prefekt over de rechterlijke ambten (Turnhout). 1808, 16 september.
1808-1808

13 /15 Keizerlijk besluit, waarbij verschillige wetten en besluiten van het 
staatsbestuur uitvoerbaar verklaard worden in het arrondissement Breda. 
1810, 22 juni.
1810-1810

14 /1 Toepassing der Fransche wetten in Holland. Briefwisseling over het drukken 
van het bulletijn der wetten voor het arrondissement Breda, in de 
Nederlandsche taal. Onderrichtingen. - Drukkosten. 1810-1812.
1810-1812
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

14 /2 Briefwisseling betrekkelijk de verzameling van het Bulletijn der wetten van 
de vroegere crimineele rechtbank van het departement. 1812.
1812-1812

14 /3 Verzameling van wetten, besluiten, enz., waarvan de bekendmaking door het 
departementsbestuur der Beide-Nethen werd bevolen. Jaar III-XIV.
1794-1806
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Varia

Varia
14 /4 Beschrijving der provincie. - Bescheiden betreffende Brabant, de stad 

Antwerpen en hare zeven kwartieren. Jaar III.
1794-1795

14 /5 Brief van Bouteville, commissaris van het staatsbestuur, aan Bruslé, 
commissaris van het uitvoerend bewind bij het bestuur van het departement 
der Beide-Nethen. - Wisseling van gedachten rakende de inrichting van 
België. Jaar IV, 17 thermidor.
1795-1796

14 /6 Geschiedkundige inlichtingen door Lauwers, lid des middenbestuurs, 
betrekkelijk het departement der Beide-Nethen. Jaar VI.
1797-1798

14 /7 Grondstoffen voor de beschrijving van dit departement.

14 /8 Afkondiging van de vredesvoorbereiding. Jaar V, 11 floreal.
1796-1797

14 /5 Brief van Bouteville aan Bruslé, commissaris van het uitvoerend bewind te 
Antwerpen, over de kleur te geven aan de vrijheidsmuts (7) Jaar V, 9 frimaire.
1796-1797

14 /9 Klacht van het departementsbestuur aan de regeering, over den gebrekkigen 
toestand [/] van de diensten in het departement en over de moeielijkheden 
die de inrichting der gendarmerie ontmoette. Jaar VI.
1797-1798

14 /10 Brief van Lucien Bonaparte, zijn aanstelling tot minister van Binnenlandse 
Zaken aankondigend. Jaar VIII, 11 nivose.
1799-1800

14 /11 Zending van drie staatsraden, gelast om met de bijzonderste burgerlijke- en 
krijgsoverheden te beraadslagen en inlichtingen te nemen over al wat de 
openbare rust en het algemeen welzijn aanbelangde. - Staat aanduidende 
den toestand en de nabijkomende waarde van huizen en gebouwen te 
Mechelen door de besturen, agenten en commissarissen in bezit genomen. 
Jaar IX-X.
1800-1802

14 /11BIS Besluit van het Middenbestuur bevelend aan de besturen van de 
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kantonmunicipaliteiten binnen een "decade" van alle openbare en andere 
gebouwen alle kentekens van feodaliteit en koningdom te laten verdwijnen. 
Jaar IV, 3 thermidor.
1795-1796

Wapens - Adel - Ridderordens

Wapens - Adel - Ridderordens
14 /17 De nationale agent te Antwerpen vraagt aan de bestuurders van het 

departement of het oogenblik niet gekomen is de wetten af te kondigen 
rakende de gelijkheid, het afschaffen van den adel en het wegruimen der 
kenteekens van het koningdom. Jaar IV, 26 frimaire.
1795-1796

14 /17 Besluit van het stadsbestuur van Antwerpen, waarbij de eeretitels van 
Mevrouw en Jonker worden afgeschaft. Jaar IV, 14 prairial.
1795-1796

14 /17BIS Onderrichting over het bewaren van de monumenten die kentekens van de 
feodaliteit en het koningdom dragen. Jaar IV, 18 messidor.
1795-1796

11 /16 Briefwisseling van den commissaris van het staatsbestuur bij de vereenigde 
departementen men den commissaris van het departement der Beide-
Nethen, over de uitvoering der wetten betrekkelijk de afschaffing van het 
leenwezen (wapens, linten, ridderkruisen, enz.). Jaar IV.
1795-1796

14 /18 Opgaaf der kosten waartoe [/] te Antwerpen de vernietiging der koninklijke 
en adelijke teekens hebben aanleiding gegeven. Jaar V, 25 vendemiaire.
1796-1797

14 /19 Briefwisseling betrekkelijk de vervaardiging en bewaring van de bestuurlijke 
zegels en stempels, waarvan het model door de wet van 6 pluviose jaar XIII 
was bepaald geworden. Jaar XIII.
1804-1805

14 /20 Onderrichtingen rakende de te vervullen pleegvormen om de toelating tot 
het voeren van adellijke titels te bekomen. 1808.
1808-1808

14 /21 Keizerlijk besluit en onderrichtingen betrekkelijk de wapens van steden, 
gemeenten en vereenigingen. 1809, 17 mei - 26 juli.
1809-1809

14 /22 Vergunning van wapens aan de steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Breda. 
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1811-1812.
1811-1812

14 /23 Lijst der titelvoerende personen, in het departement der Beide-Nethen 
gevestigd. 1813.
1813-1813

14 /24 Verslag over de eedaflegging van Jan Steven Werbrouck, meier der stad 
Antwerpen, en Jan Frans Wuyts, kapitein te Westerloo, leden van het eere-
legioen. Jaar XI-XII.
1802-1804

14 /25 Lijst der ridders van het eerelegioen, in het departement der Beide-Nethen 
woonachtig. Inlichtingen over dezelven. Jaar XII-1814.
1803-1814

14 /27 Instructies voor de majoraten en barons van het keizerrijk. 1809, 10 maart.
1809-1809

14 /28 Eedaflegging der personen vereerd met het keizerlijk orde der "Reunie". 
1812.
1812-1812

14 /28BIS Gunsten verleend aan de leden van dit orde. 1813.
1813-1813

14 /29 Lijst der leden van gezegd orde, die in het departement gevestigd zijn. 1813.
1813-1813

14 /30 Inlichtingen over de begiftiging van senatorshuizen. Jaar XI.
1802-1803

14 /31 Inlichtingen over den staat waarin zich het kasteel van Hoogstraeten bevindt, 
bestemd om tot verblijf te dienen van graaf Frans de Neufchateau, senator 
van Brussel. Jaar XIV.
1805-1806

14 /32 Opzoeking naar een ander buitengoed in het departement, om tot 
senatorerie ingericht te worden ter vervanging van het onbewoonbaar 
verklaarde kasteel van Hoogstraeten. 1806-1809.
1806-1809

Republikeinschen kalender

Republikeinschen kalender
Maatregelen voor het invoeren en aannemen van den republikeinschen 
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kalender door het volk. Jaar VI.
1797-1798

14 /33 Besluit van het municipaal bestuur van het kanton Antwerpen, voor het nale-
ven van den republiekeinschen kalender, bestemd om al de gebruiken, 
gegrond op de oude jaartelling, af te schaffen. - Vaststelling der nationale 
feest- en marktdagen (8) Jaar VI, 12 prairial.
1797-1798

14 /34 Omzendbrief van den prefekt, onderrichtingen bevattende voor de 
burgemeesters, betrekkelijk het weder in voege brengen van den 
gregoriaanschen almanak, te beginnen van 1 januari 1806. Jaar XIV, 30 
frimaire.
1805-1806

16 Ontbreken.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

17 Ontbreken.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

18 Ontbreken.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

FINANCIËN

FINANCIËN
ALGEMEEN REKENWEZEN

ALGEMEEN REKENWEZEN
Bestuurlijke uitgaven - Schulden - Financiën van het departement

Bestuurlijke uitgaven - Schulden - Financiën van het departement
19 /5 Stukken rakende het rekenwezen. - Rekening van den algemeenen 

ontvanger des departements rakende zijn beheer over de jaren VI tot IX. Jaar 
IV-1807.
1795-1807
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

19 /2 Algemeene opgaaf der sommen door het staatsbestuur sedert het jaar IV tot 
1808 verschuldigd, wegens bezoldiging van ambtenaars en bedienden, 
huurgelden van openbare gebouwen, enz. Jaar IV-1808.
1795-1808

19 /7 Bundels rakende de bestuurlijke uitgaven van het departement der Beide-
Nethen. - Idem betrekkelijk de rechterlijke uitgaven van dit departement. 



Provincie Antwerpen. Reeks A 75

Jaar IV-1808.
1795-1808

19 /1 Inrichting van den algemeenen rekendienst in het departement der Beide-
Nethen. - Maatregelen en onderrichtingen. - Lichting en verdeeling van 
opcentiemen om de bestuurlijke uitgaven te bestrijden. Jaar IV-1809.
1795-1809

19 /3 Besluit der volksrepresentanten. Verdeeling, tusschen de negen 
departementen, [/] van het krediet door het staatsbestuur uitgetrokken voor 
onderstand en schadeloosstelling ten bate der Belgische bevolking. Jaar IV, 
26 frimaire.
1795-1796

19 /4 Inlichtingen en onderrichtingen betrekkelijk het houden der geschriften van 
het rekenwezen, het nazicht der kas van den algemeenen betaalmeester en 
den dienst der bestuurlijke uitgaven. Jaar IV-1812.
1795-1812

19 /6 Onderrichtingen nopens de wijze waarop de uitbetalingen, ten laste der 
openbare schatkist, moesten geschieden. - Gebruik van gelden, door het 
staatsbestuur ter beschikking gesteld van het departementsbestuur, om in 
de noodwendigheden van den dienst te voorzien. - Afrekening gemaakt door 
den secretaris-generaal van het middenbestuur. Jaar IV-1812.
1795-1812

19 /7 Onderrichtingen voor het opmaken der jaarlijksche begrooting. Toezicht des 
prefekts over de openbare uitgaven.

19 /8 Klachten over den ongelukkigen toestand waarin zich de beambten van de 
bureelen der nationale domeinen bevonden, doordien zij de uitbetaling 
hunner jaarwedde niet konden bekomen. - Zonderlinge wijze waarop aan de 
beambten vergoedingen werden toegekend. - Verdeeling onder hen en de 
leden van het centraal bestuur van de vergoedingen, voortkomende van de 
veiling der nationale goederen. - Geschillen. Jaar IV-XIII.
1795-1805

19 /10 Personeel der commissarissen van het uitvoerend bewind. - Inlichtingen 
over hunne jaarwedden, bureelkosten, enz. (Gedrukt). Jaar IV-1800.
1795-1800

20 /1 Uitgaven betrekkelijk den rechterlijken dienst. Jaarwedden van het 
personeel der gerechtshoven en vredegerechten. Loon der ondergeschikte 
bedienden en kleine onderhoudskosten der rechtbanken; huurgelden, 
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onderhouds- en herstellingskosten der lokalen. Jaar IV-1800.
1795-1800
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

20 /2 Uitgaven betrekkelijk den rechterlijken dienst. Jaarwedden van het 
personeel der gerechtshoven en vredegerechten. Loon der ondergeschikte 
bedienden en kleine onderhoudskosten der rechtbanken; huurgelden, 
onderhouds- en herstellingskosten der lokalen. Jaar IV-1800.
1795-1800

20 /3 Uitgaven betrekkelijk den rechterlijken dienst. Jaarwedden van het 
personeel der gerechtshoven en vredegerechten. Loon der ondergeschikte 
bedienden en kleine onderhoudskosten der rechtbanken; huurgelden, 
onderhouds- en herstellingskosten der lokalen. Jaar IV-1800.
1795-1800

20 /4 Wijze van uitbetaling van de jaarwedden der ambtenaars. - Uitgaven voor de 
vredegerechten. Jaarwedden der rechters en dezer griffiers; kleine 
bureelkosten. - Inlichtingen over den uiterst moeielijken geldelijken toestand 
waarin men zich bevond en die niet toeliet voldoening te geven aan de 
onophoudende klachten der magistraten, ambtenaars en bedienden van 
allen graad, ten einde de uitbetaling hunner jaarwedden te bekomen.

20 /5 Wijze van uitbetaling van de jaarwedden der ambtenaars. - Uitgaven voor de 
vredegerechten. Jaarwedden der rechters en dezer griffiers; kleine 
bureelkosten. - Inlichtingen over den uiterst moeielijken geldelijken toestand 
waarin men zich bevond en die niet toeliet voldoening te geven aan de 
onophoudende klachten der magistraten, ambtenaars en bedienden van 
allen graad, ten einde de uitbetaling hunner jaarwedden te bekomen.

20 /6 Wijze van uitbetaling van de jaarwedden der ambtenaars. - Uitgaven voor de 
vredegerechten. Jaarwedden der rechters en dezer griffiers; kleine 
bureelkosten. - Inlichtingen over den uiterst moeielijken geldelijken toestand 
waarin men zich bevond en die niet toeliet voldoening te geven aan de 
onophoudende klachten der magistraten, ambtenaars en bedienden van 
allen graad, ten einde de uitbetaling hunner jaarwedden te bekomen.

20 /7 Wijze van uitbetaling van de jaarwedden der ambtenaars. - Uitgaven voor de 
vredegerechten. Jaarwedden der rechters en dezer griffiers; kleine 
bureelkosten. - Inlichtingen over den uiterst moeielijken geldelijken toestand 
waarin men zich bevond en die niet toeliet voldoening te geven aan de 
onophoudende klachten der magistraten, ambtenaars en bedienden van 
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allen graad, ten einde de uitbetaling hunner jaarwedden te bekomen.

20 /8 Wijze van uitbetaling van de jaarwedden der ambtenaars. - Uitgaven voor de 
vredegerechten. Jaarwedden der rechters en dezer griffiers; kleine 
bureelkosten. - Inlichtingen over den uiterst moeielijken geldelijken toestand 
waarin men zich bevond en die niet toeliet voldoening te geven aan de 
onophoudende klachten der magistraten, ambtenaars en bedienden van 
allen graad, ten einde de uitbetaling hunner jaarwedden te bekomen.

21 /7 Aanzuivering der achterstallige schuld van het departement. Jaar IV-1810.
1795-1810
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

21 /8 Algemeene uitkeering van het achterstel tot 1 vendemiaire jaar V. 
Onderrichtingen voor die uitbetaling. - Ambtenaars die met de bewerking 
werden gelast. Jaar VI.
1796-1798

19 /20 Jaarwedden van de leden van het middenbestuur van het departement, van 
den prefekt, de leden van den prefektuurraad, de onderprefekten, de 
commissarissen van het uitvoerend bewind, het personeel der bureelen van 
het departementsbestuur, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

20 /4 Uitgaven voor de prefektuur en onderprefekturen : drukkosten, bureelkosten 
van allen [/] aard; huurgelden, onderhouds- en herstellingskosten van 
meubelen en gebouwen, reis- en bezoekskosten en meer andere uitgaven 
van dien aard. Uitgaven betrekkelijk den bestuurlijken dienst van de kantons. 
Verplichting, bij bevel des prefekts, aan de gemeenten opgelegd, de 
jaarwedde en de bureelkosten der onderprefekten voor te schieten, de kas 
van den algemeenen betaalmeester niet toelatende tijdelijk die uitgaven te 
vereffenen. Kosten betrekkelijk de vereeniging van den algemeenen raad des 
departements. Jaar VIII-1814.
1799-1814

20 /5 Uitgaven voor de prefektuur en onderprefekturen : drukkosten, bureelkosten 
van allen [/] aard; huurgelden, onderhouds- en herstellingskosten van 
meubelen en gebouwen, reis- en bezoekskosten en meer andere uitgaven 
van dien aard. Uitgaven betrekkelijk den bestuurlijken dienst van de kantons. 
Verplichting, bij bevel des prefekts, aan de gemeenten opgelegd, de 
jaarwedde en de bureelkosten der onderprefekten voor te schieten, de kas 
van den algemeenen betaalmeester niet toelatende tijdelijk die uitgaven te 
vereffenen. Kosten betrekkelijk de vereeniging van den algemeenen raad des 
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departements. Jaar VIII-1814.
1799-1814

20 /6 Uitgaven voor de prefektuur en onderprefekturen : drukkosten, bureelkosten 
van allen [/] aard; huurgelden, onderhouds- en herstellingskosten van 
meubelen en gebouwen, reis- en bezoekskosten en meer andere uitgaven 
van dien aard. Uitgaven betrekkelijk den bestuurlijken dienst van de kantons. 
Verplichting, bij bevel des prefekts, aan de gemeenten opgelegd, de 
jaarwedde en de bureelkosten der onderprefekten voor te schieten, de kas 
van den algemeenen betaalmeester niet toelatende tijdelijk die uitgaven te 
vereffenen. Kosten betrekkelijk de vereeniging van den algemeenen raad des 
departements. Jaar VIII-1814.
1799-1814

20 /7 Uitgaven voor de prefektuur en onderprefekturen : drukkosten, bureelkosten 
van allen [/] aard; huurgelden, onderhouds- en herstellingskosten van 
meubelen en gebouwen, reis- en bezoekskosten en meer andere uitgaven 
van dien aard. Uitgaven betrekkelijk den bestuurlijken dienst van de kantons. 
Verplichting, bij bevel des prefekts, aan de gemeenten opgelegd, de 
jaarwedde en de bureelkosten der onderprefekten voor te schieten, de kas 
van den algemeenen betaalmeester niet toelatende tijdelijk die uitgaven te 
vereffenen. Kosten betrekkelijk de vereeniging van den algemeenen raad des 
departements. Jaar VIII-1814.
1799-1814

20 /8 Uitgaven voor de prefektuur en onderprefekturen : drukkosten, bureelkosten 
van allen [/] aard; huurgelden, onderhouds- en herstellingskosten van 
meubelen en gebouwen, reis- en bezoekskosten en meer andere uitgaven 
van dien aard. Uitgaven betrekkelijk den bestuurlijken dienst van de kantons. 
Verplichting, bij bevel des prefekts, aan de gemeenten opgelegd, de 
jaarwedde en de bureelkosten der onderprefekten voor te schieten, de kas 
van den algemeenen betaalmeester niet toelatende tijdelijk die uitgaven te 
vereffenen. Kosten betrekkelijk de vereeniging van den algemeenen raad des 
departements. Jaar VIII-1814.
1799-1814

20 /10 Terugstorting door de oud-secretarissen der gemeentebesturen in de kas 
van den algemeenen ontvanger, der sommen die zij hadden uitbetaald 
wegens aanwezigheidspenningen aan de municipale agenten, hetgeen 
ontwettig was, vermits deze bediening, naar luid der wet, kosteloos moest 
vervuld worden. Jaar IX-X.
1800-1802

20 /11 Onderrichtingen voor den algemeenen ontvanger des departements, 
rakende het eindigen van den dienst en van de jaarwedden der 
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ontslaggevende ambtenaars en beambten.

21 /1 Idem betrekkelijk de uitgaven krachtens de wet of bij besluit des 
staatsbestuurs ten laste van het departement gesteld. Jaar IX.
1800-1801

21 /2 Bemeubeling der prefektuur. - Onderrichtingen (10). Uitgaven gedaan om 
den Eersten Consul met zijn gevolg op waardige wijze in het 
departementshotel te kunnen ontvangen (jaar XI) [/]. - Idem ter gelegenheid 
van het bezoek HH.KK.MM. te Antwerpen, ten jare 1811. Uitbetaling der door 
den algemeenen raad gestemde sommen tot bestrijding der oorlogskosten. 
Jaar XI-1813.
1802-1813

21 /3 Bemeubeling der prefektuur. - Onderrichtingen (10). Uitgaven gedaan om 
den Eersten Consul met zijn gevolg op waardige wijze in het 
departementshotel te kunnen ontvangen (jaar XI) [/]. - Idem ter gelegenheid 
van het bezoek HH.KK.MM. te Antwerpen, ten jare 1811. Uitbetaling der door 
den algemeenen raad gestemde sommen tot bestrijding der oorlogskosten. 
Jaar XI-1813.
1802-1813

21 /4 Bemeubeling der prefektuur. - Onderrichtingen (10). Uitgaven gedaan om 
den Eersten Consul met zijn gevolg op waardige wijze in het 
departementshotel te kunnen ontvangen (jaar XI) [/]. - Idem ter gelegenheid 
van het bezoek HH.KK.MM. te Antwerpen, ten jare 1811. Uitbetaling der door 
den algemeenen raad gestemde sommen tot bestrijding der oorlogskosten. 
Jaar XI-1813.
1802-1813

21 /5 Bemeubeling der prefektuur. - Onderrichtingen (10). Uitgaven gedaan om 
den Eersten Consul met zijn gevolg op waardige wijze in het 
departementshotel te kunnen ontvangen (jaar XI) [/]. - Idem ter gelegenheid 
van het bezoek HH.KK.MM. te Antwerpen, ten jare 1811. Uitbetaling der door 
den algemeenen raad gestemde sommen tot bestrijding der oorlogskosten. 
Jaar XI-1813.
1802-1813

21 /10 Inlichtingen over de schuldvordering van den Staat ten laste van den prins 
van Nassau-Siegen. Jaar XIII.
1804-1805

21 /6 Stukken handelende over uitgaven, die op verschillige departementen 
betrekking hadden. 1807-1808.
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1807-1808

21 /9 Briefwisseling rakende de ontvangsten van de heer de Richterich, ontvanger 
van stad en Land van Mechelen (1794). Jaar XI, 18 pluviose.
1802-1803

BELASTINGEN EN TOLLEN

BELASTINGEN EN TOLLEN
BRANDSCHATTING

BRANDSCHATTING
Antwerpen en zijn bijvang

Antwerpen en zijn bijvang
21 /11 Opeisching van Laurent, volksrepresentant, aan het magistraat der stad 

Antwerpen bevelende, binnen de vijf dagen in handen van den betaalmeester 
des legers eene som van tien millioen livres tornoois in klinkende munt te 
storten en deze belasting inzonderheid op de geestelijkheid, den adel, de 
bevoorrechte burgers, bankiers, kooplieden en andere gegoede inwoners te 
doen drukken. Jaar II, 8 thermidor.
1793-1794

21 /12 Besluit der volksrepresentanten, bepalende, dat de krijgsschatting op de 
stad Antwerpen en haren omtrek met honderdduizend livres in speciën per 
dag zal verhoogd en dat er tot volledige aanbetaling der belasting [/], nieuwe 
gijzelaars zullen aangehouden worden. Jaar III, 3 brumaire.
1794-1795

21 /13 Maatregelen door het magistraat van Antwerpen genomen ten einde de 
invordering der belasting te bespoedigen. Verdeelingsrollen. Jaar III-V.
1794-1797

21 /14 Beraadslaging van het Antwerpsch magistraat, regelende op welke wijze de 
hoofd-drossaards de voorloopige belasting van 1.200.000 Brab. gulden ct., op 
de gemeenten geslagen zullen verdeelen. Jaar III, 18 brumaire.
1794-1795

21 /15 Besluit der volksrepresentanten, bevelende, dat de belasting van 1.200.000 
gulden Brab. ct., door het magistraat van Antwerpen, op de zeven kwartieren 
dier stad geheven, als aandeel in de schatting van tien millioen, 
bijvoegelijkerwijze zal verdeeld worden tusschen de grondbezitters, zoo 
geestelijken als leeken en rijke ingezetenen. Jaar III, 15 frimaire.
1794-1795

21 /16 Beraadslaging van het magistraat van Antwerpen, de grondslagen 
vaststellende volgens welke de verdeeling en invordering der schatting van 
1.200.000 gulden Brab. ct. ten laste van het district moesten gebeuren. Jaar 
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III, 22 frimaire.
1794-1795

21 /13 Eerste verdeelingsrollen der belasting, geheven op de kooplieden en 
gegoede burgers van Antwerpen, vastgesteld door het bestuur dier stad. 
Wijzigingen aan die rollen toegebracht. Reklamen. Terugbetaling aan de te 
hoog aangeslagen personen. Jaar III, 15 pluviose.
1794-1795

21 /18 Verdeeling der brandschatting tusschen de inwoners van de steden Lier en 
Turnhout, de gemeenten Austruweel, Baelen, Berchem, Berlaer, Bevel, 
Bonheyden, Borgerhout-Deurne, Bouchout, Borsbeeck, Brecht, Contich, 
Desschel [/], Echelpoel, Edeghem, Emblehem, Esschen, Gheel, Hemixem, 
Itegem, Keerbergen, Kessel, Lille, Lillo, Loenhout, Moll, Mortsel, Niel, Nijlen, 
Oevel, Pulle, Ranst, Reeth, Rijckevorsel, Santhoven, Schelle, Schooten, 
Veerle, Vlimmeren, Vremde, Wechelderzande, Wilrijk, Wuestwezel, en de 
gemeenten die de zeven oude kwartieren van Antwerpen uitmaakten. Jaar 
III.
1794-1795

21 /19 Verdeelingsrol der krijgsschatting gesteld op de plattelandsche gemeenten. 
Jaar III.
1794-1795

21 /17 Beraadslagingen van de municipale besturen der gemeenten, begrepen in de 
zeven kwartieren van Antwerpen, hunne wederzijdsche bijdragen 
vaststellende in de geldlichting van 1.200.000 gulden Brab. ct. Jaar III.
1794-1795

21 /20 Reklamen door verschillige personen dezer gemeenten tot het 
departementsbestuur gericht, ten einde van de stad Antwerpen de 
terugbetaling te bekomen van de door hen gestorte sommen, ter voldoening 
aan de brandschatting. Jaar III.
1794-1795

21 /21 Verslag der likwidatiecommissie over deze reklamen. Jaar IV, 25 thermidor.
1795-1796

21 /22 Verklaring van den notaris Hermans, te Antwerpen, dat den 8en januari 1795, 
openbaar verkocht werd door het voogdijcomiteit, het huis genaamd de 
Zwaan, Graanmarkt, te Antwerpen, toebehoorende aan de weduwe de Pret, 
die haar aandeel in de brandschatting niet had betaald. Koopcedullen van 
eigendommen van P. van Horen, priester en van Moretus-Wellens, die 
insgelijks aan de krijgsschatting niet hadden bijgedragen. Jaar III, 15 
pluviose.
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1794-1795

21 /23 Verklaring van den notaris Hermans, te Antwerpen, dat den 8en januari 1795, 
openbaar verkocht werd door het voogdijcomiteit, het huis genaamd de 
Zwaan, Graanmarkt, te Antwerpen, toebehoorende aan de weduwe de Pret, 
die haar aandeel in de brandschatting niet had betaald. Koopcedullen van 
eigendommen van P. van Horen, priester en van Moretus-Wellens, die 
insgelijks aan de krijgsschatting niet hadden bijgedragen. Jaar III, 15 
pluviose.
1794-1795

21 /24 Bescheiden rakende de afwezigen voor de brandschatting aangeslagen en 
wier goederen in beslag waren genomen. Jaar III.
1794-1795

21 /25 Tabel van de ontvangsten voor de belasting opgelegd aan de stad en het 
arrondissement Antwerpen. Jaar III, brumaire.
1794-1795

21 /26 Inningsrol van het aandeel des adels van Antwerpen in die belasting. Lijsten 
opgevende de verschuldigde en ingevorderde sommen van de geestelijkheid, 
den adel en de kooplieden van Antwerpen. Jaar III.
1794-1795

21 /27 Lijsten der geestelijke personen van de stad en den omtrek van Antwerpen, 
die in deze belastingen moesten bijdragen.

22 /1 Verdeeling der bijdragen van vijf millioen livres tornoois, zijnde het aandeel 
der geestelijkheid van de stad en het district in de krijgsschatting van het 
jaar II. Jaar III.
1793-1795
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

22 /2 Opgaaf der invorderingen op de brandschatting door den ontvanger 
Schepens. Idem der andere ontvangers gelast met de inning der bijdragen 
van den adel en de gegoede burgers der stad. Jaar III, 24 ventose.
1794-1795

22 /3 Aanmerkingen van commissaris A.P. De Moor op het artikel van de militaire 
lasten aan België opgelegd. Jaar IV, 11 pluviose.
1795-1796

22 /4 Naamlijst der gijzelaars, gevat ter oorzake van het vertraag dat de 
invordering der krijgsschatting onderging. Jaar III-V.
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1794-1797

21 /13 Schadevergoedingen verleend aan de burgers als gijzelaars naar Frankrijk 
overgebracht en die hun aandeel in de belasting hadden vereffend. 
Vervoerkosten der gijzelaars, per schip van Antwerpen naar Douai. - 
Reklamen der schippers, om de uitbetaling dier kosten te bekomen.

22 /5 Lijfsdwang tegen de geestelijke gemeenten, die hunne goederen hadden 
verkocht ten einde aan de betaling der krijgsschatting te ontsnappen. 
Opsporingen om die goederen te ontdekken. Jaar III.
1794-1795

22 /5 Besluit van het departementsbestuur, waarbij het voogdij-comiteit, door het 
magistraat van Antwerpen ingesteld, gelast wordt rekening te [/] doen van 
zijne werkzaamheden, ten einde te kunnen overgaan tot de veiling of 
inbezitneming van de goederen der geestelijken, edellieden, en afwezigen, in 
de krijgsschatting aangeslagen. Jaar IV.
1795-1796

22 /17 Lichting van 28 juli 1794. Staat der kwijtschriften.
1794-1794

22 /16 Algemeene opgaaf der sommen voor welke de kloostergebouwen en 
geestelijkheid van het departement werden aangeslagen, met melding der 
gedane stortingen in geld, bons of kwijtscheldingen en gouden en zilveren 
vaatwerk. Jaar IV.
1795-1796

22 /15 Lijst der geestelijken en edellieden, achterstallig gebleven in de vereffening 
hunner belasting. Jaar IV.
1795-1796

21 /13 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.

21 /14 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.

21 /15 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.

21 /16 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.
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21 /17 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.

21 /18 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.

21 /19 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.

21 /20 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.

21 /21 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.

21 /22 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.

21 /23 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.

21 /24 Bescheiden rakende de verbeuring hunner goederen.

22 /6 Besluit van het departementsbestuur, de zending bepalende van de 
likwidatiecommissie der krijgsschatting ingesteld bij besluit van 3 nivose jaar 
IV. Jaar IV, 9 nivose.
1795-1796

Aanduiding der goederen door de abdijen Sint-Michiels, te Antwerpen, Sint-
Bernaards, te Hemixem, Tongerloo, kapittel van Onze-Lieve-Vrouwe kerk, te 
Antwerpen en de kathedraal dier stad, vervreemd, om hun aandeel in de 
brandschatting te kunnen betalen. Jaar IV.
1795-1796

Aanduiding der abdij gezegd Rozendaal, te Sinte-Kathelijne Waver, der 
abdijen van Postel en van Averbode, der predikheeren, carmelieten, 
minimen, alexianen, minderbroeders, begaarden, zwartzusters, 
gasthuisnonnen, grauwnonnen, apostolinnen, stichting Terninck, klooster 
der oostmallen, ursulinnen, begijnhof, carmelieten te Antwerpen, Mechelen 
en Lier. Beslaglegging op de goederen der abdij van Villers. Jaar IV.
1795-1796

Verkoopakten van eigendommen toebehoorende aan het kapittel der 
kathedraal van Antwerpen [/], aan de abdijen van Postel, Tongerloo en Villers 
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en aan de provisorij van Schooten. Jaar IV.
1795-1796

21 /13 Opgaaf van het bedrag der vervreemding en door de kloostergemeenten 
gedaan. Jaar IV.
1795-1796

21 /13 Besluit van het departementsbestuur, waarbij de aankoopers van goederen 
door de kloosters verkocht om de brandschatting of andere belastingen te 
kunnen betalen, aanzocht worden hunne eigendomstitels aan gezegd 
bestuur te toonen. Jaar IV, 7 thermidor.
1795-1796

21 /13 Besluit van het departementsbestuur, drie commissarissen benoemende om 
de rekening van ontvangsten en uitgaven, voorgelegd door de likwidatie-
commissie der krijgsschatting, te onderzoeken. Jaar IV, 17 brumaire.
1795-1796

21 /13 Besluit van het departementsbestuur, drie commissarissen benoemende om 
de rekening van ontvangsten en uitgaven, voorgelegd door de likwidatie-
commissie der krijgsschatting, te onderzoeken. Nieuwe geldlichting voor de 
vereffening der boeten van honderdduizend livres, door de 
volksrepresentanten aan de stad Antwerpen opgelegd, voor elken dag 
vertraag in de betaling der brandschatting. Jaar IV.
1795-1796

21 /13 Besluit van het departementsbestuur, drie commissarissen benoemende om 
de rekening van ontvangsten en uitgaven, voorgelegd door de likwidatie-
commissie der krijgsschatting, te onderzoeken. Verdeeling dezer nieuwe 
belasting door het magistraat van Antwerpen onder al de inwoners, zonder 
onderscheid, tusschen die welke hunne verplichtingen jegens de republiek 
hadden vervuld en degenen die hunne belastingen niet hadden vereffend. 
Jaar IV.
1795-1796

21 /13 Besluit van het departementsbestuur, drie commissarissen benoemende om 
de rekening van ontvangsten en uitgaven, voorgelegd door de likwidatie-
commissie der krijgsschatting, te onderzoeken. Verslaggevingen der 
likwidatie-commissie over de onrechtvaardigheid dier verdeeling. De 
inwoners van Antwerpen beklagen zich over den dubbelen aanslag in de 
oorlogsbelasting. Jaar IV.
1795-1796

22 /7 Lijsten, door de likwidatie-commissie opgesteld, van onbetaalde bons door 
de ontvangers afgeleverd op naam der gilden en ambachten, die bij besluit 
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van 2 maart 1791 der Nationale Vergadering, waren afgeschaft.[/] 
Maatregelen voor de uitwisseling derzelve. Jaar IV-V.
1791-1797

22 /9 De likwidatie-commissie verzoekt het departementsbestuur der Beide-
Nethen de abdijen van Villers en Sint-Bernaards te bevelen, zonder vertoef 
de goederen aan te duiden, welke zij verkocht hebben, om de brandschatting 
te betalen en rekening te doen over de opbrengst dier vervreemding. Jaar IV, 
13 ventose.
1795-1796

22 /10 Bescheiden aangaande de werkzaamheden der likwidatie-commissie. Jaar 
IV.
1795-1796

22 /8 Zienswijze der commissie over de vragen tot terugbetaling hunner belasting, 
ingezonden door: della faille, F. van Cannaert d'Hamale, Hennekin, We de la 
Verre en kloosterlingen der abdijen Sint-Michiels en Villers. Jaar IV.
1795-1796

22 /11 Opgave der gestorte en terugbetaalde sommen op de geldlichting van het 
jaar III.
1794-1795

22 /8 De leden der likwidatie-commissie vragen vergoeding aan het 
departementsbestuur. Jaar IV.
1795-1796

22 /12 Verslag over de gelden, ter beschikking van de commissie gesteld, de 
vergoedingen aan hare leden en de bezoldiging aan hare medewerkers 
uitgekeerd. Jaar IV-V.
1795-1797

22 /12BIS Processen-verbaal van de zittingen der likwidatie-commissie. Jaar IV-V.
1795-1797

22 /13 Memorie opgesteld door de leden der likwidatie-commissie over de brand-
schatting gelegd op de stad Antwerpen en haren omtrek (11) Jaar V, 5 
frimaire.
1796-1797

22 /14 Lijst der goederen toebehorend aan gilden en ambachten.

22 /18 Geschiedkundige inlichtingen over de krijgsschatting, aan de stad Antwerpen 
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en hare zeven kwartieren opgelegd. Verslag van A. P. De Moor, lid van het 
departementsbestuur der Beide-Nethen, waarin wordt vastgesteld, dat de 
drie steden : Antwerpen, Mechelen en Lier meer dan het dubbel van de som 
betaald hadden voor welke zij rechtmatig mochten aangeslagen worden. 
Jaar V-VII.
1796-1799

23 /1 De heer Philips van de Werve vraagt de terugbetaling eener som van 6184 
gld., opbrengst van den verkoop van hem toebehoorende goederen, welke 
door de gemeenten Schilde en Oeleghem werden vervreemd om hun aandeel 
in de oorlogsbelasting te kunnen voldoen. Jaar V, 8 brumaire.
1796-1797
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

23 /1 Advies van het middenbestuur des departements in deze zaak. 
Verslaggevingen der likwidatie-commissie. - Briefwisseling met den minister 
van financiën. Jaar V-1814.
1796-1814

23 /2 Vraag des heeren Philips vande Werve, het middenbestuur een tijdelijk 
uitstel verzoekende voor de gewelddadige invordering, waarmede Dargonne 
hem bedreigd had, van een zoogezegd achterstel op zijn aandeel in de 
oorlogsbelasting. Jaar VI-VII.
1797-1799

23 /1 Brief des ministers van financiën, de uitkeering van de som bevelende welke 
de heer vande Werve te veel had betaald in de bijvoegelijke belasting van 
1.200.000 livres. Jaar VI.
1797-1798

23 /3 Inlichtingen aangaande de bijdrage der geestelijke gemeenten van het 
kanton Herenthals in de brandschatting van het jaar II. Jaar VI, 16 thermidor.
1793-1798

21 /13 Vraag van den heer N. Génard, om de uitbetaling van de vergoeding te 
bekomen, welke hem, als commissarisloon, verschuldigd was voor de veiling 
der goederen van de abdij van Averbode, verkocht om de oorlogsbelasting te 
kunnen vereffenen. Jaar VI.
1797-1798

23 /1 Lijst der rechthebbenden op de uitkeering hunner bijdragen in de tweede 
belasting, als straf aan de stad opgelegd door de volksrepresentanten en 
ingetrokken bij besluit van het comiteit van openbaar welzijn van 22 pluviose 
jaar III. Jaar VI.
1794-1798
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23 /4 De heer Geudon vraagt terugbetaling der som van 1500 gld., die hij voor de 
brandschatting heeft gestort. Jaar VII, 22 germinal.
1500-1799

23 /5 Omzendbrief des ministers van financiën betrekkelijk de uitvoering der wet 
van 6 prairial jaar VII, waarbij, voor het bestrijden der oorlogsuitgaven, eene 
buitengewone geldlichting bevolen wordt op de opbrengst der grond- en 
personeele belastingen alsook op die van deuren en vensters voor het jaar 
VII. Inlichtingen over de opbrengst dezer belasting voor het departement der 
Beide-Nethen. Jaar VII, 15 prairial.
1798-1799

23 /6 Pogingen aangewend door de invorderaars der belasting op deuren en 
vensters, om de inning dezer belasting, waarvan het bedrag bestemd was om 
het krijgsvolk te kleeden, te bespoedigen. Verdeeling der belasting tusschen 
de gemeenten van het departement. Jaar VII.
1798-1799

23 /7 Verdeeling der leening van honderd millioen, door de wet van 19 thermidor 
jaar VII vastgesteld en waartoe al de gegoede burgers in klimmende 
verhouding hunner fortuin verplicht waren bij te dragen. Benoeming van de 
zetters. Maatregelen genomen tegen degenen, die weigerden dezen 
ambtsplicht te vervullen. Klachten tegen het verdeelen der leening. 
Onderrichtingen en inlichtingen. Jaar VII-VIII.
1798-1800

23 /8 Stukken betrekkelijk de invordering der krijgsbelasting van het jaar VIII, 
vastgesteld door de wet van 27 brumaire jaar VIII. Jaar VIII-XII.
1799-1804

23 /9 Briefwisseling tusschen den prefekt en den ontvanger des departements, 
betrekkelijk de klachten door den minister van financiën gedaan over de 
trage invordering dezer belasting. Jaar IX.
1800-1801

23 /10 Rekenstukken betrekkelijk de oorlogsschatting. Jaar III-VII.
1794-1799

Lier en zijn bijvang

Lier en zijn bijvang
22 /12 Besluit van Laurent, volksrepresentant bij het leger van het Noorden en van 

Samber-en-Maas, aan het magistraat van Lier bevelende, binnen tweemaal 
vier en twintig uren de som van vijfhonderd duizend livres in geld te storten, 
die op den adel, de geestelijkheid, de bevoorrechte burgers enz. zou ten laste 
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gelegd worden. Jaar II, 2 thermidor.
1793-1794

22 /12 Klacht van het magistraat dier stad aan de volksrepresentanten, tegen het 
bedrag der opgelegde belasting, welke in wanverhouding stond met degene 
waarvoor andere steden des lands waren aangeslagen. Jaar III, 20 nivose.
1794-1795

22 /12 Zending in algemeene buitengewone vergadering van burgemeester en 
schepenen van den bijvang van Lier, toevertrouwd aan de griffiers Peter 
Busschots en Peter Adriaan Nikolaas Ambe, om te Brussel den Raad van 
Brabant een verzoekschrift te gaan aanbieden, ten einde, voor den behoeve 
der inwoners van den bijvang van Lier, de terugbetaling der sommen te 
bekomen door hen gestort voor de belasting, hun door den 
volksrepresentant Laurent opgelegd. Jaar III, 22 ventose.
1794-1795

22 /12 Verzoekschrift door de afgevaardigden den Rade van Brabant aangeboden. 
Jaar III, 25 ventose.
1794-1795

22 /12 Tabel der sommen waarvoor elk dorp, vlek of gehucht van den bijvang van 
Lier, in de krijgsbelasting, op de stad gesteld, heeft bijgedragen. Jaar III.
1794-1795

24 /1 De plaatselijke overheid van Lier verklaart, dat het haar onmogelijk is de 
verdeelingslijsten der gedwongen leening op te maken. - Brief van den 
nationalen agent ad interim Vanden Bosch, de hoogere overheid verzoekende 
ten opzichte van het wederspannig bestuur van Lier maatregelen te nemen. 
Jaar IV, 2 pluviose.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

24 /2 Klachten van den commissaris der uitvoerende macht bij het plaatselijk 
bestuur van Lier, over dit bestuur en zijnen voorzitter, wegens eene som van 
3000 gld. Brab. ct., voortkomende van de brandschatting [/] en welke de 
stedelijke overheid zich door den gewezen penningmeester, in zijn ambt 
opgeschorst, wilde doen overhandigen. Jaar IV, 25-28 thermidor.
1795-1796

GEDWONGEN LEENING

GEDWONGEN LEENING
24 /3 Besluit van het uitvoerend bewind, waarbij de wet van 26 pluviose jaar IV 

betrekkelijk de gedwongen leening in het departement der Beide-Nethen 
wordt uitvoerbaar gemaakt. Jaar IV.
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1795-1796

24 /5 Het aandeel van het departement in de gedwongen leening, uitgeschreven 
door de wet van 19 frimaire jaar IV, wordt op 5.278.620 livres tornoois 
bepaald. Jaar IV.
1795-1796

24 /6 Verdeelingsrollen voor geheel het departement. Jaar IV.
1795-1796

24 /7 Verdeelingsrollen voor geheel het departement. Jaar IV.
1795-1796

25 /1 Maatregelen om de invordering te verzekeren. - Klachten.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

25 /2 Maatregelen om de invordering te verzekeren. - Klachten.

25 /3 Maatregelen om de invordering te verzekeren. - Klachten.

25 /1 Onderrichtingen voor het schatten der gouden en zilveren voorwerpen, welke 
door belastingsbeschuldigden werden ingebracht ter vereffening van hun 
aandeel. Jaar IV.
1795-1796

25 /2 Onderrichtingen voor het schatten der gouden en zilveren voorwerpen, welke 
door belastingsbeschuldigden werden ingebracht ter vereffening van hun 
aandeel. Jaar IV.
1795-1796

25 /3 Onderrichtingen voor het schatten der gouden en zilveren voorwerpen, welke 
door belastingsbeschuldigden werden ingebracht ter vereffening van hun 
aandeel. Jaar IV.
1795-1796

25 /4 Klacht van den commissaris der uitvoerende macht te Mechelen, over den 
tegenstand welken de invordering der gedwongen leening aldaar ontmoette. 
Jaar IV.
1795-1796

25 /5 Briefwisseling met den minister van financiën rakende de invordering der 
leening. - Benoeming van bijzondere commissarissen die in last hadden de 
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inning in de verschillige kantons te bespoedigen. [/] - Inlichtingen over de 
wijze waarop zij hunne zending moesten waarnemen. Jaar IV.
1795-1796

25 /4 Dargonne, commissaris bij het plaatselijk bestuur te Antwerpen, klaagt de 
"jonge burgeressen" aan, die geen deel hadden genomen aan de 
plechtigheid der herplanting van den vrijheidsboom te Antwerpen, en stelt 
aan het departementsbestuur voor, hen in de 16e klas der gedwongen 
leening aan te slagen. Jaar IV, 15 ventose.
1795-1796

25 /6 Vaderlandslievende gift van 33.648 livres tornoois in assignaten, door twintig 
Mechelsche burgers aan de republiek geschonken. Jaar IV.
1795-1796

25 /7 Rekenstukken betrekkelijk de gedwongen leening. - Rekeningen. - 
Bordereelen van storting, enz., enz. Jaar IV-VI.
1795-1798

26 /1 Briefwisseling van het departementsbestuur met den algemeenen ontvanger 
van het departement, over de verdeeling en invordering der gedwongen 
leening.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

26 /2 De commissarissen der nationale schatkist gelasten den algemeenen 
betaler van het departement, in afwachting dat de algemeene ontvanger der 
rechtstreeksche belastingen benoemd weze, de opbrengst van de 
gedwongen leening in te vorderen. Onderrichtingen aan de algemeene 
ontvangers voor het opmaken en voorleggen der rekeningen over de 
gedwongen leening. Jaar IV, 19 nivose.
1795-1796

26 /4 Uitgifte van valsche ontvangstbewijzen der gedwongen leening. 
Persoonsbeschrijving van eenen vervalscher. Jaar VI.
1797-1798

VRIJWILLIGE BELASTINGEN

VRIJWILLIGE BELASTINGEN
26 /5 Stukken betrekkelijk de vrijwillige inschrijving geopend op bevel van het 

staatsbestuur in het departement der Beide-Nethen, om in de kosten van 
den oorlog tegen Engeland te helpen voorzien. Jaar XII.
1803-1804

26 /6 Stukken betrekkelijk de vrijwillige geldlichting voor de uitrusting van ruiterij. 
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1813.
1813-1813

26 /7 Tien bijgevoegde centiemen bij de belasting op deuren en vensters. Jaar XII, 
1 november.
1803-1804

26 /8 Bundel rakende de belastingen (Rekenplichtigheid, verminderingen en 
mildering). 1812.
1812-1812

26 /9 Bundel rakende de belastingen (Rekenplichtigheid, verminderingen en 
mildering). 1812.
1812-1812

BELASTINGEN

BELASTINGEN
Belastingen (oud stelsel)

Belastingen (oud stelsel)
26 /10 Algemeene lijst van de belastingen op dit tijdstip te Antwerpen geheven; 

inlichtingen over hunne opbrengst. 1793.
1793-1793

26 /11 Bundels betrekkelijk de invordering der rechtstreeksche belastingen voor 
het jaar 1793 in al de gemeenten van het departement. Opgave per gemeente 
der op den ouden voet ingevorderde belastingen voor de jaren 1793, 1794, 
1795 en 1796. Jaar IV-1794.
1793-1796

26 /12 Inlichtingen over de oude rechtstreeksche belastingen in de gemeenten van 
het departement geheven. Jaar IV.
1795-1796

26 /13 Belastingen onder de Oostenrijksche regeering gelicht door de stad 
Mechelen en de van de stad afhangende gehuchten : Geerdegem, Auwergem, 
Battel, Hanswijck, Neckerspoel en Pennepoel. [/] Jaar IV-V.
1795-1797

26 /14 Maatregelen door het staatsbestuur genomen om in de negen vereenigde 
departementen het stelsel der rechtstreeksche belastingen, dat in de andere 
departementen der republiek toegepast werd, in voege te brengen. Twee 
ambtenaars werden door het staatsbestuur afgevaardigd, om de 
departementsbesturen te helpen en te leiden in hunne werkzaamheden voor 
de invordering der oude belastingen waarvan de betaling achterstallig was 
gebleven, en in het werk der rechtstreeksche belastingen, in het algemeen. 
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Jaar IV.
1795-1796

26 /15 Plakkaat door het stadsbestuur van Antwerpen aan de bevolking te richten, 
over de afschaffing der oude belastingen. Jaar V, 13 frimaire.
1796-1797

26 /16 Maatregelen door het staatsbestuur genomen ter vervanging van de 
belastingen van het Oostenrijksch beheer, om het werk betrekkelijk het 
heffen der belasting volgens het nieuw stelsel te bespoedigen. Jaar V.
1796-1797

26 /17 Inlichtingen rakende de inkomsten der stad Antwerpen. - Invordering van 
achterstallige belastingen. - Moeielijkheden met den heer Kannekens, 
ontvanger der twintigsten, te Antwerpen. Klachten over het laattijdig 
overleggen der openbare rekeningen en stukken rakende de achterstallige 
belastingen van zekere gemeenten. Jaar V-VI.
1796-1798

26 /17BIS Achterstallige belastingen van Bornem. Jaar VI, 15 germinal.
1797-1798

RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN

RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN
Zetting, verdeeling, invordering, aanbesteding, enz.

Zetting, verdeeling, invordering, aanbesteding, enz.
26 /18 Besluit van het uitvoerend bewind, waarbij het departement der Beide-

Nethen, voor de invordering der rechtstreeksche belastingen, verdeeld wordt 
in twee arrondissementen met de steden Antwerpen en Herenthals als 
hoofdzetels. Jaar IV, 14 prairial.
1795-1796

26 /18 Verdeeling van het departement in kantons. Jaar IV.
1795-1796

26 /18 Brief van den commissaris Bouteville, verklarende, dat voormeld besluit niet 
moet toegepast worden wat betreft de invordering der gedwongen leening en 
de oude belastingen. Jaar V, 25 vendemiaire.
1796-1797

26 /19 Verdeeling der gemeenten Willebroeck, Thisselt, Heffen, Blaesvelt en 
Ruysbroeck in wijken, voor het vaststellen en invorderen der belastingen. 
Aanwijzingsstaten van de grondoppervlakte ingenomen door de banen, 
openbare plaatsen, waterloopen, enz., in gemelde gemeenten. Jaar V, 26 
prairial.
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1796-1797

26 /20 Onderrichtingen, omzendbrieven, enz., rakende den dienst der ontvangsten 
en uitgaven, de invordering der oude belastingen en de voorbereidende 
werkzaamheden voor het invoeren van het stelsel der rechtstreeksche 
belastingen in de vereenigde departementen. Jaar IV.
1795-1796

26 /21 Besluiten van het uitvoerend bewind, de bevoegdheid bepalende der 
cantonsoverheden en andere in zake van rechtstreeksche belastingen. 
Onderrichtingen des ministers desaangaande. Jaar IV.
1795-1796

26 /11 Algemeene en omstandige aanwijzing van de opbrengst der rechtstreeksche 
belastingen [/] van het jaar 1794, in 1793 ingevorderd, voor al de gemeenten 
van het departement. Jaar IV.
1793-1796

26 /22 Besluit van het departementsbestuur, de wijze bepalende waarop de 
krijgslieden van de rechten op voedingsmiddelen ontslagen werden. Jaar IV, 
12 pluviose.
1795-1796

26 /23 Strenge maatregelen worden uitgevaardigd om de invordering der 
belastingen te bespoedigen. Benoeming van agenten om het invorderen te 
bewerkstelligen en te bewaken. - De beheerders van het bestuur der 
registratie en domeinen worden met die taak gelast. Onderzoek nopens de 
onregelmatige handelingen van Van Assche als bijzonder commissaris naar 
het kanton Stabroeck gezonden, om er belastingen in te vorderen. Jaar IV-
VII.
1795-1799

26 /24 Aanklachten en vervolging van burgers, die weigerden hunne belastingen te 
vereffenen. Jaar IV.
1795-1796

27 /1 Onderrichtingen des ministers rakende de uitvoering der wet van 6 fructidor, 
jaar IV, waarbij het patentrecht wordt ingevoerd. Inlichtingen over de 
opbrengst van dit recht in het departement der Beide-Nethen. Klacht des 
ministers van financiën over de trage invordering van het patentrecht in dit 
departement. Jaar IV-V.
1795-1797
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

27 /3 De stad Mechelen weigert de onderrichtingen van den algemeenen 
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ontvanger des departements na te leven betreffende de invorderingen der 
rechtstreeksche belastingen en hunne storting in de kas van het 
arrondissement Antwerpen. Jaar IV.
1795-1796

27 /4 Bundel betreffende het patentrecht. Jaar V.
1796-1797

27 /5 Proclamatie van den commissaris Bouteville aan de bevolking van het 
departement, om haar aan te zetten zonder verwijl de pachten, belastingen 
en alle aan de republiek verschuldigde sommen te voldoen. Jaar V, 17 
frimaire.
1796-1797

27 /6 Het staatsbestuur betoont zich ontevreden over de traagheid, waarmede het 
departementsbestuur de maatregelen toepast, die genomen werden om de 
invordering der belastingen te bespoedigen. Jaar V.
1796-1797

27 /7 Brief van Bouteville aan het departementsbestuur, om te doen begrijpen hoe 
dringend noodzakelijk het was krachtdadiger en met meer ijver te werk te 
gaan, ten einde de belastingen en de gedwongen leening te doen 
binnenkomen (12) Jaar V, 17 brumaire.
1796-1797

27 /8 Besluit van het uitvoerend bewind, waarbij de commissarissen, bij de 
departementsbesturen afgevaardigd en die nalatig waren in het opzenden 
der tiendaagsche staten van invordering der belastingen, met eene maand 
berooving van wedde werden gestraft. Jaar V, 13 nivose.
1796-1797

27 /9 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814

27 /10 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814

27 /11 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814
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28 /1 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

28 /2 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814

28 /3 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814

28 /4 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814

29 /1 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

29 /2 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814

29 /3 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814

30 /1 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

30 /2 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
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ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814

30 /3 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814

31 /1 Bundels betrekkelijk het vaststellen, verdeelen en invorderen der 
belastingen, het opmaken der stamboeken en rollen en het aanbesteden der 
ontvangstbureelen. Jaar V-1814.
1796-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

31 /1 Vergoeding voor het opmaken der rollen. Rollen en verdeelingstabellen der 
grondbelastingen en der belasting op personeel, meubelen en pracht. Lijsten 
der honderd hoogst aangeslagen ingezetenen der stad Antwerpen. 
Onderrichtingen van den minister van financiën (ontbreekt). Idem van het 
departementsbestuur aan de gemeenten. Reklamen en betwistingen. - 
Klachten wegens onregelmatigheden bij de invordering gepleegd. 
Moeielijkheden bij de inning der belastingen ondervonden. Besluiten van den 
prefekt.

31 /2 Stukken rakende de aanbesteding van de ontvangstposten der belastingen. - 
Processenverbaal, briefwisseling en onderrichtingen. Jaar V-XIII.
1796-1805

31 /3 Stukken rakende de aanbesteding van de ontvangstposten der belastingen. - 
Processenverbaal, briefwisseling en onderrichtingen. Jaar V-XIII.
1796-1805

31 /1BIS Rol der rechtstreekse belastingen, persoonlijke rollen en meubel- en 
weeldebelasting van Boom. Jaar VIII.
1799-1800

31 /1BIS Vensters en deuren. Jaar X.
1801-1802

32 /1 Briefwisseling van den commissaris Letourneux, te Willebroeck, met het 
departementsbestuur, om te weten of de Brusselschevaart moest 
beschouwd worden als een eigendom waar grondbelasting kon op drukken. 
Jaar V, 3-4 prairial.
1796-1797
Departement van de Twee Neten, 1794-1820
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32 /2 Moeielijkheden tusschen de stedelijke besturen van Mechelen en Leuven 
nopens den aanslag in de grondbelasting der Leuvenschevaart, die de 
departementen der Dijle en der Beide-Nethen doorloopt. - De zaak wordt 
door het staatsbestuur in het jaar XIII aldus opgelost : de vaart moet 
aangeslagen worden in evenredigheid tot de grondoppervlakte die zij in elk 
departement beslaat. Jaar V-XI.
1796-1805

32 /3 Moeielijkheden tusschen de stedelijke besturen van Mechelen en Leuven 
nopens den aanslag in de grondbelasting der Leuvenschevaart, die de 
departementen der Dijle en der Beide-Nethen doorloopt. - De zaak wordt 
door het staatsbestuur in het jaar XIII aldus opgelost : de vaart moet 
aangeslagen worden in evenredigheid tot de grondoppervlakte die zij in elk 
departement beslaat. Jaar V-XI.
1796-1805

32 /4 Besluit van het departementsbestuur, waarbij de wegzending van de 
soldaten bevolen wordt, welke als dwanglegering bij de belastingontvangers 
der gemeenten van het kanton Willebroeck waren geplaatst. Jaar V, 11 
messidor.
1796-1797

32 /5 Besluit van hetzelfde bestuur, bevelende de verdeeling van de bijdrage des 
departements (1.929.700 livres) in de grondbelasting van het jaar V te doen 
volgens het oud stelsel. Jaar V, 13 messidor.
1796-1797

32 /6 Verdeeling per kanton en gemeente van de som van 494.300 livres, voor 
welke het departement werd aangeslagen door de wet van 14 thermidor jaar 
V in de zestig millioen livres, bedrag der belasting op personeel, meubelen 
en pracht voor het jaar V. Jaar V, 26 fructidor.
1796-1797

32 /7 Klachten des ministers van financiën over de traagzame invordering der 
achterstallige belastingen en de moeielijkheden en hinderpalen welke het 
stellen der grondbelasting voor het jaar V vanwege de kantonsoverheden 
ontmoette. Jaar V.
1796-1797

32 /8 Inlichtingen betrekkelijk de belastingen, betaald in de gemeenten der 
kantons Gierle en Berlaer. Jaar V-VI.
1796-1798

32 /9 Lijst der gemeenten van het departement, die achterstallig gebleven waren 
in de vereffening der rechtstreeksche belastingen tot het einde van 1795. - 
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Dwangmaatregelen door den algemeenen ontvanger genomen om tot de 
invordering te geraken. Jaar V.
1795-1797

32 /10 Hinderpalen voor de invordering van het patentrecht in de verschillige 
kantons van het departement. [/] Maatregelen om de inning te verhaasten. - 
Vervolgingen tegen wederspannigen. - Voorschreven straffen tegen de 
municipale agenten van het kanton Berlaer en tegen die der gemeenten 
Wilryck en Vremde, die weigerden de lijst der patentplichtigen op te maken. 
Jaar V.
1796-1797

32 /11 Aanstelling eener agencie voor de rechtstreeksche belastingen, 
overeenkomstig de wet van 22 brumaire jaar VI. Jaar VI.
1797-1798

32 /12 Requisitorium van den commissaris Bruslé tot het departementsbestuur 
gericht, om het aan te manen maatregelen te nemen, ten einde de inning der 
belastingen te bespoedigen. Jaar VI, 7 frimaire.
1797-1798

32 /13 Besluit van het bestuur des departements, behelzende, dat, voor de betaling 
der achterstallige belastingen vervallen op 6 messidor jaar III, de assignaten, 
welke de gemeenten van de schatplichtigen hadden ontvangen, mochten 
aanvaard worden. Jaar VI, 13 frimaire.
1794-1798

32 /14 Proces-verbaal van het verhoor, ondergaan door de afvaardiging der 
municipaliteit van Antwerpen voor het departementsbestuur, over de 
onvoldoende naarstigheid aan den dag gelegd bij de invordering der 
belastingen en de hinderpalen die zich te Antwerpen tegen hunne inning 
schenen te verzetten. Maatregelen door de stedelijke overheid van 
Antwerpen genomen. Maatregelen door de stedelijke overheid van 
Antwerpen genomen. Jaar VI, 3 messidor.
1797-1798

32 /14BIS De municipale bestuurders van het kanton Gheel en andere, alsook 
verschillige commissarissen van het uitvoerend bewind, worden van 
geldafpersing beschuldigd. Jaar VI.
1797-1798

32 /15 Besluit van het stedelijk bestuur van Mechelen voor de verdeeling en 
invordering [/] van de vier vijfden der grondbelasting voor het jaar V. Jaar VI, 
17 pluviose.
1796-1798
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32 /16 Bezwaren ingediend door de municipale agenten der gemeenten Hoevenen 
en Cappellen, ten einde eene vermindering te bekomen van de hun 
aangewezen bijdrage in de belasting der gemeente Eeckeren voor de jaren 
1794, 1795 en 1796. Jaar VI.
1794-1798

32 /17 Dito vanwege het kantonsbestuur van Stabroeck, tegen zijn aandeel in de 
grondbelasting. - Het bestuur van het departement weigert aan dit bezwaar 
een gunstig gevolg te geven, daar de municipaliteit van het kanton al te traag 
is geweest in de verdeeling der uitgestoken belasting. Jaar VI.
1797-1798

32 /18 Onderrichtingen voor de bijzondere commissarissen door het 
departementsbestuur benoemd, voor de invordering der vervallen 
belastingen en het opmaken der stamboeken en rollen der grond- en 
personeele belastingen van het jaar V. Geschillen tusschen de 
commissarissen en de municipale overheden. Jaar VI.
1796-1798

32 /19 Aankomst te Antwerpen van een detachement van tien soldaten der ruiterij, 
door eenen officier aangevoerd, om, onder de leiding van den commissaris 
van het uitvoerend bewind bij het departementsbestuur, de invordering der 
belastingen in het departement te helpen bespoedigen. Bijzondere 
commissarissen worden naar het kanton Herenthals gezonden. Jaar VI.
1797-1798

32 /20 De schatplichtigen weigeren de bediening van jurylid van eerlijke verdeeling 
der belastingen waar te nemen. Jaar VI.
1797-1798

32 /21 Verslag van het departementsbestuur over de uitvoering van het besluit van 
21 messidor jaar V, betrekkelijk de invordering der belastingen voor de jaren 
V en VI in de verschillige kantons van het departement der Beide-Nethen. 
Jaar VI.
1796-1798

32 /22 Verzameling van wetten, verordeningen en algemeene onderrichtingen 
betreffende de invordering der belastingen. - Onderrichtingen des ministers 
ten dienste der prefekten, belastingsagenten, enz. Jaar VI-1811.
1797-1811

32 /23 Brieven van den commissaris van het uitvoerend bewind bij het municipaal 
bestuur van Mechelen over den gevolgden weg en de in het werk gestelde 
middelen, om te Mechelen de belastingen te doen binnenkomen. Jaar VI-VII.
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1797-1799

32 /24 Opmerkingen des ministers van financiën betrekkelijk de hem toegezonden 
klachten tegen de bijzondere commissarissen en de willekeurige en 
partijdige wijze waarop de lichting en verdeeling der belastingen in de 
landelijke gemeenten werden gedaan. Jaar VII, 16 frimaire.
1798-1799

32 /25 Onderrichtingen van denzelfden ambtenaar, rakende het heffen der 
belasting op de pracht en de afhoudingstaks op de bezoldigde openbare 
bedieningen. Jaar VII.
1798-1799

32 /26 Verdeeling in vier klassen der schatplichtigen van Antwerpen, aangeslagen 
ingevolge het besluit van het municipaal bestuur van 9 frimaire jaar VII. Jaar 
VII.
1798-1799

32 /27 Briefwisseling met den minister van financiën over de invordering der 
achterstallige rechtstreeksche belastingen. Jaar VII.
1798-1799

32 /27 Besluit van het uitvoerend bewind, bevelende, dat de departementsbesturen, 
wier rollen van de rechtstreeksche belastingen [/] van vóór het jaar VII niet 
aanbetaald waren, overanderendaags, van 's morgens zes uren tot 's 
middags, moesten vergaderen, om zich, ter uitsluiting van alle andere zaken, 
met de aanzuivering van dit gedeelte van het rekenwezen onledig te houden. 
Maatregelen, ingevolge dit besluit, door het departementsbestuur der Beide-
Nethen genomen. Jaar VII, 14 messidor.
1798-1799

32 /28 Onderrichtingen voor het legeren van soldaten bij achterstallig gebleven 
belastingsschuldigen. Jaar VII.
1798-1799

32 /29 De commissaris der uitvoerende macht, te Willebroeck, teekent verzet aan 
tegen het besluit van het departementsbestuur, waarbij de dwanglegering 
van soldaten bevolen wordt, om hem aldus tot de invordering der belastingen 
te verplichten. Jaar VII.
1798-1799

32 /26 Lijst der meest gegoede ingezetenen der stad Antwerpen, in vier klassen 
gesplitst voor de verdeeling der belasting, den 9 frimaire jaar VII door het 
stedelijk bestuur van Antwerpen ingesteld ten einde tot de geheele 
vereffening van de belastingen der jaren V en VI te geraken. Het 
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staatsbestuur verzet zich tegen de lichting dier buitengewone belasting 
welke het als zijnde onwettig, onrechtvaardig en willekeurig beschouwt. Jaar 
VII.
1796-1799

32 /30 Bundel betreffende de belasting op vensters en deuren. Jaar VII.
1798-1799

32 /31 Aanduiding der schatplichtigen, aan het patentrecht onderworpen, in de 
verschillige kantons van het departement. Jaar VII-X.
1798-1802

32 /32 Beknopte inhoud der rekeningen van den algemeenen ontvanger des 
departements, over de ontvangsten en uitgaven op de hoofdsom en 
opcentiemen van belastingen en patentrecht. Jaar VII-XI.
1798-1803

32 /32 Het departementsbestuur beveelt aan Dargonne, commissaris der 
uitvoerende macht te Antwerpen, onmiddellijk de wachters weg te nemen, 
die hij bij de leden der stedelijke godshuizen had doen plaatsen, om hen tot 
betaling der brandschatting en der belastingen voor de jaren V, VI en VII te 
dwingen. Jaar VIII, 12 vendemiaire.
1796-1800

32 /32BIS Nationale belooning geschonken aan de departementen, die het best de 
belastingen vereffend en de meeste soldaten geleverd hadden. Jaar VIII.
1799-1800

33 /1 Inrichting van den dienst der belastingen. Verdeeling der gemeenten van het 
departement in drie arrondissementen. Benoeming der controleurs, enz. 
Nieuwe verdeeling van het departement in toezichts-omschrijvingen, ten jare 
XI. De stad Antwerpen wordt voor de invordering in twee arrondissementen 
verdeeld. Jaar VIII-XI.
1799-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

33 /2 Omzendbrief van het departementsbestuur aan de kantonsoverheden, om 
hun de noodige maatregelen voor den overslag en de invordering van het 
patentrecht voor het jaar VIII aan te duiden. Jaar VIII, 13 vendemiaire.
1799-1800

33 /2BIS Belastingomslagers te Turnhout. Grenzen van de gemeenten Lichtaart en 
Kasterlee. Jaar VIII, 4 fructidor, 18 fructidor.
1799-1800
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33 /2 Betwisting tusschen de gemeenten Lichtaert en Casterlé over de 
grensscheiding van hun grondgebied met betrekking tot de verdeeling der 
belastingen. Jaar VIII.
1799-1800

33 /3 De stad Turnhout weigert de verdeeling der belastingen voor het jaar IX te 
doen. Jaar VIII.
1799-1801

33 /4 Moeielijkheden om de belastingen te Lier en te Mechelen te doen 
binnenkomen. - De ontvangers vragen de hulp der gewapende macht, om de 
invordering te kunnen bespoedigen. Jaar VIII.
1799-1800

33 /5 Onnauwkeurigheden bevonden in het stamboek en de rollen der 
grondbelasting van Contich voor het jaar VII. Jaar IX.
1798-1801

33 /6 Lijst der stielen, handelszaken en nijverheden, aan patentrecht 
onderworpen. Jaar X.
1801-1802

33 /7 Bezwaren van eigenaars tegen hunnen aanslag op de rol der grondbelasting. 
Jaar X.
1801-1802

33 /8 Bezwaren van M. Van Paesschen, agent der handelsbetrekking van de vrije 
Hanzesteden, te Antwerpen, tegen de intrekking der vrijstelling van 
belasting, welke het Hanzeverbond te Antwerpen sedert 1568 genoten heeft. 
Jaar X-1806.
1568-1806

33 /9 Verslag van den beheerder der belastingen aan den prefekt d'Herbouville, 
over het zetten en invorderen der rechtstreeksche belastingen in het 
departement; inlichtingen over den toestand der grondeigendommen, den 
staat van de inkomsten der nationale landelijke goederen en de oorzaken van 
het niet betalen der belastingen. Jaar X.
1801-1802

33 /10 Verslag over de werkzaamheden van sommige belastingzetters. Jaar X.
1801-1802

33 /11 De belastingzetters der gemeente Bouchout weigeren het besluit des 
prefekts uit te voeren, dat de opmeting dier gemeente beveelt ten einde de 
verdeeling der grondbelasting te kunnen bepalen. Jaar X.
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1801-1802

33 /12 Geschil tusschen de gemeenten Vremde en Bouchout rakende 34 bunder 166 
roeden bouwland gelegen te Vremde en gebracht op de rol der 
grondbelasting van Bouchout. Jaar XI.
1802-1803

33 /12BIS Klacht gericht tegen de ontvanger van belastingen van Oelegem en 
Wommelgem rakende de bedreiging met inbeslagneming van verschillende 
pachters van nationale goederen wegens achterstel in de betaling van hun 
belastingen. Jaar XIII.
1804-1805

33 /13 Staat der krijgscommissarissen, officieren en beambten van het 
krijgsbestuur, die op de rollen der belasting op het personeel, de meubelen 
en prachtvoorwerpen mochten gebracht worden. Jaar XI.
1802-1803

33 /14 Verslag van den beheerder der rechtstreeksche belastingen te Antwerpen, 
over de wijze waarop hij de vervolgingen tegen de achterstallige 
schatplichtigen en onvermogenden wilde doen gebeuren. Jaar XIV.
1805-1806

33 /15 Bundels rakende de invordering van het patentrecht. Briefwisseling met de 
bevoegde overheden. Opbrengst der rechten betaald voor de jaren VII, VIII en 
IX. Onderrichtingen der beheerders van de registratie en de nationale 
domeinen. Geschil tusschen het bestuur der registratie en de stad 
Antwerpen. 1807.
1798-1807

33 /16 Onderrichtingen des ministers nopens de te nemen maatregelen tegen de 
krijgslieden, die hunne belasting niet zouden betaald hebben. 1809.
1809-1809

33 /17 Besluit des keizers, waarbij de dienst der belastingen in het arrondissement 
Breda ingericht wordt. 1810, 15 mei.
1810-1810

33 /18 Onwaarden. Verdeeling op het fonds der onwaarden. Verschillige onwaarden 
toegestaan in het departement. Onderrichtingen. 1810-1813.
1810-1813

33 /19 Belasting op de eigendommen, de dotatie der kroon uitmakende. Verslag van 
den beheerder der belastingen. 1811-1812.
1811-1812
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33 /20 Omzendbrief des prefekts over het vrijlaten van grondbelasting der 
gebouwen tot eenen openbaren dienst aangewend. 1811, 27 maart.
1811-1811

33 /21 Klachten over de slechte verdeeling der belastingen te Antwerpen. 1812.
1812-1812

33 /22 Reispassen worden geweigerd aan degenen, die hunne belastingen niet 
hadden betaald. 1813.
1813-1813

33 BIS Algemeen bundel rakende het innen van rechtstreekse belastingen. 
Inrichting - personeel. Jaar II-1815.
1793-1815

Algemeen betaalmeester. Algemeen ontvanger van het departement. Beheerders, opzieners en controleurs

Algemeen betaalmeester. Algemeen ontvanger van het departement.  
Beheerders, opzieners en controleurs

34 Benoeming van Karel De Roy, tot "uitdeeler van gezegeld papier" te 
Antwerpen. - Hinderpalen voor zijne indiensttreding. - Verzoekschrift door 
den ambtenaar tot het bestuur van Brabant gericht, ten einde zijne 
benoeming te doen bevestigen en het magistraat van Antwerpen te dwingen 
zijne aanstelling te bewerkstelligen. Jaar III, 12 nivose.
1794-1795
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

34 /1 Bully wordt tot algemeen betaalmeester van het departement aangesteld. 
Jaar IV, 26 frimaire.
1795-1796

34 /3 De commissarissen der nationale schatkist gelasten den algemeenen 
betaalmeester des departements de belastingen in te vorderen, in 
afwachting dat er een algemeen ontvanger der rechtstreeksche belastingen 
voor het departement benoemd worde. Jaar IV, 19 nivose.
1795-1796

34 /4 De commissarissen der nationale schatkist gelasten den algemeenen 
betaalmeester des departements de belastingen in te vorderen, in 
afwachting dat er een algemeen ontvanger der rechtstreeksche belastingen 
voor het departement benoemd worde. Jaar IV, 19 nivose.
1795-1796

34 /5 Benoeming van Van Roie, algemeenen ontvanger van het departement der 
Beide-Nethen, bij besluit van het uitvoerend bewind van 3 ventose, jaar IV. 
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Jaar IV.
1795-1796

34 /6 Benoeming van Van Roie, algemeenen ontvanger van het departement der 
Beide-Nethen, bij besluit van het uitvoerend bewind van 3 ventose, jaar IV. 
Jaar IV.
1795-1796

34 /7 Stukken betrekkelijk den geldelijken toestand der kas en de rekeningen des 
algemeenen ontvangers. Idem betrekkelijk het nazicht der kas en het 
rekenwezen. Jaar IV-XIII.
1795-1805

34 /8 Bundels betrekkelijk de borgtochten der betalers en algemeene ontvangers 
van het departement der Beide-Nethen. Pandrechtelijke inschrijving 
genomen op de eigendommen dier ambtenaars tot waarborg van hun beheer. 
Jaar IV-XIII.
1795-1805

34 /9 Klacht van het staatsbestuur tegen den ontvanger Van Roie, die verwaarloost 
aan 's lands schatkist de ontvangstbordereelen der gedwongen leening op te 
zenden. De minister van financiën dreigt hem uit zijne bediening te ontzetten. 
Jaar V, 7 nivose.
1796-1797

34 /10 Afstelling van den algemeenen ontvanger Van Roie. Jaar VII, 23 prairial.
1798-1799

34 /11 Bescheiden rakende den ondergang van den rekenplichtige. Inlichtingen over 
zijn rekenwezen. Jaar VII-XIII.
1798-1805

34 /12 Nazicht der kas van den gewezen ontvanger door het bestuur der 
belastingen. Handlichting aan de weduwe Van Roie verleend van de 
pandrechtelijke inschrijving ten voordeele des staatsbestuurs, slaande op de 
helft van het klooster der Minimen, te Antwerpen, begrepen in de 
nalatenschap van den gewezen ontvanger, haren man. Jaar VIII.
1799-1800

34 /13 Invordering van eene schuldverklaring uitgesproken bij arrest van het 
rekenhof den 18en december 1811 tegen Van Roie, gewezen algemeenen 
ontvanger des departements.[/] Inlichtingen over de familie Van Roie en over 
haren fortuintoestand. 1812.
1811-1812
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34 /14 Benoeming van burger Basilius Ducos, als algemeen ontvanger van het 
departement der Beide-Nethen in vervanging van Van Roie. Jaar VII, 23 
prairial.
1798-1799

34 /15 Bevel wordt gegeven, de onroerende goederen van den heer Bully, gewezen 
algemeenen betaalmeester der 24e krijgsafdeeling, te verkoopen. 
Schuldvordering der republiek ten laste van dien rekenplichtige. Benoeming 
van zijne opvolgers. Idem van burger Reinhart tot betaalmeester der 
openbare schatkist te Antwerpen. Jaar VII-1812.
1798-1812

34 /16 Zijne vervanging door burger Darcy, in 1806.
1806-1806

34 /17 Stukken betrekkelijk het rekenwezen des algemeenen ontvangers en der 
ontvangers van het departement. - Afrekening. - Rekeningen over de 
ontvangsten en uitgaven. Staten van betaling en van storting. Inlichtingen 
over de aanzuivering der achterstallige belastingen. Idem over de opbrengst 
der rechtstreekse belastingen. Jaar IV-1809.
1795-1809

34 /17BIS Vertrouwelijke inlichtingen over de betaalmeester Treau te Antwerpen.

Ontvangers, zetters, invorderaars, dwangbeveldragers en andere agenten der belastingen

Ontvangers, zetters, invorderaars, dwangbeveldragers en andere agenten  
der belastingen

34 /18 Besluit van den algemeenen betaalmeester der Belgische legers, burger De 
Bruyn, bestuurder der belastingen, te Antwerpen, machtigende zijne 
bediening namens de Fransche republiek voort te zetten. Jaar III, 11 
vendemiaire.
1794-1795

34 /19 Verzoekschrift van burger Jos Verhoeven, municipalen officier, de plaats van 
ontvanger der accijnsen en imposten op het bier, te Antwerpen, vragende. 
Jaar IV, 2 frimaire.
1795-1796

34 /20 Besluit der volksrepresentanten aan de pachters en ondernemers van 
openbare of plaatselijke ontvangstposten verbiedende hunne pacht of 
hunnen aanbestedingsprijs in assignaten aan pari te vereffenen. Jaar IV, 8 
frimaire.
1795-1796
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34 /21 Inlichtingen over de ontvangers en inzamelaars der belastingen, in de 
gemeenten van het departement gevestigd, alsmede over het bedrag hunner 
ontvangsten. Jaar IV-1814.
1795-1814

34 /22 Onderrichtingen aan de ontvangers rakende het opmaken hunner rekening, 
het houden hunner rekenboeken, de te nemen maatregelen om de openbare 
geldkassen in veiligheid te brengen, enz. Jaar V-1812.
1796-1812

34 /23 Nazicht van de kassen der ontvangers en betalers. Onderrichtingen en 
verslaggevingen. Jaar V-XIII.
1796-1805

35 /1 Borgtochten der ontvangers. Onderrichtingen. Pandrechtelijke inschrijvingen 
op de goederen der rekenplichtigen genomen tot waarborg van hun beheer. 
Handlichtingen. Uitvoering van het besluit van 30 frimaire jaar XIII, waarbij de 
borgtochten der ontvangers worden vastgesteld. Jaar V-XIII.
1796-1805
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

35 /2 De commissaris der uitvoerende macht bij het middenbestuur van het 
departement bedreigt de ontvangers met strenge maatregelen, zoo zij niet 
ten minste alle tien dagen de opbrengst hunner ontvangsten in handen van 
den daartoe aangestelden ambtenaar van hun arrondissement storten. Jaar 
V.
1796-1797

35 /3 Toezending van soldaten als dwanginlegering en andere strenge 
maatregelen tegen achterstallige of wederspannige ontvangers. Jaar VI-VII.
1797-1799

35 /4 Dienstvoorschriften betrekkelijk de verlofdagen der ontvangers. Jaar VI-VII.
1797-1799

35 /5 Onderrichtingen over de vervolgingen in het voorkomend geval tegen de 
rekenplichtigen en hunne borgen in te spannen. Jaar VII.
1798-1799

35 /5 Besluit van het middenbestuur van het departement der Beide-Nethen, 
waarbij bevolen wordt eenen oproep in de dagbladen te richten tot de 
burgers, die zouden verlangen benoemd te worden tot commissaris-avoué, 
gelast met het vaststellen der grond- en personeele belastingen en der 
belastingen op meubelen en pracht. Jaar V, 21 floreal.
1796-1797
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35 /5 Besluit van hetzelfde bestuur, krachtens welk er voorloopig een 
commissaris-avoué per kanton zal aangesteld worden, om het zetten der 
belastingen te volgen en te bespoedigen. Jaar V, 28 floreal.
1796-1797

35 /5 Benoeming der commissarissen voor de verdeeling der belastingen, te 
weten : Bourceret voor Antwerpen; Biart voor Lier; T. Dromery voor Boom; 
Letourneur voor Willebroek; Deleu voor Gheel; Petit voor Eeckeren; 
Poinsignon voor Contich; Van Lansenberg voor Mechelen; Quarteer voor 
Bornhem; Thomassin voor Westerloo; Lenoir voor Sinte-Kathelijne-Waver; 
Van Ham voor Arendonck; Perrin voor Turnhout; Caimax voor Berlaer en 
Marcadet voor Hoogstraeten. Jaar V, 29 floreal - 23 messidor.
1796-1797

35 /6 De commissaris door het departementsbestuur benoemd om de 
werkzaamheden betrekkelijk het zetten, enz. der belastingen te Willebroek 
te bewaken en te benaarstigen, wordt door de municipale overheid 
opgeschorst. De beraadslaging van het municipaal bestuur wordt door het 
departementsbestuur ingetrokken. Jaar V, 10 messidor.
1796-1797

32 /5 Besluit van het departementsbestuur, waarbij de commissarissen-avoués 
worden afgeschaft. De municipale overheden, die de hulp en de 
raadplegingen dier agenten nog behoefden, mochten hen in bediening 
houden mits zelven hunne jaarwedde te betalen. Jaar V, 1 thermidor.
1796-1797

35 /7 Benoeming van commissarissen-zetters, gelast met de verdeeling der 
grondbelasting. Jaar V-XI.
1796-1803

35 /8 Lijst der bijzondere commissarissen krachtens art. 17 van het besluit des 
departementsbestuurs van 21 brumaire jaar VI benoemd, om de invordering 
der vervallen rechtstreeksche belastingen te bewerken en het opmaken der 
stamrollen voor de grond- en personeele belastingen te bespoedigen. Jaar 
VI.
1797-1798

35 /9 Bezoldiging der bijzondere commissarissen naar het kanton Turnhout 
gezonden voor de inning der belastingen. Jaar VI, 11 messidor.
1797-1798

35 /10 Omzendbrief van het middenbestuur des departements aan de municipale 
overheden, betrekkelijk de benoeming der belastingzetters voor het jaar VIII. 
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Jaar VIII, 24 vendemiaire.
1799-1800

35 /11 Nieuwe inrichting. Instelling van een bijzonder bestuur voor de 
rechtstreeksche belastingen, overeenkomstig de wet van 3 frimaire jaar VIII. 
Benoeming van bestuurder, inspecteurs en controleurs. Jaar VIII-1814.
1799-1814

35 /12 Personeel der ontvangers. Benoemingen, afstellingen, klachten en 
afrekeningen. Rechtelijke vervolgingen ten laste van ontrouwe ontvangers en 
rekenplichtigen. Wetsovertredingen door ontvangers in de uitoefening 
hunner bediening gepleegd. Aanhouding van Vertonghen, ontvanger der 
rechtstreeksche belastingen te Rumpst, beschuldigd van geldafpersing. Jaar 
VIII-1814.
1799-1814

35 /13 Personeel der ontvangers. Benoemingen, afstellingen, klachten en 
afrekeningen. Rechtelijke vervolgingen ten laste van ontrouwe ontvangers en 
rekenplichtigen. Wetsovertredingen door ontvangers in de uitoefening 
hunner bediening gepleegd. Aanhouding van Vertonghen, ontvanger der 
rechtstreeksche belastingen te Rumpst, beschuldigd van geldafpersing. Jaar 
VIII-1814.
1799-1814

35 /14 Personeel der ontvangers. Benoemingen, afstellingen, klachten en 
afrekeningen. Rechtelijke vervolgingen ten laste van ontrouwe ontvangers en 
rekenplichtigen. Wetsovertredingen door ontvangers in de uitoefening 
hunner bediening gepleegd. Aanhouding van Vertonghen, ontvanger der 
rechtstreeksche belastingen te Rumpst, beschuldigd van geldafpersing. Jaar 
VIII-1814.
1799-1814

35 /15 Personeel der ontvangers. Benoemingen, afstellingen, klachten en 
afrekeningen. Rechtelijke vervolgingen ten laste van ontrouwe ontvangers en 
rekenplichtigen. Wetsovertredingen door ontvangers in de uitoefening 
hunner bediening gepleegd. Aanhouding van Vertonghen, ontvanger der 
rechtstreeksche belastingen te Rumpst, beschuldigd van geldafpersing. Jaar 
VIII-1814.
1799-1814

36 /1 Personeel der ontvangers. Benoemingen, afstellingen, klachten en 
afrekeningen. Rechtelijke vervolgingen ten laste van ontrouwe ontvangers en 
rekenplichtigen. Wetsovertredingen door ontvangers in de uitoefening 
hunner bediening gepleegd. Aanhouding van Vertonghen, ontvanger der 
rechtstreeksche belastingen te Rumpst, beschuldigd van geldafpersing. Jaar 
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VIII-1814.
1799-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

36 /2 Personeel der ontvangers. Benoemingen, afstellingen, klachten en 
afrekeningen. Rechtelijke vervolgingen ten laste van ontrouwe ontvangers en 
rekenplichtigen. Wetsovertredingen door ontvangers in de uitoefening 
hunner bediening gepleegd. Aanhouding van Vertonghen, ontvanger der 
rechtstreeksche belastingen te Rumpst, beschuldigd van geldafpersing. Jaar 
VIII-1814.
1799-1814

36 /3 Personeel der ontvangers. Benoemingen, afstellingen, klachten en 
afrekeningen. Rechtelijke vervolgingen ten laste van ontrouwe ontvangers en 
rekenplichtigen. Wetsovertredingen door ontvangers in de uitoefening 
hunner bediening gepleegd. Aanhouding van Vertonghen, ontvanger der 
rechtstreeksche belastingen te Rumpst, beschuldigd van geldafpersing. Jaar 
VIII-1814.
1799-1814

36 /4 Onderzoek geopend tegen de belastingszetters te Puers, beticht van fr. 1500 
boven het bedrag, door de gemeente aangewezen, te hebben in rekening 
gebracht. Jaar VIII.
1500-1800

36 /5 Dienstvoorschriften nopens de benuttiging der borgtochten van de 
ambtenaars, agenten en lasthebbenden geëischt, overeenkomstig de wetten 
van 7, 27 ventose en 4 germinal jaar VIII. Jaar VIII.
1799-1800

36 /6 Dwangmaatregelen door den algemeenen ontvanger des departements 
tegen den ontvanger te Lier uitgevaardigd, dezen laatsten verplichtende vier 
gendarmen te herbergen en aan elk fr. 5 daags te betalen, totdat zijne 
stortingen voor de belastingen van het jaar VIII de som van fr. 38.000 zouden 
bereiken. Jaar VIII.
1799-1800

36 /7 Benoeming van belastingzetters. De zetters, te Antwerpen benoemd voor de 
verdeeling der belasting van het jaar VIII, weigeren deze bediening te 
aanvaarden. Zij verklaren liever de straffen te ondergaan door de wet van 3 
frimaire jaar VIII tegen de weigeraars uitgevaardigd. Jaar VIII-XIII.
1799-1805

36 /8 Opgaaf der vergoedingen voor het jaar VII aan de commissarissen der 
uitvoerende macht, agenten der rechtstreeksche belastingen, toegestaan. 
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Inlichtingen over de werkdadigheid door deze ambtenaren in de uitoefening 
van hunne bediening aan den dag gelegd.
1798-1799

36 /9 Bemerkingen van den heer Ducos, algemeenen ontvanger van het 
departement, over het besluit des Consuls van 16 thermidor jaar VIII, 
betrekkelijk de instelling der dwangbeveldragers. Jaar IX, 3 prairial.
1799-1801

36 /10 Benoemingen, afstellingen, enz. dier ambtenaren. Toekenning van 
schadeloosstellingen. - De minister erkent aan die agenten het recht 
veilingen te houden van de meubelen, aangeslagen ter voldoening van 
belastingen door wederspannige schatplichtigen verschuldigd. Jaar IX-1814.
1800-1814

36 /11 Vaststelling van de vergoedingen der dwangbeveldragers. Jaar IX.
1800-1801

36 /12 Lijst dezer beambten van het departement der Beide-Nethen. Jaar IX.
1800-1801

36 /13 Moeielijkheden, ontmoet bij het vereffenen der slotrekening van de heer 
Alex. de Richterich, ontvanger der stad en provincie Mechelen, in 1794 
overleden. Jaar XI.
1794-1803

36 /14 Benoeming van den heer August Michel, tot beheerder der samengevoegde 
rechten van het departement der Beide-Nethen. Jaar XII, 16 germinal.
1803-1804

36 /15 Ontvreemding van openbare penningen. Stukken rakende de zaak Steven 
Pauwel Bunelle, bankier en ontvanger der stad Antwerpen. 1811.
1811-1811

ONRECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN (13).

ONRECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN (13).
36 /16 Ministeriëele onderrrichtingen betrekkelijk het lichten van 

onrechtstreeksche en plaatselijke belastingen. Heffing van 
onrechtstreeksche belastingen in een groot getal gemeenten. Jaar VII-XIII.
1798-1805

Octrooi

Octrooi
37 /1 Instelling van het octrooi van weldadigheid te Antwerpen. Jaar VIII.

1799-1800
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Departement van de Twee Neten, 1794-1820

37 /1 Zijn beheer onder deze benaming. Jaar VIII, 15 germinal.
1799-1800

39 /1 Inrichting van het octrooi in de gemeenten van het departement der Beide-
Nethen. - Opvolgende herinrichting. Briefwisseling betrekkelijk het 
abonnement op het octrooi der gemeenten. Invordering der gemeente-
octrooien. Heffingskosten en opbrengst van het octrooi in de gemeenten. 
Verdeeling dier belasting tusschen de municipaliteiten, voor hunne uitgaven, 
en de godshuizen, voor hun onderhoud. Reglementen, tarieven. Personeel 
met de ontvangst van het octrooi in de gemeenten gelast. Vrijstelling 
verleend voor zekere voorwerpen. Jaar VIII-1810.
1799-1810
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

39 /1 Rekenwezen. Toestand van het rekenwezen betrekkelijk het octrooi in de 
gemeenten. Betwistingen. Inlichtingen over de inrichting en den dienst van 
het octrooi te Mechelen, Lier, Turnhout, Hoogstraten, Gheel, Moll, 
Herenthals, Breda, Bergen-op-Zoom, Oosterhout, enz., enz.

37 /2 Onderrichtingen en besluiten. Jaar VIII-1812.
1799-1812

37 /3 Personeel met de ontvangst van het octrooi gelast. Jaar VIII-1814.
1799-1814

37 /4 Benoeming van den heer Chabroud, hoofdoprichter van het octrooi te 
Antwerpen. Klachten tegen de misbruiken door de bedienden van het octrooi 
gepleegd. Bedriegerijen in het heffen van het octrooi te Antwerpen. Zaak 
Werbrouck, La Coste, Petit, Biart en De Marteau.

38 /2 Klachten der handelskamer, brouwers, likeurstokers en kooplieden tegen de 
toepassing der tarieven te Antwerpen. Moeielijkheden met de pachters van 
het octrooi. Jaar VIII-1814.
1799-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

38 /3 Klachten der handelskamer, brouwers, likeurstokers en kooplieden tegen de 
toepassing der tarieven te Antwerpen. Moeielijkheden met de pachters van 
het octrooi. Jaar VIII-1814.
1799-1814

38 /3 Rekenstukken. Inlichtingen door de ontvangers bezorgd over de ontvangsten 
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en uitgaven voor de invordering van het octrooi te Antwerpen.

38 /3BIS Rekenstukken. Inlichtingen door de ontvangers bezorgd over de ontvangsten 
en uitgaven voor de invordering van het octrooi te Antwerpen.

38 /5 Het octrooi wordt onder eenvoudig beheer gesteld onder de benaming : 
gemeente- en weldadigheidsoctrooi. Jaar VIII, 1 thermidor.
1799-1800

38 /6 Reglementen en tarieven, met de opvolgende toegebrachte wijzigingen. Jaar 
IX-1814.
1800-1814

38 /7 Stukken rakende de aanbesteding van het octrooi. Borgtochten der pachters. 
Jaar IX-1814.
1800-1814

38 /1 De prefekt beveelt het octrooi aan belanghebbers, te verpachten. Jaar XI, 28 
floreal.
1802-1803

38 /7 Lokalen. Oprichting van ontvangstbureelen. Jaar XI-1812.
1802-1812

38 /4 Storting in de kas van den beheerder der samengevoegde rechten van de 5 
%, op de opbrengst van het octrooi gelicht ten behoeve der schatkist. 
Afhouding van 10 % voor het "soepbrood der soldaten" voor het jaar 1807. 
Jaar XIII-1814.
1804-1814

38 /5 Heffing van het octrooi bij abonnement. Zijne opbrengst. Rollen der 
abonnementen op het octrooi door de gemeenten van het arrondissement 
Antwerpen genomen. Jaar XIII.
1804-1805

38 /6 Regiem van het gemeente-octrooi. Overname van den invorderingsdienst 
door het bestuur der samengevoegde rechten. 1812.
1812-1812

38 /9 Stukken betrekkelijk de ontslaging van octrooi voor de levensmiddelen der 
soldaten en de voorwerpen bestemd voor de uitrusting van het zeewezen. 
Moeielijkheden met den generaal-bevelhebber der stad Antwerpen en het 
zeewezen. Jaar XII-1814.
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1803-1814

38 /8 Klachten tegen het reglement op het stapelhuis, ingericht in het Bezaenhuys, 
te Antwerpen. Noodzakelijkheid om het stapelhuis naar een beter geschikt 
lokaal te verplaatsen. Werken aan het Bezaenhuys uitgevoerd. - Aanduiding 
der gemeentegebouwen door den dienst van het octrooi ingenomen. Jaar 
XIII-1813.
1804-1813

38 /10 Vertoog van de vertegenwoordigers der Hanzesteden, te Antwerpen, 
strekkende om de vrijstelling van octrooi te bekomen voor hen en de schepen 
uit de landen die zij vertegenwoordigden. Inlichtingen over den vrijdom en de 
ontslaging van rechten welke de agenten der Hanzesteden krachtens 
traktaten, overeenkomsten en charters genoten.[/] Dienstvoorschriften der 
overheid rakende de te verleenen ontlastingen. Jaar XIII-1808.
1804-1808

38 /11 Lijst der opgeëischte voorwerpen die aan het octrooi waren onderworpen. 
1809-1813.
1809-1813

38 /12 Besluit van den prefekt rakende het stapelhuisrecht. Briefwisseling met de 
handelskamer van Antwerpen. Inrichting van het stapelhuis. De stad 
Mechelen weigert den taks op het stapelhuis te stellen, daar het stapelhuis 
van Mechelen niet openbaar is. 1809-1813.
1809-1813

38 /13 Herinrichting van het octrooi. 1812.
1812-1812

44 /2 Lichting van een aandeel in de opbrengst van al de gemeenten, de 
octrooirechten inbegrepen, voor het vormen van een voorzorgsfonds voor al 
de departementen te zamen. 1813.
1813-1813
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

39 /1 Inrichting van de gemeentelijke octrooien in het departement van de Twee-
Neten. Jaar VIII-1806.
1799-1806

39 /2 Gemeentelijke octrooien : Antwerpen. Organisatie, personeel, salarissen, 
voorbereidende studies, "octrooipolitie".

40 Gemeentelijke octrooien van Mechelen, organisatie, personeel, boekhouding.



116 Provincie Antwerpen. Reeks A

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

41 Gemeentelijke octrooien van Mechelen, organisatie, personeel, boekhouding.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

42/1 - 42/7 Gemeentelijke octrooien :

42/1 - 42/7 Gemeentelijke octrooien :
42 /1 Lier.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

42 /2 Turnhout.

42 /3 Geel.

42 /4 Hoogstraten.

42 /5 Herentals.

42 /6 Mol.

42 /7 Breda - Bergen-op-Zoom, Oisterhout.

43 Gemeentelijke octrooien, diverse gemeenten.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

44 /1 Gemeentelijke octrooien (verschillende gemeenten van het departement).

44 BIS Gemeentelijke octrooien Antwerpen, Lier, Mechelen.

Verschillige belastingen en rechten

Verschillige belastingen en rechten
45 /1 Opgaaf der belastingen en rechten te Antwerpen geheven. Verpachting van 

de belastingen dier stad. Heffing van den riddertol. Jaar IV.
1795-1796
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Departement van de Twee Neten, 1794-1820

45 /2 De municipale commissie van Antwerpen wordt gemachtigd de oude 
ordonnanciën betrekkelijk het heffen van rechten op de rogge, bestemd voor 
de geneverstokerijen, toe te passen. Jaar V.
1796-1797

45 /3 Heffing te Lillo, ten behoeve der kerk van het fort, van een tolrecht op de 
schepen die de Schelde op- of afvoeren. Jaar V.
1796-1797

45 /4 Belastingen op het bier en de stokerijen. Vergunningsrecht op de 
kleinhandelaars in bier en sterke dranken. Dossiers betrekkelijk de heffing 
dier belastingen in het departement der Beide-Nethen. Jaar V-1814.
1796-1814

45 /5 Belastingen op de openbare rijtuigen, gesteld door de wet van 9 vendemiaire 
jaar VI. Jaar VI.
1797-1798

45 /6 Belastingen op den tabak, geheven krachtens de wet van 22 brumaire jaar 
VII. Onderrichtingen voor de heffing dier belasting. Verdeeling en invordering. 
Rollen. Bezwaren. Jaar VII-1814.
1798-1814

45 /7 Lijst der tabaksfabrikanten in het departement der Beide-Nethen gevestigd. 
Bedriegerijen en vervalschingen. Toezichtsmaatregelen om den invoer van 
bewerkten tabak en van tabak in bladeren te beletten. Opzoeking der 
onwettig bestaande tabaksplantingen door het bestuur der samengevoegde 
rechten.

Instelling van een dok- en vaarrecht voor de haven van Antwerpen. Tarieven, 
rekeningen, enz. Jaar XI.
1802-1803

Instelling overeenkomstig de wet van 20 floreal, jaar X, van eene belasting op 
de scheepvaart der binnenwaters in de kom der Schelde, de Aa en 
afhangende vaarten. Jaar XI-XII.
1801-1804

63 /8 Stukken betrekkelijk de toepassing, in het departement der Beide-Nethen, 
van de wet van 5 ventose, jaar XII, waarbij de samengevoegde rechten (op 
tabak, dranken, stokerijen, enz.) worden ingesteld, te zelfdertijd als het 
bestuur, met hunne invordering gelast, in werking treedt. Onderrichtingen 
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voor de heffing dezer rechten. Bescheiden rakende het personeel van het 
bestuur der samengevoegde rechten in het departement der Beide-Nethen. 
Jaar XII.
1803-1804
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

63 /9 Rechten in het arrondissement Breda geheven. 1810.
1810-1810

63 /10 Bundels met stukken over de belasting te Antwerpen geheven op de 
danspartijen en vertooningen, aanbestedingen, bezwaren, enz. De lichting 
ten bate der armen, van een elfde deel op de bruto-ontvangst der 
vertooningen, wordt afgeschaft. 1812.
1812-1812

REKENWEZEN DER GEMEENTEN

REKENWEZEN DER GEMEENTEN
46 /1 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 

departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

46 /2 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /3 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /4 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /5 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
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1795-1814

46 /6 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /7 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /8 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /9 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /10 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /11 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /12 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /13 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
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departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /14 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /15 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /16 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /17 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /18 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /19 Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /1BIS Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
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1795-1814

46 /2BIS Bundels betrekkelijk het rekenwezen der steden en der gemeenten van het 
departement. Begrootingen en rekeningen; nazicht der kassen; giften en 
legaten; plaatsen en verwezenlijken van kapitalen; schulden der gemeenten; 
uitkeering van schulden, renten, cijnzen, enz. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /1 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /2 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /3 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /4 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /5 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /6 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
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verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /7 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /8 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /9 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /10 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /11 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /12 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
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1795-1814

46 /13 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /14 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /15 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /16 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /17 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /18 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /19 Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
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inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /1BIS Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

46 /2BIS Inlichtingen over den geldelijken toestand der gemeenten, over hunne 
inkomsten en benoodigdheden. Maatregelen om hunnen toestand te 
verbeteren; vaststelling hunner bestuurkosten. Omstandige inlichtingen over 
de geldmiddelen der steden Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout en der 
andere gemeenten van het departement. Jaar IV-1814.
1795-1814

Kadaster

Kadaster
47 Bundels rakende de opmetingen in het departement der Beide-Nethen, voor 

het opmaken van het kadaster dat tot grondslag moest dienen bij het zetten 
der rechtstreeksche belastingen. Verslaggevingen over de werkzaamheden. 
- Processen-verbaal van nazicht. Tarieven van het belastbaar inkomen der 
gemeenten vóór de perceelsgewijze opmetingen. Beramingen en 
schattingen. - Inlichtingen over den verkoopprijs van den grond per hectaar 
in elk der drie arrondissementen van het departement. Vergoedingen aan de 
schatters, aanwijzers en landmeters toegestaan. Vergoedingen aan de 
gemeenten, die metingen op hunne kosten hebben laten doen. Benoeming 
van schatters. Personeel van landmeters en schatters. Stukken rakende de 
rangschikking per kanton, schatting van het belastbaar inkomen der 
grondeigendommen, enz. Bezwaren door belanghebbenden ingebracht tegen 
de klasseering. - Onderzoeken. Klachten over de vertraging van de 
werkzaamheden betrekkelijk de rangschikking der eigendommen in het 
arrondissement Breda. Kadastrale schattingen. - Processen-verbaal van de 
afgevaardigden der gemeenten deelmakende van de kantons der 
vredegerechten Brecht, Contich, Puers, Santhoven en Wilrijk,[/] over het 
nazicht dier schattingen, wat de grondeigendommen betreft. Herziening der 
opmetingen. - Onderrichtingen. - Verslaggevingen. Memorie van den 
bestuurder der rechtstreeksche belastingen over de schattingen door het 
kadaster gedaan in het departement der Beide-Nethen. Jaar IX-1814.
1800-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820
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48 Bundels rakende de opmetingen in het departement der Beide-Nethen, voor 
het opmaken van het kadaster dat tot grondslag moest dienen bij het zetten 
der rechtstreeksche belastingen. Verslaggevingen over de werkzaamheden. 
- Processen-verbaal van nazicht. Tarieven van het belastbaar inkomen der 
gemeenten vóór de perceelsgewijze opmetingen. Beramingen en 
schattingen. - Inlichtingen over den verkoopprijs van den grond per hectaar 
in elk der drie arrondissementen van het departement. Vergoedingen aan de 
schatters, aanwijzers en landmeters toegestaan. Vergoedingen aan de 
gemeenten, die metingen op hunne kosten hebben laten doen. Benoeming 
van schatters. Personeel van landmeters en schatters. Stukken rakende de 
rangschikking per kanton, schatting van het belastbaar inkomen der 
grondeigendommen, enz. Bezwaren door belanghebbenden ingebracht tegen 
de klasseering. - Onderzoeken. Klachten over de vertraging van de 
werkzaamheden betrekkelijk de rangschikking der eigendommen in het 
arrondissement Breda. Kadastrale schattingen. - Processen-verbaal van de 
afgevaardigden der gemeenten deelmakende van de kantons der 
vredegerechten Brecht, Contich, Puers, Santhoven en Wilrijk,[/] over het 
nazicht dier schattingen, wat de grondeigendommen betreft. Herziening der 
opmetingen. - Onderrichtingen. - Verslaggevingen. Memorie van den 
bestuurder der rechtstreeksche belastingen over de schattingen door het 
kadaster gedaan in het departement der Beide-Nethen. Jaar IX-1814.
1800-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

49 Bundels rakende de opmetingen in het departement der Beide-Nethen, voor 
het opmaken van het kadaster dat tot grondslag moest dienen bij het zetten 
der rechtstreeksche belastingen. Verslaggevingen over de werkzaamheden. 
- Processen-verbaal van nazicht. Tarieven van het belastbaar inkomen der 
gemeenten vóór de perceelsgewijze opmetingen. Beramingen en 
schattingen. - Inlichtingen over den verkoopprijs van den grond per hectaar 
in elk der drie arrondissementen van het departement. Vergoedingen aan de 
schatters, aanwijzers en landmeters toegestaan. Vergoedingen aan de 
gemeenten, die metingen op hunne kosten hebben laten doen. Benoeming 
van schatters. Personeel van landmeters en schatters. Stukken rakende de 
rangschikking per kanton, schatting van het belastbaar inkomen der 
grondeigendommen, enz. Bezwaren door belanghebbenden ingebracht tegen 
de klasseering. - Onderzoeken. Klachten over de vertraging van de 
werkzaamheden betrekkelijk de rangschikking der eigendommen in het 
arrondissement Breda. Kadastrale schattingen. - Processen-verbaal van de 
afgevaardigden der gemeenten deelmakende van de kantons der 
vredegerechten Brecht, Contich, Puers, Santhoven en Wilrijk,[/] over het 
nazicht dier schattingen, wat de grondeigendommen betreft. Herziening der 
opmetingen. - Onderrichtingen. - Verslaggevingen. Memorie van den 
bestuurder der rechtstreeksche belastingen over de schattingen door het 
kadaster gedaan in het departement der Beide-Nethen. Jaar IX-1814.
1800-1814
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Departement van de Twee Neten, 1794-1820

50 Bundels rakende de opmetingen in het departement der Beide-Nethen, voor 
het opmaken van het kadaster dat tot grondslag moest dienen bij het zetten 
der rechtstreeksche belastingen. Verslaggevingen over de werkzaamheden. 
- Processen-verbaal van nazicht. Tarieven van het belastbaar inkomen der 
gemeenten vóór de perceelsgewijze opmetingen. Beramingen en 
schattingen. - Inlichtingen over den verkoopprijs van den grond per hectaar 
in elk der drie arrondissementen van het departement. Vergoedingen aan de 
schatters, aanwijzers en landmeters toegestaan. Vergoedingen aan de 
gemeenten, die metingen op hunne kosten hebben laten doen. Benoeming 
van schatters. Personeel van landmeters en schatters. Stukken rakende de 
rangschikking per kanton, schatting van het belastbaar inkomen der 
grondeigendommen, enz. Bezwaren door belanghebbenden ingebracht tegen 
de klasseering. - Onderzoeken. Klachten over de vertraging van de 
werkzaamheden betrekkelijk de rangschikking der eigendommen in het 
arrondissement Breda. Kadastrale schattingen. - Processen-verbaal van de 
afgevaardigden der gemeenten deelmakende van de kantons der 
vredegerechten Brecht, Contich, Puers, Santhoven en Wilrijk,[/] over het 
nazicht dier schattingen, wat de grondeigendommen betreft. Herziening der 
opmetingen. - Onderrichtingen. - Verslaggevingen. Memorie van den 
bestuurder der rechtstreeksche belastingen over de schattingen door het 
kadaster gedaan in het departement der Beide-Nethen. Jaar IX-1814.
1800-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

51 Bundels rakende de opmetingen in het departement der Beide-Nethen, voor 
het opmaken van het kadaster dat tot grondslag moest dienen bij het zetten 
der rechtstreeksche belastingen. Verslaggevingen over de werkzaamheden. 
- Processen-verbaal van nazicht. Tarieven van het belastbaar inkomen der 
gemeenten vóór de perceelsgewijze opmetingen. Beramingen en 
schattingen. - Inlichtingen over den verkoopprijs van den grond per hectaar 
in elk der drie arrondissementen van het departement. Vergoedingen aan de 
schatters, aanwijzers en landmeters toegestaan. Vergoedingen aan de 
gemeenten, die metingen op hunne kosten hebben laten doen. Benoeming 
van schatters. Personeel van landmeters en schatters. Stukken rakende de 
rangschikking per kanton, schatting van het belastbaar inkomen der 
grondeigendommen, enz. Bezwaren door belanghebbenden ingebracht tegen 
de klasseering. - Onderzoeken. Klachten over de vertraging van de 
werkzaamheden betrekkelijk de rangschikking der eigendommen in het 
arrondissement Breda. Kadastrale schattingen. - Processen-verbaal van de 
afgevaardigden der gemeenten deelmakende van de kantons der 
vredegerechten Brecht, Contich, Puers, Santhoven en Wilrijk,[/] over het 
nazicht dier schattingen, wat de grondeigendommen betreft. Herziening der 
opmetingen. - Onderrichtingen. - Verslaggevingen. Memorie van den 
bestuurder der rechtstreeksche belastingen over de schattingen door het 
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kadaster gedaan in het departement der Beide-Nethen. Jaar IX-1814.
1800-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

47 Overeenkomst gesloten tusschen meier Werbrouck en landmeter De Bray, 
voor de opmeting van het grondgebied van Antwerpen, met opmaking van het 
algemeen plan der stad en hare verdeeling in vijf wijken. Uitvoering van deze 
werkzaamheden. Jaar IX, 14 thermidor.
1800-1801

48 Overeenkomst gesloten tusschen meier Werbrouck en landmeter De Bray, 
voor de opmeting van het grondgebied van Antwerpen, met opmaking van het 
algemeen plan der stad en hare verdeeling in vijf wijken. Uitvoering van deze 
werkzaamheden. Jaar IX, 14 thermidor.
1800-1801

49 Overeenkomst gesloten tusschen meier Werbrouck en landmeter De Bray, 
voor de opmeting van het grondgebied van Antwerpen, met opmaking van het 
algemeen plan der stad en hare verdeeling in vijf wijken. Uitvoering van deze 
werkzaamheden. Jaar IX, 14 thermidor.
1800-1801

50 Overeenkomst gesloten tusschen meier Werbrouck en landmeter De Bray, 
voor de opmeting van het grondgebied van Antwerpen, met opmaking van het 
algemeen plan der stad en hare verdeeling in vijf wijken. Uitvoering van deze 
werkzaamheden. Jaar IX, 14 thermidor.
1800-1801

51 Overeenkomst gesloten tusschen meier Werbrouck en landmeter De Bray, 
voor de opmeting van het grondgebied van Antwerpen, met opmaking van het 
algemeen plan der stad en hare verdeeling in vijf wijken. Uitvoering van deze 
werkzaamheden. Jaar IX, 14 thermidor.
1800-1801

47 Rekenwezen. Ontvangsten en uitgaven voor de opmaking van het kadaster. 
Kosten voor overteekening van plans. Taks van een dertigste op de hoofdsom 
der grondbelasting, om de kosten van de perceelsgewijze opmeting te 
dekken. Afrekening met den heer Gigault, hoofdlandmeter van het 
departement. Lichting van eene bijzondere taks, om de kosten van 
opmetingen en schattingen der gemeenten te vereffenen. Jaar XI-1809.
1802-1809

48 Rekenwezen. Ontvangsten en uitgaven voor de opmaking van het kadaster. 
Kosten voor overteekening van plans. Taks van een dertigste op de hoofdsom 
der grondbelasting, om de kosten van de perceelsgewijze opmeting te 
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dekken. Afrekening met den heer Gigault, hoofdlandmeter van het 
departement. Lichting van eene bijzondere taks, om de kosten van 
opmetingen en schattingen der gemeenten te vereffenen. Jaar XI-1809.
1802-1809

49 Rekenwezen. Ontvangsten en uitgaven voor de opmaking van het kadaster. 
Kosten voor overteekening van plans. Taks van een dertigste op de hoofdsom 
der grondbelasting, om de kosten van de perceelsgewijze opmeting te 
dekken. Afrekening met den heer Gigault, hoofdlandmeter van het 
departement. Lichting van eene bijzondere taks, om de kosten van 
opmetingen en schattingen der gemeenten te vereffenen. Jaar XI-1809.
1802-1809

50 Rekenwezen. Ontvangsten en uitgaven voor de opmaking van het kadaster. 
Kosten voor overteekening van plans. Taks van een dertigste op de hoofdsom 
der grondbelasting, om de kosten van de perceelsgewijze opmeting te 
dekken. Afrekening met den heer Gigault, hoofdlandmeter van het 
departement. Lichting van eene bijzondere taks, om de kosten van 
opmetingen en schattingen der gemeenten te vereffenen. Jaar XI-1809.
1802-1809

51 Rekenwezen. Ontvangsten en uitgaven voor de opmaking van het kadaster. 
Kosten voor overteekening van plans. Taks van een dertigste op de hoofdsom 
der grondbelasting, om de kosten van de perceelsgewijze opmeting te 
dekken. Afrekening met den heer Gigault, hoofdlandmeter van het 
departement. Lichting van eene bijzondere taks, om de kosten van 
opmetingen en schattingen der gemeenten te vereffenen. Jaar XI-1809.
1802-1809

47 Inlichtingen over de vergelijkingstabel der oude landmaten met de nieuwe, 
opgemaakt door de commissie ad hoc van het departement. 
Onnauwkeurigheden aangetroffen in de tabel van den heer Galtey, waarvan 
de landmeters zich bedienden voor de uitrekening hunner bewerkingen. Jaar 
XII.
1803-1804

48 Inlichtingen over de vergelijkingstabel der oude landmaten met de nieuwe, 
opgemaakt door de commissie ad hoc van het departement. 
Onnauwkeurigheden aangetroffen in de tabel van den heer Galtey, waarvan 
de landmeters zich bedienden voor de uitrekening hunner bewerkingen. Jaar 
XII.
1803-1804

49 Inlichtingen over de vergelijkingstabel der oude landmaten met de nieuwe, 
opgemaakt door de commissie ad hoc van het departement. 
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Onnauwkeurigheden aangetroffen in de tabel van den heer Galtey, waarvan 
de landmeters zich bedienden voor de uitrekening hunner bewerkingen. Jaar 
XII.
1803-1804

50 Inlichtingen over de vergelijkingstabel der oude landmaten met de nieuwe, 
opgemaakt door de commissie ad hoc van het departement. 
Onnauwkeurigheden aangetroffen in de tabel van den heer Galtey, waarvan 
de landmeters zich bedienden voor de uitrekening hunner bewerkingen. Jaar 
XII.
1803-1804

51 Inlichtingen over de vergelijkingstabel der oude landmaten met de nieuwe, 
opgemaakt door de commissie ad hoc van het departement. 
Onnauwkeurigheden aangetroffen in de tabel van den heer Galtey, waarvan 
de landmeters zich bedienden voor de uitrekening hunner bewerkingen. Jaar 
XII.
1803-1804

47 Algemeene schatting van het belastbaar inkomen der grondeigendommen 
van het departement. Jaar XIII.
1804-1805

48 Algemeene schatting van het belastbaar inkomen der grondeigendommen 
van het departement. Jaar XIII.
1804-1805

49 Algemeene schatting van het belastbaar inkomen der grondeigendommen 
van het departement. Jaar XIII.
1804-1805

50 Algemeene schatting van het belastbaar inkomen der grondeigendommen 
van het departement. Jaar XIII.
1804-1805

51 Algemeene schatting van het belastbaar inkomen der grondeigendommen 
van het departement. Jaar XIII.
1804-1805

47 Ontwerp van algemeene opmeting bij middel van driehoeken in het 
departement der Beide-Nethen. Jaar XIII.
1804-1805

48 Ontwerp van algemeene opmeting bij middel van driehoeken in het 
departement der Beide-Nethen. Jaar XIII.
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1804-1805

49 Ontwerp van algemeene opmeting bij middel van driehoeken in het 
departement der Beide-Nethen. Jaar XIII.
1804-1805

50 Ontwerp van algemeene opmeting bij middel van driehoeken in het 
departement der Beide-Nethen. Jaar XIII.
1804-1805

51 Ontwerp van algemeene opmeting bij middel van driehoeken in het 
departement der Beide-Nethen. Jaar XIII.
1804-1805

47 Inlichtingen over den openbaren leergang van theoretische en praktische 
meetkunde ingericht met het doel leerlingen-landmeters te vormen, die men 
met de opmetingen der gemeenten zou kunnen gelasten. Jaar XIII.
1804-1805

48 Inlichtingen over den openbaren leergang van theoretische en praktische 
meetkunde ingericht met het doel leerlingen-landmeters te vormen, die men 
met de opmetingen der gemeenten zou kunnen gelasten. Jaar XIII.
1804-1805

49 Inlichtingen over den openbaren leergang van theoretische en praktische 
meetkunde ingericht met het doel leerlingen-landmeters te vormen, die men 
met de opmetingen der gemeenten zou kunnen gelasten. Jaar XIII.
1804-1805

50 Inlichtingen over den openbaren leergang van theoretische en praktische 
meetkunde ingericht met het doel leerlingen-landmeters te vormen, die men 
met de opmetingen der gemeenten zou kunnen gelasten. Jaar XIII.
1804-1805

51 Inlichtingen over den openbaren leergang van theoretische en praktische 
meetkunde ingericht met het doel leerlingen-landmeters te vormen, die men 
met de opmetingen der gemeenten zou kunnen gelasten. Jaar XIII.
1804-1805

47 Overeenkomst gesloten tusschen den prefekt van het departement der 
Beide-Nethen en Gigault, hoofdlandmeter van het departement, voor het 
opmaken van het plan en de gezamenlijke opmeting der gemeenten, in 
uitvoering der besluiten van het Staatsbestuur van 12 brumaire jaar XI, 27 
vendemiaire jaar XII. Jaar XIII, 29 germinal.
1802-1805
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48 Overeenkomst gesloten tusschen den prefekt van het departement der 
Beide-Nethen en Gigault, hoofdlandmeter van het departement, voor het 
opmaken van het plan en de gezamenlijke opmeting der gemeenten, in 
uitvoering der besluiten van het Staatsbestuur van 12 brumaire jaar XI, 27 
vendemiaire jaar XII. Jaar XIII, 29 germinal.
1802-1805

49 Overeenkomst gesloten tusschen den prefekt van het departement der 
Beide-Nethen en Gigault, hoofdlandmeter van het departement, voor het 
opmaken van het plan en de gezamenlijke opmeting der gemeenten, in 
uitvoering der besluiten van het Staatsbestuur van 12 brumaire jaar XI, 27 
vendemiaire jaar XII. Jaar XIII, 29 germinal.
1802-1805

50 Overeenkomst gesloten tusschen den prefekt van het departement der 
Beide-Nethen en Gigault, hoofdlandmeter van het departement, voor het 
opmaken van het plan en de gezamenlijke opmeting der gemeenten, in 
uitvoering der besluiten van het Staatsbestuur van 12 brumaire jaar XI, 27 
vendemiaire jaar XII. Jaar XIII, 29 germinal.
1802-1805

51 Overeenkomst gesloten tusschen den prefekt van het departement der 
Beide-Nethen en Gigault, hoofdlandmeter van het departement, voor het 
opmaken van het plan en de gezamenlijke opmeting der gemeenten, in 
uitvoering der besluiten van het Staatsbestuur van 12 brumaire jaar XI, 27 
vendemiaire jaar XII. Jaar XIII, 29 germinal.
1802-1805

47 Briefwisseling tusschen den prefekt en den hoofdlandmeter van het 
departement betrekkelijk den vorm, welke aan het algemeen uitgewerkte 
plan der gemeenten moest gegeven worden. Jaar XIII.
1804-1805

48 Briefwisseling tusschen den prefekt en den hoofdlandmeter van het 
departement betrekkelijk den vorm, welke aan het algemeen uitgewerkte 
plan der gemeenten moest gegeven worden. Jaar XIII.
1804-1805

49 Briefwisseling tusschen den prefekt en den hoofdlandmeter van het 
departement betrekkelijk den vorm, welke aan het algemeen uitgewerkte 
plan der gemeenten moest gegeven worden. Jaar XIII.
1804-1805

50 Briefwisseling tusschen den prefekt en den hoofdlandmeter van het 
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departement betrekkelijk den vorm, welke aan het algemeen uitgewerkte 
plan der gemeenten moest gegeven worden. Jaar XIII.
1804-1805

51 Briefwisseling tusschen den prefekt en den hoofdlandmeter van het 
departement betrekkelijk den vorm, welke aan het algemeen uitgewerkte 
plan der gemeenten moest gegeven worden. Jaar XIII.
1804-1805

47 Toestand van de werkzaamheden van het kadaster. - Overzicht van de 
uitgaven waarop de voltooiing der bewerkingen voor verscheidene 
gemeenten was beraamd. 1814.
1814-1814

48 Toestand van de werkzaamheden van het kadaster. - Overzicht van de 
uitgaven waarop de voltooiing der bewerkingen voor verscheidene 
gemeenten was beraamd. 1814.
1814-1814

49 Toestand van de werkzaamheden van het kadaster. - Overzicht van de 
uitgaven waarop de voltooiing der bewerkingen voor verscheidene 
gemeenten was beraamd. 1814.
1814-1814

50 Toestand van de werkzaamheden van het kadaster. - Overzicht van de 
uitgaven waarop de voltooiing der bewerkingen voor verscheidene 
gemeenten was beraamd. 1814.
1814-1814

51 Toestand van de werkzaamheden van het kadaster. - Overzicht van de 
uitgaven waarop de voltooiing der bewerkingen voor verscheidene 
gemeenten was beraamd. 1814.
1814-1814

47 /1 Opmeting van de grenzen van gemeenten (per arrondissement).

47 /2 Uit te voeren werken in verschillende gemeenten.

47 /3 Uit te voeren werken in verschillende gemeenten.

48 /1 Nazicht van werken in verschillende gemeenten.
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48 /2 Klacht van inwoners van verschillende gemeenten.

48 /3 Klacht van inwoners van verschillende gemeenten.

49 /1 Onkosten (terugbetaling van gemeenten).

49 /2 Instructies aan gemeentebesturen.

49 /3 Plannen van gemeenten (alleen briefwisseling dienaangaande).

49 /4 Onkosten.

49 /5 Expertises (van verschillende gemeenten).

49 /6 Rapporten.

49 /7 Personeel.

50 /1 Onkosten (Heffen, Mechelen).

50 /2 Vergoedingen aan landmeters voor opmetingen in verschillende gemeenten.

50 /3 Boekhouding.

51 /1 Antwerpen, algemeen dossier.

51 /2 Expertises en evaluaties in verschillende gemeenten.

51 /3 Mechelen, algemeen dossier.
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51 /4 Varia.

51 /5 Varia.

NATIONALE TOLDIENST

NATIONALE TOLDIENST
52 /1 Briefwisseling betrekkelijk de aanduiding van een lokaal te Antwerpen, om 

den toldienst in te richten. De Sint-Walburgiskerk en het bisschoppelijk 
seminarie [/] worden besteld tot voorloopige inrichting voor toldienst en 
handelsstapel. Jaar IV-VI.
1795-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

52 /2 Inrichting van het tolwezen in het departement en aanwijzing der gebouwen 
voor dien dienst bestemd. Moeielijkheden welke de tolbeambten ontmoetten 
bij het zoeken naar eene woonst in verscheidene gemeenten. Jaar IV-1814.
1795-1814

52 /3 Besluit van het uitvoerend bewind, waarbij de toepassing van het stelsel van 
het Fransch tolwezen in België bevolen en de tolvrijdom van Oostende 
afgeschaft wordt. Jaar IV, 3 ventose.
1795-1796

52 /3BIS Afkondiging van de wet op de tol.

52 /4 Bundels betrekkelijk de betwistingen in tolzaken. Bedriegerijen, 
inbeslagnemingen, invoer van verboden koopwaar, huiszoekingen, verbod 
van invoer en verbranding van Engelsche koopwaren. Jaar IV-1813.
1795-1813

52 /5 Bundels betrekkelijk de betwistingen in tolzaken. Bedriegerijen, 
inbeslagnemingen, invoer van verboden koopwaar, huiszoekingen, verbod 
van invoer en verbranding van Engelsche koopwaren. Jaar IV-1813.
1795-1813

52 /6 Bundels betrekkelijk de betwistingen in tolzaken. Bedriegerijen, 
inbeslagnemingen, invoer van verboden koopwaar, huiszoekingen, verbod 
van invoer en verbranding van Engelsche koopwaren. Jaar IV-1813.
1795-1813

53 /1 Beslaglegging op Algerische eigendommen te Antwerpen. Vonnissen der 
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boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen en Turnhout in tolzaken. 
Aanhouding van smokkelaars. - Verslaggevingen. Smokkelhandel door 
gendarmen gedreven. Bepaling der lijn voor den toldienst op twee 
myriameters afstand der grenzen, overeenkomstig de wet van 8 floreal jaar 
XI. Bezetting door soldaten van de Hollandsche grens om de tolbeambten te 
beschermen en hen terzijde te staan in het beteugelen van den sluikhandel.
1802-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

53 /2 Beslaglegging op Algerische eigendommen te Antwerpen. Vonnissen der 
boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen en Turnhout in tolzaken. 
Aanhouding van smokkelaars. - Verslaggevingen. Smokkelhandel door 
gendarmen gedreven. Bepaling der lijn voor den toldienst op twee 
myriameters afstand der grenzen, overeenkomstig de wet van 8 floreal jaar 
XI. Bezetting door soldaten van de Hollandsche grens om de tolbeambten te 
beschermen en hen terzijde te staan in het beteugelen van den sluikhandel.
1802-1803

54 Beslaglegging op Algerische eigendommen te Antwerpen. Vonnissen der 
boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen en Turnhout in tolzaken. 
Aanhouding van smokkelaars. - Verslaggevingen. Smokkelhandel door 
gendarmen gedreven. Bepaling der lijn voor den toldienst op twee 
myriameters afstand der grenzen, overeenkomstig de wet van 8 floreal jaar 
XI. Bezetting door soldaten van de Hollandsche grens om de tolbeambten te 
beschermen en hen terzijde te staan in het beteugelen van den sluikhandel.
1802-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

55 Beslaglegging op Algerische eigendommen te Antwerpen. Vonnissen der 
boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen en Turnhout in tolzaken. 
Aanhouding van smokkelaars. - Verslaggevingen. Smokkelhandel door 
gendarmen gedreven. Bepaling der lijn voor den toldienst op twee 
myriameters afstand der grenzen, overeenkomstig de wet van 8 floreal jaar 
XI. Bezetting door soldaten van de Hollandsche grens om de tolbeambten te 
beschermen en hen terzijde te staan in het beteugelen van den sluikhandel.
1802-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

56 Beslaglegging op Algerische eigendommen te Antwerpen. Vonnissen der 
boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen en Turnhout in tolzaken. 
Aanhouding van smokkelaars. - Verslaggevingen. Smokkelhandel door 
gendarmen gedreven. Bepaling der lijn voor den toldienst op twee 
myriameters afstand der grenzen, overeenkomstig de wet van 8 floreal jaar 
XI. Bezetting door soldaten van de Hollandsche grens om de tolbeambten te 
beschermen en hen terzijde te staan in het beteugelen van den sluikhandel.
1802-1803
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Departement van de Twee Neten, 1794-1820

57 Beslaglegging op Algerische eigendommen te Antwerpen. Vonnissen der 
boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen en Turnhout in tolzaken. 
Aanhouding van smokkelaars. - Verslaggevingen. Smokkelhandel door 
gendarmen gedreven. Bepaling der lijn voor den toldienst op twee 
myriameters afstand der grenzen, overeenkomstig de wet van 8 floreal jaar 
XI. Bezetting door soldaten van de Hollandsche grens om de tolbeambten te 
beschermen en hen terzijde te staan in het beteugelen van den sluikhandel.
1802-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

58 Beslaglegging op Algerische eigendommen te Antwerpen. Vonnissen der 
boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen en Turnhout in tolzaken. 
Aanhouding van smokkelaars. - Verslaggevingen. Smokkelhandel door 
gendarmen gedreven. Bepaling der lijn voor den toldienst op twee 
myriameters afstand der grenzen, overeenkomstig de wet van 8 floreal jaar 
XI. Bezetting door soldaten van de Hollandsche grens om de tolbeambten te 
beschermen en hen terzijde te staan in het beteugelen van den sluikhandel.
1802-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

59 Beslaglegging op Algerische eigendommen te Antwerpen. Vonnissen der 
boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen en Turnhout in tolzaken. 
Aanhouding van smokkelaars. - Verslaggevingen. Smokkelhandel door 
gendarmen gedreven. Bepaling der lijn voor den toldienst op twee 
myriameters afstand der grenzen, overeenkomstig de wet van 8 floreal jaar 
XI. Bezetting door soldaten van de Hollandsche grens om de tolbeambten te 
beschermen en hen terzijde te staan in het beteugelen van den sluikhandel.
1802-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

60 Beslaglegging op Algerische eigendommen te Antwerpen. Vonnissen der 
boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen en Turnhout in tolzaken. 
Aanhouding van smokkelaars. - Verslaggevingen. Smokkelhandel door 
gendarmen gedreven. Bepaling der lijn voor den toldienst op twee 
myriameters afstand der grenzen, overeenkomstig de wet van 8 floreal jaar 
XI. Bezetting door soldaten van de Hollandsche grens om de tolbeambten te 
beschermen en hen terzijde te staan in het beteugelen van den sluikhandel.
1802-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

61 Beslaglegging op Algerische eigendommen te Antwerpen. Vonnissen der 
boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen en Turnhout in tolzaken. 
Aanhouding van smokkelaars. - Verslaggevingen. Smokkelhandel door 
gendarmen gedreven. Bepaling der lijn voor den toldienst op twee 



Provincie Antwerpen. Reeks A 137

myriameters afstand der grenzen, overeenkomstig de wet van 8 floreal jaar 
XI. Bezetting door soldaten van de Hollandsche grens om de tolbeambten te 
beschermen en hen terzijde te staan in het beteugelen van den sluikhandel.
1802-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

62 /1 Beslaglegging op Algerische eigendommen te Antwerpen. Vonnissen der 
boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen en Turnhout in tolzaken. 
Aanhouding van smokkelaars. - Verslaggevingen. Smokkelhandel door 
gendarmen gedreven. Bepaling der lijn voor den toldienst op twee 
myriameters afstand der grenzen, overeenkomstig de wet van 8 floreal jaar 
XI. Bezetting door soldaten van de Hollandsche grens om de tolbeambten te 
beschermen en hen terzijde te staan in het beteugelen van den sluikhandel.
1802-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

62 /2 Proclamatie van den meier van Arendonck. Eene tweede linie van 
tolkantooren en brigaden wordt op de Noordergrens van het [/] departement 
der Beide-Nethen ingericht.

62 /3 Proclamatie van den meier van Arendonck. Eene tweede linie van 
tolkantooren en brigaden wordt op de Noordergrens van het [/] departement 
der Beide-Nethen ingericht.

62 /4 Memorie van den beheerder van den toldienst, te Antwerpen, rakende den 
sluikhandel en de aan te wenden middelen om er een einde aan te stellen. 
Proclamatie van den prefekt aan de bevolking van het departement.

62 /5 Onlusten door tolbeambten te Antwerpen veroorzaakt tengevolge der 
aanhouding van door smokkelaars gevoerde rijtuigen. Jaar V.
1796-1797

62 /6 Gewelddadige invoer van Engelsche koopwaren. Sluiksche invoer van eene 
partij poeder in het departement. Jaar V.
1796-1797

62 /7 Verslag en inlichtingen over het bestaan en de feiten gepleegd door de 
"zwarte bende" samengesteld uit smokkelaars, in de gemeenten Hoevenen, 
Stabroeck, Cappellen, Eeckeren en Wilmarsdonck. Jaar VI.
1797-1798

62 /8 Stoutmoedige daden door sluikhandelaars begaan. Jaar VI.
1797-1798
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62 /9 Aanklacht van zekere feiten en misbruiken in den toldienst te Antwerpen. 
Verslag van den commissaris der uitvoerende macht bij het 
departementsbestuur aan den minister van financiën over deze zaak. 
Klachten, verdenking van omkooperij en medeplichtigheid van wege 
hooggeplaatste tolbeambten. Jaar VI-VIII.
1797-1800

62 /10 Opstand tegen de douaniers te Putte en te Schooten. Jaar VI.
1797-1798

62 /11 Inbeslagneming van niet aanggeven koopwaren. - Bezwaren. - Beslagneming 
van geld. Jaar VI-X.
1797-1802

62 /11 De minister van binnenlandsche zaken machtigt den prefekt 
bestuurlijkerwijze uitspraak te doen over de beslagleggingen op koopwaren 
in uitvoering der wet van 10 brumaire jaar V. Besluit der consuls, bepalende, 
dat het der rechterlijke overheid behoort, zooals voorheen, over de 
inbeslagneming van Engelsche koopwaren te beslissen.
1796-1797

62 /12 Verslag door den hoofd-ontvanger van den toldienst, te Antwerpen, aan het 
middenbestuur van het departement der Beide-Nethen, over de ontvangsten 
en uitgaven gedurende het jaar VII. Jaar VIII.
1798-1800

62 /13 Op aandringen der Antwerpsche kooplieden, wordt het bestuur van den 
toldienst, te Brussel gevestigd, naar Antwerpen overgeplaatst. Jaar VIII.
1799-1800

62 /14 Er wordt verboden de bouwstoffen, voortkomende van afgebroken huizen en 
gebouwen, te laten uitvoeren. Klacht van jufvrouw J. Dauphin, eigenares van 
de afgeschafte kloosters van Hoogstraeten en Huybergen. Jaar VIII.
1799-1800

62 /15 Personeel van den toldienst. Naamlijst der hoogere beambten van het 
tolbestuur te Antwerpen. Inlichtingen over het personeel van den toldienst 
van geheel het departement. Gemeenten waar brigaden tolbeambten waren 
ingericht, met aanduiding van het getal manschappen waaruit iedere brigade 
was samengesteld (14). Jaar VIII-XI.
1799-1803

62 /16 Dienstvoorschriften betrekkelijk de tolrechten op de in- of uitgaande 
kleedingstukken voor het krijgsvolk. Jaar IX.
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1800-1801

62 /17 Klachten over de bedriegerijen, die eene werkelijke vermindering van de 
opbrengst der tolrechten voor gevolg hadden. Jaar IX.
1800-1801

Klachten over den tragen gang der werkzaamheden van den toldienst aan de 
Werf, te Antwerpen. Ten einde de moeielijkheden weg te nemen die er voor 
den handel uit voortsproten, stelde men voor, het kanaal genaamd de groote 
Vliet, nabij het Oosterschhuis, te doen dienen voor het lossen en het 
douanenbezoek der schepen. Jaar IX.
1800-1801

62 /18 Beslagneming van het pruissisch vaartuig genaamd Maximiliaan Frans. 
Voorvallen rakende de landing te Vlissingen en het bezoek van het schip 
verdacht van verboden Engelsche koopwaar aan boord te hebben. Jaar IX.
1800-1801

62 /19 Klachten van handelaars tegen de confiscatie van handelswaar door de 
douane, wegens niet-aangifte. Jaar III.
1794-1795

62 /20 Uitvoer van hop. Instructies van de "Administration Centrale et Supérieure de 
la Belgique". Toelating voor de uitvoer van huiden, toegekend door de 
"Représentant du Peuple" Maynard, geannuleerd door het "Directoire 
Exécutif". Vrijstelling van douanerechten. Instructies. Reglement i.v.m. te 
betalen rechten op verschillende handelswaren. Jaar IV.
1795-1796

62 /21 Brief van Bouteville waarbij hij aan de departementale besturen de 
definitieve bevoegdheid toekent om te oordelen over betwistingen i.v.m. de 
douane. Jaar IV.
1795-1796

62 /22 Huis de Proly aangewezen voor het opzetten van de douaneadministratie van 
Antwerpen. Jaar IV.
1795-1796

62 /23 Behoud van de konvooirechten en riddertol. Instructies. Jaar IV.
1795-1796

62 /24 Klachten van handelaars. Instructies i.v.m. het Frans tarief, opgeheven te 
Antwerpen. Nieuw Frans douanetarief. Aanmerkingen van het centraal 
bestuur van het departement van de Twee-Neten i.v.m. de toepassing van het 
tarief. Jaar IV.
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1795-1796

62 /25 Maatregelen genomen tegen de invoer van tabak. Jaar IV.
1795-1796

62 /26 Grondbelasting, wet van 1 december 1790 en besluit van 29 frimaire IV. Jaar 
V.
1790-1797

62 /27 Brief van de directeur van de douane i.v.m. de invoer van zout, 28 juni 1810.
1810-1810

62 BIS Invoer, met vrijdom van rechten, van meubelen, huisgerief, zilverwerk, enz. 
Verzending van speciën. Het inbrengen van monsters wordt verboden. 
Toelating wordt verleend om glaswerk in te voeren dat niet als 
handelsvoorwerp beschouwd worden. Aanvragen van uitwijkelingen 
strekkende om hunne meubelen met vrijstelling van rechten weder te mogen 
invoeren. Jaar IX-XI.
1800-1803

62 BIS Uitdrijving van Moussin & Tahon, afgestelde [/] tolbeambten, uit het lokaal 
door hen betrokken in het kasteel van Brasschaet, waar de brigade van dit 
kanton gevestigd was. Jaar IX.
1800-1801

62 BIS Misbruiken en wanorde door tolbedienden veroorzaakt. Memoriën en 
adviezen over den dienst en de verbeteringen die er dienden aan toegebracht 
te worden. Jaar IX-XII.
1800-1804

62 BIS Klachten over de hinderpalen door de soldaten berokkend aan de 
tolbeambten te Lillo, in de uitoefening van hunnen dienst. Jaar IX.
1800-1801

62 BIS Personeel der commissarissen gelast met het stempelen van koopwaren in 
het departement, overeenkomstig de wet van 10 brumaire jaar V, den invoer 
van Engelsche manufacturen verbiedende. Verslag over het nut dier 
instelling. Inlichtingen over de jaarwedden der commissarissen, enz. 
Huiszoeking bij M. Jos. Elsen, koopman te Antwerpen, om er Engelsche 
koopwaren te ontdekken. Jaar IX-1809.
1796-1809

62 BIS De beheerder van den toldienst meldt, dat in de polderstreken eene bende 
verkeert gekend onder den naam van Antwerpsche Capoenen, die zich op de 
banen verschuilen en de vervoerders van koopwaren, die zich naar de 
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tolkantoren begeven, uitschudden. Jaar X.
1801-1802

62 BIS Verslaggevingen en inlichtingen over de werkzaamheden en handelingen der 
commissarissen gelast met het stempelen van lijnwaad en stoffengoederen. 
Jaar XIII-1807.
1804-1807

62 BIS Inrichting der rechtbank voor het tolwezen te Antwerpen. De gerechtskosten 
zullen bij middel van de opbrengst der tollen vereffend worden. 1810.
1810-1810

62 BIS Invordering van tolrechten in het arrondissement Breda. Smokkelarij van 
groote hoeveelheden genever, zout en zeep. 1810.
1810-1810

62 BIS Een wachthuis voor den dienst der keizerlijke douanen wordt op de Werf, te 
Antwerpen, ingericht. Verschillige losse stukken betrekkelijk het personeel 
en het rekenwezen van den toldienst in het departement. 1813.
1813-1813

Geldspeciën

Geldspeciën
62 /29 Besluit der volksrepresentanten, den koers der assignaten voor België 

bepalende. Jaar III, 25 prairial.
1794-1795

62 /29 Het stedelijk bestuur van Antwerpen weigert dit besluit af te kondigen. 
Briefwisseling van den nationalen agent Dargonne met het 
arrondissementsbestuur van Brabant, betrekkelijk deze zaak. Jaar III.
1794-1795

62 /30 Nieuw besluit der volksrepresentanten, Pérès en Portiez de l'Oise, de 
waarde der assignaten vaststellende. Jaar IV, 8 frimaire.
1795-1796

62 /32 De hoogere overheid beveelt de marktprijzen van alle verbruikartikelen in 
mandaten te bepalen. Jaar IV, 18 prairial.
1795-1796

62 /33 Maken en uitgeven van valsche mandaten en slecht papierengeld. - 
Onderrichtingen van den algemeenen toezichter der assignaten voor de 
opsporing en vervolging der namakers van assignaten. Jaar IV.
1795-1796
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62 /31 Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de bestuurders van departementen 
aankondigend dat de ministers de Nationale Schatkist zullen machtigen 
betalingen te doen in speciën en niet in assignaten. Jaar IV, 18 germinal.
1795-1796

62 /34 Uitwisseling van assignaten boven honderd livres tornoois tegen 
gewestmandaten. Verslag van den commissaris door het 
departementsbestuur gelast te onderzoeken hoevele assignaten van dien 
aard zich in de openbare geldkassen bevonden. Jaar IV.
1795-1796

62 /35 Stukken betrekkelijk de waarde der stuivers, schellingen en plaketten. 
Uitvoering der wet, de ontvangst bevelende van klinkende munt met de 
beeltenis der Republiek geslagen. Jaar IV-VI.
1795-1798

62 /35 Aanmerkingen vanwege de stadsoverheid van Antwerpen gemaakt tegen de 
maatregelen om de ontvangst van stuivers in de openbare geldkassen te 
verminderen Jaar IV-VI.
1795-1798

62 /38 Tarief van de waarde der assignaten en ander papierengeld te rekenen van 
hunne invoering tot het jaar VIII. Tabel van waardevermindering der 
assignaten. Jaar IV-VIII.
1795-1800

62 /36 Maatregelen om binnen 24 uren al de klinkende munt welke zich in de 
openbare geldkassen bevindt, op te zenden. Jaar IV.
1795-1796

62 /37 Besluit der Volksrepresentanten de pachters van openbare of gemeente 
ontvangstposten verplichtende het bedrag hunner pachtsom in assignaten 
gerekend volgens den koers en in klinkende munt te voldoen. Jaar IV, 8 
frimaire.
1795-1796

62 /39 Uitgifte van gewestmandaten. Jaar IV, 21 germinal.
1795-1796

62 /40 Invoering van staatsschuldbrieven ter waarde van klinkende munt. Jaar IV.
1795-1796

62 /41 De assignaten en mandaten worden buiten omloop gesteld. Verzameling van 
assignaten van 5 tot 2000 livers. Jaar V.
1796-
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62 /42 Er worden Luxemburgsche stuivers in omloop gebracht, tijdens den blocus 
geslaan en sedert de inneming dezer plaats verboden. Jaar V.
1796-1797

62 /43 Bedriegelijke uitvoer eener aanzienlijke hoeveelheid klinkende munt over 
Antwerpen naar Bergen-op-Zoom, onder bewaking der soldaten van het 
Antwerpsche garnizoen. Jaar V.
1796-1797

62 /44 De stukken van 5 centiemen, van 1 en 2 deciemen, in uitvoering van het 
besluit der nationale conventie van 28 thermidor jaar III geslaan, worden uit 
den omloop terug getrokken. Jaar V.
1794-1797

62 /45 Handel in valsche deciemstukken. Maatregelen om een einde te stellen aan 
het maken en in omloop brengen van valsche munt welk op schrikwekkende 
wijze toenam. Inlichtingen over het valsch geld en de plaatsen waar de 
werkhuizen van nagemaakte munt waren gevestigd. Maatregelen om het 
slaan van valsche munt te beletten. Aanhouding en vervolging van 
valschmunters. Jaar VI-1811.
1797-1811

62 /46 Tarief voor de uitwisseling van Fransch gouden geld, van vóór de hersmelting 
in 1785 bevolen, van vreemde speciën en andere gouden voorwerpen. 
Toepassing van dit tarief. Jaar XI.
1785-1803

62 /47 Bescheiden betrekkelijk het wisselspel op besnoeid en vervalscht gouden en 
zilveren geld. Aanhouding en vervolging van lieden beticht Hollandsche munt 
te hebben vervalscht. Tarief voor de uitwisseling dezer munten. De oude 
munten die geen duidelijk afbeeldsel meer dragen, worden uit den omloop 
teruggetrokken. Jaar XI-XII.
1802-1804

62 /48 Bescheiden betrekkelijk het wisselspel op besnoeid en vervalscht gouden en 
zilveren geld. Aanhouding en vervolging van lieden beticht Hollandsche munt 
te hebben vervalscht. Tarief voor de uitwisseling dezer munten. De oude 
munten die geen duidelijk afbeeldsel meer dragen, worden uit den omloop 
teruggetrokken. Jaar XI-XII.
1802-1804

62 /48 Bundel rakende de vergelijkende waarde der munten die in de bij Frankrijk 
vereenigde landen gangbaar zijn.
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62 /47 Tabel der Hollandsche munten in het arrondissement Breda in zwang op het 
oogenblik der inlijving van dit arrondissement bij het departement der Beide-
Nethen. Vaststelling van den koers van het Hollandsch geld in verhouding 
met de Fransche munt. Koers van den Hollandschen gulden. Klachten der 
pachters van de tienden van den voormaligen prins van Nassau, te Breda. 
Zonderlinge beslissing van den Minister van financiën in deze zaak. 1808-
1811.
1808-1811

62 /47 Bepaling der waarde van oude Fransche muntstukken. Briefwisseling. 1810.
1810-1810

62 /49 Bepaling der waarde van oude Fransche muntstukken. Briefwisseling. 1810.
1810-1810

62 /50 Inlichtingen over den koers van Brabantsch geld in het arrondissement 
Breda. Aanvaarding van afgesneden gouden stukken en van koperen geld in 
de openbare geldkassen; vaststelling van den koers der voorloopige 
gangbare munten in het departement der Beide-Nethen. Tarieven der 
waarde van de vreemde speciën, geldende in de vereenigde departementen. 
1812.
1812-1812

62 /51 Tabel der vreemde gouden, zilveren en koperen geldspeciën in omloop in het 
departement der Beide-Nethen en waarvan de aanneming in de openbare 
geldkassen was toegelaten. 1808.
1808-1808

62 /52 Algemeene opgaaf der verschillige ongangbare munten in de openbare 
geldkassen bevonden. De oude Brabantsche muntstukken worden 
gedeeltelijk buiten omloop gebracht. 1810.
1810-1810

62 /53 Opmerkingen betrekkelijk het besluit van 7 December 1811, waarbij de 
omloop van verschillige munten, inzonderheid der schellingen, verhinderd 
wordt. 1811.
1811-1811

62 /56 Tarifeering der Belgische munt. Inlichtingen over het gangbare geld. 1811.
1811-1811

62 /54 Officiëele koers der schellingen. Tarifeering en bepaling der wezenlijke 
waarde. Moeielijkheden en onlusten verwekt ter oorzake van het verschil van 
waarde des schellings bestaande tusschen den koers bepaald door het 
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besluit van 30 November 1811 en dengene welke aan deze munten in den 
omloop wordt gegeven. Advies van den Staatsraad te dien opzichte. 1811.
1811-1811

62 /54 De bankiers van Antwerpen weigeren de Luikse schellingen (escalins). 1812.
1812-1812

62 /55 Levering van koper voor het slaan van belegeringsmunt. Stukken 
betrekkelijk het slaan dezer munt in de vestingen van Antwerpen. Hare 
aanvaarding in de openbare geldkassen. 1814.
1814-1814

NATIONALE GOEDEREN

NATIONALE GOEDEREN
VERKOOPINGEN

VERKOOPINGEN
Personeel van het bestuur der registratie en nationale domeinen

Personeel van het bestuur der registratie en nationale domeinen
63 /1 Uitvoering der wet van 9 pluviose jaar IV op de registratie en domeinen in de 

negen vereenigde departementen. Jaar IV, 14 ventose.
1795-1796

63 /1 Bureel der nationale domeinen. Inrichting en aanstelling van het personeel. 
Bepaling der werkzaamheden en bevoegdheid der regie. Lijst van het 
personeel. Inlichtingen over het zedelijk en staatkundig gedrag van de 
ambtenaars en ontvangers. Stukken betrekkelijk de uitgaven voor het bureel 
der nationale domeinen. Verdeeling tusschen de bestuurders van het 
departement en de beambten van het bureel der domeinen van hun aandeel 
in de opbrengst der veilingen. Klachten ten laste van de ontvangers en 
ambtenaars der registratie en domeinen. Baratte, ontvanger der domeinen 
te Mechelen, wordt beticht onberaden vervolgingen te hebben ingespannen 
tegen rentplichtigen ten behoeve van de weldadige instellingen der stad (17). 
Jaar IV-1814.
1795-1814

63 /2 Onderrichtingen van het hooger bestuur. Aanwijzers, dagboeken van het 
bureel gelast met de veilingen der nationale goederen. Dagboek der 
werkzaamheden van het departementsbestuur, voor doel hebbende, de 
uitvoering der wetten van 15 en 17 fructidor en het besluit van het uitvoerend 
directorium van 22 fructidor jaar IV, betrekkelijk de afschaffing der 
geestelijke gemeenten en de vervreemding hunner goederen, te verzekeren. 
Jaar IV-1811.
1795-1811

63 /3 Afschaffing van het bureel der nationale domeinen te Antwerpen. De prefekt 
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dringt aan op het behoud van dit bureel, de bewerkingen der veilingen, enz. 
niet volledig geeindigd zijnde. Overzicht van hetgeen er op dit tijdstip nog te 
doen bleef in het departement der Beide-Nethen, in zake van verkooping van 
nationale goederen, likwidatie van schuldvorderingen en renten. 1806, Juli.
1806-1806

63 /4 Inrichting van zes nieuwe bureelen der registratie en domeinen te 
Antwerpen. 1807.
1807-1807

63 /5 Registratiebureelen in het departement bestaande, met aanwijzing der 
gemeenten die er van afhangen. 1807.
1807-1807

63 /6 Klacht des prefekts van het departement der Beide-Nethen tegen den 
beheerder der domeinen, naar aanleiding der moeilijkheden welke deze 
ambtenaar gedurig teweegbracht in de zaken waarin hij had tusschen te 
komen. 1809.
1809-1809

64 /34 Stukken betrekkelijk de invordering van het registratierecht enz. in het 
arrondissement Breda. 1810.
1810-1810
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

64 /34BIS Inlichtingen rakende enkele beheerders van domeinen van dit 
arrondissement. 1810-1814.
1810-1814

64 /1 Varia.

64 /2 Varia.

64 /3 Varia.

64 /4 Varia.

64 /5 Varia.

64 /6 Varia.
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64 /7 Varia.

64 /8 Varia.

64 /9 Varia.

64 /10 Varia.

64 /11 Varia.

64 /12 Varia.

64 /13 Varia.

64 /14 Varia.

64 /15 Varia.

64 /16 Varia.

64 /17 Varia.

64 /18 Varia.

64 /19 Varia.

64 /20 Varia.

64 /21 Varia.
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64 /22 Varia.

64 /23 Varia.

64 /24 Varia.

64 /25 Varia.

64 /26 Varia.

64 /27 Varia.

64 /28 Varia.

64 /29 Varia.

64 /30 Varia.

64 /31 Varia.

64 /32 Varia.

64 /33 Varia.

64 /35 Varia.

64 /36 Varia.

64 /37 Varia.
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64 /38 Varia.

64 /39 Varia.

VEILINGEN - WERKZAAMHEDEN

VEILINGEN - WERKZAAMHEDEN
Onderrichtingen - Processen-verbaal - Pleegvormen (17). Pandrechtelijke (18) inschrijvingen, enz.

Onderrichtingen - Processen-verbaal - Pleegvormen (17). Pandrechtelijke  
(18) inschrijvingen, enz.

65 /1 Besluit van het uitvoerend directorium, de vervreemding bevelende van de 
onroerende en roerende nationale goederen in de negen departementen van 
België bestaande. Jaar IV, 29 brumaire.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

65 /2 Onderrichtingen nopens de schatting der goederen, welke in uitvoering der 
wet van 4 pluviose jaar IV moesten verkocht worden. Jaar IV, 24 ventose.
1795-1796

65 /3 Verzameling der onderrichtingen uitgaande van de regeering bepalende de 
wijze van verkoop van het nationaal eigendom. Jaar IV-1813.
1795-1813

65 /3 Maatregelen betrekkelijk : de uitvoering der wetten op de veiling dezer 
goederen; de voorwaarden in de lastboeken op te nemen; de wijze van 
betaling van den koopprijs; de aanneembare geldspeciën; de ingenottreding 
der verkochte goederen; de schattings- en veilingskosten; de vergoedingen 
toekomende aan de ambtenaars en bedienden met de verkoopingen gelast; 
de te vervullen pleegvormen opzichtens ongeletterde koopers die hun 
handteeken niet konden zetten; de premiën toegekend op het bedrag der 
verdieren, aan degenen die de betaling hunner onderschreven verplichtingen 
vervroegden; de schorsing der veilingen van domeinen, welke noch 
fabrieken, noch huizen waren, noch gebouwen enkel tot woning dienende en 
niet afhangig van eenen grondeigendom; de herverkoopingen aan den 
meestbiedende; de vervallenverklaring van koopers van nationale landelijke 
goederen die hunnen aanbestedingsprijs niet hadden vereffend; de 
herverkooping in de vormen der eerste veiling, enz. Jaar IV-1809.
1795-1809

65 /4 Verslaggevingen en inlichtingen over het werk der veilingen.
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65 /4 Briefwisseling met den beheerder van de registratie en domeinen over de 
storting van de opbrengst der veilingen, de registratie der processen-verbaal 
van schatting en veiling. Jaar IV-1809.
1795-1809

65 /5 Briefwisseling van het departementsbestuur met Bochet, bijzonder 
staatscommissaris, gelast met het toezicht en de benaarstiging der 
veilingen, over de maatregelen voor de inrichting der verkoopingen in het 
departement der Beide-Nethen. Jaar IV-V.
1795-1797

65 /6 Vaststelling der schattings- en veilingskosten van het nationaal eigendom 
door het bestuur van het departement. Jaar V.
1796-1797

65 /7 Verzet tegen de pandschuld, op de koopers van nationale goederen. 
Herleiding in pandrechtelijke inschrijvingen volgens het nieuw stelsel. Jaar 
V-1807.
1796-1807

65 /8 Onderrichtingen betrekkelijk de verkooping der goederen van de orde van 
Malta. Opschorsing der vervreemding van de goederen der leden van die 
orde. Jaar V.
1796-1797

65 /9 Verbod aan de beambten van het centraal bestuur van het departement voor 
rekening van anderen verdieren te stellen. Jaar VI.
1797-1798

65 /10 De minister beveelt de opschorsing der veiling van de collegiums, de 
schoolhuizen, en in het algemeen van alle gebouwen en afhankelijkheden 
dienende of gediend hebbende tot het openbaar onderwijs, alsook der 
verkooping van de oude pastorijen en aanpalende gebouwen. Jaar VI, 6 
vendemiaire.
1797-1798

65 /11 Brief van de minister van Financiën over de vervolgingen tegen Pantée Jaar 
IX, 4 brumaire.
1800-1801

65 /12 Besluit der consuls, eene algemeene opschorsing bevelende van de veiling 
der nationale goederen, behalve van die waarvan de herverkooping door 
dragers van pandbrieven werd aanzocht. Jaar IX, 9 floreal.
1800-1801
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65 /12BIS Klachten van drager van rekestbrieven uitgegeven door de Nationale 
Schatkist. Jaar XI-XII.
1802-1804

65 /13 Klachten van de minister van financiën over de wanorde, die in de 
werkzaamheden betrekkelijk de veiling der nationale goederen van het 
departement der Beide-Nethen heerschte. Jaar XII.
1803-1804

Processen verbaal der verkoopingen van al de nationale goederen gelegen in 
het departement. (Jaar V tot 1808).
1796-1797

Verslaggevingen der schatters en verzameling der plakkaten voor de 
aankondiging der veilingen.

Amortisatie-kas. Processen verbaal van verkooping van gemeente goederen 
(1807-1813).

Huurpachten - Renten - Tienden - Cynsen

Huurpachten - Renten - Tienden - Cynsen
65 /14 Onderrichtingen der beheerders van het nationaal eigendom, 

commissarissen van het uitvoerend bewind in de negen vereenigde 
departementen, betrekkelijk de maatregelen in het werk te stellen om de 
rechten en inkomsten van het nationaal eigendom in het departement der 
Beide-Nethen in te vorderen. Wijze van uitvoering der dwangmiddelen 
tegenover de wederspannige pachters. Jaar IV.
1795-1796

65 /15 Besluit der volksrepresentanten, bepalende, dat de huurpachten der 
nationale goederen in klinkende munt moesten betaald worden en dat er te 
dien einde tot nieuwe aanbestedingen voor de verhuringen zou worden 
overgegaan. Jaar IV, 29 brumaire.
1795-1796

65 /16 Verslag aan het bestuur van Brabant, te Brussel, door J. B. Le Paige, over 
zijn beheer als ontvanger der tienden, cijnsen, rechten en emolumenten 
toekomende aan het kapittel Sinte Waudru, te Bergen, in de stad, grond- en 
rechtsgebied van Herenthals. Jaar IV.
1795-1796

65 /17 Besluit der volksrepresentanten, dwangmaatregelen voorschrijvende 
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opzichtens pachters van goederen die achterstallig gebleven waren in het 
voldoen hunner verplichtingen. Toepassing dier maatregelen. Jaar IV, 17 
frimaire.
1795-1796

65 /17BIS Achterstallige schuldenaars van tienden. Maten. Jaar IV.
1795-1796

65 /22 De openbare beschuldiger bij de crimineele rechtbank te Antwerpen, beveelt 
de rechterlijke overheden vervolgingen in te spannen tegen de eigenaars, 
die, onder welk voorwendsel ook, zouden voortgaan met de invordering van 
afgeschafte tienden. Priesters, beschuldigd de betaling geischt te hebben 
van tienden toekomende aan den hertog d'Ursel, worden met verbanning 
bedreigd. Jaar IV.
1795-1796

65 /18 Onderrichtingen betrekkelijk den eigendom der boomen en gewassen door 
de huurders geplant. Jaar IV.
1795-1796

65 /19 Onderrichtingen aangaande de verhuring van onroerende nationale 
goederen. Jaar V.
1796-1797

65 /20 Verhuring bij openbaar opbod van huizen en nationale goederen. Vernieuwing 
der verloopen huurceelen van goederen toebehoorende aan het eerelegioen. 
Verpachting, voor veertig jaar, der schorren of poldergronden te Santvliet, 
aan de maatschappij Van Raden. Jaren V-XII.
1796-1804

65 /21 Erfpacht van eenen grond in den polder van Ossendrecht, aan Sprankers-
Morin.

65 /23 Onderrichtingen en inlichtingen aangaande de wijze van lossing en 
vervreemding der aan de republiek verschuldigde renten. Jaar VIII.
1799-1800

65 /24 Jaarlijksche cijnsen op de nationale goederen drukkende ten goede van de 
godshuizen en het weldadigheidsbureel van Mechelen. Renten aan de 
godshuizen dier stad afgestaan. Jaar IX.
1800-1801

65 /25 Afleg van renten voortkomende van het kapittel van Sint Rombauts, te 
Mechelen.
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65 /26 Opgaaf der renten voortkomende van afgeschafte gestichten en op naam van 
bijzondere personen overgebracht. Jaar XI.
1802-1803

65 /27 Staat van al de renten in het arrondissement Antwerpen ingevorderd.

65 /28 De minister van financiën beveelt de staking der vervolgingen door de 
ambtenaars der domeinen tegen pastoors, onderpastoors, kanunnikken en 
afzonderlijke leden van afgeschafte vereenigingen ingespannen, om de 
invordering te bekomen der tienden welke zij gehouden waren in natuur in 
de krijgsmagazijnen te bestellen. 1807.
1807-1807

65 /29 Overdracht van nationale renten. 1810.
1810-1810

65 /30 Memorie en inlichtingen aangaande de renten, leeken-tienden, vrucht-
tienden, koren-tienden, natuur- en geldcijnsen, die in het arrondissement 
Breda werden ingevorderd. Vervreemding der domaniale tienden van Breda. 
1810-1814.
1810-1814

65 /30BIS Stukken betreffende de veiling der nationale tienden. 1813.
1813-1813

65 /31 Keizerlijk besluit, het recht van 42 % afschaffende dat in Oud-Zeeland op de 
tienden werd geheven. 1813, 12 Augustus.
1813-1813

65 /22 Bundels rakende de onwettige inning van tienden in het departement.

65 /32 Keizerlijk dekreet over de schatting der tienden. 1813, 27 maart.
1813-1813

Koopprijs en onkosten der veilingen - Wijze van afbetaling - Uitgaven - Vervalling der koopers, enz.

Koopprijs en onkosten der veilingen - Wijze van afbetaling - Uitgaven -  
Vervalling der koopers, enz.

65 /33 Onwettige lichting van een recht op de veilingen der nationale goederen. Jaar 
VI.
1797-1798
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65 /34 Inlichtingen over de opbrengst der veilingen van nationale domeinen in het 
departement der Beide-Nethen. Jaar VI.
1797-1798

65 /35 Rekenstukken. Betalingen bij middel van de opbrengst der verkoopingen. 
Algemeene afrekening der sommen ingevorderd en betaald wegens 
veilingskosten. Heffing op het bedrag der veilingen van eene vergoeding ten 
behoeve der bestuurders van het departement. Jaar V-VII.
1796-1799

65 /36 Aanvaarding, in gedeeltelijke betaling van den verkoopprijs, van de bons aan 
de leden der kloosters en geestelijke gestichten afgeleverd. Briefwisseling 
over dit punt tusschen het departementsbestuur met den volksrepresentant 
De Bosschaert, lid van den Raad der Vijf-Honderd. Jaar V.
1796-1797

65 /37 Moeielijkheden met de koopers over de betaling van hunnen koopprijs, der 
veilingskosten en der vergoedingen. Uitstel van den termijn voor de betaling 
bepaald. Vervalverklaring van de rechten der koopers van nationale 
goederen, die nalatig waren gebleven in de vereffening van hunnen koopprijs. 
Reklamen en betwistingen. Jaar V-XII.
1796-1804

65 /38 Intrekking van de vervalling tegen zekere koopers uitgesproken. 
Herverkooping der goederen bij aan den meestbiedende. Ongeldigverklaring 
van verkoopingen en verhuringen. Jaar V-XII.
1796-1804

65 /39 Requisitorium van Bruslé, commissaris van het uitvoerend directorium bij 
het departementsbestuur, rakende de vervolgingen [/] in te spannen tegen 
de koopers van nationale goederen wier koop, tengevolge van nalatigheid in 
de betaling, vervallen werd verklaard. Stukken betrekkelijk de ingespannen 
vervolgingen. Jaar V, 5 fructidor.
1796-1797

65 /40 De koopers van nationale goederen, ten achter in hunne betalingen, worden 
toegelaten zich bij middel van schuldbrieven te ontslaan. Bordereelen der 
afgeleverde staatsschuldbrieven op de nationale domeinen. Jaar XI.
1802-1803

65 /41 Keizerlijk besluit, de uitbetaling bevelende der schulden van de hoogeschool 
van Leuven, bij middel van de opbrengst van de veiling der goederen van dit 
gesticht. Jaar XIII, 4 thermidor.
1804-1805
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ONROERENDE GOEDEREN

ONROERENDE GOEDEREN
Veilingen - Ingebruikneming van goederen voor openbare diensten - Beschadiging, enz.

Veilingen - Ingebruikneming van goederen voor openbare diensten -  
Beschadiging, enz.

66 /1 Algemeene opgaaf van de onroerende nationale goederen in het 
departement der Beide-Nethen gelegen, met aanduiding van hunnen 
oorsprong, de bewoners of pachters, de namen van de schatters, enz. Jaar 
IV-1814.
1795-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

66 /2 Gebouwen, erven en gronden van het departement in gebruik ten behoeve 
van openbare diensten.

66 /3 Staat van de verkoopwaarde der aan de republiek bevallen verkoopbare 
goederen in het departement der Beide-Nethen gelegen.

66 /4 Nationale goederen voortkomende van dotatie van het legioen van eer.

66 /5 Goederen en renten der godshuizen en armbesturen, als nationaal domein 
verkocht en die niet vervangen werden.

66 /6 Nationale goederen aangewezen om verkocht te worden ter bestrijding van 
krijgsuitgaven. Jaar IV-1807.
1795-1807

66 /7 De wapenfabriek te Mechelen wordt als vervreemdbaar nationaal eigendom 
ter beschikking van de domeinen gesteld.

66 /8 Briefwisseling over de terughouding van nationale gebouwen die voordeelig 
voor eenen openbaren dienst konnen toegerust worden.

66 /9 Overlating van verschillige krijgsgebouwen aan de stad Mechelen.

66 /10 De minister van oorlog staat verschillige krijgsgebouwen te Mechelen af. 
Bezitneming dezer gebouwen door den prefekt van het departement in naam 
der domeinen. Het poedermagazijn bekend onder den naam van Blokhuis, te 
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Mechelen, wordt ter beschikking gesteld van den algemeenen commissaris 
van het zeewezen om er het poeder in te bergen bestemd voor de schepen 
van de keizerlijke marine. Veiling der gebouwen dienende tot bergplaats van 
het krijgsbeddengoed te Mechelen. Voorbehouding van nationale gebouwen 
te Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout (19). [/ Afbraak van de kazerne der 
Mechelsche poort en van het posthuis, te Lier.

66 /10BIS Tabel met opgave van de ligging en de benaderende waarde aanduidend van 
de huizen en nationale eigendommen bezet door de besturen, 
agentschappen en commissarissen te Mechelen gevestigd. 1806.
1806-1806

66 /15 Klachten over de diefstallen en beschadigingen in de nationale 
eigendommen van het departement. Jaar IV-VII.
1795-1799

66 /16 Het departementsbestuur berispt de kantonsbesturen en de bij hen 
afgevaardigde commissarissen over de onverschilligheid met dewelke zij de 
beschadiging, aan nationale goederen toegebracht, hebben laten begaan 
door de aankoopers, alhoewel deze de geheele koopsom niet hadden 
afbetaald. Belangrijke beschadiging aan de eigendommen van den heer 
Speth, te Lier.

66 /17 Verkoop der boomen van de vestingen van Antwerpen. De stad eischt de 
opbrengst der veiling, daar de vestingen haar eigendom zijn. Jaar IV.
1795-1796

66 /11 De Portugeesche kooplieden te Antwerpen doen hun eigendomsrecht gelden 
op het "Huis van Portugael" door krijgstroepen betrokken. Stukken rakende 
den eignedom van dit gebouw (20). Jaar V.
1796-1797

66 /12 Goederen en inkomsten voortkomende van de Oostenrijksche regeering. 
Jaar V.
1796-1797

66 /13 Goederen en inkomsten voortkomende van de Oostenrijksche regeering. 
Jaar V.
1796-1797

66 /14 Goederen en inkomsten voortkomende van de Oostenrijksche regeering. 
Jaar V.
1796-1797
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66 /19 Misbruiken in de veilingen van nationale goederen bedreven. Jaar V.
1796-1797

66 /20 Verkoop der "koningsbosschen" in het kanton Duffel. Stukken rakende het 
nazicht der schatting van deze bosschen. Jaar VI-VII.
1797-1799

66 /18 Het ministerie van Financiën aan de bestuurders van het departement der 
Beide-Nethen over de verkoop van het park van Diest aan Van den 
Nieuwenhuyzen. Jaar IV, fructidor.
1795-1796

66 /22 Inbezitneming door het zeewezen van het Oosterschhuis te Antwerpen. 
Beschadigingen aan dit gebouw toegebracht en ontvreemding van meublen 
(21). Jaar VIII, 19 frimaire.
1799-1800

66 /23 Bekendmaking en verkoop van verborgen goederen voortkomende van de 
afgeschafte geestelijke en burgerlijke gestichten. Jaar X-1814.
1801-1814

67 /1 Nationaal eigendom aan de koophandelskamer afgestaan om de opbrengst 
van den verkoop te gebruiken tot het maken van dokken te Antwerpen. Jaar 
XII-1814.
1803-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

67 /2 Verkoop, door het bestuur der domeinen, van belegeringsproviand te Breda, 
Willemstadt, Steenbergen en Bergen-op-Zoom.

67 /3 Afschaffing van het bestuur der domeinen te Breda. Briefwisseling rakende 
de archieven van dit bestuur. Volledige inventaris der papieren en meubelen 
die hem toebehoord hebben.

67 /4 Opeisching van verzwegen eigendommen te Antwerpen en Mechelen. 
Bekendmaking van verzwegen goederen te Antwerpen door den heer 
Wappers. Tijdelijke inbezitstelling van verborgen voorwerpen.

67 /5 De bondgenooten bevelen de aanwijzing van al de goederen der Fransche 
regeering. Bekendmaking dezer goederen. Algemeene opgaaf van de 
Fransche eigendommen in het departement der Beide-Nethen aangeslagen 
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sedert het beleg door de troepen van de Hooge Bondgenooten.

67 /5 Keizerlijk besluit, waarbij het gedeelte van het minderbroedersklooster, te 
Antwerpen, dat niet door het werkhuis van liefdadigheid in gebruik was 
genomen, ter beschikking wordt gesteld van den minister van oorlog ten 
behoeve van den krijgsdienst. 1808, 12 augustus.
1808-1808

67 /5BIS De eigenaar Peltiens eist terug de gebouwen op die in beslag waren 
genomen om er een kazerne voor de Spaanse krijgsgevangenen van te 
maken. 1811.
1811-1811

67 /6 Stukken betrekkelijk de veiling van het gebouw gediend hebbende tot 
prefektuur van het zeewezen te Antwerpen. 1814.
1814-1814

67 /7 Het Oosterschhuis, te Antwerpen, wordt den heer Van Paeschen afgeleverd, 
die bovendien eene schadeloosstelling van fr. 90,000.- eischt wegens 
ingebruikhouding der gebouwen door het Fransch staatsbestuur sedert 1794 
en de beschadiging welke er werd aan toegebracht. Aanduiding der kerken 
bestemd om tot tempels der wet ingericht te worden. 1815.
1794-1815

67 /8 Begiftiging van de militaire school van Saint-Cyr en varia Jaar XIII.
1804-1805

UITWIJKELINGEN EN AFWEZIGEN

UITWIJKELINGEN EN AFWEZIGEN
In beslagneming en beheer hunner goederen - Maatregelen - Vervolgingen - Reispassen, enz. De nummers 68 tot en met 71 vormen een geheel. Een index met de namen van de émigrés werd opgenomen als bijlage 2 van dit deel. De index verwijst naar de ondernummer

In beslagneming en beheer hunner goederen - Maatregelen - Vervolgingen  
- Reispassen, enz. De nummers 68 tot en met 71 vormen een geheel. Een  
index met de namen van de émigrés werd opgenomen als bijlage 2 van dit  
deel. De index verwijst naar de ondernummer

68 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

69 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795
Departement van de Twee Neten, 1794-1820
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70 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

71 /441 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

68 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795

69 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795

70 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795

71 /480 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795

68 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795

69 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795

70 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
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III.
1794-1795

71 /482 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795

68 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795

69 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795

70 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795

71 /545 Uitvoering der wetten op de uitwijkelingen en op de inbeslagneming hunner 
goederen. Idem op schuldenaars en schuldeischers der uitwijkelingen. Jaar 
III.
1794-1795

72 /1 Drukken van de lijst der uitgewekenen. Jaar IV.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

72 /2 Stukken rakende den verkoop door het arrondissementsbestuur, te Brussel, 
van goederen [/] toebehoorende aan afwezige burgers : vande Werve, baron 
van Kessel, graaf de Baillet, Ullens, Knijff, Le Candele, Grigis, We Stier, 
Cogels, de Vinck van Wuestwezel, Osy van Wichem, Bosschaert, Moretus. 
Jaar III.
1794-1795

72 /3 Besluiten van de volksrepresentanten bij de legers van het Noorden en van 
Samber en Maes, de ontheffing bevelende van het beslag gelegd op de 
eigendommen van de adellijke personen, van Antwerpen, die beticht waren 
het land ontvlucht te zijn bij de intrede der Franschen : Jozef de Brouchoven; 
Aug. Pooters, abt van Sint-Michiel en Raphaël Segers, abt van Sint-
Bernaards, te Antwerpen; Ph. Max. van Assche, kanunnik der collegiaal van 
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Lier; Jan vander Dilft; Jan de Baillet; vande Werve de Vorsselaer; Gilman de 
Zevenbergen; Ign. Joz. de Wael; Jac. Diercxsens; van Ertborn; J. B. Cogels; 
Cogels-van Setter; F. de Lopez; J. J. Cornelissen; Jan J. Meyers; vande 
Werve de Schilde; K. de Borrekens; d'Oultremont de Wegimont; Charlotta de 
Haultepenne; We de Pret; majoor Alfons vande Werve; Frans Robert; P. Le 
Candele; R. Le Candele; J. C. Osy van Wichem; We Roose; We van Colen van 
Bouchout; We Stier-van Havre; We Charlé; della Faille van Leverghem; K. 
Joz. van Havre; Jan Mich. van Havre; du Bois van Vroylande; Jac. P. J. de 
Pret; J. B. J. de Fraula; J. Ch. Antoon de Fraula; Balth. de Labistrate; Ant. 
Stier; Knijff; de Vinck van Wuestwezel; van Kessel; We de Gueldre; Joz. Stier; 
Mart. vander Velden; Pauwel Moretus; Jac. Joz. Bosschaert; Laur. van Horen; 
J. K. de Labistrate; Maria en Carolina [/] Wellens; J. K. Van Heurck; Jac. 
Meyers; We Wellens-Geelhand; prins de Ligne; P. B. Schorel. Jaar III-VII.
1794-1799

62 /4 Schorsing van de verkoop van de goederen van baron de Bartenstein. Jaar IV, 
13 florial.
1795-1796

62 /5 Stukken rakende de inbeslagneming van de goederen voortkomende van : 1° 
den prins van Oranje. - Aanteekening over de eigendommen welke het huis 
van Oranje in de bij Frankrijk ingelijfde provinciën en namelijk in het 
departement der Beide-Nethen bezat.

62 /6 2° prins Constantinus van Salm-Salm, te Antwerpen. - Opgaaf zijner 
eigendommen. Zijne woning wordt bestemd om tot huisvesting der generaals 
en officieren van den staf, te Antwerpen, te dienen.

62 /7 3° prins de Ligne ; K. J. G. de Waepenaert; Mevr. van Havre-Stiers; Ant. Stiers 
; van Dael; het huis van Portugaal; Wilson; J. F. Biart; Marescal, te 
Antwerpen; generaal Cl. L. Monnet, gouverneur van Vlissingen; Hend. Christ. 
Din et Bern. Joz. van Horsigh, te Mechelen; Jac. Ant. Leclerc, gewezen 
voorzitter van den Grooten raad van Mechelen; graaf Joz. F. Xav. de Pestre, te 
Turnhout; markies de Quintano, te Schelle. De domeinen nemen bezit van de 
goederen van den prins van Oranje, gelegen te Diest.

62 /8 3° prins de Ligne ; K. J. G. de Waepenaert; Mevr. van Havre-Stiers; Ant. Stiers 
; van Dael; het huis van Portugaal; Wilson; J. F. Biart; Marescal, te 
Antwerpen; generaal Cl. L. Monnet, gouverneur van Vlissingen; Hend. Christ. 
Din et Bern. Joz. van Horsigh, te Mechelen; Jac. Ant. Leclerc, gewezen 
voorzitter van den Grooten raad van Mechelen; graaf Joz. F. Xav. de Pestre, te 
Turnhout; markies de Quintano, te Schelle. De domeinen nemen bezit van de 
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goederen van den prins van Oranje, gelegen te Diest.

62 /9 3° prins de Ligne ; K. J. G. de Waepenaert; Mevr. van Havre-Stiers; Ant. Stiers 
; van Dael; het huis van Portugaal; Wilson; J. F. Biart; Marescal, te 
Antwerpen; generaal Cl. L. Monnet, gouverneur van Vlissingen; Hend. Christ. 
Din et Bern. Joz. van Horsigh, te Mechelen; Jac. Ant. Leclerc, gewezen 
voorzitter van den Grooten raad van Mechelen; graaf Joz. F. Xav. de Pestre, te 
Turnhout; markies de Quintano, te Schelle. De domeinen nemen bezit van de 
goederen van den prins van Oranje, gelegen te Diest.

62 /10 3° prins de Ligne ; K. J. G. de Waepenaert; Mevr. van Havre-Stiers; Ant. Stiers 
; van Dael; het huis van Portugaal; Wilson; J. F. Biart; Marescal, te 
Antwerpen; generaal Cl. L. Monnet, gouverneur van Vlissingen; Hend. Christ. 
Din et Bern. Joz. van Horsigh, te Mechelen; Jac. Ant. Leclerc, gewezen 
voorzitter van den Grooten raad van Mechelen; graaf Joz. F. Xav. de Pestre, te 
Turnhout; markies de Quintano, te Schelle. De domeinen nemen bezit van de 
goederen van den prins van Oranje, gelegen te Diest.

62 /11 3° prins de Ligne ; K. J. G. de Waepenaert; Mevr. van Havre-Stiers; Ant. Stiers 
; van Dael; het huis van Portugaal; Wilson; J. F. Biart; Marescal, te 
Antwerpen; generaal Cl. L. Monnet, gouverneur van Vlissingen; Hend. Christ. 
Din et Bern. Joz. van Horsigh, te Mechelen; Jac. Ant. Leclerc, gewezen 
voorzitter van den Grooten raad van Mechelen; graaf Joz. F. Xav. de Pestre, te 
Turnhout; markies de Quintano, te Schelle. De domeinen nemen bezit van de 
goederen van den prins van Oranje, gelegen te Diest.

62 /12 3° prins de Ligne ; K. J. G. de Waepenaert; Mevr. van Havre-Stiers; Ant. Stiers 
; van Dael; het huis van Portugaal; Wilson; J. F. Biart; Marescal, te 
Antwerpen; generaal Cl. L. Monnet, gouverneur van Vlissingen; Hend. Christ. 
Din et Bern. Joz. van Horsigh, te Mechelen; Jac. Ant. Leclerc, gewezen 
voorzitter van den Grooten raad van Mechelen; graaf Joz. F. Xav. de Pestre, te 
Turnhout; markies de Quintano, te Schelle. De domeinen nemen bezit van de 
goederen van den prins van Oranje, gelegen te Diest.

62 /16 Inbeslagneming der eigendommen van Spakman Hill, Engelschen edelman, 
te Bornhem gelegen. Memorie betrekkelijk de toepassing der wetten op de 
verbeurdverklaring en de beslagneming van de goederen der uitwijkelingen 
en tot verbanning veroordeelden. [/] Aanstelling van huiswaarders in de 
woningen der uitwijkelingen te Mechelen.
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72 /13 Opgaaf der eigendommen toebehoord hebbende aan de prinsen en graven 
van het huis van Oostenrijk en in het departement der Beide-Nethen 
gelegen. Beslaglegging op deze eigendommen. Inlichtingen. Beslaglegging 
van 's landswege op de goederen van Bully, gewezen betaalmeester van de 
24e krijgsafdeeling, te Antwerpen.

72 /14 Opgaaf der eigendommen toebehoord hebbende aan de prinsen en graven 
van het huis van Oostenrijk en in het departement der Beide-Nethen 
gelegen. Beslaglegging op deze eigendommen. Inlichtingen. Beslaglegging 
van 's landswege op de goederen van Bully, gewezen betaalmeester van de 
24e krijgsafdeeling, te Antwerpen.

72 /15 Opgaaf der eigendommen toebehoord hebbende aan de prinsen en graven 
van het huis van Oostenrijk en in het departement der Beide-Nethen 
gelegen. Beslaglegging op deze eigendommen. Inlichtingen. Beslaglegging 
van 's landswege op de goederen van Bully, gewezen betaalmeester van de 
24e krijgsafdeeling, te Antwerpen.

68 Aanteekening over de eigendommen gelegen te Tervueren, toebehoorende 
aan graaf de Ribeaucourt, Huysmans en baron d'Hoogvorst. Jaar III, 15 
nivose.
1794-1795

69 Aanteekening over de eigendommen gelegen te Tervueren, toebehoorende 
aan graaf de Ribeaucourt, Huysmans en baron d'Hoogvorst. Jaar III, 15 
nivose.
1794-1795

70 Aanteekening over de eigendommen gelegen te Tervueren, toebehoorende 
aan graaf de Ribeaucourt, Huysmans en baron d'Hoogvorst. Jaar III, 15 
nivose.
1794-1795

71 /580 Aanteekening over de eigendommen gelegen te Tervueren, toebehoorende 
aan graaf de Ribeaucourt, Huysmans en baron d'Hoogvorst. Jaar III, 15 
nivose.
1794-1795

68 Het departementsbestuur ontvangt het bevel, eene lijst op te stellen van de 
uitwijkelingen in België wedergekeerd na verloop van het bij besluit van 27 
thermidor jaar II bepaald termijn, welke lijst tevens inlichtingen moest 
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bevatten over hun staatkundig gedrag sedert den inval van het Fransche 
leger in België (13) [/]. Staten van aanvragen om van de lijsten der 
uitwijkelingen geschrapt te worden. Jaar IV, 13 nivose.
1793-1796

69 Het departementsbestuur ontvangt het bevel, eene lijst op te stellen van de 
uitwijkelingen in België wedergekeerd na verloop van het bij besluit van 27 
thermidor jaar II bepaald termijn, welke lijst tevens inlichtingen moest 
bevatten over hun staatkundig gedrag sedert den inval van het Fransche 
leger in België (13) [/]. Staten van aanvragen om van de lijsten der 
uitwijkelingen geschrapt te worden. Jaar IV, 13 nivose.
1793-1796

70 Het departementsbestuur ontvangt het bevel, eene lijst op te stellen van de 
uitwijkelingen in België wedergekeerd na verloop van het bij besluit van 27 
thermidor jaar II bepaald termijn, welke lijst tevens inlichtingen moest 
bevatten over hun staatkundig gedrag sedert den inval van het Fransche 
leger in België (13) [/]. Staten van aanvragen om van de lijsten der 
uitwijkelingen geschrapt te worden. Jaar IV, 13 nivose.
1793-1796

71 /580 Het departementsbestuur ontvangt het bevel, eene lijst op te stellen van de 
uitwijkelingen in België wedergekeerd na verloop van het bij besluit van 27 
thermidor jaar II bepaald termijn, welke lijst tevens inlichtingen moest 
bevatten over hun staatkundig gedrag sedert den inval van het Fransche 
leger in België (13) [/]. Staten van aanvragen om van de lijsten der 
uitwijkelingen geschrapt te worden. Jaar IV, 13 nivose.
1793-1796

72 /18 Keizerlijk dekreet rakende de inbeslagneming van goederen en domeinen 
toebehorend aan leden van het Oostenrijks huis. Jaar 1809.
1809-1809

72 /20 Verhandeling over de vijanden van de republiek.

70 /454BIS Verhuring van tuinen, die toebehoord hadden aan émigrés of "uitlandigen" 
van Mechelen. Inlichtingen i.v.m. bestaande, geconfisqueerde of 
gesequesteerde bibiotheken in het arrondissement Mechelen. Roerende 
goederen van émigrés. Voorstellen om commissarissen te benoemen belast 
met het opstellen van inventarissen en het leggen van de zegels. 
Verduisteringen begaan door commissaris Héger, ontvanger der domeinen 
te Mechelen. Jaar IV.
1795-1796



Provincie Antwerpen. Reeks A 165

70 /454TER Verhuring van tuinen te Antwerpen. Inlichtingen i.v.m. aan te wijzen 
commissarissen voor het opmaken van inventarissen van kloosters en 
achtergelaten eigendommen van émigrés. Jaar III.
1794-1795

68 Lijst der renten verschuldigd aan Antwerpsche burgers, die afwezig waren of 
het land hadden verlaten. Jaar IV.
1795-1796

69 Lijst der renten verschuldigd aan Antwerpsche burgers, die afwezig waren of 
het land hadden verlaten. Jaar IV.
1795-1796

70 Lijst der renten verschuldigd aan Antwerpsche burgers, die afwezig waren of 
het land hadden verlaten. Jaar IV.
1795-1796

71 /464 Lijst der renten verschuldigd aan Antwerpsche burgers, die afwezig waren of 
het land hadden verlaten. Jaar IV.
1795-1796

68 Maatregelen door het staatsbestuur voorgeschreven om te beletten dat de 
koningsgezinden, die de wapens tegen de republiek hadden opgevat, in 
Frankrijk zouden wederkeeren onder beschutting van de besluiten der 
volksrepresentanten, waarbij het dengenen, die niet plichtig waren aan 
misdrijf tegenover de republiek, toegelaten werd binnen eenen bepaalden 
tijd in hunne haardstede weder te keeren. Jaar IV, 13 nivose.
1795-1796

69 Maatregelen door het staatsbestuur voorgeschreven om te beletten dat de 
koningsgezinden, die de wapens tegen de republiek hadden opgevat, in 
Frankrijk zouden wederkeeren onder beschutting van de besluiten der 
volksrepresentanten, waarbij het dengenen, die niet plichtig waren aan 
misdrijf tegenover de republiek, toegelaten werd binnen eenen bepaalden 
tijd in hunne haardstede weder te keeren. Jaar IV, 13 nivose.
1795-1796

70 Maatregelen door het staatsbestuur voorgeschreven om te beletten dat de 
koningsgezinden, die de wapens tegen de republiek hadden opgevat, in 
Frankrijk zouden wederkeeren onder beschutting van de besluiten der 
volksrepresentanten, waarbij het dengenen, die niet plichtig waren aan 
misdrijf tegenover de republiek, toegelaten werd binnen eenen bepaalden 
tijd in hunne haardstede weder te keeren. Jaar IV, 13 nivose.
1795-1796
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71 /439 Maatregelen door het staatsbestuur voorgeschreven om te beletten dat de 
koningsgezinden, die de wapens tegen de republiek hadden opgevat, in 
Frankrijk zouden wederkeeren onder beschutting van de besluiten der 
volksrepresentanten, waarbij het dengenen, die niet plichtig waren aan 
misdrijf tegenover de republiek, toegelaten werd binnen eenen bepaalden 
tijd in hunne haardstede weder te keeren. Jaar IV, 13 nivose.
1795-1796

68 Briefwisseling over den terugkeer der personen die bij de nadering der 
republikeinsche legers het land waren ontvlucht. Jaar IV, 15 nivose.
1795-1796

69 Briefwisseling over den terugkeer der personen die bij de nadering der 
republikeinsche legers het land waren ontvlucht. Jaar IV, 15 nivose.
1795-1796

70 Briefwisseling over den terugkeer der personen die bij de nadering der 
republikeinsche legers het land waren ontvlucht. Jaar IV, 15 nivose.
1795-1796

71 /15 Briefwisseling over den terugkeer der personen die bij de nadering der 
republikeinsche legers het land waren ontvlucht. Jaar IV, 15 nivose.
1795-1796

68 Onderrichtingen betrekkelijk de maatregelen te nemen ten opzichte der 
Fransche uitwijkelingen die in België eene schuilplaats waren komen 
zoeken. Jaar IV, 19 nivose.
1795-1796

69 Onderrichtingen betrekkelijk de maatregelen te nemen ten opzichte der 
Fransche uitwijkelingen die in België eene schuilplaats waren komen 
zoeken. Jaar IV, 19 nivose.
1795-1796

70 Onderrichtingen betrekkelijk de maatregelen te nemen ten opzichte der 
Fransche uitwijkelingen die in België eene schuilplaats waren komen 
zoeken. Jaar IV, 19 nivose.
1795-1796

71 /12 Onderrichtingen betrekkelijk de maatregelen te nemen ten opzichte der 
Fransche uitwijkelingen die in België eene schuilplaats waren komen 
zoeken. Jaar IV, 19 nivose.
1795-1796

68 Bevel om de Fransche uitwijkelingen op te sporen, die zich in de vereenigde 
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departementen ophielden ten einde zich aan de vervolgingen der regeering 
te onttrekken en opstand te verwekken.

69 Bevel om de Fransche uitwijkelingen op te sporen, die zich in de vereenigde 
departementen ophielden ten einde zich aan de vervolgingen der regeering 
te onttrekken en opstand te verwekken.

70 Bevel om de Fransche uitwijkelingen op te sporen, die zich in de vereenigde 
departementen ophielden ten einde zich aan de vervolgingen der regeering 
te onttrekken en opstand te verwekken.

71 /555 Bevel om de Fransche uitwijkelingen op te sporen, die zich in de vereenigde 
departementen ophielden ten einde zich aan de vervolgingen der regeering 
te onttrekken en opstand te verwekken.

68 Besluit van het departementsbestuur, waarbij bepaald werd, dat al degenen, 
die bij de nadering der Franschen het land [/] hadden verlaten en er na den 
door de wet gestelden tijd waren wedergekeerd, zich binnen de vijf dagen op 
het secretariaat van het plaatselijk bestuur moesten aanbieden en er den 
datum hunner terugkomst, hun bedrijf, den datum van herinbezitneming 
hunner goederen moesten doen kennen, alsmede of zij voornemens waren 
zich aan de wetten der republiek te onderwerpen. Jaar IV, 27 nivose.
1795-1796

69 Besluit van het departementsbestuur, waarbij bepaald werd, dat al degenen, 
die bij de nadering der Franschen het land [/] hadden verlaten en er na den 
door de wet gestelden tijd waren wedergekeerd, zich binnen de vijf dagen op 
het secretariaat van het plaatselijk bestuur moesten aanbieden en er den 
datum hunner terugkomst, hun bedrijf, den datum van herinbezitneming 
hunner goederen moesten doen kennen, alsmede of zij voornemens waren 
zich aan de wetten der republiek te onderwerpen. Jaar IV, 27 nivose.
1795-1796

70 Besluit van het departementsbestuur, waarbij bepaald werd, dat al degenen, 
die bij de nadering der Franschen het land [/] hadden verlaten en er na den 
door de wet gestelden tijd waren wedergekeerd, zich binnen de vijf dagen op 
het secretariaat van het plaatselijk bestuur moesten aanbieden en er den 
datum hunner terugkomst, hun bedrijf, den datum van herinbezitneming 
hunner goederen moesten doen kennen, alsmede of zij voornemens waren 
zich aan de wetten der republiek te onderwerpen. Jaar IV, 27 nivose.
1795-1796
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71 /498 Besluit van het departementsbestuur, waarbij bepaald werd, dat al degenen, 
die bij de nadering der Franschen het land [/] hadden verlaten en er na den 
door de wet gestelden tijd waren wedergekeerd, zich binnen de vijf dagen op 
het secretariaat van het plaatselijk bestuur moesten aanbieden en er den 
datum hunner terugkomst, hun bedrijf, den datum van herinbezitneming 
hunner goederen moesten doen kennen, alsmede of zij voornemens waren 
zich aan de wetten der republiek te onderwerpen. Jaar IV, 27 nivose.
1795-1796

68 Onderrichtingen van den openbaren aanklager bij de crimineele rechtbank, 
aangaande de vervolgingen in te spannen tegen de uitwijkelingen en de tot 
verbanning verwezen priesters, die in het departement waren gebleven. 
Opzoekingen in de kloosters. Jaar IV, 19 pluviose.
1795-1796

69 Onderrichtingen van den openbaren aanklager bij de crimineele rechtbank, 
aangaande de vervolgingen in te spannen tegen de uitwijkelingen en de tot 
verbanning verwezen priesters, die in het departement waren gebleven. 
Opzoekingen in de kloosters. Jaar IV, 19 pluviose.
1795-1796

70 Onderrichtingen van den openbaren aanklager bij de crimineele rechtbank, 
aangaande de vervolgingen in te spannen tegen de uitwijkelingen en de tot 
verbanning verwezen priesters, die in het departement waren gebleven. 
Opzoekingen in de kloosters. Jaar IV, 19 pluviose.
1795-1796

71 /184 Onderrichtingen van den openbaren aanklager bij de crimineele rechtbank, 
aangaande de vervolgingen in te spannen tegen de uitwijkelingen en de tot 
verbanning verwezen priesters, die in het departement waren gebleven. 
Opzoekingen in de kloosters. Jaar IV, 19 pluviose.
1795-1796

68 Bevel van aanhouding en inbeslagneming der goederen van Guy gezegd de 
Villeneuve, gewezen consul der republiek te Tunis. Jaar IV, 30 pluviose.
1795-1796

69 Bevel van aanhouding en inbeslagneming der goederen van Guy gezegd de 
Villeneuve, gewezen consul der republiek te Tunis. Jaar IV, 30 pluviose.
1795-1796

70 Bevel van aanhouding en inbeslagneming der goederen van Guy gezegd de 
Villeneuve, gewezen consul der republiek te Tunis. Jaar IV, 30 pluviose.
1795-1796
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71 /557 Bevel van aanhouding en inbeslagneming der goederen van Guy gezegd de 
Villeneuve, gewezen consul der republiek te Tunis. Jaar IV, 30 pluviose.
1795-1796

68 Bevel van aanhouding en inbeslagneming der goederen van Guy gezegd de 
Villeneuve, gewezen consul der republiek te Tunis. Jaar IV, 30 pluviose.
1795-1796

69 Bevel van aanhouding en inbeslagneming der goederen van Guy gezegd de 
Villeneuve, gewezen consul der republiek te Tunis. Jaar IV, 30 pluviose.
1795-1796

70 Bevel van aanhouding en inbeslagneming der goederen van Guy gezegd de 
Villeneuve, gewezen consul der republiek te Tunis. Jaar IV, 30 pluviose.
1795-1796

71 /540 Bevel van aanhouding en inbeslagneming der goederen van Guy gezegd de 
Villeneuve, gewezen consul der republiek te Tunis. Jaar IV, 30 pluviose.
1795-1796

68 Onderrichtingen voor het opmaken van de lijsten der uitwijkelingen. Jaar IV, 
12 germinal.
1795-1796

69 Onderrichtingen voor het opmaken van de lijsten der uitwijkelingen. Jaar IV, 
12 germinal.
1795-1796

70 Onderrichtingen voor het opmaken van de lijsten der uitwijkelingen. Jaar IV, 
12 germinal.
1795-1796

71 /17 Onderrichtingen voor het opmaken van de lijsten der uitwijkelingen. Jaar IV, 
12 germinal.
1795-1796

68 Onderrichtingen voor het opmaken van de lijsten der uitwijkelingen. Jaar IV, 
12 germinal.
1795-1796

69 Onderrichtingen voor het opmaken van de lijsten der uitwijkelingen. Jaar IV, 
12 germinal.
1795-1796
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70 Onderrichtingen voor het opmaken van de lijsten der uitwijkelingen. Jaar IV, 
12 germinal.
1795-1796

71 /447 Onderrichtingen voor het opmaken van de lijsten der uitwijkelingen. Jaar IV, 
12 germinal.
1795-1796

68 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

69 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

70 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

71 /442 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

68 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

69 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

70 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

71 /164 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
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VI.
1795-1798

68 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

69 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

70 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

71 /474 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

68 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

69 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

70 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

71 /386 Afkondiging dier lijsten en bestelling op het secretariaat van het 
departement van de titels der schuldvorderaars der uitwijkelingen. Jaar IV-
VI.
1795-1798

68 Besluit van het departementsbestuur aangaande de afkondiging dier lijsten. 
Jaar IV, 19 fructidor.
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1795-1796

69 Besluit van het departementsbestuur aangaande de afkondiging dier lijsten. 
Jaar IV, 19 fructidor.
1795-1796

70 Besluit van het departementsbestuur aangaande de afkondiging dier lijsten. 
Jaar IV, 19 fructidor.
1795-1796

71 /185 Besluit van het departementsbestuur aangaande de afkondiging dier lijsten. 
Jaar IV, 19 fructidor.
1795-1796

68 Lijst der uitwijkelingen van het departement van Samber en Maas.

69 Lijst der uitwijkelingen van het departement van Samber en Maas.

70 Lijst der uitwijkelingen van het departement van Samber en Maas.

71 /479 Lijst der uitwijkelingen van het departement van Samber en Maas.

68 Bouteville, commissaris der regeering bij de vereenigde departementen, 
beveelt opzoekingen om de registers te ontdekken waarin het Oostenrijksch 
bestuur de Fransche uitwijkelingen in België had doen aanteekenen. Jaar IV, 
20 germinal.
1795-1796

69 Bouteville, commissaris der regeering bij de vereenigde departementen, 
beveelt opzoekingen om de registers te ontdekken waarin het Oostenrijksch 
bestuur de Fransche uitwijkelingen in België had doen aanteekenen. Jaar IV, 
20 germinal.
1795-1796

70 Bouteville, commissaris der regeering bij de vereenigde departementen, 
beveelt opzoekingen om de registers te ontdekken waarin het Oostenrijksch 
bestuur de Fransche uitwijkelingen in België had doen aanteekenen. Jaar IV, 
20 germinal.
1795-1796

71 /22 Bouteville, commissaris der regeering bij de vereenigde departementen, 



Provincie Antwerpen. Reeks A 173

beveelt opzoekingen om de registers te ontdekken waarin het Oostenrijksch 
bestuur de Fransche uitwijkelingen in België had doen aanteekenen. Jaar IV, 
20 germinal.
1795-1796

68 Schorsing van de veiling der goederen, voortkomende van de verwanten in 
klimmenden graad van uitwijkelingen sedert de afkondiging der wet van 9 
floreal, jaar III, overleden, alsook van de zijverwanten der uitwijkelingen. Jaar 
IV, 8 thermidor.
1794-1796

69 Schorsing van de veiling der goederen, voortkomende van de verwanten in 
klimmenden graad van uitwijkelingen sedert de afkondiging der wet van 9 
floreal, jaar III, overleden, alsook van de zijverwanten der uitwijkelingen. Jaar 
IV, 8 thermidor.
1794-1796

70 Schorsing van de veiling der goederen, voortkomende van de verwanten in 
klimmenden graad van uitwijkelingen sedert de afkondiging der wet van 9 
floreal, jaar III, overleden, alsook van de zijverwanten der uitwijkelingen. Jaar 
IV, 8 thermidor.
1794-1796

71 /484 Schorsing van de veiling der goederen, voortkomende van de verwanten in 
klimmenden graad van uitwijkelingen sedert de afkondiging der wet van 9 
floreal, jaar III, overleden, alsook van de zijverwanten der uitwijkelingen. Jaar 
IV, 8 thermidor.
1794-1796

68 Uitbetaling van de schulden der uitwijkelingen wier goederen in beslag 
werden genomen. Jaar IV-VI.
1795-1798

69 Uitbetaling van de schulden der uitwijkelingen wier goederen in beslag 
werden genomen. Jaar IV-VI.
1795-1798

70 Uitbetaling van de schulden der uitwijkelingen wier goederen in beslag 
werden genomen. Jaar IV-VI.
1795-1798

71 /483 Uitbetaling van de schulden der uitwijkelingen wier goederen in beslag 
werden genomen. Jaar IV-VI.
1795-1798
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71 /484 Uitbetaling van de schulden der uitwijkelingen wier goederen in beslag 
werden genomen. Jaar IV-VI.
1795-1798

71 /485 Uitbetaling van de schulden der uitwijkelingen wier goederen in beslag 
werden genomen. Jaar IV-VI.
1795-1798

71 /486 Uitbetaling van de schulden der uitwijkelingen wier goederen in beslag 
werden genomen. Jaar IV-VI.
1795-1798

71 /487 Uitbetaling van de schulden der uitwijkelingen wier goederen in beslag 
werden genomen. Jaar IV-VI.
1795-1798

71 /488 Uitbetaling van de schulden der uitwijkelingen wier goederen in beslag 
werden genomen. Jaar IV-VI.
1795-1798

71 /489 Uitbetaling van de schulden der uitwijkelingen wier goederen in beslag 
werden genomen. Jaar IV-VI.
1795-1798

71 /490 Uitbetaling van de schulden der uitwijkelingen wier goederen in beslag 
werden genomen. Jaar IV-VI.
1795-1798

68 Uitbetaling van de interesten van renten en pensioenen te hunnen laste.

69 Uitbetaling van de interesten van renten en pensioenen te hunnen laste.

70 Uitbetaling van de interesten van renten en pensioenen te hunnen laste.

71 /183 Uitbetaling van de interesten van renten en pensioenen te hunnen laste.

68 Briefwisseling betrekkelijk de inbeslagneming : 1° der goederen van de 
Fransche uitwijkelingen, gelegen in de Bataafsche Republiek en waarop de 
Franschen krachtens het geheim vredesverdrag met de republiek beslag 
hadden gelegd; 2° der eigendommen van het bisdom van Antwerpen in 
Holland. Jaar IV.
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1795-1796

69 Briefwisseling betrekkelijk de inbeslagneming : 1° der goederen van de 
Fransche uitwijkelingen, gelegen in de Bataafsche Republiek en waarop de 
Franschen krachtens het geheim vredesverdrag met de republiek beslag 
hadden gelegd; 2° der eigendommen van het bisdom van Antwerpen in 
Holland. Jaar IV.
1795-1796

70 Briefwisseling betrekkelijk de inbeslagneming : 1° der goederen van de 
Fransche uitwijkelingen, gelegen in de Bataafsche Republiek en waarop de 
Franschen krachtens het geheim vredesverdrag met de republiek beslag 
hadden gelegd; 2° der eigendommen van het bisdom van Antwerpen in 
Holland. Jaar IV.
1795-1796

71 /180 Briefwisseling betrekkelijk de inbeslagneming : 1° der goederen van de 
Fransche uitwijkelingen, gelegen in de Bataafsche Republiek en waarop de 
Franschen krachtens het geheim vredesverdrag met de republiek beslag 
hadden gelegd; 2° der eigendommen van het bisdom van Antwerpen in 
Holland. Jaar IV.
1795-1796

68 De volksrepresentanten, commissarissen der regeering in de landen bij de 
Fransche republiek ingelijfd, laten aan het departementsbestuur de zorg 
over, de Belgen, die binnen den door de wet van 25 brumaire jaar III 
bepaalden tijd zijn wedergekeerd, in bezit hunner goederen te herstellen. 
Jaar IV, 5 frimaire.
1794-1796

69 De volksrepresentanten, commissarissen der regeering in de landen bij de 
Fransche republiek ingelijfd, laten aan het departementsbestuur de zorg 
over, de Belgen, die binnen den door de wet van 25 brumaire jaar III 
bepaalden tijd zijn wedergekeerd, in bezit hunner goederen te herstellen. 
Jaar IV, 5 frimaire.
1794-1796

70 De volksrepresentanten, commissarissen der regeering in de landen bij de 
Fransche republiek ingelijfd, laten aan het departementsbestuur de zorg 
over, de Belgen, die binnen den door de wet van 25 brumaire jaar III 
bepaalden tijd zijn wedergekeerd, in bezit hunner goederen te herstellen. 
Jaar IV, 5 frimaire.
1794-1796

71 /581 De volksrepresentanten, commissarissen der regeering in de landen bij de 
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Fransche republiek ingelijfd, laten aan het departementsbestuur de zorg 
over, de Belgen, die binnen den door de wet van 25 brumaire jaar III 
bepaalden tijd zijn wedergekeerd, in bezit hunner goederen te herstellen. 
Jaar IV, 5 frimaire.
1794-1796

68 Lijst van Antwerpsche burgers voor de crimineele rechtbank van het 
departement gedaagd om zich aan uitwijking plichtig gemaakt te hebben : 
Werbrouck, J., Wouters, L. F., en Henry, J. Jaar IV.
1795-1796

69 Lijst van Antwerpsche burgers voor de crimineele rechtbank van het 
departement gedaagd om zich aan uitwijking plichtig gemaakt te hebben : 
Werbrouck, J., Wouters, L. F., en Henry, J. Jaar IV.
1795-1796

70 Lijst van Antwerpsche burgers voor de crimineele rechtbank van het 
departement gedaagd om zich aan uitwijking plichtig gemaakt te hebben : 
Werbrouck, J., Wouters, L. F., en Henry, J. Jaar IV.
1795-1796

71 /364 Lijst van Antwerpsche burgers voor de crimineele rechtbank van het 
departement gedaagd om zich aan uitwijking plichtig gemaakt te hebben : 
Werbrouck, J., Wouters, L. F., en Henry, J. Jaar IV.
1795-1796

68 Voorloopige schorsing van de veiling der goederen welke baron van 
Bartenstein, Oostenrijker, in België bezat. Jaar IV, 19 floreal.
1795-1796

69 Voorloopige schorsing van de veiling der goederen welke baron van 
Bartenstein, Oostenrijker, in België bezat. Jaar IV, 19 floreal.
1795-1796

70 Voorloopige schorsing van de veiling der goederen welke baron van 
Bartenstein, Oostenrijker, in België bezat. Jaar IV, 19 floreal.
1795-1796

71 /289 Voorloopige schorsing van de veiling der goederen welke baron van 
Bartenstein, Oostenrijker, in België bezat. Jaar IV, 19 floreal.
1795-1796

68 Inbeslagneming der eigendommen van de heeren Stevens, Schorel, Duart, te 
Antwerpen, Marescal, te Antwerpen en te Berchem, van Dael, te Lillo, F. 
Salomon, te Mechelen en G. Stevens, te Loenhout. Inbeslagneming van 
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goederen van Spanjaarden te Antwerpen. Jaar IV-1814.
1795-1814

69 Inbeslagneming der eigendommen van de heeren Stevens, Schorel, Duart, te 
Antwerpen, Marescal, te Antwerpen en te Berchem, van Dael, te Lillo, F. 
Salomon, te Mechelen en G. Stevens, te Loenhout. Inbeslagneming van 
goederen van Spanjaarden te Antwerpen. Jaar IV-1814.
1795-1814

70 Inbeslagneming der eigendommen van de heeren Stevens, Schorel, Duart, te 
Antwerpen, Marescal, te Antwerpen en te Berchem, van Dael, te Lillo, F. 
Salomon, te Mechelen en G. Stevens, te Loenhout. Inbeslagneming van 
goederen van Spanjaarden te Antwerpen. Jaar IV-1814.
1795-1814

71 /1 Inbeslagneming der eigendommen van de heeren Stevens, Schorel, Duart, te 
Antwerpen, Marescal, te Antwerpen en te Berchem, van Dael, te Lillo, F. 
Salomon, te Mechelen en G. Stevens, te Loenhout. Inbeslagneming van 
goederen van Spanjaarden te Antwerpen. Jaar IV-1814.
1795-1814

72 /13 Inbeslagneming der eigendommen van de heeren Stevens, Schorel, Duart, te 
Antwerpen, Marescal, te Antwerpen en te Berchem, van Dael, te Lillo, F. 
Salomon, te Mechelen en G. Stevens, te Loenhout. Inbeslagneming van 
goederen van Spanjaarden te Antwerpen. Jaar IV-1814.
1795-1814

68 Keizerlijk besluit, bevelende de hertogen de l'Infantado, de Hijar, de Medina-
Celi, d'Ossuna, den markies de Santa Cruz, de graven Fernand de Nunès en 
d'Altamira, den prins de Castel Franco, Peter Cevallos en den bisschop van 
Santander met de wapens te dooden.

69 Keizerlijk besluit, bevelende de hertogen de l'Infantado, de Hijar, de Medina-
Celi, d'Ossuna, den markies de Santa Cruz, de graven Fernand de Nunès en 
d'Altamira, den prins de Castel Franco, Peter Cevallos en den bisschop van 
Santander met de wapens te dooden.

70 Keizerlijk besluit, bevelende de hertogen de l'Infantado, de Hijar, de Medina-
Celi, d'Ossuna, den markies de Santa Cruz, de graven Fernand de Nunès en 
d'Altamira, den prins de Castel Franco, Peter Cevallos en den bisschop van 
Santander met de wapens te dooden.
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71 /2 Keizerlijk besluit, bevelende de hertogen de l'Infantado, de Hijar, de Medina-
Celi, d'Ossuna, den markies de Santa Cruz, de graven Fernand de Nunès en 
d'Altamira, den prins de Castel Franco, Peter Cevallos en den bisschop van 
Santander met de wapens te dooden.

68 /17 Keizerlijk besluit, bevelende de hertogen de l'Infantado, de Hijar, de Medina-
Celi, d'Ossuna, den markies de Santa Cruz, de graven Fernand de Nunès en 
d'Altamira, den prins de Castel Franco, Peter Cevallos en den bisschop van 
Santander met de wapens te dooden.

69 Het beslag, gelegd op de goederen van den Spanjaard la Serna, te 
Antwerpen, wordt opgeheven.

70 Het beslag, gelegd op de goederen van den Spanjaard la Serna, te 
Antwerpen, wordt opgeheven.

71 /3 Het beslag, gelegd op de goederen van den Spanjaard la Serna, te 
Antwerpen, wordt opgeheven.

72 /19 Het beslag, gelegd op de goederen van den Spanjaard la Serna, te 
Antwerpen, wordt opgeheven.

68 Rekwisitorium van Dargonne, commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
municipaal bestuur van Antwerpen, aan den vrederechter Spanoghe gericht, 
bevelende aanhoudingsmandaten af te leveren tegen de uitwijkelingen, 
verdacht zich in de stad te bevinden zonder hunne schrapping van de lijst der 
uitwijkelingen te hebben bekomen. Deze personen moesten aangehouden en 
gedaagd worden voor eene krijgscommissie, die last had hen binnen 24 uren 
te vonnissen. Jaar V, 21 fructidor.
1796-1797

69 Rekwisitorium van Dargonne, commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
municipaal bestuur van Antwerpen, aan den vrederechter Spanoghe gericht, 
bevelende aanhoudingsmandaten af te leveren tegen de uitwijkelingen, 
verdacht zich in de stad te bevinden zonder hunne schrapping van de lijst der 
uitwijkelingen te hebben bekomen. Deze personen moesten aangehouden en 
gedaagd worden voor eene krijgscommissie, die last had hen binnen 24 uren 
te vonnissen. Jaar V, 21 fructidor.
1796-1797
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70 Rekwisitorium van Dargonne, commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
municipaal bestuur van Antwerpen, aan den vrederechter Spanoghe gericht, 
bevelende aanhoudingsmandaten af te leveren tegen de uitwijkelingen, 
verdacht zich in de stad te bevinden zonder hunne schrapping van de lijst der 
uitwijkelingen te hebben bekomen. Deze personen moesten aangehouden en 
gedaagd worden voor eene krijgscommissie, die last had hen binnen 24 uren 
te vonnissen. Jaar V, 21 fructidor.
1796-1797

71 /12 Rekwisitorium van Dargonne, commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
municipaal bestuur van Antwerpen, aan den vrederechter Spanoghe gericht, 
bevelende aanhoudingsmandaten af te leveren tegen de uitwijkelingen, 
verdacht zich in de stad te bevinden zonder hunne schrapping van de lijst der 
uitwijkelingen te hebben bekomen. Deze personen moesten aangehouden en 
gedaagd worden voor eene krijgscommissie, die last had hen binnen 24 uren 
te vonnissen. Jaar V, 21 fructidor.
1796-1797

68 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805

69 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805

70 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805
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71 /554 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805

68 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805

69 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805

70 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805

71 /547 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805
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68 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805

69 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805

70 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805

71 /102 Omzendbrief der ministers over den terugkeer van de uitwijkelingen in 
Frankrijk, bij middel van valsche in Duitschland vervaardigde reispassen. 
Maatregelen om dit misbruik te keer te gaan. Bewaking van uitwijkelingen 
die zich voor Duitschen lieten doorgaan, om aldus in Frankrijk te geraken. [/]. 
Verbod van reispassen af te leveren aan adellijke personen en aan 
bloedverwanten van uitwijkelingen, die niet zouden bewijzen sedert een jaar 
in dezelfde plaats gevestigd te zijn. Jaar V-XIII.
1796-1805

68 Er wordt geboden geene reispassen voor den vreemde af te leveren aan 
personen van uitwijking beticht, dan alleen aan diegenen, welke bewijzen dat 
hunne aanwezigheid in den vreemde onmogelijk kon gemist worden. Deze 
maatregelen werden genomen om de uitwijking naar Rusland te 
verhinderen.

69 Er wordt geboden geene reispassen voor den vreemde af te leveren aan 
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personen van uitwijking beticht, dan alleen aan diegenen, welke bewijzen dat 
hunne aanwezigheid in den vreemde onmogelijk kon gemist worden. Deze 
maatregelen werden genomen om de uitwijking naar Rusland te 
verhinderen.

70 Er wordt geboden geene reispassen voor den vreemde af te leveren aan 
personen van uitwijking beticht, dan alleen aan diegenen, welke bewijzen dat 
hunne aanwezigheid in den vreemde onmogelijk kon gemist worden. Deze 
maatregelen werden genomen om de uitwijking naar Rusland te 
verhinderen.

71 /553 Er wordt geboden geene reispassen voor den vreemde af te leveren aan 
personen van uitwijking beticht, dan alleen aan diegenen, welke bewijzen dat 
hunne aanwezigheid in den vreemde onmogelijk kon gemist worden. Deze 
maatregelen werden genomen om de uitwijking naar Rusland te 
verhinderen.

68 Aflevering van reispassen aan geschrapte of begenadigde uitwijkelingen.

69 Aflevering van reispassen aan geschrapte of begenadigde uitwijkelingen.

70 Aflevering van reispassen aan geschrapte of begenadigde uitwijkelingen.

71 /560 Aflevering van reispassen aan geschrapte of begenadigde uitwijkelingen.

68 Stukken betrekkelijk de bewaking van begenadigde uitwijkelingen door 
België reizende.

69 Stukken betrekkelijk de bewaking van begenadigde uitwijkelingen door 
België reizende.

70 Stukken betrekkelijk de bewaking van begenadigde uitwijkelingen door 
België reizende.

71 /111 Stukken betrekkelijk de bewaking van begenadigde uitwijkelingen door 
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België reizende.

Opmaking van de lijst der uitwijkelingen, die terug in bezit hunner goederen 
zijn gekomen. Jaar V, 2 ventose.
1796-1797

Dienstvoorschriften betrekkelijk den verkoop van de meubelen der 
uitwijkelingen. Bewaking van uitwijkelingen die weder in bezit hunner 
eigendommen trachten te komen. Jaar V, 29 ventose.
1796-1797

68 Opsporing van uitwijkelingen langs Holland wedergekeerd en die zich in 
buitengoederen in het departement der Beide-Nethen schuil hielden. Jaar V, 
11 messidor.
1796-1797

69 Opsporing van uitwijkelingen langs Holland wedergekeerd en die zich in 
buitengoederen in het departement der Beide-Nethen schuil hielden. Jaar V, 
11 messidor.
1796-1797

70 Opsporing van uitwijkelingen langs Holland wedergekeerd en die zich in 
buitengoederen in het departement der Beide-Nethen schuil hielden. Jaar V, 
11 messidor.
1796-1797

71 /506 Opsporing van uitwijkelingen langs Holland wedergekeerd en die zich in 
buitengoederen in het departement der Beide-Nethen schuil hielden. Jaar V, 
11 messidor.
1796-1797

68 Onderrichtingen rakende de verklaringen gedaan voor de verdeeling der 
goederen van verwanten der uitwijkelingen. Jaar V, 27 messidor.
1796-1797

69 Onderrichtingen rakende de verklaringen gedaan voor de verdeeling der 
goederen van verwanten der uitwijkelingen. Jaar V, 27 messidor.
1796-1797

70 Onderrichtingen rakende de verklaringen gedaan voor de verdeeling der 
goederen van verwanten der uitwijkelingen. Jaar V, 27 messidor.
1796-1797

71 /488 Onderrichtingen rakende de verklaringen gedaan voor de verdeeling der 
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goederen van verwanten der uitwijkelingen. Jaar V, 27 messidor.
1796-1797

68 Maatregelen om den terugkeer der uitwijkelingen op het grondgebied der 
republiek te beletten. Jaar V, 25 thermidor.
1796-1797

69 Maatregelen om den terugkeer der uitwijkelingen op het grondgebied der 
republiek te beletten. Jaar V, 25 thermidor.
1796-1797

70 Maatregelen om den terugkeer der uitwijkelingen op het grondgebied der 
republiek te beletten. Jaar V, 25 thermidor.
1796-1797

71 /29 Maatregelen om den terugkeer der uitwijkelingen op het grondgebied der 
republiek te beletten. Jaar V, 25 thermidor.
1796-1797

68 Bevel om de beslaglegging weder toe te passen op al de eigendommen der 
van uitwijking betichte personen, die, voorloopig geschrapt, verplicht werden 
krachtens de wet van 19 fructidor jaar V Frankrijk te verlaten. Jaar V, 28 
fructidor.
1796-1797

69 Bevel om de beslaglegging weder toe te passen op al de eigendommen der 
van uitwijking betichte personen, die, voorloopig geschrapt, verplicht werden 
krachtens de wet van 19 fructidor jaar V Frankrijk te verlaten. Jaar V, 28 
fructidor.
1796-1797

70 Bevel om de beslaglegging weder toe te passen op al de eigendommen der 
van uitwijking betichte personen, die, voorloopig geschrapt, verplicht werden 
krachtens de wet van 19 fructidor jaar V Frankrijk te verlaten. Jaar V, 28 
fructidor.
1796-1797

71 /489 Bevel om de beslaglegging weder toe te passen op al de eigendommen der 
van uitwijking betichte personen, die, voorloopig geschrapt, verplicht werden 
krachtens de wet van 19 fructidor jaar V Frankrijk te verlaten. Jaar V, 28 
fructidor.
1796-1797

68 Onderrichtingen nopens de gemakkelijkheid waarmede de uitwijkelingen 
terug in Frankrijk konden keeren. Een streng onderzoek der stukken, die zij 
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moesten indienen ten einde hunne afschrapping te bekomen, werd 
voorgeschreven. Jaar V, 7 vendemiaire.
1796-1797

69 Onderrichtingen nopens de gemakkelijkheid waarmede de uitwijkelingen 
terug in Frankrijk konden keeren. Een streng onderzoek der stukken, die zij 
moesten indienen ten einde hunne afschrapping te bekomen, werd 
voorgeschreven. Jaar V, 7 vendemiaire.
1796-1797

70 Onderrichtingen nopens de gemakkelijkheid waarmede de uitwijkelingen 
terug in Frankrijk konden keeren. Een streng onderzoek der stukken, die zij 
moesten indienen ten einde hunne afschrapping te bekomen, werd 
voorgeschreven. Jaar V, 7 vendemiaire.
1796-1797

71 /503 Onderrichtingen nopens de gemakkelijkheid waarmede de uitwijkelingen 
terug in Frankrijk konden keeren. Een streng onderzoek der stukken, die zij 
moesten indienen ten einde hunne afschrapping te bekomen, werd 
voorgeschreven. Jaar V, 7 vendemiaire.
1796-1797

68 Maatregelen om de uitwijkelingen te ontdekken die ter sluiks in België waren 
gekomen en om de listen der overheden, die hen in de hand werkten, te doen 
mislukken. Jaar V, 7 vendemiaire - 6 fructidor.
1796-1797

69 Maatregelen om de uitwijkelingen te ontdekken die ter sluiks in België waren 
gekomen en om de listen der overheden, die hen in de hand werkten, te doen 
mislukken. Jaar V, 7 vendemiaire - 6 fructidor.
1796-1797

70 Maatregelen om de uitwijkelingen te ontdekken die ter sluiks in België waren 
gekomen en om de listen der overheden, die hen in de hand werkten, te doen 
mislukken. Jaar V, 7 vendemiaire - 6 fructidor.
1796-1797

71 /26 Maatregelen om de uitwijkelingen te ontdekken die ter sluiks in België waren 
gekomen en om de listen der overheden, die hen in de hand werkten, te doen 
mislukken. Jaar V, 7 vendemiaire - 6 fructidor.
1796-1797

71 /27 Maatregelen om de uitwijkelingen te ontdekken die ter sluiks in België waren 
gekomen en om de listen der overheden, die hen in de hand werkten, te doen 
mislukken. Jaar V, 7 vendemiaire - 6 fructidor.
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1796-1797

68 Beslaglegging op de goederen van voorzaten van uitwijkelingen. Jaar VI-XI.
1797-1803

69 Beslaglegging op de goederen van voorzaten van uitwijkelingen. Jaar VI-XI.
1797-1803

70 Beslaglegging op de goederen van voorzaten van uitwijkelingen. Jaar VI-XI.
1797-1803

71 /19 Beslaglegging op de goederen van voorzaten van uitwijkelingen. Jaar VI-XI.
1797-1803

68 Verdeeling dezer goederen met de republiek.

69 Verdeeling dezer goederen met de republiek.

70 Verdeeling dezer goederen met de republiek.

71 /100 Verdeeling dezer goederen met de republiek.

68 Verdeeling dezer goederen met de republiek.

69 Verdeeling dezer goederen met de republiek.

70 Verdeeling dezer goederen met de republiek.

71 /495 Verdeeling dezer goederen met de republiek.

68 Verdeeling dezer goederen met de republiek.

69 Verdeeling dezer goederen met de republiek.

70 Verdeeling dezer goederen met de republiek.
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71 /481 Verdeeling dezer goederen met de republiek.

68 Stukken rakende het beheer van de goederen der uitwijkelingen.

69 Stukken rakende het beheer van de goederen der uitwijkelingen.

70 Stukken rakende het beheer van de goederen der uitwijkelingen.

71 /5/97 Stukken rakende het beheer van de goederen der uitwijkelingen.

68 De Republiek krijgt het vruchtgebruik der eigendommen van de 
uitwijkelingen tot op het oogenblik dat zij van de lijst geschrapt of 
begenadigd worden. Inlichtingen over de werkzaamheden betrekkelijk de 
inbeslagneming van de goederen der uitwijkelingen en hunner 
afstammelingen.

69 De Republiek krijgt het vruchtgebruik der eigendommen van de 
uitwijkelingen tot op het oogenblik dat zij van de lijst geschrapt of 
begenadigd worden. Inlichtingen over de werkzaamheden betrekkelijk de 
inbeslagneming van de goederen der uitwijkelingen en hunner 
afstammelingen.

70 De Republiek krijgt het vruchtgebruik der eigendommen van de 
uitwijkelingen tot op het oogenblik dat zij van de lijst geschrapt of 
begenadigd worden. Inlichtingen over de werkzaamheden betrekkelijk de 
inbeslagneming van de goederen der uitwijkelingen en hunner 
afstammelingen.

71 /3 De Republiek krijgt het vruchtgebruik der eigendommen van de 
uitwijkelingen tot op het oogenblik dat zij van de lijst geschrapt of 
begenadigd worden. Inlichtingen over de werkzaamheden betrekkelijk de 
inbeslagneming van de goederen der uitwijkelingen en hunner 
afstammelingen.
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68 Persoonsbeschrijving en bevel van aanhouding van Preponnier, van 
Mechelen, beticht de briefwisseling tusschen uitwijkelingen te hebben 
vergemakkelijkt. Jaar VI, 22 brumaire.
1797-1798

69 Persoonsbeschrijving en bevel van aanhouding van Preponnier, van 
Mechelen, beticht de briefwisseling tusschen uitwijkelingen te hebben 
vergemakkelijkt. Jaar VI, 22 brumaire.
1797-1798

70 Persoonsbeschrijving en bevel van aanhouding van Preponnier, van 
Mechelen, beticht de briefwisseling tusschen uitwijkelingen te hebben 
vergemakkelijkt. Jaar VI, 22 brumaire.
1797-1798

71 /507 Persoonsbeschrijving en bevel van aanhouding van Preponnier, van 
Mechelen, beticht de briefwisseling tusschen uitwijkelingen te hebben 
vergemakkelijkt. Jaar VI, 22 brumaire.
1797-1798

68 De minister van algemeene politie meldt, dat het vredesverdrag, tusschen de 
Republiek en den keizer van Oostenrijk [/] gesloten, geene inbreuk maakt op 
de wetten betrekkelijk de uitwijkelingen der vereenigde departementen. Jaar 
VI, 23 brumaire.
1797-1798

69 De minister van algemeene politie meldt, dat het vredesverdrag, tusschen de 
Republiek en den keizer van Oostenrijk [/] gesloten, geene inbreuk maakt op 
de wetten betrekkelijk de uitwijkelingen der vereenigde departementen. Jaar 
VI, 23 brumaire.
1797-1798

70 De minister van algemeene politie meldt, dat het vredesverdrag, tusschen de 
Republiek en den keizer van Oostenrijk [/] gesloten, geene inbreuk maakt op 
de wetten betrekkelijk de uitwijkelingen der vereenigde departementen. Jaar 
VI, 23 brumaire.
1797-1798

71 /23 De minister van algemeene politie meldt, dat het vredesverdrag, tusschen de 
Republiek en den keizer van Oostenrijk [/] gesloten, geene inbreuk maakt op 
de wetten betrekkelijk de uitwijkelingen der vereenigde departementen. Jaar 
VI, 23 brumaire.
1797-1798

68 Omzendbrief des ministers van financiën, bevelende dat de Franschen die 



Provincie Antwerpen. Reeks A 189

gehecht waren aan het order van Malta en niet in Frankrijk waren gehuisvest, 
uitwijkelingen moesten verklaard worden. Jaar VI, 28 frimaire.
1797-1798

69 Omzendbrief des ministers van financiën, bevelende dat de Franschen die 
gehecht waren aan het order van Malta en niet in Frankrijk waren gehuisvest, 
uitwijkelingen moesten verklaard worden. Jaar VI, 28 frimaire.
1797-1798

70 Omzendbrief des ministers van financiën, bevelende dat de Franschen die 
gehecht waren aan het order van Malta en niet in Frankrijk waren gehuisvest, 
uitwijkelingen moesten verklaard worden. Jaar VI, 28 frimaire.
1797-1798

71 /270 Omzendbrief des ministers van financiën, bevelende dat de Franschen die 
gehecht waren aan het order van Malta en niet in Frankrijk waren gehuisvest, 
uitwijkelingen moesten verklaard worden. Jaar VI, 28 frimaire.
1797-1798

68 Aanhoudingsbevel afgeleverd tegen Jardin, Bardoulet, Richer-Sérisy en 
Langlois, die uit de gevangenis van Rochefort waren ontsnapt, en tegen prins 
de Poix. Aanhouding van den uitwijkeling baron van Moorsele. Jaar VI, 24 
ventose.
1797-1798

69 Aanhoudingsbevel afgeleverd tegen Jardin, Bardoulet, Richer-Sérisy en 
Langlois, die uit de gevangenis van Rochefort waren ontsnapt, en tegen prins 
de Poix. Aanhouding van den uitwijkeling baron van Moorsele. Jaar VI, 24 
ventose.
1797-1798

70 Aanhoudingsbevel afgeleverd tegen Jardin, Bardoulet, Richer-Sérisy en 
Langlois, die uit de gevangenis van Rochefort waren ontsnapt, en tegen prins 
de Poix. Aanhouding van den uitwijkeling baron van Moorsele. Jaar VI, 24 
ventose.
1797-1798

71 /31 Aanhoudingsbevel afgeleverd tegen Jardin, Bardoulet, Richer-Sérisy en 
Langlois, die uit de gevangenis van Rochefort waren ontsnapt, en tegen prins 
de Poix. Aanhouding van den uitwijkeling baron van Moorsele. Jaar VI, 24 
ventose.
1797-1798

68 Aanhoudingsbevel afgeleverd tegen Jardin, Bardoulet, Richer-Sérisy en 
Langlois, die uit de gevangenis van Rochefort waren ontsnapt, en tegen prins 
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de Poix. Aanhouding van den uitwijkeling baron van Moorsele. Jaar VI, 24 
ventose.
1797-1798

69 Aanhoudingsbevel afgeleverd tegen Jardin, Bardoulet, Richer-Sérisy en 
Langlois, die uit de gevangenis van Rochefort waren ontsnapt, en tegen prins 
de Poix. Aanhouding van den uitwijkeling baron van Moorsele. Jaar VI, 24 
ventose.
1797-1798

70 Aanhoudingsbevel afgeleverd tegen Jardin, Bardoulet, Richer-Sérisy en 
Langlois, die uit de gevangenis van Rochefort waren ontsnapt, en tegen prins 
de Poix. Aanhouding van den uitwijkeling baron van Moorsele. Jaar VI, 24 
ventose.
1797-1798

71 /28 Aanhoudingsbevel afgeleverd tegen Jardin, Bardoulet, Richer-Sérisy en 
Langlois, die uit de gevangenis van Rochefort waren ontsnapt, en tegen prins 
de Poix. Aanhouding van den uitwijkeling baron van Moorsele. Jaar VI, 24 
ventose.
1797-1798

68 Maatregelen genomen om degenen, die onder rechterlijke bewaking waren 
gesteld als zijnde van uitwijking beticht, uit de assemblées primaires te 
sluiten. Jaar VI, 25 ventose.
1797-1798

69 Maatregelen genomen om degenen, die onder rechterlijke bewaking waren 
gesteld als zijnde van uitwijking beticht, uit de assemblées primaires te 
sluiten. Jaar VI, 25 ventose.
1797-1798

70 Maatregelen genomen om degenen, die onder rechterlijke bewaking waren 
gesteld als zijnde van uitwijking beticht, uit de assemblées primaires te 
sluiten. Jaar VI, 25 ventose.
1797-1798

71 /32 Maatregelen genomen om degenen, die onder rechterlijke bewaking waren 
gesteld als zijnde van uitwijking beticht, uit de assemblées primaires te 
sluiten. Jaar VI, 25 ventose.
1797-1798

68 Het departementsbestuur aanzoekt de municipale overheden de wet op de 
uitwijkelingen uit te voeren en inlichtingen over de afwezigen te bezorgen. 
Jaar VI, 2 nivose.
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1797-1798

69 Het departementsbestuur aanzoekt de municipale overheden de wet op de 
uitwijkelingen uit te voeren en inlichtingen over de afwezigen te bezorgen. 
Jaar VI, 2 nivose.
1797-1798

70 Het departementsbestuur aanzoekt de municipale overheden de wet op de 
uitwijkelingen uit te voeren en inlichtingen over de afwezigen te bezorgen. 
Jaar VI, 2 nivose.
1797-1798

71 /181 Het departementsbestuur aanzoekt de municipale overheden de wet op de 
uitwijkelingen uit te voeren en inlichtingen over de afwezigen te bezorgen. 
Jaar VI, 2 nivose.
1797-1798

68 Bevel om de officieren en Oostenrijksche beambten, die op de lijst der 
uitwijkelingen waren gebracht en zich sedert de bekrachtiging van het 
tractaat van Campo-Formio in België hadden begeven, het grondgebied der 
republiek te doen verlaten. Jaar VI, 22 ventose.
1797-1798

69 Bevel om de officieren en Oostenrijksche beambten, die op de lijst der 
uitwijkelingen waren gebracht en zich sedert de bekrachtiging van het 
tractaat van Campo-Formio in België hadden begeven, het grondgebied der 
republiek te doen verlaten. Jaar VI, 22 ventose.
1797-1798

70 Bevel om de officieren en Oostenrijksche beambten, die op de lijst der 
uitwijkelingen waren gebracht en zich sedert de bekrachtiging van het 
tractaat van Campo-Formio in België hadden begeven, het grondgebied der 
republiek te doen verlaten. Jaar VI, 22 ventose.
1797-1798

71 /34 Bevel om de officieren en Oostenrijksche beambten, die op de lijst der 
uitwijkelingen waren gebracht en zich sedert de bekrachtiging van het 
tractaat van Campo-Formio in België hadden begeven, het grondgebied der 
republiek te doen verlaten. Jaar VI, 22 ventose.
1797-1798

71 /35 Bevel om de officieren en Oostenrijksche beambten, die op de lijst der 
uitwijkelingen waren gebracht en zich sedert de bekrachtiging van het 
tractaat van Campo-Formio in België hadden begeven, het grondgebied der 
republiek te doen verlaten. Jaar VI, 22 ventose.
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1797-1798

68 Vragen tot ontheffing der beslaglegging in uitvoering der vredesverdragen 
van Luneville en Campo-Formio. Jaar VI-1811.
1797-1811

69 Vragen tot ontheffing der beslaglegging in uitvoering der vredesverdragen 
van Luneville en Campo-Formio. Jaar VI-1811.
1797-1811

70 Vragen tot ontheffing der beslaglegging in uitvoering der vredesverdragen 
van Luneville en Campo-Formio. Jaar VI-1811.
1797-1811

71 /35BIS Vragen tot ontheffing der beslaglegging in uitvoering der vredesverdragen 
van Luneville en Campo-Formio. Jaar VI-1811.
1797-1811

68 Besluit van het uitvoerend bewind betrekkelijk de Oostenrijksche 
ambtenaars die in de vereenigde departementen waren teruggekeerd. Jaar 
VI, 4 germinal.
1797-1798

69 Besluit van het uitvoerend bewind betrekkelijk de Oostenrijksche 
ambtenaars die in de vereenigde departementen waren teruggekeerd. Jaar 
VI, 4 germinal.
1797-1798

70 Besluit van het uitvoerend bewind betrekkelijk de Oostenrijksche 
ambtenaars die in de vereenigde departementen waren teruggekeerd. Jaar 
VI, 4 germinal.
1797-1798

71 /574 Besluit van het uitvoerend bewind betrekkelijk de Oostenrijksche 
ambtenaars die in de vereenigde departementen waren teruggekeerd. Jaar 
VI, 4 germinal.
1797-1798

68 Maatregelen genomen ten opzichte der Oostenrijksche officieren en 
ambtenaars die, vóór den inval der Fransche legers in België het land 
verlaten hebbende, er waren in terug gekeerd onder voorwendsel dat zij niet 
op de lijst der uitwijkelingen waren ingeschreven.

69 Maatregelen genomen ten opzichte der Oostenrijksche officieren en 
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ambtenaars die, vóór den inval der Fransche legers in België het land 
verlaten hebbende, er waren in terug gekeerd onder voorwendsel dat zij niet 
op de lijst der uitwijkelingen waren ingeschreven.

70 Maatregelen genomen ten opzichte der Oostenrijksche officieren en 
ambtenaars die, vóór den inval der Fransche legers in België het land 
verlaten hebbende, er waren in terug gekeerd onder voorwendsel dat zij niet 
op de lijst der uitwijkelingen waren ingeschreven.

71 /508 Maatregelen genomen ten opzichte der Oostenrijksche officieren en 
ambtenaars die, vóór den inval der Fransche legers in België het land 
verlaten hebbende, er waren in terug gekeerd onder voorwendsel dat zij niet 
op de lijst der uitwijkelingen waren ingeschreven.

68 Onderrichtingen voor de toepassing van het besluit van 22 ventose jaar VI op 
hen die België in den loop van het jaar II hadden verlaten en niet binnen den 
bepaalden tijd waren wedergekeerd. Jaar VI, 5 germinal.
1793-1798

69 Onderrichtingen voor de toepassing van het besluit van 22 ventose jaar VI op 
hen die België in den loop van het jaar II hadden verlaten en niet binnen den 
bepaalden tijd waren wedergekeerd. Jaar VI, 5 germinal.
1793-1798

70 Onderrichtingen voor de toepassing van het besluit van 22 ventose jaar VI op 
hen die België in den loop van het jaar II hadden verlaten en niet binnen den 
bepaalden tijd waren wedergekeerd. Jaar VI, 5 germinal.
1793-1798

71 /33 Onderrichtingen voor de toepassing van het besluit van 22 ventose jaar VI op 
hen die België in den loop van het jaar II hadden verlaten en niet binnen den 
bepaalden tijd waren wedergekeerd. Jaar VI, 5 germinal.
1793-1798

68 Onderrichtingen betrekkelijk de officieren, Belgen van geboorte, in dienst 
des keizers van Oostenrijk, die als uitwijkelingen moesten beschouwd 
worden zoo zij den Belgischen bodem hadden verlaten. Jaar VI, 18 germinal.
1797-1798

69 Onderrichtingen betrekkelijk de officieren, Belgen van geboorte, in dienst 
des keizers van Oostenrijk, die als uitwijkelingen moesten beschouwd 
worden zoo zij den Belgischen bodem hadden verlaten. Jaar VI, 18 germinal.
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1797-1798

70 Onderrichtingen betrekkelijk de officieren, Belgen van geboorte, in dienst 
des keizers van Oostenrijk, die als uitwijkelingen moesten beschouwd 
worden zoo zij den Belgischen bodem hadden verlaten. Jaar VI, 18 germinal.
1797-1798

71 /491 Onderrichtingen betrekkelijk de officieren, Belgen van geboorte, in dienst 
des keizers van Oostenrijk, die als uitwijkelingen moesten beschouwd 
worden zoo zij den Belgischen bodem hadden verlaten. Jaar VI, 18 germinal.
1797-1798

68 Maatregelen om de bloedverwanten van uitwijkelingen te beletten, de 
klinkende munt door bezwarende veilingen op te koopen. Jaar VI, 28 
messidor.
1797-1798

69 Maatregelen om de bloedverwanten van uitwijkelingen te beletten, de 
klinkende munt door bezwarende veilingen op te koopen. Jaar VI, 28 
messidor.
1797-1798

70 Maatregelen om de bloedverwanten van uitwijkelingen te beletten, de 
klinkende munt door bezwarende veilingen op te koopen. Jaar VI, 28 
messidor.
1797-1798

71 /37 Maatregelen om de bloedverwanten van uitwijkelingen te beletten, de 
klinkende munt door bezwarende veilingen op te koopen. Jaar VI, 28 
messidor.
1797-1798

68 Pogingen door bloedverwanten van uitwijkelingen aangewend om met deze 
te briefwisselen en hun geld te doen geworden. Jaar VI, 8 fructidor.
1797-1798

69 Pogingen door bloedverwanten van uitwijkelingen aangewend om met deze 
te briefwisselen en hun geld te doen geworden. Jaar VI, 8 fructidor.
1797-1798

70 Pogingen door bloedverwanten van uitwijkelingen aangewend om met deze 
te briefwisselen en hun geld te doen geworden. Jaar VI, 8 fructidor.
1797-1798

71 /524 Pogingen door bloedverwanten van uitwijkelingen aangewend om met deze 
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te briefwisselen en hun geld te doen geworden. Jaar VI, 8 fructidor.
1797-1798

68 Inbeslagneming van de goederen dergenen die niet bepaald van de lijst der 
uitwijkelingen waren geschrapt. Jaar VI-VII.
1797-1799

69 Inbeslagneming van de goederen dergenen die niet bepaald van de lijst der 
uitwijkelingen waren geschrapt. Jaar VI-VII.
1797-1799

70 Inbeslagneming van de goederen dergenen die niet bepaald van de lijst der 
uitwijkelingen waren geschrapt. Jaar VI-VII.
1797-1799

71 /493 Inbeslagneming van de goederen dergenen die niet bepaald van de lijst der 
uitwijkelingen waren geschrapt. Jaar VI-VII.
1797-1799

68 Onderrichtingen betrekkelijk de verbanning van gevangen uitwijkelingen. 
Jaar VI, 17 vendemiaire.
1797-1798

69 Onderrichtingen betrekkelijk de verbanning van gevangen uitwijkelingen. 
Jaar VI, 17 vendemiaire.
1797-1798

70 Onderrichtingen betrekkelijk de verbanning van gevangen uitwijkelingen. 
Jaar VI, 17 vendemiaire.
1797-1798

71 /576 Onderrichtingen betrekkelijk de verbanning van gevangen uitwijkelingen. 
Jaar VI, 17 vendemiaire.
1797-1798

68 Besluit van het departementsbestuur, de beslaglegging bevelende op de 
goederen van al de voorzaten van uitwijkelingen die vermoedelijke en 
rechtstreeksche erfgenamen zijn. Jaar VII, 16 vendemiaire.
1798-1799

69 Besluit van het departementsbestuur, de beslaglegging bevelende op de 
goederen van al de voorzaten van uitwijkelingen die vermoedelijke en 
rechtstreeksche erfgenamen zijn. Jaar VII, 16 vendemiaire.
1798-1799
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70 Besluit van het departementsbestuur, de beslaglegging bevelende op de 
goederen van al de voorzaten van uitwijkelingen die vermoedelijke en 
rechtstreeksche erfgenamen zijn. Jaar VII, 16 vendemiaire.
1798-1799

71 /497 Besluit van het departementsbestuur, de beslaglegging bevelende op de 
goederen van al de voorzaten van uitwijkelingen die vermoedelijke en 
rechtstreeksche erfgenamen zijn. Jaar VII, 16 vendemiaire.
1798-1799

68 Onderrichtingen voor de toepassing der wet van 19 fructidor jaar V op de [/] 
levenlange verbanning van uitwijkelingen, het dagen voor eene 
krijgscommissie van de burgers die hunne bepaalde schrapping niet hadden 
bekomen en degenen die onder bewaking moesten gesteld worden. Jaar VII, 
18 brumaire.
1796-1799

69 Onderrichtingen voor de toepassing der wet van 19 fructidor jaar V op de [/] 
levenlange verbanning van uitwijkelingen, het dagen voor eene 
krijgscommissie van de burgers die hunne bepaalde schrapping niet hadden 
bekomen en degenen die onder bewaking moesten gesteld worden. Jaar VII, 
18 brumaire.
1796-1799

70 Onderrichtingen voor de toepassing der wet van 19 fructidor jaar V op de [/] 
levenlange verbanning van uitwijkelingen, het dagen voor eene 
krijgscommissie van de burgers die hunne bepaalde schrapping niet hadden 
bekomen en degenen die onder bewaking moesten gesteld worden. Jaar VII, 
18 brumaire.
1796-1799

71 /533 Onderrichtingen voor de toepassing der wet van 19 fructidor jaar V op de [/] 
levenlange verbanning van uitwijkelingen, het dagen voor eene 
krijgscommissie van de burgers die hunne bepaalde schrapping niet hadden 
bekomen en degenen die onder bewaking moesten gesteld worden. Jaar VII, 
18 brumaire.
1796-1799

68 Onderrichtingen voor de toepassing der wet van 19 fructidor jaar V op de [/] 
levenlange verbanning van uitwijkelingen, het dagen voor eene 
krijgscommissie van de burgers die hunne bepaalde schrapping niet hadden 
bekomen en degenen die onder bewaking moesten gesteld worden. Jaar VII, 
18 brumaire.
1796-1799
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69 Onderrichtingen voor de toepassing der wet van 19 fructidor jaar V op de [/] 
levenlange verbanning van uitwijkelingen, het dagen voor eene 
krijgscommissie van de burgers die hunne bepaalde schrapping niet hadden 
bekomen en degenen die onder bewaking moesten gesteld worden. Jaar VII, 
18 brumaire.
1796-1799

70 Onderrichtingen voor de toepassing der wet van 19 fructidor jaar V op de [/] 
levenlange verbanning van uitwijkelingen, het dagen voor eene 
krijgscommissie van de burgers die hunne bepaalde schrapping niet hadden 
bekomen en degenen die onder bewaking moesten gesteld worden. Jaar VII, 
18 brumaire.
1796-1799

71 /107 Onderrichtingen voor de toepassing der wet van 19 fructidor jaar V op de [/] 
levenlange verbanning van uitwijkelingen, het dagen voor eene 
krijgscommissie van de burgers die hunne bepaalde schrapping niet hadden 
bekomen en degenen die onder bewaking moesten gesteld worden. Jaar VII, 
18 brumaire.
1796-1799

68 Maatregelen genomen tegen kanunnik Van den Broeck, van Antwerpen, 
beticht de terugkomst van uitwijkelingen te hebben vergemakkelijkt. Jaar VII, 
26 brumaire.
1798-1799

69 Maatregelen genomen tegen kanunnik Van den Broeck, van Antwerpen, 
beticht de terugkomst van uitwijkelingen te hebben vergemakkelijkt. Jaar VII, 
26 brumaire.
1798-1799

70 Maatregelen genomen tegen kanunnik Van den Broeck, van Antwerpen, 
beticht de terugkomst van uitwijkelingen te hebben vergemakkelijkt. Jaar VII, 
26 brumaire.
1798-1799

71 /528 Maatregelen genomen tegen kanunnik Van den Broeck, van Antwerpen, 
beticht de terugkomst van uitwijkelingen te hebben vergemakkelijkt. Jaar VII, 
26 brumaire.
1798-1799

68 Vervolgingen ingespannen tegen M. Jouget-Deslandes, beticht van middelen 
te hebben aangewend om de schrapping van uitwijkelingen te bekomen. Jaar 
VII, 29 germinal.
1798-1799



198 Provincie Antwerpen. Reeks A

69 Vervolgingen ingespannen tegen M. Jouget-Deslandes, beticht van middelen 
te hebben aangewend om de schrapping van uitwijkelingen te bekomen. Jaar 
VII, 29 germinal.
1798-1799

70 Vervolgingen ingespannen tegen M. Jouget-Deslandes, beticht van middelen 
te hebben aangewend om de schrapping van uitwijkelingen te bekomen. Jaar 
VII, 29 germinal.
1798-1799

71 /529 Vervolgingen ingespannen tegen M. Jouget-Deslandes, beticht van middelen 
te hebben aangewend om de schrapping van uitwijkelingen te bekomen. Jaar 
VII, 29 germinal.
1798-1799

68 Besluit van uitdrijvingen van het Fransch grondgebied van Ferdinandus 
Custiné. Jaar VII, 18 prairial.
1798-1799

69 Besluit van uitdrijvingen van het Fransch grondgebied van Ferdinandus 
Custiné. Jaar VII, 18 prairial.
1798-1799

70 Besluit van uitdrijvingen van het Fransch grondgebied van Ferdinandus 
Custiné. Jaar VII, 18 prairial.
1798-1799

71 /577 Besluit van uitdrijvingen van het Fransch grondgebied van Ferdinandus 
Custiné. Jaar VII, 18 prairial.
1798-1799

68 Er wordt geboden slechts diegenen op Fransch grondgebied te laten 
terugkeeren, die er de uitdrukkelijke machtiging hadden toe bekomen. Jaar 
VIII, 19 nivose.
1799-1800

69 Er wordt geboden slechts diegenen op Fransch grondgebied te laten 
terugkeeren, die er de uitdrukkelijke machtiging hadden toe bekomen. Jaar 
VIII, 19 nivose.
1799-1800

70 Er wordt geboden slechts diegenen op Fransch grondgebied te laten 
terugkeeren, die er de uitdrukkelijke machtiging hadden toe bekomen. Jaar 
VIII, 19 nivose.
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1799-1800

71 /538 Er wordt geboden slechts diegenen op Fransch grondgebied te laten 
terugkeeren, die er de uitdrukkelijke machtiging hadden toe bekomen. Jaar 
VIII, 19 nivose.
1799-1800

68 Onderrichtingen betrekkelijk de te verleenen toelating aan de begenadigden 
om in het departement te verblijven. Stukken rakende de bijvoegelijke lijst 
der uitwijkelingen van het departement. Jaar VIII, 8 fructidor.
1799-1800

69 Onderrichtingen betrekkelijk de te verleenen toelating aan de begenadigden 
om in het departement te verblijven. Stukken rakende de bijvoegelijke lijst 
der uitwijkelingen van het departement. Jaar VIII, 8 fructidor.
1799-1800

70 Onderrichtingen betrekkelijk de te verleenen toelating aan de begenadigden 
om in het departement te verblijven. Stukken rakende de bijvoegelijke lijst 
der uitwijkelingen van het departement. Jaar VIII, 8 fructidor.
1799-1800

71 /538 Onderrichtingen betrekkelijk de te verleenen toelating aan de begenadigden 
om in het departement te verblijven. Stukken rakende de bijvoegelijke lijst 
der uitwijkelingen van het departement. Jaar VIII, 8 fructidor.
1799-1800

68 Aanhouding te Antwerpen van den uitwijkeling M. Bancon, van hertog de 
Fleury, van baron du Blaisel, uit het departement Pas de Calais, en markies 
de Coatandu van het departement Côtes du Nord, aangeklaagd als agenten 
van Engeland. Jaar IX-XIII, 26 nivose.
1800-1805

69 Aanhouding te Antwerpen van den uitwijkeling M. Bancon, van hertog de 
Fleury, van baron du Blaisel, uit het departement Pas de Calais, en markies 
de Coatandu van het departement Côtes du Nord, aangeklaagd als agenten 
van Engeland. Jaar IX-XIII, 26 nivose.
1800-1805

70 Aanhouding te Antwerpen van den uitwijkeling M. Bancon, van hertog de 
Fleury, van baron du Blaisel, uit het departement Pas de Calais, en markies 
de Coatandu van het departement Côtes du Nord, aangeklaagd als agenten 
van Engeland. Jaar IX-XIII, 26 nivose.
1800-1805
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71 /148 Aanhouding te Antwerpen van den uitwijkeling M. Bancon, van hertog de 
Fleury, van baron du Blaisel, uit het departement Pas de Calais, en markies 
de Coatandu van het departement Côtes du Nord, aangeklaagd als agenten 
van Engeland. Jaar IX-XIII, 26 nivose.
1800-1805

68 Bewaking van Loos, eigenaar van het Hôtel de Londres, te Antwerpen, 
beschuldigd reispassen aan de uitwijkelingen te hebben afgeleverd. Jaar IX, 
6 ventose.
1800-1801

69 Bewaking van Loos, eigenaar van het Hôtel de Londres, te Antwerpen, 
beschuldigd reispassen aan de uitwijkelingen te hebben afgeleverd. Jaar IX, 
6 ventose.
1800-1801

70 Bewaking van Loos, eigenaar van het Hôtel de Londres, te Antwerpen, 
beschuldigd reispassen aan de uitwijkelingen te hebben afgeleverd. Jaar IX, 
6 ventose.
1800-1801

71 /149 Bewaking van Loos, eigenaar van het Hôtel de Londres, te Antwerpen, 
beschuldigd reispassen aan de uitwijkelingen te hebben afgeleverd. Jaar IX, 
6 ventose.
1800-1801

68 Inlichtingen over de handelingen door Fièvres, houder van het Sint Lucas 
gasthof, te Rotterdam, en ondernemer van den postwagendienst op 
Antwerpen, in het werk gesteld om den terugkeer der uitwijkelingen te 
bevoordeeligen. Jaar IX, 9 ventose.
1800-1801

69 Inlichtingen over de handelingen door Fièvres, houder van het Sint Lucas 
gasthof, te Rotterdam, en ondernemer van den postwagendienst op 
Antwerpen, in het werk gesteld om den terugkeer der uitwijkelingen te 
bevoordeeligen. Jaar IX, 9 ventose.
1800-1801

70 Inlichtingen over de handelingen door Fièvres, houder van het Sint Lucas 
gasthof, te Rotterdam, en ondernemer van den postwagendienst op 
Antwerpen, in het werk gesteld om den terugkeer der uitwijkelingen te 
bevoordeeligen. Jaar IX, 9 ventose.
1800-1801

71 /150 Inlichtingen over de handelingen door Fièvres, houder van het Sint Lucas 



Provincie Antwerpen. Reeks A 201

gasthof, te Rotterdam, en ondernemer van den postwagendienst op 
Antwerpen, in het werk gesteld om den terugkeer der uitwijkelingen te 
bevoordeeligen. Jaar IX, 9 ventose.
1800-1801

68 Maatregelen om den terugkeer in Frankrijk te beletten van de uitwijkelingen, 
die tegen hun vaderland de wapens hadden opgevat. Jaar IX, 24 pluviose.
1800-1801

69 Maatregelen om den terugkeer in Frankrijk te beletten van de uitwijkelingen, 
die tegen hun vaderland de wapens hadden opgevat. Jaar IX, 24 pluviose.
1800-1801

70 Maatregelen om den terugkeer in Frankrijk te beletten van de uitwijkelingen, 
die tegen hun vaderland de wapens hadden opgevat. Jaar IX, 24 pluviose.
1800-1801

71 /611 Maatregelen om den terugkeer in Frankrijk te beletten van de uitwijkelingen, 
die tegen hun vaderland de wapens hadden opgevat. Jaar IX, 24 pluviose.
1800-1801

68 Stukken rakende de voorwaarden van toelating tot de verklaring van 
getrouwheid aan de grondwet van acht personen, van de lijst der 
uitwijkelingen geschrapt. Jaar IX, 28 thermidor.
1800-1801

69 Stukken rakende de voorwaarden van toelating tot de verklaring van 
getrouwheid aan de grondwet van acht personen, van de lijst der 
uitwijkelingen geschrapt. Jaar IX, 28 thermidor.
1800-1801

70 Stukken rakende de voorwaarden van toelating tot de verklaring van 
getrouwheid aan de grondwet van acht personen, van de lijst der 
uitwijkelingen geschrapt. Jaar IX, 28 thermidor.
1800-1801

71 /427 Stukken rakende de voorwaarden van toelating tot de verklaring van 
getrouwheid aan de grondwet van acht personen, van de lijst der 
uitwijkelingen geschrapt. Jaar IX, 28 thermidor.
1800-1801

68 Bevel van bewaking van zekere vrouw Cantinjon, van Antwerpen, beticht den 
terugkeer van uitwijkelingen te hebben bevorderd. Jaar IX, 4 brumaire.
1800-1801
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69 Bevel van bewaking van zekere vrouw Cantinjon, van Antwerpen, beticht den 
terugkeer van uitwijkelingen te hebben bevorderd. Jaar IX, 4 brumaire.
1800-1801

70 Bevel van bewaking van zekere vrouw Cantinjon, van Antwerpen, beticht den 
terugkeer van uitwijkelingen te hebben bevorderd. Jaar IX, 4 brumaire.
1800-1801

71 /146 Bevel van bewaking van zekere vrouw Cantinjon, van Antwerpen, beticht den 
terugkeer van uitwijkelingen te hebben bevorderd. Jaar IX, 4 brumaire.
1800-1801

68 Maatregelen voor de uitdrijving buiten het grondgebied der Republiek van 
den bevelhebber Miranda, op de lijst der uitwijkelingen gebracht. Jaar IX, 27 
brumaire.
1800-1801

69 Maatregelen voor de uitdrijving buiten het grondgebied der Republiek van 
den bevelhebber Miranda, op de lijst der uitwijkelingen gebracht. Jaar IX, 27 
brumaire.
1800-1801

70 Maatregelen voor de uitdrijving buiten het grondgebied der Republiek van 
den bevelhebber Miranda, op de lijst der uitwijkelingen gebracht. Jaar IX, 27 
brumaire.
1800-1801

71 /542 Maatregelen voor de uitdrijving buiten het grondgebied der Republiek van 
den bevelhebber Miranda, op de lijst der uitwijkelingen gebracht. Jaar IX, 27 
brumaire.
1800-1801

68 Bevel om den terugkeer in Frankrijk te beletten van Bertin Dantilly, opsteller 
van het dagblad "le Censeur" te Hamburg. Jaar IX, 26 brumaire.
1800-1801

69 Bevel om den terugkeer in Frankrijk te beletten van Bertin Dantilly, opsteller 
van het dagblad "le Censeur" te Hamburg. Jaar IX, 26 brumaire.
1800-1801

70 Bevel om den terugkeer in Frankrijk te beletten van Bertin Dantilly, opsteller 
van het dagblad "le Censeur" te Hamburg. Jaar IX, 26 brumaire.
1800-1801

71 /147 Bevel om den terugkeer in Frankrijk te beletten van Bertin Dantilly, opsteller 
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van het dagblad "le Censeur" te Hamburg. Jaar IX, 26 brumaire.
1800-1801

68 Bericht aan de personen op de lijst der uitwijkelingen gebracht en die van de 
gunstige schikkingen der wet op de amnestie wilden genieten, de door de 
wet vereischte onderwerping te doen. Degenen die zich niet naar dit bericht 
gedroegen, werden bepaald op de lijst ingeschreven. Jaar X, 1 prairial.
1801-1802

69 Bericht aan de personen op de lijst der uitwijkelingen gebracht en die van de 
gunstige schikkingen der wet op de amnestie wilden genieten, de door de 
wet vereischte onderwerping te doen. Degenen die zich niet naar dit bericht 
gedroegen, werden bepaald op de lijst ingeschreven. Jaar X, 1 prairial.
1801-1802

70 Bericht aan de personen op de lijst der uitwijkelingen gebracht en die van de 
gunstige schikkingen der wet op de amnestie wilden genieten, de door de 
wet vereischte onderwerping te doen. Degenen die zich niet naar dit bericht 
gedroegen, werden bepaald op de lijst ingeschreven. Jaar X, 1 prairial.
1801-1802

71 /469 Bericht aan de personen op de lijst der uitwijkelingen gebracht en die van de 
gunstige schikkingen der wet op de amnestie wilden genieten, de door de 
wet vereischte onderwerping te doen. Degenen die zich niet naar dit bericht 
gedroegen, werden bepaald op de lijst ingeschreven. Jaar X, 1 prairial.
1801-1802

68 Onderrichtingen voor de heffing der beslaglegging op de goederen der 
personen die slechts van uitwijkingen waren beticht. Jaar X, 16 brumaire.
1801-1802

69 Onderrichtingen voor de heffing der beslaglegging op de goederen der 
personen die slechts van uitwijkingen waren beticht. Jaar X, 16 brumaire.
1801-1802

70 Onderrichtingen voor de heffing der beslaglegging op de goederen der 
personen die slechts van uitwijkingen waren beticht. Jaar X, 16 brumaire.
1801-1802

71 /9 Onderrichtingen voor de heffing der beslaglegging op de goederen der 
personen die slechts van uitwijkingen waren beticht. Jaar X, 16 brumaire.
1801-1802

68 Wijze van teruggaaf 't zij van het eigendom, 't zij van de opbrengst der beslag 
genomen bosschen. Jaar X, 30 fructidor.
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1801-1802

69 Wijze van teruggaaf 't zij van het eigendom, 't zij van de opbrengst der beslag 
genomen bosschen. Jaar X, 30 fructidor.
1801-1802

70 Wijze van teruggaaf 't zij van het eigendom, 't zij van de opbrengst der beslag 
genomen bosschen. Jaar X, 30 fructidor.
1801-1802

71 /10 Wijze van teruggaaf 't zij van het eigendom, 't zij van de opbrengst der beslag 
genomen bosschen. Jaar X, 30 fructidor.
1801-1802

68 Stukken betrekkelijk personen vreemd aan het departement, van uitwijking 
beticht of begenadigden, te Antwerpen en in andere gemeenten onder 
waakzaamheid gesteld, in afwachting dat de regeering over hunne vraag tot 
schrapping uitspraak zou hebben gedaan.

69 Stukken betrekkelijk personen vreemd aan het departement, van uitwijking 
beticht of begenadigden, te Antwerpen en in andere gemeenten onder 
waakzaamheid gesteld, in afwachting dat de regeering over hunne vraag tot 
schrapping uitspraak zou hebben gedaan.

70 Stukken betrekkelijk personen vreemd aan het departement, van uitwijking 
beticht of begenadigden, te Antwerpen en in andere gemeenten onder 
waakzaamheid gesteld, in afwachting dat de regeering over hunne vraag tot 
schrapping uitspraak zou hebben gedaan.

71 /549 Stukken betrekkelijk personen vreemd aan het departement, van uitwijking 
beticht of begenadigden, te Antwerpen en in andere gemeenten onder 
waakzaamheid gesteld, in afwachting dat de regeering over hunne vraag tot 
schrapping uitspraak zou hebben gedaan.

68 Voorafgaande lichting der inkomsten van de goederen der begenadigde 
uitwijkelingen, die vóór de amnestie waren vervallen. Jaar XI, 10 nivose.
1802-1803

69 Voorafgaande lichting der inkomsten van de goederen der begenadigde 
uitwijkelingen, die vóór de amnestie waren vervallen. Jaar XI, 10 nivose.
1802-1803
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70 Voorafgaande lichting der inkomsten van de goederen der begenadigde 
uitwijkelingen, die vóór de amnestie waren vervallen. Jaar XI, 10 nivose.
1802-1803

71 /4 Voorafgaande lichting der inkomsten van de goederen der begenadigde 
uitwijkelingen, die vóór de amnestie waren vervallen. Jaar XI, 10 nivose.
1802-1803

68 Bericht volgens welk het aan de in België gevestigde Franschen, destijds in 
dienst van den Keizer van Oostenrijk of van andere mogendheden, toegelaten 
werd de verklaring af te leggen of zij zinnens waren Franschen te blijven. Bij 
gebrek aan zulke verklaring, waren zij verplicht de eigendommen die zij op 
Fransch grondgebied bezaten, te vervreemden en werden zij als 
vreemdelingen beschouwd. Jaar XI, 26 pluviose.
1802-1803

69 Bericht volgens welk het aan de in België gevestigde Franschen, destijds in 
dienst van den Keizer van Oostenrijk of van andere mogendheden, toegelaten 
werd de verklaring af te leggen of zij zinnens waren Franschen te blijven. Bij 
gebrek aan zulke verklaring, waren zij verplicht de eigendommen die zij op 
Fransch grondgebied bezaten, te vervreemden en werden zij als 
vreemdelingen beschouwd. Jaar XI, 26 pluviose.
1802-1803

70 Bericht volgens welk het aan de in België gevestigde Franschen, destijds in 
dienst van den Keizer van Oostenrijk of van andere mogendheden, toegelaten 
werd de verklaring af te leggen of zij zinnens waren Franschen te blijven. Bij 
gebrek aan zulke verklaring, waren zij verplicht de eigendommen die zij op 
Fransch grondgebied bezaten, te vervreemden en werden zij als 
vreemdelingen beschouwd. Jaar XI, 26 pluviose.
1802-1803

71 /8 Bericht volgens welk het aan de in België gevestigde Franschen, destijds in 
dienst van den Keizer van Oostenrijk of van andere mogendheden, toegelaten 
werd de verklaring af te leggen of zij zinnens waren Franschen te blijven. Bij 
gebrek aan zulke verklaring, waren zij verplicht de eigendommen die zij op 
Fransch grondgebied bezaten, te vervreemden en werden zij als 
vreemdelingen beschouwd. Jaar XI, 26 pluviose.
1802-1803

68 De goederen van uitwijkelingen, aangeduid om de vervreemde eigendommen 
der godshuizen te vervangen, mochten niet wedergegeven worden aan 
geschrapte, verdreven of begenadigde uitwijkelingen. Jaar XI, 21 prairial.
1802-1803



206 Provincie Antwerpen. Reeks A

69 De goederen van uitwijkelingen, aangeduid om de vervreemde eigendommen 
der godshuizen te vervangen, mochten niet wedergegeven worden aan 
geschrapte, verdreven of begenadigde uitwijkelingen. Jaar XI, 21 prairial.
1802-1803

70 De goederen van uitwijkelingen, aangeduid om de vervreemde eigendommen 
der godshuizen te vervangen, mochten niet wedergegeven worden aan 
geschrapte, verdreven of begenadigde uitwijkelingen. Jaar XI, 21 prairial.
1802-1803

71 /6 De goederen van uitwijkelingen, aangeduid om de vervreemde eigendommen 
der godshuizen te vervangen, mochten niet wedergegeven worden aan 
geschrapte, verdreven of begenadigde uitwijkelingen. Jaar XI, 21 prairial.
1802-1803

68 Ongeteekende nota, de oplossing behelzende van verschillende vraagpunten 
rakende de termijnen binst welke de bezwaren tegen de inschrijving op de 
lijsten der uitwijkelingen mochten ingediend worden. Jaar XI.
1802-1803

69 Ongeteekende nota, de oplossing behelzende van verschillende vraagpunten 
rakende de termijnen binst welke de bezwaren tegen de inschrijving op de 
lijsten der uitwijkelingen mochten ingediend worden. Jaar XI.
1802-1803

70 Ongeteekende nota, de oplossing behelzende van verschillende vraagpunten 
rakende de termijnen binst welke de bezwaren tegen de inschrijving op de 
lijsten der uitwijkelingen mochten ingediend worden. Jaar XI.
1802-1803

71 /7 Ongeteekende nota, de oplossing behelzende van verschillende vraagpunten 
rakende de termijnen binst welke de bezwaren tegen de inschrijving op de 
lijsten der uitwijkelingen mochten ingediend worden. Jaar XI.
1802-1803

68 Aflevering van getuigschriften van begenadiging aan M. de Roquefeuille, 
Lewis, We Beauregard en Criquet de la Houssetté, zonder aanduiding van 
woonplaats. Jaar XII.
1803-1804

69 Aflevering van getuigschriften van begenadiging aan M. de Roquefeuille, 
Lewis, We Beauregard en Criquet de la Houssetté, zonder aanduiding van 
woonplaats. Jaar XII.
1803-1804
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70 Aflevering van getuigschriften van begenadiging aan M. de Roquefeuille, 
Lewis, We Beauregard en Criquet de la Houssetté, zonder aanduiding van 
woonplaats. Jaar XII.
1803-1804

71 /116 Aflevering van getuigschriften van begenadiging aan M. de Roquefeuille, 
Lewis, We Beauregard en Criquet de la Houssetté, zonder aanduiding van 
woonplaats. Jaar XII.
1803-1804

68 Onderrichtingen betrekkelijk de rechten en schulden der geschrapte, 
verdreven of begenadigde uitwijkelingen. Jaar XII, 3 frimaire.
1803-1804

69 Onderrichtingen betrekkelijk de rechten en schulden der geschrapte, 
verdreven of begenadigde uitwijkelingen. Jaar XII, 3 frimaire.
1803-1804

70 Onderrichtingen betrekkelijk de rechten en schulden der geschrapte, 
verdreven of begenadigde uitwijkelingen. Jaar XII, 3 frimaire.
1803-1804

71 /2 Onderrichtingen betrekkelijk de rechten en schulden der geschrapte, 
verdreven of begenadigde uitwijkelingen. Jaar XII, 3 frimaire.
1803-1804

68 Verslag van den meier van Antwerpen in uitvoering eener politieverordening, 
welke aan de burgers voorhield de namen op te geven der personen, die te 
hunnent verbleven hadden en betrekkelijk de bezoeken welke de 
begenadigde uitwijkelingen, aan bewaking onderworpen, aan dien 
magistraat moesten brengen. Jaar XIII, 21 thermidor.
1804-1805

69 Verslag van den meier van Antwerpen in uitvoering eener politieverordening, 
welke aan de burgers voorhield de namen op te geven der personen, die te 
hunnent verbleven hadden en betrekkelijk de bezoeken welke de 
begenadigde uitwijkelingen, aan bewaking onderworpen, aan dien 
magistraat moesten brengen. Jaar XIII, 21 thermidor.
1804-1805

70 Verslag van den meier van Antwerpen in uitvoering eener politieverordening, 
welke aan de burgers voorhield de namen op te geven der personen, die te 
hunnent verbleven hadden en betrekkelijk de bezoeken welke de 
begenadigde uitwijkelingen, aan bewaking onderworpen, aan dien 
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magistraat moesten brengen. Jaar XIII, 21 thermidor.
1804-1805

71 /166 Verslag van den meier van Antwerpen in uitvoering eener politieverordening, 
welke aan de burgers voorhield de namen op te geven der personen, die te 
hunnent verbleven hadden en betrekkelijk de bezoeken welke de 
begenadigde uitwijkelingen, aan bewaking onderworpen, aan dien 
magistraat moesten brengen. Jaar XIII, 21 thermidor.
1804-1805

68 Maatregelen ten einde de betrekkingen van uitwijkelingen met Engeland te 
beletten. 1806, 16 december.
1806-1806

69 Maatregelen ten einde de betrekkingen van uitwijkelingen met Engeland te 
beletten. 1806, 16 december.
1806-1806

70 Maatregelen ten einde de betrekkingen van uitwijkelingen met Engeland te 
beletten. 1806, 16 december.
1806-1806

71 /565 Maatregelen ten einde de betrekkingen van uitwijkelingen met Engeland te 
beletten. 1806, 16 december.
1806-1806

BURGERLIJKE VEREENIGINGEN

BURGERLIJKE VEREENIGINGEN
73 /1 Besluit van het uitvoerend bewind waarbij de oude gewapende gilden, als 

kolveniers, enz. worden afgeschaft. Jaar IV, 9 floreal.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

73 /1 Lijst der gilden en ambachten van het departement der Beide-Nethen. 
Inventaris hunner goederen; zegellegging, enz. Inventaris van de roerende en 
onroerende goederen der gilden en ambachten van Mechelen. Jaar IV.
1795-1796

73 /1 Maatregelen door het municipaal bestuur van Mechelen genomen voor de 
uitvoering der wet, waarbij de gilden en ambachten worden afgeschaft. 
Inlichtingen over de gilden, ambachten en genootschappen bestaande in de 
kantons Arendonck, Berchem, Bornhem, Eeckeren, Calmpthout, Contich, 
Gheel, Gierle, Heyst-op-den-Berg [/], Herenthals, Lier, Santhoven, 
Stabroeck, Turnhout, Westerloo en Willebroeck. Akte van verhuring voor 
notaris van het lokaal der rederijkamer "den groeienden Boom" te Lier. Jaar 
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IV.
1795-1796

73 /1 Briefwisseling van den commissaris Dargonne met het departementsbestuur 
over de moeielijkheden die de uitvoering der wet op de afschaffing der gilden 
en ambachten te Antwerpen ontmoette. Jaar IV-VI.
1795-1798

73 /1 Besluit van het departementsbestuur, waarbij de genootschappen, gelast 
met het toezicht der invordering van de plaatselijke rechten, worden 
behouden. Jaar IV, 25 floreal.
1795-1796

73 /1 Bundels betrekkelijk de maatregelen voor de afschaffing der gilden en 
ambachten in het departement bestaande. Jaar V.
1796-1797

73 /1 Lijst der goederen toebehoorende aan de gilden van Antwerpen. 
Inbeslagneming namens het staatsbestuur van de roerende en onroerende 
eigendommen der gilden en ambachten. Afstand hunner boeken en 
rekenschriften. Toepassing eener boet van £ 1000 aan de wederspannige 
ontvangers. Jaar VI.
1000-1798

73 /1 Brief van den minister van binnenlandsche zaken zijn gevoelen doende 
kennen betrekkelijk het beheer der goederen van het godshuis Sint-Gery, 
voortskomende van het ambacht der lakenverkoopers te Lier. Opgaaf van de 
eigendommen der gilden als nationaal domein verkocht. Jaar VIII.
1799-1800

GEESTELIJKE GOEDEREN

GEESTELIJKE GOEDEREN
MEUBELEN

MEUBELEN
73 /2 Onderrichting rakende den verkoop en het gebruik der voorwerpen die zich 

in de griffie en in de portierswoningen der rechtbanken bevonden. Jaar IV-X.
1795-1802

73 /3 Onderrichtingen van het staatsbestuur betrekkelijk : de veiling der nationale 
meubelen en de wijze van beschikking over het geld, zilverwerk en juweelen 
voortkomstig van kerken [/], van de uitwijkelingen, de bannelingen of 
gevangenen; de betaling der kosten van bestuur, toezicht, enz. der 
meubelen, door de bedienden van de registratie; den verkoop van spiegels 
die zich in de aangeslagen huizen bevonden; het bespoedigen der 
verkoopingen; de aanvaarding van de wijze waarop de verkooping moest 
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gehouden en de inventarissen moesten opgesteld worden; de afbetaling van 
den koopprijs in klinkende munt of in geldige assignaten; de storting van de 
opbrengst der veilingen in de kassen der ontvangers van de domeinen en 
registratie. (23) Jaar IV-X.
1795-1802

73 /4 Maatregelen voor de veiling van de dusgenaamde nationale meubelen, in het 
departement der Beide-Nethen. Jaar V-1808.
1796-1808

73 /5 Schorsing der verkooping. Menigvuldige misbruiken volgende uit deze 
schorsing, door het bestuur der registratie en domeinen aan het licht 
gebracht. Jaar V.
1796-1797

73 /6 Aanwijzing der voorwerpen die als meubelen moesten beschouwd en in den 
verkoop der nationale gebouwen mochten begrepen worden. Jaar VII.
1798-1799

73 /7 Dienstvoorschriften voor het opmaken van den inventaris der meubelen die 
zich bevonden in de gebouwen voor openbare diensten bestemd. Jaar VII.
1798-1799

73 /8 De minister verlangt ingelicht te worden over de meubelen en voorwerpen in 
verscheidene huizen voorbehouden om ten gebruike van de 
volksrepresentanten, de commissarissen en agenten van het staatsbestuur 
alsook ten dienste der bevelhebbers en andere officieren gesteld te worden. 
Jaar VII.
1798-1799

Archieven

Archieven
73 /20 Bescheiden betrekkelijk het opzoeken der archieven van de oude Staten van 

Brabant. Ondervraging door Dargonne, nationale agent der stad Antwerpen : 
1° van pater Pooters, abt van Sint-Michiels, en 2° van den baron Van de 
Werve de Schilde, leden der gezegde Staten; 3° van Van Celst, ontvanger der 
Staten; 4° van J. B. De Baillet, oud-burgemeester van Antwerpen en 
vertegenwoordiger dier stad in gezegde Staten (24); 5° van pater Hermans, 
abt van Tongerloo, en 6° van pater Segers, abt van Sint-Bernaarts, oud-leden 
der Staten. Besluit van het middenbestuur van het departement der Beide-
Nethen, den commissaris van het uitvoerend bewind machtigende de daders 
te vervolgen der ontvreemding van de papieren, registers en penningen der 
oude Staten. Jaar IV, 9 brumaire.
1795-1796
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73 /20 Inrichting van den dienst der archieven van het departementsbestuur. [/] 
Jaar IV-VI.
1795-1798

73 /20 Maatregelen door het middenbestuur genomen voor hunne rangschikking. 
Benoeming van burger Le Clerc als archivaris van het departementsbestuur. 
Teruggaaf aan Oomen, geheimschrijver en gevolmachtigde van de vicaris-
generaal van het bisdom van Antwerpen, van verschillige godsdienstige 
voorwerpen welke hij terugeischte als toebehoord hebbende aan het oud-
bisdom van Antwerpen. Deze voorwerpen mochten aan de verzoeker 
terugbesteld worden, maar slechts na van hunne gouden en zilveren 
versiersels te zijn beroofd.

GOEDEREN AAN DE AMORTISATIEKAS AFGESTAAN

GOEDEREN AAN DE AMORTISATIEKAS AFGESTAAN
73 /10 Keizerlijk besluit, de amortisatiekas machtigende de gelden in bewaring te 

nemen waarvan de nederlegging 't zij bij vonnis 't zij bij bestuurlijke 
beslissing was bevolen. Jaar XIII.
1804-1805

73 /11 Het rechtstreeksch beheer van al de goederen wordt aan de amortisatiekas 
toevertrouwd. - Maatregelen om de veiling der goederen te verhaasten. 
Onderrichtingen. 1809-1810.
1809-1810

73 /12 Toestand dier kas ten opzichte der gemeenten. 1811-1813.
1811-1813

73 /13 Algemeene onderrichtingen voor het beheer en de veiling der goederen aan 
de amortisatiekas afgestaan. 1812, 1 april.
1812-1812

73 /14 Dezelfde kas wordt in bezit gesteld van goederen aan de gemeenten 
toebehoorende. Maatregelen om de veiling dier goederen te bespoedigen. 
1813.
1813-1813

73 /15 Bundels rakende de door de stad Antwerpen afgestane eigendommen. 
Bezwaar door het municipaal bestuur tegen de inbezitneming, namens het 
staatsbestuur, van verschillige gebouwen en gronden, onder andere : het 
stadhuis, het "Besaenhuys", het Hessenhuis, den schouwburg, de Leguit, het 
Eeckhof, enz. 1813.
1813-1813
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73 /16 Verkoop ten behoeve der amortisatiekas van eigendommen te Mechelen. 
Inventaris der titels, plans, huurceelen en papieren. Inlichtingen betrekkelijk 
de goederen der stad Mechelen krachtens de wet van 22 maart 1813 aan de 
amortisatiekas afgestaan. - Het stadsbestuur van Mechelen komt op tegen 
de vervreemding van verschillige dezer eigendommen. 1813-1815.
1813-1815

73 /17 Goederen te Lier aan de amortisatiekas afgestaan en waarop het municipaal 
bestuur dier stad eigendomsrecht doet gelden. 1813.
1813-1813

73 /18 De stad Turnhout verzet zich tegen de vervreemding harer goederen. Opgaaf 
der vervreemde gemeenteeigendommen. Bezwaren en klachten der 
gemeentebesturen. Bezwaren en klachten voor het behoud der gebouwen 
dienende tot gendarmerie. Inventaris der titels, plans, huurceelen, enz. 1813.
1813-1813

73 /18 Inlichtingen over de goederen door de gemeenten Baelen, Gheel, Hoboken, 
Rumpst, Rymenam, Schrieck, Grootloo en Willebroeck afgestaan. - Dossiers 
rakende de veiling der goederen.

73 /19 Wedergaaf (onder de Hollandsche regeering) van titels, plans, huurceelen en 
andere stukken betrekkelijk de gemeentegoederen van het departement der 
Beide-Nethen. Eenige aankoopers dier goederen staan ze weder af. 
Overeenkomsten tusschen aankoopers en gemeenten getroffen. 1814-1816.
1814-1816

BETWISTE ZAKEN (25).

BETWISTE ZAKEN (25).
74 /1 Betwisting over den eigendom van het Oosterschhuis te Antwerpen. De heer 

Van Paeschen wordt in bezit van dit gebouw gesteld (25). Jaar IV.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

74 /58/6 Inlichtingen over den eigendom van het Portugeeschhuis, te Antwerpen. Jaar 
IV.
1795-1796

75 /26 Eigendomskwestie van de vestingen der Steden. Jaar IV-1808.
1795-1808
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

74 /3 Antwerpen en Mechelen beweren eigenaar van hunne wallen te zijn.
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74 /4 Betwisting tusschen het bestuur der domeinen en den meier van Lier over de 
verpachting van het gras der vestigen van deze stad.

74 /5 Moeielijkheid met den hertog d'Ursel, wiens eigendom te Heyst-op-den-Berg 
men tot municipaal bestuur en gemeentegevang wil inrichten. Jaar IV.
1795-1796

74 /33/6 Verschillige bundels bezwaren tegen de veiling van nationale goederen 
voortkomende van de commanderij van Pitzemburg, de Portugeesche natie, 
prins van Oranje-Nassau, de Merode-Westerloo, de uitwijkelingen Marnix, De 
Pester, De Gueldre, enz. Eigenhandige brieven van den volksrepresentant 
Peres. Jaar V-1813.
1796-1813

74 /40/6 Verschillige bundels bezwaren tegen de veiling van nationale goederen 
voortkomende van de commanderij van Pitzemburg, de Portugeesche natie, 
prins van Oranje-Nassau, de Merode-Westerloo, de uitwijkelingen Marnix, De 
Pester, De Gueldre, enz. Eigenhandige brieven van den volksrepresentant 
Peres. Jaar V-1813.
1796-1813

74 /43/6 Verschillige bundels bezwaren tegen de veiling van nationale goederen 
voortkomende van de commanderij van Pitzemburg, de Portugeesche natie, 
prins van Oranje-Nassau, de Merode-Westerloo, de uitwijkelingen Marnix, De 
Pester, De Gueldre, enz. Eigenhandige brieven van den volksrepresentant 
Peres. Jaar V-1813.
1796-1813

75 /26 Verschillige bundels bezwaren tegen de veiling van nationale goederen 
voortkomende van de commanderij van Pitzemburg, de Portugeesche natie, 
prins van Oranje-Nassau, de Merode-Westerloo, de uitwijkelingen Marnix, De 
Pester, De Gueldre, enz. Eigenhandige brieven van den volksrepresentant 
Peres. Jaar V-1813.
1796-1813

74 Bezwaren en betwistingen van een groot getal koopers van nationale 
goederen betrekkelijk het genot der hun toegewezen goederen.

75 Bezwaren en betwistingen van een groot getal koopers van nationale 
goederen betrekkelijk het genot der hun toegewezen goederen.

78 /2 Bezwaren en betwistingen van een groot getal koopers van nationale 
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goederen betrekkelijk het genot der hun toegewezen goederen.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

74 /67 Vervalverklaring van zekere koopers. Reklamen der belanghebbenden tegen 
deze beslissing. Jaar V-1813.
1796-1813

74 /38/6 Bundels van betwistingen rakende schattingen en toewijzing van nationale 
goederen. Jaar VI-VIII.
1797-1800

78 /1

74 /6/6 Overeenkomst tusschen den heer Kannekens, te Antwerpen, en de Sint 
Joris-gilde, te Eeckeren, gesloten, betrekkelijk den lusttuin genaamd, 
Veltwijk te Eeckeren. Jaar VII.
1798-1799

74 /4 De kooper van het schermershuis, te Antwerpen, betwist aan de eigenaars 
van den aanpalenden hof het recht van doortocht op zijnen eigendom. Jaar 
VII.
1798-1799

74 /6/9 Varia - onderrichtingen. Jaar VI.
1797-1798

78 /5 Betwisting tusschen het municipaal bestuur van Antwerpen en het bestuur 
der domeinen, over den eigendom van het "Groenkerkhof" te Antwerpen. 
Jaar VII.
1798-1799

78 /6 Aanhouding van de genaamden Van Goelhem, van Sint Nicolaas, Heymans en 
Servais, om valsche stukken ingediend te hebben met het doel nationale 
goederen te bekomen. Jaar VII.
1798-1799

78 /3 Betwisting nopens de ingenottreding van het Vleeschhuis, te Antwerpen, 
verkocht aan F. Reyns, Segers en consoorten. De Antwerpsche beenhouwers 
vragen om terug in bezit van hunnen eigendom gesteld te worden en, ingeval 
van behoud der verkooping, ontslagen te worden van de betaling der renten 
op de opbrengst der banken gesteld. Jaar VIII.
1799-1800

78 /7 Betwisting tusschen het bestuur der domeinen en de heeren Vermoelen en 
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Kannekens rakende den eigendom der brouwerij, de magazijnen en 
woonhuizen gevestigd in de omheining van het kasteel, te Antwerpen. 
Eigendomstitels dezer gebouwen. Jaar VIII-IX.
1799-1801

78 /8 Stukken door de stad Antwerpen ingeleverd om te bewijzen dat zij eigenares 
is van het huis Van Liere en van een gebouw aan de Vlaamschepoort. Jaar XI.
1802-1803

78 /9 Bundels van betwistingen over houtrooiingen in de nationale bosschen en 
van de veiling dezer bosschen. Jaar XII.
1803-1804

78 /10 De echtgenooten Ullens eischen den eigendom van het huis Gasthuisstraat, 
35, 3e wijk n° 1616 (N° 13) te Antwerpen. Jaar XII.
1616-1804

78 /11 Wedereisching door den heer de Merode de Westerloo van een mastbosch 
genaamd "de streep" te Hersselt, waarvan de opbrengst [/] toegekend was 
aan den priester die de kapel van het kasteel van Westerloo bediende. Jaar 
XII.
1803-1804

78 /4 Klachten van de heer Loons over het hof van de Schermers te Antwerpen. 
Jaar IX.
1800-1801

78 /12 Geschil tusschen den meier van Antwerpen en de heeren Mosselmann 
rakende een aan den Antwerpschensteenweg palend gaanpad ten jare IV 
door gezegde heeren Mosselmann aangekocht en welk de meier van 
Antwerpen openbare weg beweert te zijn. Jaar XII.
1803-1804

74 /7/6 Stukken betrekkelijk de beslaglegging op de goederen aangekocht door 
Paulée, van Parijs, en tot onderpand gesteld van door hem erkende en nog te 
vereffenen schulden. Jaar XII-1810.
1803-1810

74 /88/6 Stukken betrekkelijk de beslaglegging op de goederen aangekocht door 
Paulée, van Parijs, en tot onderpand gesteld van door hem erkende en nog te 
vereffenen schulden. Jaar XII-1810.
1803-1810

78 /14 Betwisting tusschen de godshuizen van Antwerpen en den meier van Wilrijk 
over het eigendomsrecht op de boomen van de "Bist" te Wilrijk. Deze 
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boomen welke de meier had doen merken als gemeente-eigendom, waren 
door het gasthuisbestuur van Antwerpen geplant geweest ingevolge eene 
overeenkomst tusschen deze twee gestichten gesloten; krachtens deze 
overeenkomst had de gemeente het recht twee zieken in het gasthuis van 
Antwerpen kosteloos te doen verplegen. Jaar XIII.
1804-1805

78 /13 Betwisting tusschen vrouw Goubau-De Villegas en het bestuur der 
domeinen, ingevolge de aanspraak door dit laatste gemaakt op eene rente 
groot in kapitaal vijfduizend Brab. gulden w.gld. ten behoeve der Spaansche 
nonnen gevestigd door baron d'Hovorst op zijne goederen te Viersel. Jaar 
XIII-1811.
1804-1811

78 /16 Het bundel bevat verscheidene belangrijke stukken voor de verwantschap 
der familie De Villegas-d'Hovorst.

75 /7 Geschil met de koopers van de schorre van Santvliet bekend onder den naam 
van [/] Noordlandschen polder voortkomende van de Sint-Michielsabdij. 
Geding met Ph. J. X. Van Hecke, pachter van de polder van Santvliet. Jaar 
XIII-1812.
1804-1812

78 /15 Zaak Paulée. Jaar XII.
1803-1804

78 /17 Briefwisseling over de inveilingstelling van de kanongieterij te Mechelen 
door den minister van financiën bevolen. 1807.
1807-1807

78 /18 De prefekt machtigt den notaris De Basserode, te Duffel, de Pesthuizen 
gelegen op het gehucht Pennepoel, te Mechelen, af te breken. 1808.
1808-1808

78 /19 Handlichting der inschrijvingen door de domeinen genomen op de 
eigendommen van den brigade-generaal Gueroult de Lapallière in het 
departement der Beide-Nethen gelegen. 1809.
1809-1809

78 /20 Vervolgingen tegen schuldenaars tegenover de staatskas ingespannen. 
1809-1810.
1809-1810

78 /21 Vervolgingen tegen de weduwe Ghislenus de Perceval, van Mechelen, 
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wegens betaling in ongangbare munt van den koopprijs eener hoeve te Putte. 
1810.
1810-1810

78 /22 Moeielijkheden rakende de verpachting der aangeslagen molens in het 
arrondissement Breda. 1810-1813.
1810-1813

78 /23 De gemeente Eeckeren verzet zich tegen de vervreemding van het 
overschietend gedeelte der zestienhonderd bunders land waarop 
verscheidene gebouwen stonden, welke de erven De Beelen in cijnspacht 
hadden van prins van Salm-Salm, heer van Eeckeren. 1811.
1811-1811

78 /24 Onderrichtingen voor de pleitbezorgers der rechterlijke agencie in zake van 
betwistingen rakende de veiling enz., van nationale goederen. 1812.
1812-1812

78 /25 Geschil van het bestuur der domeinen met den genaamden F. Thomas, van 
Mechelen, rakende den eigendom van een stuk land te Schelle. 1812.
1812-1812

78 /26 Betwisting tusschen den genaamden P. G. F. G. Den Meulenaer en de stad 
Antwerpen betrekkelijk het Sint-Joriskerkhof in deze stad. 1814.
1814-1814

78 /27 Varia.

77 /1 Varia over de nationale goederen.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

77 /2 Varia over de nationale goederen.

77 /3 Varia over de nationale goederen.

77 /4 Varia over de nationale goederen.

77 /5 Varia over de nationale goederen.
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77 /6 Varia over de nationale goederen.

77 /7 Varia over de nationale goederen.

76 Bestaat niet.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

III. Eredienst (Fransch tijdvak)

III. EREDIENST (FRANSCH TIJDVAK)
I. GEESTELIJKE GENOOTSCHAPPEN

I. GEESTELIJKE GENOOTSCHAPPEN
Afschaffing der geestelijke vereenigingen. Maatregelen ten opzichte der kloosterlingen genomen

AFSCHAFFING DER GEESTELIJKE VEREENIGINGEN. MAATREGELEN TEN  
OPZICHTE DER KLOOSTERLINGEN GENOMEN

79 /1 Algemeene naamlijst der kloosterlingen van het departement der Beide-
Nethen. Inlichtingen over de kloosterlingen. Jaren III-VI.
1794-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

79 /2 Maatregelen genomen om het verkeer en de geldomhalingen der monniken 
te beletten. Jaar IV, 24 floreal.
1795-1796

79 /3 Brief van den minister van binnenlandsche zaken over de hervorming in den 
burgerlijken stand der monniken. Jaar IV, 30 floreal.
1795-1796

79 /4 Verbod van wege het staatsbestuur novicen in de geestelijke 
gemeenschappen te aanvaarden. Jaar IV, 22 thermidor.
1795-1796

79 /5 Het departementsbestuur verbiedt paspoorten af te leveren aan de leden der 
geestelijke genootschappen, die aanwezig moesten zijn tijdens het bezoek 
der nationale agenten. Jaar IV, 13 fructidor.
1795-1796

79 /6 Bevel gegeven aan den commissaris van het departement, den aartsbisschop 
van Mechelen, die beticht werd den hoofdleider en begunstiger te zijn van het 
petitionnement der leden van de geestelijke gemeenschappen tegen het 
ontwerp van afschaffing der kloosterorden, streng te bewaken. Jaar IV, 9 
fructidor.
1795-1796
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Besluit van het departementsbestuur de aanhouding bevelende van 
personen die het departement doorliepen om handteekens te vergaderen op 
een verzoekschrift tot verzet tegen de ontworpen maatregelen opzichtens de 
geestelijke genootschappen. Jaar IV, 13 fructidor.
1795-1796

79 /8 Wet bevelende : de afschaffing der kloosters, het opmaken van de staten 
hunner inkomsten, van de lijst der geestelijken; vaststellende de wijze van 
beheer der goederen van deze gestichten, tot op het oogenblik der 
ontruiming en rustgelden toekennende aan hunne leden. Jaar IV, 15 
fructidor.
1795-1796

79 /9 Aanhouding van Jozef Van Gansen, van Westerloo, en Meulemans, van 
Tongerloo, beticht door bedreiging handteekens te hebben afgedwongen op 
een verzoekschrift strekkende om de herstelling der kloosters te bekomen. 
Jaar V.
1796-1797

79 /10 Verzending naar den Miniser van algemeene policie eener in beslag 
genomene briefwisseling van den aartsbisschop [/] van Mechelen, alsmede 
van een aantal bescheiden rakende de herstelling der kloosters. Jaar V, 27 
vendemiaire.
1796-1797

Onderrichtingen van het middenbestuur van het departement aan den 
commissaris van het uitvoerend bewind, te Brecht, om de plannen van 
opstand tegen de wet betrekkelijk de afschaffing der kloosters, te verijdelen. 
Jaar V, 7 vendemiaire.
1796-1797

79 /12 Brief van den bestuurder der nationale domeinen het departementsbestuur 
aanzoekende de geestelijke vereenigingen aan te duiden welke niet onder de 
toepassing vielen der afschaffingswet van 15 fructidor jaar IV. Jaar V.
1795-1797

79 /13 Briefwisseling en onderrichtingen betrekkelijk de uitvoering dier wet, de 
handelingen der bijzondere commissarissen, enz. Jaar V.
1796-1797

79 /13BIS Onderrichtingen aan de ambtenaar en inlichtingen rakende het bestuur van 
het enregistrement. Jaar IV.
1795-1796

79 /14 Onderrichtingen van het departementsbestuur rakende de in te stellen 
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onderzoeken, om te bepalen welke de geestelijke gestichten waren die zich 
aan het onderwijs en het verplegen der zieken toewijdden. Jaar V, 5 
vendemiaire.
1796-1797

79 /15 Bescheiden betrek hebbende op de afschaffing der leeke- en geestelijke 
kanonnikersen. Jaar V, 9 vendemiaire.
1796-1797

79 /15 Onderrichtingen des ministers van financiën, betrekkelijk het verdeelen van 
paarden, vee, enz., tusschen de leden der geestelijke genootschappen die 
zich met den landbouw bezig hielden. Jaar V, 9 vendemiaire.
1796-1797

79 /16 Nota over al de kloosters waarheen bijzondere commissarissen werden 
gezonden. Jaar V, 23 frimaire.
1796-1797

79 /16BIS Staat van onkosten en voorschotten van de commissarissen belast met de 
inventaris van de kloosters te Mechelen.

79 /17 Verslag van het bestuur van het departement [/] over de uitvoering der wet 
op de afschaffing der kloosters. Jaar V.
1796-1797

79 /18 Besluit van het uitvoerend bewind, den leden der afgeschafte geestelijke 
genootschappen bevelende, bij het verlaten van hun klooster, onmiddellijk 
voor de municipale besturen te verschijnen, om hunne namen op te geven en 
het beroep aan te duiden dat zij dachten te gaan uitoefenen. Jaar V, 16 
nivose.
1796-1797

79 /2 Besluit van het uitvoerend bewind, den leden der afgeschafte geestelijke 
genootschappen bevelende, bij het verlaten van hun klooster, onmiddellijk 
voor de municipale besturen te verschijnen, om hunne namen op te geven en 
het beroep aan te duiden dat zij dachten te gaan uitoefenen. Jaar V, 16 
nivose.
1796-1797

79 /19 Uitlegging door den minister van algemeene policie, voor de toepassing der 
wet van 7 vendemiaire jaar IV, bepalende dat de geestelijken wier instelling 
het onderwijs en de verpleging der kranken voor doel hadden, het kleed 
hunner orde niet mochten blijven dragen noch kloosterbeloften doen. Jaar V, 
7 pluviose.
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1795-1797

79 /2 Voorstel van den commissaris van het uitvoerend bewind, te Antwerpen, de 
monniken te verbieden het geestelijk kleed te dragen. Jaar V, 27 prairial.
1796-1797

79 /20 Verbod aan de leden der geestelijke genootschappen wier kloosters 
behouden waren, het kleed hunner orde te dragen. Jaar V, 28 thermidor.
1796-1797

79 /4, Bevel van het staatsbestuur al de geestelijke vereenigingen te ontbinden die 
zich op nieuw in hun vroeger klooster zouden gevormd hebben. Jaar V, 27 
thermidor.
1796-1797

79 /22 Bevel van het staatsbestuur al de geestelijke vereenigingen te ontbinden die 
zich op nieuw in hun vroeger klooster zouden gevormd hebben. Jaar V, 27 
thermidor.
1796-1797

79 /23 Verslagen der uitvoerende commissarissen over de tot verbanning verwezen 
kloosterlingen. Jaar V.
1796-1797

80 /1 Bescheiden rakende de veroordeling tot het ballingschap van den 
genaamden Coppens, gewezen oratoriaan te Baelen. Jaar VI.
1797-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

80 /2 Aanhouding van monniken. Jaar VI.
1797-1798

80 /3 Lijst der monniken van het departement wier aanhouding en verbanning 
werd beslist. Verslaggeving over de gedane aanhoudingen. Jaren VII-X.
1798-1802

80 /4 Onderrichtingen des ministers van algemeene policie betrekkelijk de 
afschaffing der geestelijke genootschappen ter uitzondering van degenen die 
zich toewijdden aan den dienst der gasthuizen. Bevel de monniken te 
bewaken. Jaar XIII.
1804-1805

80 /5 Inlichtingen over de in het departement bestaande geestelijke 
genootschappen. 1807.
1807-1807
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80 /6 Lijst van het personeel der vrouwenkloosters.

80 /7 Bevel tot ontbinding der mystieke genootschappen gevestigd onder de 
benaming van congregatiën van den eeredienst van Onze-Lieve-Vrouw. 1809.
1809-1809

80 /8 Bescheiden rakende de handhaving der afschaffing van de geestelijke 
vrouwenvereenigingen en begiftigde kloosters of bedelorden (27). 1812, 3 
januari.
1812-1812

80 /9 Ontwerp voor de herstelling der kloostergemeenten in België. Verschillige 
bescheiden rakende de geestelijke vereenigingen. 1815.
1815-1815

80 /10 Verschillende stukken, betreffende geestelijke genootschappen.

0 /11 Inlichtingen betrekkelijk het personeel van de Broeders der kristelijke 
leering en der Paters van het geloof.

Goederen en inkomsten der geestelijke gestichten

GOEDEREN EN INKOMSTEN DER GEESTELIJKE GESTICHTEN
81 /1 Besluit der volksrepresentanten, bij de legers van het Noorden en van 

Samber-en-Maas, te Brussel, de terugroeping bevelende der 
commissarissen door het bestuur der domeinen gelast met het opmaken van 
den inventaris der goederen van de geestelijke genootschappen die sedert 
zes maanden hunne kloosters hadden betrokken. Jaar III, 17 messidor.
1794-1795
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

81 /2 Besluit derzelfde representanten waarbij bevolen wordt dat de helft van de 
opbrengst der groenten van allen aard en de vruchten herkomstig van 
abdijen en kloosters, ter uitzondering van degenen toegewijd aan het 
onderwijs en de verzorging der kranken, aan de krijgsgasthuizen moest 
afgeleverd worden. Jaar III, 26 messidor.
1794-1795

81 /3 Het uitvoerend bewind machtigt de geestelijke genootschappen, die konden 
bewijzen dat zij zich in de onmogelijkheid bevonden hare belastingen en hare 
taksen te betalen, pandrechtige geldlichtingen te doen op hare goederen, om 
die taksen te vereffenen.
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81 /4 Opgave van de opbrengst der goederen vroeger door de geestelijke 
gemeenten vervreemd.

81 /5 Opgave der goederen en inkomsten voortskomende van de onder Jozef II 
afgeschafte kloosters, en van de andere geestelijke genootschappen, welke 
in het departement bestonden bij den tweeden inval der Franschen. Jaar IV.
1795-1796

81 /6 Besluit van het middenbestuur van het departement waarbij aan de koopers 
van goederen, [/] door de genootschappen vervreemd voor de afkwijting 
hunner oorlogscontributie, opgelegd wordt hunne eigendomstitels aan 
gemeld bestuur te vertoonen (28). Jaar IV.
1795-1796

81 /7 Algemeene lijst der wereldlijke en geestelijke instellingen, welke aan het 
bestuur der domeinen de staten hunner goederen en inkomsten hadden 
ingezonden, ingevolge het besluit van den volksrepresentant Giroust, van 22 
vendemiaire jaar IV. Jaar IV, 3 pluviose.
1795-1796

79 /8 Wet welke maatregelen voorschrijft om de veiling der nationale goederen en 
de uitvoering der wet op de afschaffing der geestelijke gestichten te 
bespoedigen. Jaar IV.
1795-1796

81 /8 Bescheiden rakende de toepassing der wetten van 15 en 17 fructidor jaar IV 
op de afschaffing der geestelijke gemeenten en de veiling hunner 
eigendommen. Jaar IV.
1795-1796

81 /8 Wet welke de wijze van verkoop dezer eigendommen regelt. Jaar IV, 23 
fructidor.
1795-1796

81 /8 Omzendbrief van den minister van financiën betrekkelijk het beheer door het 
bestuur der domeinen en de municipale overheden, van de goederen der 
afgeschafte gestichten tot op het oogenblik hunner ontruiming; het bestellen 
aan de kloosterlingen van pensioenbons en van de voorwerpen welke zij 
mochten [/] medenemen; het opmaken van den staat der goederen en hunne 
te koopstelling. Jaar IV, 26 fructidor.
1795-1796
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81 /9 Besluit van het bestuur van het departement dat de uitvoerende 
commissarissen gelast aan de ontvangers der domeinen de registers van de 
pachten en renten en de eigendomstitels der afgeschafte kloosters af te 
leveren. Jaar IV, 3 thermidor.
1795-1796

81 /10 Klasseering der eigendomstitels dezer gestichten. Jaar IV.
1795-1796

81 /11 Maatregelen door het departementsbestuur genomen om de diefstallen in de 
kloosters te doen ophouden. Jaar V.
1796-1797

81 /12 Onderrichtingen van den minister van algemeene policie betrekkelijk het 
opgeworpen vraagpunt : of de monniken als huurders in hunne kloosters 
mochten terugkeeren. Jaar V, 23 fructidor.
1796-1797

81 /13 Brief van het bestuur der domeinen over het beheer der in Holland gelegene 
eigendommen, voortskomende van de afgeschafte kloostergemeenten. Jaar 
VI, 29 frimaire.
1797-1798

81 /14 Besluit van het departementsbestuur waarbij de koopers van goederen door 
de oude kloostergemeenten verkocht, verplicht worden hunne titels in te 
leveren. Jaar VI, 26 prairial.
1797-1798

81 /15 Tabel der kloosters van het departement welke in de oorlogscontributie van 
het jaar III werden aangeslagen, met aanduiding der betaalde sommen en 
der te dien einde verkochte goederen. Jaar VII, 15 ventôse.
1794-1799

Bekendmaking en verkooping van verholen [/] eigendommen voortskomende 
van afgeschafte geestelijke genootschappen (29). Jaar X-1814.
1801-1814

115 /36 Lijst der opvorderbare schulden van de geestelijke gemeenschappen van het 
departement der Beide-Nethen, afgeschaft door de wet van 5 frimaire jaar II. 
Jaar VI.
1793-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

81 /16 De minister van financiën beslist dat de religiekas en de goederen der 
kloostergemeenten onder Jozef II afgeschaft, moeten beschouwd worden als 
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van 's lands domein deelmakende. Jaar XI, 7 prairial.
1802-1803

81 /17 Klachten over de nalatigheid van den ontvanger der oude geestelijke 
genootschappen en der kerkfabrieken bij het overleggen der rekening van 
hun beheer. Jaar XI.
1802-1803

81 /18 Zekere aankoopers van goederen der begijnhoven worden van hunne rechten 
vervallen verklaard, bij gebrek aan betaling hunner koopsom. 1808.
1808-1808

81 /19 Inlichtingen over den onderduimschen aankoop van goederen met het doel 
kloosters, toevluchtshuizen en seminariën te stichten. 1811.
1811-1811

Inventaris van de meubelen der afschafte kloostergemeenten. Handelingen der commissarissen. Ontruiming der kloosters

INVENTARIS VAN DE MEUBELEN DER AFSCHAFTE KLOOSTERGEMEENTEN.  
HANDELINGEN DER COMMISSARISSEN. ONTRUIMING DER KLOOSTERS

79 /8 Onderrichtingen van den minister van financiën betrekkelijk het opmaken 
van de beknopte inventarissen der meubelen van afgeschafte geestelijke 
genootschappen. Jaar IV, 24 pluviose.
1795-1796

81 /8 Onderrichtingen rakende de inventarissen van het zilverwerk, [/] de 
sacristijvoorwerpen, boekerijen, handschriften, schilderijen en medaliën 
bevonden in de kloosters en hare kerken of kapellen, voorloopig aan de 
bewaking der kloosterlingen overgelaten.

82 /1 Vergelding verleend aan de kloosterlingen die niets van de voorwerpen der 
gemeenschap hadden gekregen, ten einde zich wereldlijke kleederen te 
kunnen aanschaffen in vervanging van het verboden geestelijk kostuum. Jaar 
V, 24 vendemiaire.
1796-1797
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

82 /2 Besluit van het departementsbestuur bevelende dat al wie voorwerpen in 
bewaring had ontvangen voortskomende van afgeschafte kloosters, 
gehouden was er bij de overheden aangifte van te doen. Jaar V, 24 brumaire.
1796-1797

82 /3 Benoeming der commissarissen gelast met het opschrijven der meubelen, 
enz. van de geestelijke gemeenschappen. Onderrichtingen aan deze agenten 
voor het vervullen hunner zending. Jaar V, 18 frimaire.
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1796-1797

82 /4 Bescheeden rakende de ontruiming der kloosters. Jaar V.
1796-1797

82 /5 Brief van den uitvoerenden commissaris van het departement meldende dat, 
bij gebrek aan waakzaamheid der politie, een groot getal meubelen, 
schilderijen en kerkgewaad uit de kloosters waren ontvoerd. Jaar V, 20 
frimaire.
1796-1797

82 /3 Brief van den uitvoerenden commissaris van het departement meldende dat, 
bij gebrek aan waakzaamheid der politie, een groot getal meubelen, 
schilderijen en kerkgewaad uit de kloosters waren ontvoerd. Jaar V, 20 
frimaire.
1796-1797

82 /6 Aanstelling van bewakers. Diefstallen en verwoesting door deze agenten 
gepleegd.

82 /7 Bescheeden bevestigde dat de werkzaamheden der commissarissen belast 
met het opmaken van den inventaris der goederen van de kloosters [/] 
zonder tusschenkomst der gewapende macht niet konden geschieden. Jaar 
V.
1796-1797

82 /8 Bevel van den commissaris van het departement de meubelen weg te halen 
uit de kloosters gelegen buiten de omheining der steden, en ze onmiddellijk 
te verkoopen (30). Jaar V, 7 nivose.
1796-1797

82 /9 Omzendbrief van den minister van financiën betrekkelijk de opzending naar 
de Munt, te Parijs, van gouden en zilveren voorwerpen, galons en 
geborduurde stoffen voortskomende van de afgeschafte geestelijken 
vereenigingen. Jaar V, 19 floreal.
1796-1797

82 /3 Omzendbrief van den minister van financiën betrekkelijk de opzending naar 
de Munt, te Parijs, van gouden en zilveren voorwerpen, galons en 
geborduurde stoffen voortskomende van de afgeschafte geestelijken 
vereenigingen. Jaar V, 19 floreal.
1796-1797

82 /10 Maatregelen door commissaris Dargonne voorgesteld om de schilderijen, 
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voorwerpen, enz., welke uit de kloosters geroofd waren, te doen terugkomen. 
Jaar V, 14 thermidor.
1796-1797

82 /11 Onderrichting van den minister van financiën over den onmiddellijken 
verkoop der meubelen, om de kloosterlingen, die de gebouwen hadden 
ingeveild welke zij in gebruik hadden vóór de afschaffing hunner orde, te 
beletten de uitoefening van den eeredienst te hernemen. Jaar V, 12 fructidor.
1796-1797

82 /11 Bescheeden rakende de werkzaamheden der commissarissen gelast met de 
inventarissen van de meubelen op te stellen en de kloosters te ontruimen (31
). Jaren V-XIII.
1796-1805

82 /12 Keizerlijk decreet welk bevool dat de gewezen kloosterlingen die het bestuur 
der domeinen in staat zouden stellen vervolgingen in te spannen tegen de 
bewaarders van gelden of voorwerpen weggehaald op het tijdstip dat de 
goederen onder 's lands beheer waren gesteld, het vierde zouden ontvangen 
der sommen of voorwerpen wier ontdekking zij zouden vergemakkelijkt 
hebben. 1806, 23 januari.
1806-1806

82 /13 Keizerlijk decreet een nieuw uitstel tot 1 januari 1808 verleenende voor de 
bekendmaking van verholen waarden en voorwerpen. 1807, 28 maart.
1807-1808

Vervolgingen tegen de bewaarders dezer voorwerpen. 1807.
1807-1807

82 /14 Verklaringen af te leggen door de bezitters van zilverwerk, enz. 1808.
1808-1808

Rustgelden der kloosterlingen Reispassen

RUSTGELDEN DER KLOOSTERLINGEN REISPASSEN
83 /1 Verzoekschriften van geestelijke zusters onder de regeering van Jozef II 

afgeschaft, strekkende om de betaling van hun rustgeld te bekomen. Jaar IV.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

83 /2 Staat der rustgelden welke haar in het jaar V verleend werden.
1796-1797

83 /3 Onderrichtingen van den commissaris van het uitvoerend bewind bij de 
vereenigde departementen, over het afleveren van bons aan de leden der 
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afgeschafte kloosters. Jaar V, 1 nivose.
1796-1797

83 /4 Besluiten van het uitvoerend bewind krachtens welke de geestelijken, die bij 
den inval der Franschen in België [/] hun klooster hadden verlaten, moesten 
gelijk gesteld worden met degenen die er nog aanwezig waren op het tijdstip 
hunner afschaffing en rustbons moesten ontvangen. Jaar V, 7 nivose - 19 
pluviose.
1796-1797

79 /2 Onderrichtingen over het afleveren van reispassen aan de ontbonden 
kloosterlingen. Jaar V, 6 pluviose.
1796-1797

79 /2 Onderrichtingen rakende de woonstverklaring welke de leden der 
afgeschafte genootschappen gehouden waren te doen aan de plaatselijke 
overheden. Jaar V, 4 ventose.
1796-1797

83 /5 Onderrichtingen uitgaande van het beheer der registratie en der domeinen, 
voor het opsporen der verblijfplaatsen van de monniken wier kloosterorden 
door Jozef II afgeschaft waren, alsook van degenen die hun klooster hadden 
verlaten bij den inval der Franschen; deze opzoekingen hadden voor doel de 
rustgelden der belanghebbenden te bepalen. Jaar V, 12 ventose.
1796-1797

79 /2 Verslag over de woonstverklaring welke door de leden der afgeschafte 
geestelijke genootschappen aan de municipaliteiten moesten gedaan 
worden. Jaar V, 12 floreal.
1796-1797

83 /6 Wet waarbij de vergoedingen aan de geestelijken en aan de kloosterlingen in 
de negen departementen door rustgelden werden vervangen. Jaar V, 21 
ventose.
1796-1797

83 /7 Besluit van het middenbestuur van het departement der Beide Nethen de 
wijze van uitbetaling dezer rustgelden regelende. Jaar V, 27 messidor.
1796-1797

83 /4 Inlichtingen over het gebruik der bons aan de nonnen afgeleverd en welke [/] 
eerst niet mochten dienen tot aankoop van België gelegen nationale 
goederen. Jaar VI, 25 frimaire.
1797-1798
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83 /8 Oorkonden betrekkelijk de rustgelden aan gewezen kloosterlingen 
uitbetaald. Jaren IV-XII.
1795-1804

Alexianen - Gasthuisnonnen - Zwartzusters - Zusters van liefde

ALEXIANEN - GASTHUISNONNEN - ZWARTZUSTERS - ZUSTERS VAN  
LIEFDE

79 /4 Onderrichtingen van het departementsbestuur over de onderzoeken te doen 
om vast te stellen welke de geestelijke vereenigingen waren die zich 
toewijdden aan het onderwijs en aan de verzorging der zieken. Jaar V, 5 
vendemiaire.
1796-1797

86 /1 Toelating geweigerd aan de Alexianen om hunne kloosters weder te 
betrekken. Jaar V, 10 frimaire.
1796-1797
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

86 /2 Bevel van te wachten met de afschaffing der orde van de Alexianen in de 
negen departementen. Jaar V, 22 nivose.
1796-1797

86 /3 Besluit van het uitvoerend bewind dat de geestelijke zusters, gekend onder 
den naam van Zwartzusters, voorloopig uitzondert van de afschaffing door de 
wet van 15 fructidor jaar IV bevolen. De nonnen moesten echter de kleeding 
hunner orde afleggen. Jaar V, 23 pluviose.
1795-1797

86 /4 Besluit van het uitvoerend bewind, behelzende dat het tijdelijk behoud der 
Zwartzusters enkel de kloosters gold welke, op het tijdstip der beteekening 
van het besluit van 23 pluviose, niet waren afgeschaft. Jaar V, 24 floreal.
1796-1797

86 /4 Onderrichtingen van den minister [/] van financiën voor de uitvoering van 
voormeld besluit. Jaar V, 17 fructidor.
1796-1797

86 /5 Onderrichtingen van den minister [/] van financiën voor de uitvoering van 
voormeld besluit. Jaar V, 17 fructidor.
1796-1797

86 /6 Briefwisseling over het voorloopig behoud der Alexianenkloosters en hunne 
latere afschaffing.
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114 /11 Inlichtingen over de staat van het personeel en van de eigendommen van de 
Alexianen te Antwerpen, Mechelen en Lier. 1810.
1810-1810
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

86 /7 Besluit van het bestuur van het departement der Dyle, dat de overhandiging 
beveelt der goederen van de Alexianen te Brussel, Leuven, Diest en Thienen, 
aan de godshuizen dezer steden. Inlichtingen over het personeel en de 
eigendommen der Alexianen van Antwerpen, Mechelen en Lier. Jaar VI, 4 
vendemiaire.
1797-1798

86 /7 Bescheeden rakende de Alexianen en de gasthuisnonnen (32). Jaren VI-X.
1797-1802

86 /8 De bestieringen der godshuizen van Antwerpen, Mechelen en Lier vragen in 
bezit gesteld te worden van de niet verkochte eigendommen der Alexianen. 
Geschil met het beheer der nationale domeinen welke weigeren deze 
goederen af te staan. Jaar IX.
1800-1801

86 /9 Formuul voor de eedaflegging der Zusters van liefde. Jaar XI.
1802-1803

86 /10 Bescheeden betrekkelijk het ontwerp de Alexianen gelijk te stellen met de 
godshuizen en de gestichten van weldadigheid. Jaar XII.
1803-1804

86 /11 Benoeming van "Mevrouw" moeder van keizer Napoleon, tot 
beschermvrouwe der Zusters van liefde en der Gasthuisnonnen van gansch 
het fransch keizerrijk. Jaar XIII.
1804-1805

86 /12 Staat de gemeenten aanduidende waar Zusters van liefde bestonden, die de 
behoeftigen aan huis gingen bezoeken. 1806.
1806-1806

86 /13 Inlichtingen over de gestichten der Zwartzusters en der Grauwnonnen van 
het departement. Ontwerp deze vereenigingen tot een en het zelfde 
genootschap te versmelten, zooals gedaan werd met de Zusters van liefde 
van den H. Vincentius a Paulo. 1807.
1807-1807

86 /14 Inlichtingen over de Alexianenkloosters in het departement. Verzoekschrift 
der Alexianen om terug in het bezit hunner goederen gesteld te worden. 
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1807.
1807-1807

86 /15 Inlichtingen over hun personeel en hunne eigendommen. Geschiedkundige 
nota over deze instellingen. Bescheeden rakende de vragen tot herstelling 
van verschillige kloosters der Alexianen.

86 /16 Inlichtingen over de vereenigingen van Gasthuisnonnen van het departement. 
1810.
1810-1810

86 /16 Standregelen der Gasthuisnonnen. 1810.
1810-1810

86 /17 Verschillende stukken betreffende geestelijke gemeenschappen. Statuten 
der Gasthuisnonnen van Antwerpen. Jaar X.
1801-1802

Bescheiden rakende de verschillige geestelijke gestichten in het departement der Beide-Nethen

BESCHEIDEN RAKENDE DE VERSCHILLIGE GEESTELIJKE GESTICHTEN IN  
HET DEPARTEMENT DER BEIDE-NETHEN

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
Antwerpen

Antwerpen
87 /1 Besluit van het municipaal bestuur dat aan de kloosterlingen van Antwerpen 

beveelt hunne geestelijke kleeding niet [/] meer te dragen en de hekken en 
spreekkamers hunner kloosters te doen verdwijnen. Jaar IV, 2 brumaire.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

87 /2 Naamlijsten van de leden der geestelijke genootschappen, te Antwerpen, 
met aanduiding van het benaderend cijfer der fortuin van het klooster. Jaar 
IV, 26 pluviose.
1795-1796

79 /2 Protestatiën tegen de afschaffing der kloosterorden. Proces-verbaal van 
aanhouding te Antwerpen van den genaamden Bosmans, die deze 
protestatiën ter onderteekening aan de inwoners had aangeboden. Jaar IV, 
12 fructidor.
1795-1796

87 /3 Onderrichting aan den uitvoerenden commissaris, te Antwerpen, voor het 
onderzoek te doen in de geestelijke gestichten en voor de aanwijzing van de 
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vereenigingen welke het openbaar onderwijs en de verpleging der zieken 
voor doel hadden. Jaar V, 7 vendemiaire.
1796-1797

79 /2 Verslaggeving over het verzet dat de agenten der domeinen, te Antwerpen, 
ontmoetten bij de uitvoering der wet op de afschaffing der kloosters. Jaar V, 
13 vendemiaire.
1796-1797

87 /7 Beschadiging toegebracht aan de gebouwen en hunne bemeubeling, vóór 
hunne tekoopstelling; vervolgingen tegen de bewakers bevolen; geschil 
desaangaande tusschen den bestuurder der domeinen en den openbaren 
aanklager der lijfstraffelijke rechtbank van Antwerpen. Jaar V.
1796-1797

82 /5 Beschadiging toegebracht aan de gebouwen en hunne bemeubeling, vóór 
hunne tekoopstelling; vervolgingen tegen de bewakers bevolen; geschil 
desaangaande tusschen den bestuurder der domeinen en den openbaren 
aanklager der lijfstraffelijke rechtbank van Antwerpen. Jaar V.
1796-1797

87 /4 Lijst der schilderijen in de centrale school van Antwerpen ter bewaring 
gesteld, met aanduiding der kloosters aan dewelke zij hadden toebehoord. 
Jaar IX.
1800-1801

87 /5 Staat van de goederen en inkomsten, lasten, [/] stichtingen, enz. der 
kloosters door Jozef II afgeschaft, te weten : Annonciaden, Karthuizers, 
Dominicanen, Facons, Luythaegen, Norbertinnen, Arme Claren, Witzusters, 
Ternonnen, Terzieken en Urbanisten.

87 /6 Akt van verpachting van goederen gelegen te Kessel en Reeth, 
voortskomende van het klooster der Facons.

87 /6 Verpachting van goederen van het afgeschafte klooster der Facons onder 
Kessel, Reet en Lier. 1788.
1788-1788

Abdij van Sint-Michiel

Abdij van Sint-Michiel
87 /8 Octrooi der Staten van Brabant de abdij toelating verleenende eigendommen 

te verkoopen om haar aandeel (212,000 pond tornoois) in de oorlogsbelasting 
te kunnen betalen. De verkoopakten zijn er bij gevoegd.
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81 /4 Tabel der door de abdij verkochte goederen. Tabel van het vermoedelijk 
vermogen der abdij met de namen van de kloosterlingen en novicen der 
gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796

81 /5 Tabel der door de abdij verkochte goederen. Tabel van het vermoedelijk 
vermogen der abdij met de namen van de kloosterlingen en novicen der 
gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796

87 /2 Tabel der door de abdij verkochte goederen. Tabel van het vermoedelijk 
vermogen der abdij met de namen van de kloosterlingen en novicen der 
gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796

88 /10BIS Vraag van den abt strekkende om de tienden van het klooster te mogen 
blijven invorderen, wier opbrengst bestemd was om te voorzien in den 
onderstand van 459 behoeftigen. Jaar IV.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

87 /9 De kloosterlingen weigeren de abdij door de afgevaardigde commissarissen 
te laten onderzoeken. Jaar V, 10 vendemiaire.
1796-1797

88 /1 Inventaris der eigendommen en inkomsten des kloosters. Staat der passieve 
roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Inventaris der voorwerpen in de kerk en in [/] de abdij bevonden; zilverwerk, 
schilderijen, boeken, enz. Processen-verbaal van de werkzaamheden der 
commissarissen van het nationaal domein. Jaar V.
1796-1797

88 /5 Inventaris der eigendommen en inkomsten des kloosters. Staat der passieve 
roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Inventaris der voorwerpen in de kerk en in [/] de abdij bevonden; zilverwerk, 
schilderijen, boeken, enz. Processen-verbaal van de werkzaamheden der 
commissarissen van het nationaal domein. Jaar V.
1796-1797

82 /3 Inventaris der eigendommen en inkomsten des kloosters. Staat der passieve 
roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Inventaris der voorwerpen in de kerk en in [/] de abdij bevonden; zilverwerk, 
schilderijen, boeken, enz. Processen-verbaal van de werkzaamheden der 
commissarissen van het nationaal domein. Jaar V.
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1796-1797

87 /5 Inventaris der eigendommen en inkomsten des kloosters. Staat der passieve 
roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Inventaris der voorwerpen in de kerk en in [/] de abdij bevonden; zilverwerk, 
schilderijen, boeken, enz. Processen-verbaal van de werkzaamheden der 
commissarissen van het nationaal domein. Jaar V.
1796-1797

87 /9 Bescheeden rakende de sluiting der abdij. Jaar V, 26 frimaire.
1796-1797

88 /2 Besluit van het departementsbestuur de aanvraag verwerpende van den 
prior Ambriosius Jacobs, strekkende om boomen en plantgewas uit de 
tuinen der abdij te mogen ontvoeren. Jaar V, 16 nivose.
1796-1797

88 /3 Verzoekschrift van den abt Augustinus Pooters, om teruggaaf te bekomen 
van zekere voorwerpen, schilderijen, enz., die hem persoonlijk 
toebehoorden. Jaar V.
1796-1797

88 /4 Terhandstelling aan de kloosterlingen der bons welke in betaling van den 
koopprijs van nationale goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
1796-1797

88 /5 Lijst der voorwerpen in de abdij aanwezig op het oogenblik harer verkooping. 
Verwoesting in het klooster aangericht. Jaar V.
1796-1797

88 /5 Besluit van het departementsbestuur toelating verleenende om aan den heer 
P. J. Cuylen, te Antwerpen, een monument te overhandigen dat in de kerk 
der abdij was geplaatst geweest door eenen zijner bloedverwanten, 
Theodoor Van Rijswijck. Jaar V, 7 fructidor.
1796-1797

88 /6 Besluit van het departementsbestuur toelating verleenende om aan den heer 
P. J. Cuylen, te Antwerpen, een monument te overhandigen dat in de kerk 
der abdij was geplaatst geweest door eenen zijner bloedverwanten, 
Theodoor Van Rijswijck. Jaar V, 7 fructidor.
1796-1797

88 /7 Opeisching en teruggaaf van verschillige meubelstukken. Jaar V.
1796-1797
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88 /8 Het kloostergebouw wordt door commissaris Dargonne aangewezen om er 
de door de natie aangeslagen meubelen in te verzamelen. Jaar V.
1796-1797

88 /9 Bescheed rakende het dragen van het geestelijk [/] kleed door de monniken 
van Sint-Michiel, die te Deurne en te Borgerhout verbleven. Jaar V.
1796-1797

88 /10 Stukken betrekkelijk de veroordeling tot ballingschap van Jan-Frans Van 
Scherpenberg, gewezen novice der abdij van Sint-Michiel. Een aantal 
oorkonden rakende betwistingen opgerezen over het eigendomsrecht op 
goederen voortskomende van de abdij van Sint-Michiel. Jaar VII.
1798-1799

82 /5 Beschadiging en plundering.

Abdij van Sint-Salvator (gezegd : Pieter-Pot).

Abdij van Sint-Salvator (gezegd : Pieter-Pot).
88 /11BIS Teruggaaf gevraagd door notaris Eliaers, te Aertselaer, eener som van fl. 

1376.12 welke hij aan de abdij geleend had, om haar toe te laten gedeeltelijk 
hare bijdrage in de oorlogsbelasting te voldoen. Jaar IV.
1376-1796

87 /2 Opgaaf van het vermoedelijk vermogen der gemeenschap. Jaar V.
1796-1797

87 /5 Tabel van de goederen en inkomsten van het klooster. Jaar V.
1796-1797

81 /5 Proces-verbaal van de aflevering der bons welke in betaling van nationale 
goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
1796-1797

88 /4 Proces-verbaal van de aflevering der bons welke in betaling van nationale 
goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
1796-1797

87 /9 De kloosterlingen weigeren hunne abdij door de afgevaardigde 
commissarissen te laten onderzoeken. Jaar V, 10 vendemiaire.
1796-1797

88 /11 Proces-verbaal van sluiting van het klooster door den commissaris van het 
uitvoerend bewind. Jaar V, 10 frimaire.
1796-1797



236 Provincie Antwerpen. Reeks A

88 /11 Betwisting over het wegnemen van verschillige voorwerpen in gebouwen te 
Antwerpen voortskomende van de abdij. Jaar VII.
1798-1799

Refugie der abdij van Sint-Bernaards

Refugie der abdij van Sint-Bernaards
88 /12 Inventaris der goederen en inkomsten; zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. 

Jaar V.
1796-1797

82 /3 Inventaris der goederen en inkomsten; zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. 
Jaar V.
1796-1797

82 /7 Inventaris der goederen en inkomsten; zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. 
Jaar V.
1796-1797

87 /5 Inventaris der goederen en inkomsten; zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. 
Jaar V.
1796-1797

88 /1 Inventaris der goederen en inkomsten; zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. 
Jaar V.
1796-1797

88 /12 Documenten i.v.m. de afstand van de abdij aan het rijk. 1809.
1809-1809

82 /3 Documenten i.v.m. de afstand van de abdij aan het rijk. 1809.
1809-1809

82 /7 Documenten i.v.m. de afstand van de abdij aan het rijk. 1809.
1809-1809

87 /5 Documenten i.v.m. de afstand van de abdij aan het rijk. 1809.
1809-1809

88 /1 Documenten i.v.m. de afstand van de abdij aan het rijk. 1809.
1809-1809

Refugie der abdij van Tongerloo

Refugie der abdij van Tongerloo
79 /2 Diefstallen gepleegd in de refugie der abdij van Tongerloo, te Antwerpen. 
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Jaar V, 19 frimaire.
1796-1797

Alexianen (Cellebroeders)

Alexianen (Cellebroeders)
89 /1 Opgaaf van het vermoedelijk vermogen; namen der leden van de 

gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

87 /2 Aflevering der bons welke in betaling van den koopprijs van nationale 
goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
1796-1797

81 /5 Aflevering der bons welke in betaling van den koopprijs van nationale 
goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
1796-1797

81 /4 Aflevering der bons welke in betaling van den koopprijs van nationale 
goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
1796-1797

88 /4 Aflevering der bons welke in betaling van den koopprijs van nationale 
goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
1796-1797

82 /3 Aflevering der bons welke in betaling van den koopprijs van nationale 
goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Aflevering der bons welke in betaling van den koopprijs van nationale 
goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
1796-1797

87 /5 Aflevering der bons welke in betaling van den koopprijs van nationale 
goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
1796-1797

89 /1 Staat van de eigendommen en inkomsten van het klooster. Inventaris van den 
huisraad, de kerksieraden, zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. Staat der 
passieve roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Jaar V.
1796-1797

87 /2 Staat van de eigendommen en inkomsten van het klooster. Inventaris van den 
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huisraad, de kerksieraden, zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. Staat der 
passieve roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Jaar V.
1796-1797

81 /5 Staat van de eigendommen en inkomsten van het klooster. Inventaris van den 
huisraad, de kerksieraden, zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. Staat der 
passieve roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Jaar V.
1796-1797

81 /4 Staat van de eigendommen en inkomsten van het klooster. Inventaris van den 
huisraad, de kerksieraden, zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. Staat der 
passieve roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Jaar V.
1796-1797

88 /4 Staat van de eigendommen en inkomsten van het klooster. Inventaris van den 
huisraad, de kerksieraden, zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. Staat der 
passieve roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Jaar V.
1796-1797

82 /3 Staat van de eigendommen en inkomsten van het klooster. Inventaris van den 
huisraad, de kerksieraden, zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. Staat der 
passieve roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Jaar V.
1796-1797

88 /1 Staat van de eigendommen en inkomsten van het klooster. Inventaris van den 
huisraad, de kerksieraden, zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. Staat der 
passieve roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Jaar V.
1796-1797

87 /5 Staat van de eigendommen en inkomsten van het klooster. Inventaris van den 
huisraad, de kerksieraden, zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. Staat der 
passieve roerende en onroerende schulden. Naamlijsten der kloosterlingen. 
Jaar V.
1796-1797

89 /2 Proces-verbaal van het onderzoek door de commissarissen in het klooster 
gedaan. Jaar V.
1796-1797
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89 /3 Aanstelling van bewaarders, in afwachting der sluiting van het klooster. Jaar 
V.
1796-1797

89 /3 Bescheiden rakende de sluiting. Jaar V, 28 frimaire.
1796-1797

89 /4 Memorie opgesteld door de Alexianen tot staving hunner aanvraag 
strekkende tot het behouden hunner vereeniging. Jaar V.
1796-1797

89 /5 Inlichtingen over de instelling der Cellebroeders te Antwerpen. 
Briefwisseling over de verkooping van het klooster en de kerk. Jaar X.
1801-1802

89 /6 Inlichtingen over eenen eigendom gelegen te Poederlé. Jaar XI.
1802-1803

86 /14 Staat van den inboedel des kloosters. 1807.
1807-1807

89 /7 Stukken rakende de uitbetaling aan de Alexianen van de intresten der renten 
welke zij bezaten ten laste van het Oostenrijksch staatsbestuur (33). 1814.
1814-1814

Augustijnen

Augustijnen
87 /2 Opgaaf van het vermoedelijk vermogen dezer vereeniging. Jaar IV.

1795-1796

81 /5 Lijst harer goederen en inkomsten. - Idem van den huisraad, de 
kerksieraden, het zilverwerk, de schilderijen, boeken, enz., van het klooster 
en van de kerk. Staat van de passieve roerende of onroerende schulden. 
Naamlijst der kloosterlingen. Jaar V.
1796-1797

87 /5 Lijst harer goederen en inkomsten. - Idem van den huisraad, de 
kerksieraden, het zilverwerk, de schilderijen, boeken, enz., van het klooster 
en van de kerk. Staat van de passieve roerende of onroerende schulden. 
Naamlijst der kloosterlingen. Jaar V.
1796-1797

89 /1 Lijst harer goederen en inkomsten. - Idem van den huisraad, de 
kerksieraden, het zilverwerk, de schilderijen, boeken, enz., van het klooster 
en van de kerk. Staat van de passieve roerende of onroerende schulden. 
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Naamlijst der kloosterlingen. Jaar V.
1796-1797

82 /3 Lijst harer goederen en inkomsten. - Idem van den huisraad, de 
kerksieraden, het zilverwerk, de schilderijen, boeken, enz., van het klooster 
en van de kerk. Staat van de passieve roerende of onroerende schulden. 
Naamlijst der kloosterlingen. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Verslaggeving over de werkzaamheden der commissarissen van het 
nationaal domein belast met het opmaken van den inboedel des kloosters.

82 /5 Beschadiging en rooverijen gepleegd in het klooster.

83 /3 Proces-verbaal van sluiting.

88 /4 Aflevering der bons welke in betaling van den koopprijs van nationale 
goederen mochten aanvaard worden. Jaar V.
1796-1797

89 /9BIS Beslagneming in handen van de huurders van de kerk van het klooster en 
van de gronden van de Augustijnen van Antwerpen toebehorend aan Mr. De 
Vinck.

89 /8 De aanvraag strekkende om de Augustijnen te behouden als geestelijk 
genootschap ten dienste van het onderwijs, wordt verworpen. Jaar V, 4 
frimaire.
1796-1797

79 /2 Plundering van het klooster. Jaar V, 15 nivose.
1796-1797

89 /9 Het oud klooster wordt tot kazerne aangewend. 1811.
1811-1811

Capucienen

Capucienen
87 /2 Inlichtingen over den fortuinstoestand des kloosters en de samenstelling der 

gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796
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81 /5 Inlichtingen over den fortuinstoestand des kloosters en de samenstelling der 
gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796

89 /1 Opgaaf der goederen en inkomsten des gestichts. Jaar V.
1796-1797

82 /3 Opgaaf der goederen en inkomsten des gestichts. Jaar V.
1796-1797

87 /5 Opgaaf der goederen en inkomsten des gestichts. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Inventaris van den huisraad, de boeken, schilderijen, zilverwerk, enz.

83 /5 Proces-verbaal der werkzaamheden van de commissarissen van het 
nationaal domein.

87 /2 Naamlijst der leden van de gemeenschap.

82 /5 Verslaggeving over de verwoestingen in het klooster aangericht.

89 /3 Aanstelling van bewaarders. Jaar V.
1796-1797

88 /3 Proces-verbaal van de sluiting des kloosters.

79 /2 Maatregelen genomen opzichtens de capucienen die nieuwe vereenigingen 
hadden gevormd. Jaar V, 26 nivose.
1796-1797

Carmelieten (ook genaamd : Groote Carmelieten en Lieve-Vrouw broeders)

Carmelieten (ook genaamd : Groote Carmelieten en Lieve-Vrouw broeders)
87 /2 Opgaaf van het vermoedelijk vermogen der vereeniging; namen der 

kloosterlingen. Jaar IV.
1795-1796

81 /5 Opgaaf van het vermoedelijk vermogen der vereeniging; namen der 
kloosterlingen. Jaar IV.
1795-1796
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81 /11 Vernieling in het klooster gepleegd na de sluiting door de commissarissen. 
Jaar V.
1796-1797

81 /5 Staat der passieve, roerende en onroerende schulden. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Inventaris der goederen en inkomsten. Jaar V.
1796-1797

87 /5 Inventaris der goederen en inkomsten. Jaar V.
1796-1797

89 /11 Brief van commissaris Dargonne, de kapel in de Huidevettersstraat als den 
eigendom der stad opeischend. Jaar V.
1796-1797

89 /10 Brief van commissaris Dargonne, de kapel in de Huidevettersstraat als den 
eigendom der stad opeischend. Jaar V.
1796-1797

Ongeschoeide Carmelieten (ook genaamd : Kleine Carmelieten)

Ongeschoeide Carmelieten (ook genaamd : Kleine Carmelieten)
87 /2 Aanduiding van den benaderenden fortuinstoestand Jaar IV.

1795-1796

81 /4 Aanduiding van den benaderenden fortuinstoestand Jaar IV.
1795-1796

81 /5 Aanduiding van den benaderenden fortuinstoestand Jaar IV.
1795-1796

87 /9 De kloosterlingen weigeren hun klooster door de afgevaardigde 
commissarissen te laten onderzoeken. Jaar V, 16 vendemiaire.
1796-1797

89 /14 Inventaris der meubelen en inkomsten, van het zilverwerk, de schilderijen, 
boeken, enz. Jaar V.
1796-1797

82 /3 Inventaris der meubelen en inkomsten, van het zilverwerk, de schilderijen, 
boeken, enz. Jaar V.
1796-1797
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87 /5 Inventaris der meubelen en inkomsten, van het zilverwerk, de schilderijen, 
boeken, enz. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Inventaris der meubelen en inkomsten, van het zilverwerk, de schilderijen, 
boeken, enz. Jaar V.
1796-1797

81 /5 Staat der passieve, roerende en onroerende schulden.

89 /14 Naamlijst der kloosterlingen.

89 /14 Proces-verbaal van de werkzaamheden der commissarissen van het 
nationaal domein.

88 /11 Sluiting van het klooster door den uitvoerenden commissaris. Jaar V.
1796-1797

82 /5 Vernieling en rooverijen in het klooster gepleegd. Jaar V.
1796-1797

85 /4 Aflevering aan de leden der gemeenschap van de bons welke mochten 
dienen tot betaling van den koopprijs van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

89 /11 Besluit van het departementsbestuur dat de overhandiging toestaat aan de 
heeren J. B. en F. della Faille, van een klein [/] altaar gekend onder de 
benaming van Onze-Lieve-Vrouw van Napels, dat door hunnen groot-oom in 
de kerk van het klooster was geplaatst geweest. Jaar V, 2 fructidor.
1796-1797

89 /12 Besluit van hetzelfde bestuur de aflevering machtigende aan de heeren E. 
Stordeur en De Backer van eene schilderij en eene knielbank welke zich in 
de kerk bevonden. Jaar V, 14 fructidor.
1796-1797

89 /13 Aflevering, met toestemming van het departementsbestuur, van twee 
biechtstoelen aan mevrouw van Colen, geboren de Fraula. Jaar V, 16 
fructidor.
1796-1797
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89 /15 Bescheeden betrekkelijk de terugeisching door de erfgenamen A. Mendieta, 
van een monument in de kerk geplaatst door de familie Nunez. Jaar V.
1796-1797

89 /16 Inlichtingen over het kloostergebouw, dat men tot gendarmeriekazerne wilde 
inrichten. Jaar IX.
1800-1801

Beggaarden

Beggaarden
87 /2 Staat aanduidende het vermoedelijk vermogen en de namen der leden van 

deze gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796

81 /4 Staat aanduidende het vermoedelijk vermogen en de namen der leden van 
deze gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796

81 /5 Staat aanduidende het vermoedelijk vermogen en de namen der leden van 
deze gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796

82 /3, Inventaris van de goederen en inkomsten des kloosters. Jaar V.
1796-1797

87 /5, Inventaris van de goederen en inkomsten des kloosters. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Inventaris van de goederen en inkomsten des kloosters. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Idem van de schilderijen, boeken, sacristijvoorwerpen, enz.

81 /5 Staat van de passieve, roerende en onroerende schulden.

82 /5 Proces-verbaal der werkzaamheden van de commissarissen van het 
nationaal domein die belast waren geweest met den inventaris van den 
inboedel van het klooster op te maken. [/]. Verslaggeving over de diefstallen 
en de beschadiging in het klooster gepleegd.

88 /4 Aflevering van de bons welke in betaling van den koopprijs van nationale 
goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
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1796-1797

89 /17 De bestuurder der Beggaarden noodigt den prefekt uit den plechtigen dienst 
met Te Deum bij te wonen, welke tot dankzegging van het herstel van den 
katholieken godsdienst in de kerk van het klooster zal plaats hebben. Jaar X.
1801-1802

89 /18 Verzoekschrift vragende dat de kloosterkerk als openbare bidplaats zou 
behouden worden. Jaar XI.
1802-1803

Predikheeren

Predikheeren
89 /19 Inlichtingen over den fortuinstoestand van het klooster. Namen der 

kloosterlingen en der novicen met aanduiding van hunnen ouderdom. Jaar IV.
1795-1796

87 /2 Inlichtingen over den fortuinstoestand van het klooster. Namen der 
kloosterlingen en der novicen met aanduiding van hunnen ouderdom. Jaar IV.
1795-1796

81 /4 Inlichtingen over den fortuinstoestand van het klooster. Namen der 
kloosterlingen en der novicen met aanduiding van hunnen ouderdom. Jaar IV.
1795-1796

81 /5 Inlichtingen over den fortuinstoestand van het klooster. Namen der 
kloosterlingen en der novicen met aanduiding van hunnen ouderdom. Jaar IV.
1795-1796

88 /1 Verslaggeving over de werkzaamheden der commissarissen die den 
inventaris van den inboedel des kloosters hadden opgesteld. Jaar V.
1796-1797

82 /3 Inventaris van de goederen en de inkomsten. Inventaris van de meubelen, het 
zilverwerk, de schilderijen, boeken, enz.

81 /5 Staat der passieve, roerende en onroerende schulden.

89 /20 Bescheeden betrekkelijk de terugeisching door P. J. Cuylen van een 
familiemonument dat zich in de kerk van het klooster bevond. Jaar V.
1796-1797

88 /4 Aflevering der bons welke mochten in betaling gegeven worden voor den 
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aankoop van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797

82 /5 Beschadiging aan het klooster aangebracht. Jaar V.
1796-1797

79 /2 Sluiting van het klooster. Jaar V, 29 frimaire.
1796-1797

88 /11 Sluiting van het klooster. Jaar V, 29 frimaire.
1796-1797

89 /21 Besluit van het bestuur van het departement betrekkelijk de schatting van 
het klooster. Jaar V, 4 germinal.
1796-1797

89 /22 Overhandiging van het klooster aan den kooper. Jaar V.
1796-1797

89 /22 Toelating van het departementsbestuur de kerk te heropenen. Jaar V, 16 
thermidor.
1796-1797

89 /23 Toelating van het departementsbestuur de kerk te heropenen. Jaar V, 16 
thermidor.
1796-1797

89 /29 Verzoekschrift der heeren Van den Nest, Jacobs en Monu, strekkende opdat 
de kloosterkerk ten dienste van de parochianen van Sint-Walburgis zou 
gesteld worden. Deze vraag werd niet ingewilligd. Jaar V.
1796-1797

89 /27 Sluiting en onder zegellegging der kerk. Bescheeden rakende den aankoop 
van het kerkgebouw door den gewezen prior Peltiers en de heropening des 
tempels om er de goddelijke diensten te hernemen. Jaar VI.
1797-1798

89 /26 Tusschenkomst van commissaris Dargonne, die zich tegen de heropening 
verzette. Jaar VI.
1797-1798

89 /25 Verbod de kerk te heropenen voor de uitoefening van den eeredienst. Jaar VI, 
9 messidor.
1797-1798
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89 /24 Besluit van het departementsbestuur dat de aanvragen verwerpt van de 
heeren J. H. Heesmans, P. van de Werve en van de weduwe Roose, 
aanspraak makende op den eigendom van een monument bestaande in de 
kerk van het klooster der Predikheeren. Jaar VI, 21 brumaire.
1797-1798

89 /28 Aankoop door de stad van de kerk en een gedeelte van het klooster, met al 
de meubelen die er zich in bevonden, om tot kerk en pastorij voor de Sint-
Paulusparochie te worden ingericht. Jaar XI, 8 prairial.
1802-1803

89 /28BIS De Domeinen van Antwerpen vragen de pensioenbons die ze vroeger 
geweigerd hadden.

Minimen

Minimen
87 /2 Opgaaf van het vermoedelijk vermogen der gemeenschap. Namen der 

kloosterlingen. Jaar IV.
1795-1796

81 /4 Opgaaf van het vermoedelijk vermogen der gemeenschap. Namen der 
kloosterlingen. Jaar IV.
1795-1796

81 /5 Opgaaf van het vermoedelijk vermogen der gemeenschap. Namen der 
kloosterlingen. Jaar IV.
1795-1796

87 /9 Weigering der monniken hun klooster door de afgevaardigde 
commissarissen te laten onderzoeken. Jaar V, 16 vendemiaire.
1796-1797

88 /1 Verslag over de werkzaamheden dezer agenten. Jaar V.
1796-1797

82 /5 Schade aangericht binnen het kloostergebouw.

82 /3 Inventaris der goederen en inkomsten der vereeniging. Jaar V.
1796-1797

87 /5 Inventaris der goederen en inkomsten der vereeniging. Jaar V.
1796-1797
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88 /1 Inventaris van den huisraad, het zilverwerk, de schilderijen, boeken, enz.

81 /5 Staat der passieve, roerende en onroerende schulden.

83 /3 Sluiting van het klooster. Jaar V.
1796-1797

88 /4 Aflevering aan de kloosterlingen van bons welke in betaling van den 
koopprijs van nationale goederen mochten ontvangen worden. Jaar V.
1796-1797

Minderbroeders

Minderbroeders
81 /4 Tabel der goederen van deze kloostergemeente. Jaar IV.

1795-1796

82 /3 Inventarissen der goederen en inkomsten; der meubelen, kerksieraden, 
gewaden, zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. Jaar V.
1796-1797

89 /1 Inventarissen der goederen en inkomsten; der meubelen, kerksieraden, 
gewaden, zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Inventarissen der goederen en inkomsten; der meubelen, kerksieraden, 
gewaden, zilverwerk, schilderijen, boeken, enz. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Naamlijst der paters en der novicen.

88 /1 Proces-verbaal van de werkzaamheden der commissarissen van het 
nationaal domein, die gelast waren den inventaris op te maken.

83 /3 Sluiting van het klooster. Jaar V.
1796-1797

89 /30 De kloosterlingen vragen dat de zegels op hunne kerk gesteld, zouden 
gelicht worden om de goddelijke diensten te kunnen hernemen. Jaar V.
1796-1797

89 /30BIS Het kloostergebouw, ten aanzien zijner uitgestrektheid, zijner inwendige 
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verdeeling en zijner nabijheid van de scheepswerf, wordt aangeduid om als 
krijgsmagazijn te dienen. Jaar VII.
1798-1799

89 /35BIS het gebouw wordt aan de beschikking gesteld van den bestuurder der 
domeinen, om er het garnizoen te laten inkwartieren.

89 /31 Briefwisseling over de heropening der kerk. Jaar X, 3 germinal.
1801-1802

89 /32 Geldinzamelingen te 's Gravenwezel door de paters Minnebroeders van 
Antwerpen gedaan. Jaar XI.
1802-1803

89 /33 De gebouwen van het klooster, welke niet in gebruik waren door de 
werkhuizen van liefdadigheid, worden ter beschikking van het departement 
van oorlog gesteld. 1806.
1806-1806

89 /33BIS Heropening der kloosterkerk. De Minderbroeders vragen om ze te mogen 
herstellen en om onderwijs te geven aan de armen van het werkhuis van 
liefdadigheid.

89 /34 Klachten over het gedrag van eenen pater Minderbroeder van het 
Antwerpsch klooster.

89 /35 De aanvraag der kloosterlingen strekkende tot herstelling van hun huis te 
Antwerpen en tot wedergaaf van de eigendommen welke zij vóór de 
afschaffing bezaten, wordt van de hand gewezen. 1814.
1814-1814

Apostelinnen

Apostelinnen
87 /2 Lijst van de leden dezer geestelijke vereeniging. Jaar III.

1794-1795

90 /1 Het magistraat van Antwerpen aanzoekt de Apostelinnen al de klinkende 
speciën en gouden en zilveren voorwerpen in te leveren, welke [/] door de 
commissarissen der republiek werden opgeschreven. Bescheeden rakende 
de belasting aan deze kloostergemeente opgelegd. Briefwisseling der 
Apostelinnen over den oorsprong en de bestemming harer goederen. Jaar III.
1794-1795
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Departement van de Twee Neten, 1794-1820

90 /1 Bevel gegeven aan de Apostolinnen de wapenschilden, kronen en alle andere 
leenheerlijke teekens en afbeeldsels te vernietigen en uit haar klooster te 
verwijderen. Jaar IV, 18 messidor.
1795-1796

81 /4 Tabel der goederen en inkomsten der gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796

87 /5 Tabel der goederen en inkomsten der gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796

90 /2 Inventaris der voorwerpen welke zich in de kerk des kloosters bevonden. 
Jaar V.
1796-1797

90 /3 Verslaggeving over de werkzaamheden der commissarissen. Inventaris door 
hen opgemaakt vermeldende de namen der aanwezige kloosterzusters. Jaar 
VI.
1797-1798

79 /14 Bescheeden betrekkelijk het behoud der Apostelinnen die zich met onderwijs 
bezighielden.

79 /15 Bescheeden betrekkelijk het behoud der Apostelinnen die zich met onderwijs 
bezighielden.

Begijnen

Begijnen
87 /2 Naamlijst van de leden dezer geestelijke vereeniging. Jaar IV.

1795-1796

81 /4 Tabel der goederen en inkomsten der gemeenschap.

90 /4 Verbod aan de Begijnen het geestelijk kleed te dragen. Jaar VI, 19 brumaire.
1797-1798

79 /19 Verbod aan de Begijnen het geestelijk kleed te dragen. Jaar VI, 19 brumaire.
1797-1798

90 /5 Sluiting der kerk van het Begijnhof. Jaar VI.
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1797-1798

90 /6 Het municipaal bestuur verzet zich tegen de te koopstelling der kerk van het 
begijnhof, welke het beweerde zijn eigendom te zijn. Jaar VII, 18 vendemiaire.
1798-1799

115 /20 Staat der schulden van de gemeenschap.

90 /7 Opgaaf der verkochte goederen van het Begijnhof. 1813, 26 februari.
1813-1813

111 Betreffende de begijnhoven van Antwerpen, Mechelen, Lier, Turnhout, 
Herentals en Hoogstraten.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

Capucienerssen

Capucienerssen
87 /2 Lijst der leden welke van deze geestelijke vereeniging deel maakten. Jaar IV.

1795-1796

88 /1 Verslaggeving over de werkzaamheden der commissarissen met het 
opmaken van den inventaris gelast. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Inventaris der voorwerpen in de kerk en in het klooster bevonden.

79 /15 Aanteekening over de Capuciener nonnen en over het doel harer instelling. 
Jaar V.
1796-1797

90 /8 Besluit van het departementsbestuur dat de vraag verwerpt van P. J. Cuylen, 
strekkende om in bezit gesteld te worden van het kloostergebouw, dat door 
Adriaan Moens, een zijner voorzaten, was opgericht. Jaar VI, 23 brumaire.
1797-1798

Engelsche Carmelieterssen

Engelsche Carmelieterssen
90 /9 Bescheed waaruit blijkt dat geen enkele kloosterzuster dezer vereeniging 

het land had verlaten. Jaar VI.
1797-1798

79 /2 Verzoekschrift der gewezen engelsche Carmelieterssen strekkende om hun 
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klooster weder te mogen betrekken. Jaar X, 8 thermidor.
1801-1802

Spaansche Carmelieterssen ook genaamd Spaansche Theresianen

Spaansche Carmelieterssen ook genaamd Spaansche Theresianen
87 /2 Naamlijst der kloosterzusters. Jaar IV.

1795-1796

81 /4 Tabel der goederen en inkomsten van het klooster.

87 /5 Tabel der goederen en inkomsten van het klooster.

87 /9 De nonnen weigeren hun klooster door de commissarissen te laten 
onderzoeken. Jaar V, 13 vendemiaire.
1796-1797

88 /1 Verslaggeving over de handelingen dezer agenten.

82 /3 Inventaris van den huisraad, het zilverwerk, de schilderijen, boeken, enz. 
Verzet der zusters.

89 /1 Inventaris van den huisraad, het zilverwerk, de schilderijen, boeken, enz. 
Verzet der zusters.

82 /5 Verslagen over de beschadigingen en ontvreemdingen in het klooster 
gepleegd.

89 /3 Aanstelling van bewaarders in het klooster, in afwachting zijner sluiting.

88 /11 Bescheeden betrekkelijk de sluiting van het klooster door de 
commissarissen van het Uitvoerend bewind. Jaar V.
1796-1797

88 /4 Overhandiging aan de nonnen van bons geldig ter betaling van den koopprijs 
van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797

90 /10 Het klooster wordt door zekeren De Wachter aangekocht. Jaar V.
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1796-1797

90 /11 Besluit van het departementsbestuur de vraag verwerpende van P. J. Cuylen, 
die aanspraak maakte op den eigendom van een altaar der kloosterkerk. 
Jaar V, 12 nivose.
1796-1797

79 /2 Maatregelen genomen tegen de Carmelieternonnen die nieuwe 
vereenigingen hadden weten tot stand te brengen. Jaar V, 26 nivose.
1796-1797

79 /19 Toelating om in gemeenschap een huis te bewonen wordt verleend aan 
geestelijke zusters die het klooster hadden verlaten. Jaar V, 7 pluviose.
1796-1797

90 /12 Besluit van het departementsbestuur waarbij aan de weduwe Janssens, [/] te 
Antwerpen, een klein altaar wordt afgestaan, dat eene harer 
bloedverwanten, Mevrouw Peeters, in de kerk van het klooster had doen 
plaatsen. Jaar V, 14 thermidor.
1796-1797

90 /13 Besluit van hetzelfde bestuur toestemmende in de overhandiging van een 
altaar aan den heer J. B. Beeckmans. Jaar V, 2 fructidor.
1796-1797

90 /14 Inlichtingen over de aanduiding der kerk der Theresianen, te Antwerpen, tot 
hulpkerk. 1808.
1808-1808

Marollen (ook genaamd : Maricollen)

Marollen (ook genaamd : Maricollen)
115 /26 Staat van de goederen en eigendommen dezer geestelijke gemeente. 

Naamlijst der nonnen. Jaren IV-VI.
1795-1798

87 /5 Staat van de goederen en eigendommen dezer geestelijke gemeente. 
Naamlijst der nonnen. Jaren IV-VI.
1795-1798

87 /5 Het departementsbestuur verwerpt de vraag der nonnen strekkende om het 
geestelijk kleed in het openbaar te mogen dragen. Jaar V, 29 brumaire.
1796-1797

79 /15 Het departementsbestuur verwerpt de vraag der nonnen strekkende om het 
geestelijk kleed in het openbaar te mogen dragen. Jaar V, 29 brumaire.
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1796-1797

90 /15 De zusters verzetten zich tegen het aanstellen van eenen bewaarder in hun 
klooster. Jaar V.
1796-1797

79 /15 Verslaggeving van den bestuurder der domeinen over de aanvraag der 
Marollen om niet bij de afgeschafte kloosters begrepen te worden, vermits zij 
eene vereeniging uitmaakten welke zich aan het onderwijs toewijdde.

90 /16 De afschaffing der orde van de Marollen wordt bij besluit van het 
departementsbestuur gehandhaafd. Jaar VI, 6 ventose.
1797-1798

90 /17 Vraag tot schadeloosstelling van wege leden der gewezen geestelijke 
vereeniging. 1808.
1808-1808

Oostmallen (klooster gezegd de)

Oostmallen (klooster gezegd de)
115 /29 Naamlijst der leden van deze vereeniging. Jaren IV-VI.

1795-1798

87 /5 Tabel harer goederen en inkomsten.

87 /2 Aanteekeningen betrekkelijk het gesticht der Oostmallen.

81 /4 Aanteekeningen betrekkelijk het gesticht der Oostmallen.

83 /2 Aanduiding der nonnen in het klooster aanwezig op het oogenblik zijner 
afschaffing. Jaar IV.
1795-1796

90 /18 De kloosterzusters vragen het behoud hunner gemeente, aangezien deze het 
onderwijs der jeugd ten doel had. Jaar V, 11 vendemiaire.
1796-1797

89 /3 Hun verzoek wordt door de municipale overheid van Antwerpen van de hand 
gewezen. Jaar V, 5 nivose.
1796-1797
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87 /9 Verslaggeving der commissarissen, waaruit blijkt dat, gezien de 
bedreigingen der nonnen, zij hunne zending bestaande in het opmaken van 
den inventaris van den inboedel des kloosters, niet hebben kunnen vervullen 
en onverrichter zake zijn moeten wederkeeren. Jaar V, 13 vendemiaire.
1796-1797

90 /19 Opzoekingen betrekkelijk eene rente van 1000 gulden, ten jare 1784 gesteld 
door Van Landeghem, van Sint-Nicolaas, ten behoeve van het klooster. Jaar 
V, 29 nivose.
1000-1797

Gasthuisnonnen (34).

Gasthuisnonnen (34).
87 /2 Lijsten der geestelijke zusters van het Sint-Elisabets gasthuis. Jaren IV-VI.

1795-1798

115 /31 Lijsten der geestelijke zusters van het Sint-Elisabets gasthuis. Jaren IV-VI.
1795-1798

81 /4 Tabel der goederen en inkomsten der gemeenschap.

87 /5 Tabel der goederen en inkomsten der gemeenschap.

90 /20 Bescheeden rakende de onder zegellegging der registers en geschriften van 
het burgerlijk gasthuis bediend door de gasthuisnonnen. Bescheeden 
betrekkelijk de gevangneming der nonnen wegens hun oneerbiedig gedrag 
tegenover den prefekt, ter gelegenheid van de in voege brenging van den 
koepokdienst in het gasthuis. Jaar X.
1801-1802

90 /21 Inventaris van den huisraad der geestelijke zusters van het afgeschaft 
klooster van het burgerlijk gasthuis. Jaar XI.
1802-1803

91 /1 Naamrol van het geestelijk personeel van het gasthuis. 1808.
1808-1808
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

91 /2 Standregelen door de nonnen voorgesteld. 1810, 24 october.
1810-1810

92 /27 Standregelen door de nonnen voorgesteld. 1810, 24 october.
1810-1810
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Departement van de Twee Neten, 1794-1820

91 /3 Bescheeden rakende de heraanstelling der nonnen. 1813.
1813-1813

Zusters van liefde

Zusters van liefde
91 /4 De geestelijke zusters eischen de teruggaaf van beelden en heiligen en 

andere voorwerpen van godsvrucht, welke tijdens de plundering van het 
gasthuis van Sint-Bernaards, werden gered. 1814.
1814-1814

Grauwnonnen

Grauwnonnen
87 /2 Naamlijst der leden van het genootschap. Jaren IV-VI.

1795-1798

88 /1 Naamlijst der leden van het genootschap. Jaren IV-VI.
1795-1798

81 /4 Opgaaf der goederen en inkomsten des kloosters.

87 /5 Opgaaf der goederen en inkomsten des kloosters.

79 /15 Memorie betrekkelijk het doel en de instelling hunner orde door de zusters 
aan den uitvoerenden commissaris van het departement ter hand gesteld. 
Jaar V, 12 vendemiaire.
1796-1797

82 /3 Verslag over de handelingen van het Comité van het domein belast met het 
opmaken van de inventaris. Staat der schulden.

81 /1 Verslag over de handelingen van het Comité van het domein belast met het 
opmaken van de inventaris. Staat der schulden.

79 /15 Verslaggeving van den bestuurder der nationale domeinen. Jaar V, 27 
vendemiaire.
1796-1797

115 /28 Verslaggeving van den bestuurder der nationale domeinen. Jaar V, 27 
vendemiaire.
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1796-1797

115 /28 Inventaris der goederen, van het zilverwerk, de schilderijen, de boeken, den 
huisraad, enz., van het klooster. Jaren V-VI.
1796-1798

91 /1 Staat van het personeel en van den inboedel des kloosters. 1808.
1808-1808

Zwartzusters (35).

Zwartzusters (35).
115 /32 Naamlijst der geestelijke zusters. Jaren IV-VI.

1795-1798

87 /2 Tabel der goederen en inkomsten van het klooster.

87 /5 Tabel der goederen en inkomsten van het klooster.

81 /4 Tabel der goederen en inkomsten van het klooster.

79 /15 Nota door de nonnen aan commissaris Dargonne overhandigd, betrekkelijk 
de instelling en het doel harer orde. Jaar V, 12 vendemiaire.
1796-1797

79 /15 Verslaggeving van den bestuurder der nationale domeinen. Jaar V, 27 
vendemiaire.
1796-1797

86 /5 Geschiedkundige schets betrekkelijk de nonnen van den regel van den 
heiligen Augustinus, genaamd Zwartzusters, te Antwerpen. Jaar V.
1796-1797

114 /10 Besluit van het Uitvoerend bewind bevelende dat de nonnen het geestelijk 
kleed moesten verlaten en zich als de andere burgers kleeden. De 
kloostergemeente wordt voorloopig als onderwijzende vereeniging 
behouden. Jaar V.
1796-1797

86 /11 Verslaggeving over het genootschap der Zwartzusters. Jaar XIII.
1804-1805

91 /1 Staat van het personeel en van den huisraad des kloosters. 1808.
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1808-1808

Ursulinnen

Ursulinnen
81 /4 Naamlijst der zusters. Opgaaf der goederen en der roerende en onroerende 

schulden van het klooster. Jaar IV.
1795-1796

81 /5 Naamlijst der zusters. Opgaaf der goederen en der roerende en onroerende 
schulden van het klooster. Jaar IV.
1795-1796

87 /5 Naamlijst der zusters. Opgaaf der goederen en der roerende en onroerende 
schulden van het klooster. Jaar IV.
1795-1796

79 /15 Nota, door de nonnen ingeleverd, over de instelling der Ursulinnen. - 
Verslaggeving van den bestuurder der domeinen. Jaar V.
1796-1797

90 /3 Inventaris van de goederen der gemeenschap. Jaar VI.
1797-1798

91 /5 Briefwisseling betrekkelijk de aanvraag van juffer Eugenia Pottieuw, 
strekkende om van hare kloosterbelofte te worden ontheven. 1812.
1812-1812

Urbanisten

Urbanisten
87 /5 Opgaaf der stichtingen, liefdadige werken, enz., van het klooster. Staat der 

inkomsten en goederen der vereeniging. Nota over de verkochte 
eigendommen en der afgelegde kapitalen, te rekenen van de afschaffing van 
het klooster tot 14 october 1793.
1793-1793

Broechem

Broechem
89 /32 Bescheeden rakende het genootschap van afgeschafte nonnen, op bedekte 

wijze ingericht in het kasteel Bosschenstein, te Broechem. - Bedelarij op den 
buiten. Jaar XI.
1802-1803

114 /12 Zij worden voorlopig vrijgesteld van de afschaffing der geestelijke 
genootschappen bevolen door de wet van 15 fructidor jaar IV.
1795-1796
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Calmpthout (36).

Calmpthout (36).
Priorij van Huybergen (van Calmpthout)

Priorij van Huybergen (van Calmpthout)
91 /6 Inlichtingen over de ligging en de uitgestrektheid der priorij. Jaren IV-V.

1795-1797

91 /7 Brief van den gevolmachtigden franschen minister te 's-Gravenhage, 
betrekkelijk de in beslagneming der goederen dezer kloostergemeenten. 
Jaar V, 22 vendemiaire.
1796-1797

81 /12 Bescheeden rakende de aanhouding des priors. Jaar V, 26 thermidor.
1796-1797

91 /8 Besluit van het Uitvoerend bewind bevelende dat, vermits de priorij op het 
grondgebied van het departement der Beide-Nethen gevestigd was, zij ook 
op de belastingsrollen van dit departement moest gebracht worden. Jaar VI, 
12 frimaire.
1797-1798

91 /9 Bevel des ministers van financiën de goederen der priorij aan te slagen, 
zoowel die in het departement der Beide-Nethen als degene op bataafsch 
grondgebied gelegen. Jaar VI, 23 frimaire.
1797-1798

91 /10 Onderrichtingen van het departementsbestuur aan den bestuurder der 
domeinen bevelende onmiddellijk de afschaffing der priorij te 
bewerkstelligen. Twee bewaarders moesten in het klooster geplaatst 
worden, ten einde alle vernieling te beletten. Jaar VI, 3 nivose.
1797-1798

91 /11 Afschaffing en ontruiming van het klooster. Jaren VI-VIII.
1797-1800

91 /8 Proces-verbaal der handelingen van commissaris Peters.

91 /9 Inventaris van den huisraad, meubelen, schilderijen, enz. Verzet der 
kloosterlingen.

91 /12 Bescheeden betrekkelijk de verkooping van de meubelen des kloosters. Jaar 
VII, 20 messidor.
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1798-1799

91 /13 Verslaggeving over het onderzoek van den municipalen commissaris van het 
kanton Wuestwezel in het klooster van Huybergen. Jaar VIII, 16 nivose.
1799-1800

91 /14 De kloosterkerk wordt opnieuw voor de uitoefening van den eeredienst 
geopend. Jaar XIII.
1804-1805

Hemixem-Schelle

Hemixem-Schelle
Abdij van Sint-Bernaards

Abdij van Sint-Bernaards
81 /4 Opgaaf der eigendommen door deze abdij verkocht om haar aandeel in de 

oorlogsbelasting te kunnen betalen. Jaar IV.
1795-1796

91 /16 Inventaris der goederen van de gemeenschap. Jaar IV, 12 germinal.
1795-1796

82 /3 Inventaris der goederen van de gemeenschap. Jaar IV, 12 germinal.
1795-1796

87 /5 Staat der goederen en inkomsten. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Opgaaf der passieve en werkelijke schulden.

88 /5 Opgaaf der passieve en werkelijke schulden.

88 /1 Inventaris der geschriften en akten in de abdij en in de verschillige van haar 
afhangende kloosters ontdekt.

88 /1 Inventaris van het zilverwerk der kerk, der kapel en der abdij; van de boeken, 
handschriften, penningen, schilderijen, enz.

91 /17 Inventaris van de meubelen, kunstvoorwerpen, kerksieraden, enz., 
opgemaakt door het bestuur der domeinen.
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79 /2 Maatregelen genomen ingevolge [/] de ontdekking van een plan beraamd 
door inwoners van Schelle en Niel om de abdij te plunderen. Verschillige 
bescheeden betrekkelijk de sluiting van het klooster. Jaar V, 7 nivose.
1796-1797

91 /15 Naamlijst der geestelijken van de abdij Antwerpen.

88 /1 Naamlijst der geestelijken van de abdij Antwerpen.

79 /2 Besluit van het departementsbestuur de ontruiming van het klooster 
bevelende. Jaar V, 16 nivose.
1796-1797

91 /18 Proces-verbaal van ontruiming der abdij. Jaar V, 18 nivose.
1796-1797

82 /7 Proces-verbaal van ontruiming der abdij. Jaar V, 18 nivose.
1796-1797

88 /4 Terhandstelling aan de kloosterlingen van bons geldig ter betaling van den 
koopprijs van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797

91 /19 Schatting van het Zoerselbosch, voortskomstig van de abdij. Jaar V.
1796-1797

91 /20 Bescheeden betrekkelijk de nietig verklaring der onregelmatige verkooping 
van goederen der abdij. 1809.
1809-1809

91 /21 Verslag over de klacht van den heer Moris, die zich gestoord achtte in het 
genot der goederen voortskomende van de abdij door hem in 1794 en 1795 
aangekocht. 1809.
1794-1809

91 /22 Bekendmaking van eigendommen hebbende toebehoord aan de Sint-
Bernaardsabdij. 1810.
1810-1810

91 /22BIS Terugbetaling van een rente door de familie Brems. 1812.
1812-1812
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Hoboken

Hoboken
Birgittijnen

Birgittijnen
87 /5 Staten van goederen en inkomsten, lasten, stichtingen, enz., van het 

afgeschaft klooster der Birgittijnen.

Schooten

Schooten
Provisorij der abdij van Villers

Provisorij der abdij van Villers
91 /25 Afschriften van rentetitels en schuldbekentenissen ten laste der abdij van 

Villers. Jaar III.
1794-1795

91 /23 Inventaris der meubelen van het gesticht te Schooten. Jaar III, 12 germinal.
1794-1795

91 /24 Opgaaf der eigendommen te Antwerpen en te Schooten, door de abdij 
verkocht om haar aandeel in de oorlogscontributie te kunnen betalen. Jaar 
IV, 26 ventose.
1795-1796

81 /4 Opgaaf der eigendommen te Antwerpen en te Schooten, door de abdij 
verkocht om haar aandeel in de oorlogscontributie te kunnen betalen. Jaar 
IV, 26 ventose.
1795-1796

81 /4 Beslaglegging op de goederen van het klooster. Jaar IV, 7 thermidor.
1795-1796

89 /2 Proces-verbaal van het onderzoek door de commissarissen in de provisorij 
gedaan. Jaar V.
1796-1797

91 /26 Bezwaren ingediend tegen de ontwettige vervreemding van een gedeelte van 
het Schootenbosch. Plan van het bosch. Jaren VII-XII.
1798-1804

Westmalle

Westmalle
Trappisten

Trappisten
92 /1 Het staatsbestuur beveelt de gewezen kloosterlingen van La Trappe niet te 
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verontrusten, maar ze echter voortdurend te bewaken, ten einde hen te 
beletten novicen te aanvaarden. Jaar XIII, 19 fructidor.
1804-1805

92 /1 Verzending van Trappisten naar een klooster in de Alpen gelegen. 1806.
1806-1806

86 /14 Inlichtingen over de Trappisten van Westmalle. 1807.
1807-1807

ARRONDISSEMENT MECHELEN

ARRONDISSEMENT MECHELEN
Mechelen

Mechelen
92 /5 Staat van de niet verkochte goederen welke hadden toebehoord aan de 

kloosters te Mechelen, onder Jozef II afgeschaft. Jaar III, 9 frimaire.
1794-1795

87 /3 Onderrichtingen aan den uitvoerenden commissaris, te Mechelen, rakende 
het onderzoek in de geestelijke huizen en de aanduiding der kloosters welke 
het openbaar onderwijs en de verpleging der zieken voor doel hadden. Jaar 
IV, 7 vendemiaire.
1795-1796

92 /2 Lijsten der kloostergemeenten van Mechelen met de namen harer leden. 
Jaar IV.
1795-1796

92 /4 Tabel der leden van de afgeschafte geestelijke gestichten te Mechelen, die 
renten of rustgelden genoten op de inkomsten van geestelijke goederen 
aangeslagen door het staatsbestuur, ingevolge het besluit van 3 floreal jaar 
III. Jaar IV.
1794-1796

92 /3 Verslag van den commissaris van het Uitvoerend bewind, over de bezoeken 
door hem gebracht aan de kloosters, te Mechelen, om de kloosterlingen te 
verbieden het kleed van hun orde te blijven dragen. In dit verslag wordt 
vastgesteld dat in geen enkel dezer gestichten - zooals men beweerd had - 
opgesloten slachtoffers bevonden waren. Jaar V, 15 ventose.
1796-1797

82 /5 Verslag over de ontruiming der kloosters van het kanton, welke, volgens den 
uitvoerenden commissaris, op vreedzame wijze was gebeurd. Jaar V, 29 
brumaire.
1796-1797
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92 /7 Proces-verbaal van schatting der gouden en [/] zilveren voorwerpen 
voortskomende van de afgeschafte kloosters der stad. Onkosten aan de 
commissarissen betaald. Jaar V.
1796-1797

92 /6 Briefwisseling over de afschaffing der geestelijke gemeenten, te Mechelen, 
welke het onderwijs en de verpleging der kranken voor doel hadden en wier 
goederen onder het beheer der weldadigheidsbesturen werden gesteld. Jaar 
VI.
1797-1798

Alexianen of Cellebroeders

Alexianen of Cellebroeders
92 /2 Naamrol der kloosterlingen. Jaren III-VI.

1794-1798

91 /17 Weigering der Alexianen hun klooster te laten onderzoeken, voorgevende dat 
hunne gemeenschap welke zich aan de verzorging der armen en der kranken 
toewijdde, van de door de wet bevolen afschaffing was uitgesloten. Jaar V.
1796-1797

79 /15 Aanteekening over de instelling der Alexianen.

82 /3 Proces-verbaal van opname van den inboedel des kloosters door de 
commissarissen der domeinen. Jaar V.
1796-1797

92 /8, Inventaris der goederen en inkomsten der gemeenschap. Jaar V.
1796-1797

87 /5 Inventaris der goederen en inkomsten der gemeenschap. Jaar V.
1796-1797

82 /3 Overhandiging aan de kloosterlingen van bons, welke mochten in betaling 
gegeven worden bij den aankoop van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797

92 /9 Vraag der Alexianen om weder in bezit hunner eigendommen gesteld te 
worden, vergezeld van eene memorie tot staving van hun goed recht. Jaar V, 
5 thermidor.
1796-1797

86 /14 Staat van den inboedel der kloosters. 1807.
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1807-1807

82 /3 Verslag van het nazicht van het meubilair door de commissarissen van de 
domeinen.

Augustijnen

Augustijnen
88 /1 Naamlijst der paters. Jaren III-IV.

1794-1796

92 /2 Opgaaf hunner goederen en inkomsten.

88 /1 Inventaris van de meubelen der kerk en van het klooster. Jaar V.
1796-1797

92 /10 Proces-verbaal van schatting der gouden en zilveren voorwerpen en der 
kerksieraden.

92 /11 Sluiting des kloosters. Verzet der kloosterlingen. Jaar V, 2 frimaire.
1796-1797

92 /12 Besluit van het departementsbestuur waarbij aan eenen monnik, die in een 
gevangenhok opgesloten was bevonden, toelating werd verleend de 
meubelen weg te halen uit de cel welke hij in het klooster had betrokken. 
Jaar V, 7 frimaire.
1796-1797

92 /13 Verslag van den uitvoerenden commissaris over de ontruiming van het 
gesticht. Jaar V, 22 frimaire.
1796-1797

83 /3 Overhandiging aan de kloosterlingen van bons geldig ter betaling van den 
koopprijs van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797

Capucienen

Capucienen
92 /14 Naamlijst der leden van deze gemeenschap. Opgaaf der goederen en 

inkomsten. Jaar V.
1796-1797

92 /11 Proces-verbaal van sluiting van het klooster. Verzet der kloosterlingen. Jaar 
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V, 2 frimaire.
1796-1797

89 /1 Inventaris der meubelen, kunstvoorwerpen, enz. Jaar V.
1796-1797

Carmelieten (Geschoeide Carmelieten; ook genaamd : Groote Carmelieten)

Carmelieten (Geschoeide Carmelieten; ook genaamd : Groote Carmelieten)
92 /2, Naamlijst der monniken, die in het klooster aanwezig waren vóór den inval 

der Franschen. Jaren III-V.
1794-1797

92 /15 Naamlijst der monniken, die in het klooster aanwezig waren vóór den inval 
der Franschen. Jaren III-V.
1794-1797

81 /5 Opgaaf van het benaderend vermogen der gemeenschap. Jaar IV.
1795-1796

87 /2 Opgaaf van hunne eigendommen en inkomsten.

92 /2 Opgaaf van hunne eigendommen en inkomsten.

92 /5 Opgaaf van hunne eigendommen en inkomsten.

92 /16 Proces-verbaal van het onderzoek door de commissarissen der domeinen in 
het klooster gedaan. Jaar V.
1796-1797

89 /1 Inventaris der meubelen, van het zilverwerk, de schilderijen, kerkgewaden, 
enz.

92 /17 Inventaris der papieren en titels van het klooster.

92 /10 Proces-verbaal van de schatting der gouden en zilveren voorwerpen en van 
de gewaden. Jaar V.
1796-1797

92 /11 Sluiting des kloosters. Verzet der kloosterlingen. Jaar V, 2 frimaire.
1796-1797
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92 /13 Verslag van den uitvoerenden commissaris over de ontruiming van het 
gesticht. Jaar V, 22 frimaire.
1796-1797

Carmelieten (ongeschoeide)

Carmelieten (ongeschoeide)
89 /15, Naamlijsten der kloosterlingen, in het klooster aanwezig vóór en na den inval 

der Franschen. Opgaaf van de goederen, inkomsten en passieve schulden, 
zoo roerende als onroerende, van het klooster. Jaren III-IV.
1794-1796

92 /2 Naamlijsten der kloosterlingen, in het klooster aanwezig vóór en na den inval 
der Franschen. Opgaaf van de goederen, inkomsten en passieve schulden, 
zoo roerende als onroerende, van het klooster. Jaren III-IV.
1794-1796

92 /18 Inventaris van den huisraad, van het zilverwerk, de schilderijen, enz. Proces-
verbaal van het onderzoek door de commissarissen van het staatsbestuur 
gedaan. Jaar V.
1796-1797

92 /11 Sluiting van het klooster. Verzet der monniken. Jaar V, 2 frimaire.
1796-1797

79 /2 Bescheeden betrekkelijk de weigering der Carmelieten van hun klooster te 
verlaten.

Predikheeren

Predikheeren
92 /2 Naamlijst der kloosterlingen. Jaar IV.

1795-1796

88 /1 Naamlijst der kloosterlingen. Jaar IV.
1795-1796

92 /2 Staat van de eigendommen en inkomsten der gemeenschap.

81 /5 Staat der passieve, roerende en onroerende schulden. Inventaris van de 
meubelen, kunstvoorwerpen, sieraden, enz. van de kerk en van het klooster.

88 /1 Proces-verbaal der handelingen van de commissarissen der nationale 
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domeinen.

89 /1 Proces-verbaal der handelingen van de commissarissen der nationale 
domeinen.

92 /10 Schatting der gouden en zilveren voorwerpen en van het kerkgewaad. Jaar V.
1796-1797

92 /18BIS Verslag over eenen diefstal in het klooster gepleegd. Jaar V.
1796-1797

Oratorianen

Oratorianen
88 /1 Namen van de leden dezer gemeenschap vóór en na den inval der 

Franschen. Jaren III-IV.
1794-1796

92 /2 Namen van de leden dezer gemeenschap vóór en na den inval der 
Franschen. Jaren III-IV.
1794-1796

81 /5 Staat der goederen en inkomsten en der passieve schulden van het klooster.

92 /2 Staat der goederen en inkomsten en der passieve schulden van het klooster.

92 /19 De Oratorianen vragen behouden te worden als zijnde eene instelling welke 
het openbaar onderwijs ten doel had. Jaar V, 26 vendemiaire.
1796-1797

91 /17 De Oratorianen vragen behouden te worden als zijnde eene instelling welke 
het openbaar onderwijs ten doel had. Jaar V, 26 vendemiaire.
1796-1797

82 /3, Proces-verbaal en inventaris van den huisraad, de bibliotheek en de 
schilderijen des kloosters. Jaar V.
1796-1797

79 /15 Proces-verbaal en inventaris van den huisraad, de bibliotheek en de 
schilderijen des kloosters. Jaar V.
1796-1797
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79 /15 Aanteekening over het doel dezer geestelijke gemeenschap.

92 /20 Huiszoeking bij den priester-oratoriaan Volders, inwonende bij den heer de 
Cocq, gewezen secretaris der stad Mechelen, met het doel [/] er vermiste 
kostbare voorwerpen en altaarsieraden te ontdekken. Jaar X.
1801-1802

92 /21 Bescheeden betrekkelijk de herinrichting van het college en de kostschool.

Minderbroeders

Minderbroeders
92 /2 Naamrol der kloosterlingen. Jaar III.

1794-1795

87 /2 Opgaaf van het vermogen, de eigendommen en inkomsten des kloosters. 
Jaar IV.
1795-1796

81 /5 Opgaaf van het vermogen, de eigendommen en inkomsten des kloosters. 
Jaar IV.
1795-1796

81 /1 Proces-verbaal van het nazicht der meubelen, kunstvoorwerpen, enz., 
waarvan de inventaris door het bestuur der domeinen reeds was opgesteld. 
Jaar V.
1796-1797

92 /10 Schatting der gouden en zilveren voorwerpen en van het kerkgewaad. Jaar V.
1796-1797

92 /11 Proces-verbaal van de sluiting des kloosters. Verzet der monniken. Jaar V.
1796-1797

92 /13 Verslag van den uitvoerenden commissaris over de ontruiming van het 
klooster. Jaar V, 22 frimaire.
1796-1797

83 /3 Overhandiging aan de monniken van bons welke ter betaling van nationale 
goederen konden aangenomen worden. Jaar V.
1796-1797
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Apostelinnen

Apostelinnen
92 /2 Lijsten bevattende de namen der geestelijke zusters en de aanduiding van de 

bezittingen der gemeenschap. Jaren IV-VI.
1795-1798

79 /15 Proces-verbaal van het onderzoek in het klooster gedaan door de 
commissarissen der domeinen. Jaar V.
1796-1797

115 /4 Proces-verbaal van het onderzoek in het klooster gedaan door de 
commissarissen der domeinen. Jaar V.
1796-1797

92 /22 Bescheed rakende het doel der geestelijke vereeniging.

115 /4 Inventaris der meubelen. Jaar VI.
1797-1798

92 /22 Sluiting van het klooster. Jaar VI, 28 pluviose.
1797-1798

Begijnen

Begijnen
92 /2 Naamlijsten der leden van het groot en van het klein Begijnhof, vóór en na 

den inval der Franschen. Staat van de goederen en de inkomsten dezer 
geestelijke vereenigingen. Jaren III-IV.
1794-1796

87 /5 Naamlijsten der leden van het groot en van het klein Begijnhof, vóór en na 
den inval der Franschen. Staat van de goederen en de inkomsten dezer 
geestelijke vereenigingen. Jaren III-IV.
1794-1796

79 /15 Naamlijsten der leden van het groot en van het klein Begijnhof, vóór en na 
den inval der Franschen. Staat van de goederen en de inkomsten dezer 
geestelijke vereenigingen. Jaren III-IV.
1794-1796

92 /23 Verzoekschrift van den heer Giron strekkende om in bezit te treden van drie 
huizen door hem aangekocht en voortskomende van het groot Begijnhof. 22 
prairial.
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Bleyenberg

Bleyenberg
92 /2 Naamrol der geestelijke zusters. Opgaaf der goederen van deze 

gemeenschap en schulden. Jaren III-VI.
1794-1798

115 /12 Naamrol der geestelijke zusters. Opgaaf der goederen van deze 
gemeenschap en schulden. Jaren III-VI.
1794-1798

92 /24 Memorie door de nonnen ingediend over het doel harer instelling. Jaar V, 24 
vendemiaire.
1796-1797

92 /22 Proces-verbaal van sluiting des kloosters. Jaar IV, 28 pluviose.
1795-1796

115 /12 Inventaris van de meubelen der vereeniging. Verslag der handelingen van de 
commissarissen. Jaar VI.
1797-1798

Carmelieterssen

Carmelieterssen
92 /2 Naamlijst der leden van dit geestelijk genootschap. Jaar III.

1794-1795

De Kluis (afhangende van het klooster der Predikheeren)

De Kluis (afhangende van het klooster der Predikheeren)
92 /2 Namen van de leden dezer vereeniging. Jaren III-IV.

1794-1796

79 /15 Proces-verbaal van het onderzoek in het [/] klooster gedaan door de 
commissarissen, met het opmaken van den inventaris der meubelen gelast. 
Jaar V.
1796-1797

115 /12 Proces-verbaal van het onderzoek in het [/] klooster gedaan door de 
commissarissen, met het opmaken van den inventaris der meubelen gelast. 
Jaar V.
1796-1797

Marollen (ook genaamd Maricollen)

Marollen (ook genaamd Maricollen)
92 /2 Lijsten der geestelijke zusters in het klooster aanwezig vóór en na den inval 

der Franschen. Jaren III-VI.



272 Provincie Antwerpen. Reeks A

1794-1798

115 /2 Lijsten der geestelijke zusters in het klooster aanwezig vóór en na den inval 
der Franschen. Jaren III-VI.
1794-1798

79 /15 Onderzoek gedaan in het klooster door de commissarissen der domeinen. 
Jaar V.
1796-1797

115 /2 Inventaris van de meubelen en de eigendommen der vereeniging. Schulden.

Gasthuisnonnen

Gasthuisnonnen
92 /2 Naamlijsten der nonnen. Opgaaf van de goederen en inkomsten dezer 

geestelijke gemeente. Jaren III-VI.
1794-1798

115 /5 Naamlijsten der nonnen. Opgaaf van de goederen en inkomsten dezer 
geestelijke gemeente. Jaren III-VI.
1794-1798

79 /15 Proces-verbaal van het onderzoek des kloosters door de commissarissen 
der domeinen. Jaar VI.
1797-1798

115 /5 Bescheed rakende het doel en het onstaan van deze geestelijke vereeniging.

86 /5 Inlichtingen over den toestand der gasthuisnonnen. 1806.
1806-1806

91 /1 Staat van het materieel van het Onze-Lieve-Vrouw gasthuis. 1808.
1808-1808

92 /25 Standregelen des genootschaps. 1810.
1810-1810

92 /26 Aanvraag om eene geestelijke vereeniging op te richten onder den naam van 
"Zusters van Liefde". 1810.
1810-1810

92 /27 Standregelen door de gasthuisnonnen aangenomen. 1810.
1810-1810
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Zwartzusters

Zwartzusters
92 /2 Naamlijsten der geestelijke zusters. Opgaaf van de goederen en inkomsten 

der gemeenschap. Jaren III-VI.
1794-1798

115 /8 Naamlijsten der geestelijke zusters. Opgaaf van de goederen en inkomsten 
der gemeenschap. Jaren III-VI.
1794-1798

115 /8 Onderzoek des kloosters door de commissarissen der domeinen. Jaar VI.
1797-1798

79 /15 Onderzoek des kloosters door de commissarissen der domeinen. Jaar VI.
1797-1798

89 /1 Bescheed over het doel der vereeniging.

115 /8 Inventaris van hare meubelen en bezittingen. Schulden. Jaar VI.
1797-1798

92 /22 Proces-verbaal van sluiting des kloosters. Jaar VI, 28 pluviose.
1797-1798

92 /28 Stukken betrekkelijk het nieuw verblijf der zwartzusters. Jaar XI.
1802-1803

86 /11 Inlichtingen en verslag over deze instelling. Jaar XII.
1803-1804

86 /5, Vertoog over den toestand der congregatie genaamd Galilea. 1806.
1806-1806

92 /29 Vertoog over den toestand der congregatie genaamd Galilea. 1806.
1806-1806

Ursulinnen

Ursulinnen
92 /2 Naamlijsten der kloosterzusters en staten van de goederen en inkomsten 

der gemeenschap. Jaren III-IV.
1794-1796

92 /2 Naamlijsten der kloosterzusters en staten van de goederen en inkomsten 
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der gemeenschap. Jaren III-IV.
1794-1796

115 /23 Titels en inlichtingen betrekkelijk deze vereeniging.

92 /22 Sluiting van het klooster. Jaar VI, 11 pluviose.
1797-1798

92 /30 Proces-verbaal van de uitdrijving der zusters. Jaar VI, 12 pluviose.
1797-1798

Stichting : Heilige Anna

Stichting : Heilige Anna
115 /13 Proces-verbaal van de werkzaamheden der commissarissen. Jaar VI.

1797-1798

115 /13 Staat van de inkomsten en bezittingen dezer vereeniging. Jaar VI.
1797-1798

Lier

Lier
92 /4 Onderrichtingen aan den commissaris van het Uitvoerend bewind, te Lier, 

betrekkelijk het onderzoek der geestelijke gestichten en de aanduiding 
dergene welke het openbaar onderwijs en de verpleging der kranken ten 
doel hadden. Jaar IV, 7 vendemiaire.
1795-1796

87 /3 Tabel der leden van de afgeschafte kloostergemeenten van Lier, die renten 
en rustgelden genoten op de inkomsten der geestelijke goederen, ten 
behoeve van het staatsbestuur ingevorderd krachtens besluit van 3 floreal 
jaar III. Jaar IV.
1794-1796

Abdij van Nazareth (Bernardinnen)

Abdij van Nazareth (Bernardinnen)
93 /1 Inventaris van de meubelen, het zilverwerk, de schilderijen, enz. Staat der 

goederen en inkomsten der abdij. Jaren IV-V.
1795-1797
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

89 /1 Inventaris van de meubelen, het zilverwerk, de schilderijen, enz. Staat der 
goederen en inkomsten der abdij. Jaren IV-V.
1795-1797



Provincie Antwerpen. Reeks A 275

88 /1 Naamlijst der nonnen.

87 /5 Naamlijst der nonnen.

93 /2 Briefwisseling betrekkelijk het afleveren van den staat der goederen van de 
gemeenschap.

81 /5 Staat der passieve en werkelijke, roerende en onroerende schulden.

93 /3 Verslag over de rooverijen in de abdij gepleegd door de commissarissen wien 
de bewaking van den huisraad was toevertrouwd. Jaar V, 27 floreal.
1796-1797

88 /4 Overhandiging aan de zusters van bons geldig ter betaling van den 
aankoopprijs van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797

93 /4 Ontdekking eener weide te Meyle, voortskomende van de abdij. 1810.
1810-1810

Alexianen

Alexianen
91 /23 Naamlijst van de leden dezer vereeniging. Jaar IV.

1795-1796

79 /15 Verslag van den uitvoerenden commissaris over den toestand van het 
klooster. Jaar V, 15 vendemiaire.
1796-1797

93 /5 Memorie ingediend door de Cellebroeders tot staving van hunne vraag 
strekkende om als geestelijke vereeniging behouden te worden. Jaar V, 15 
vendemiaire.
1796-1797

89 /1 Inventaris der meubelen, kunstvoorwerpen, kerksieraden, enz. Jaar V.
1796-1797

93 /6 Staat van de goederen en inkomsten des kloosters. Jaar V.
1796-1797

88 /4 Overhandiging van betalingsbons aan de kloosterlingen. Jaar V.
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1796-1797

93 /7 Verzet tegen de verkooping van het klooster. Jaar VI.
1797-1798

86 /4 Staat van het materieel van het klooster. 1807.
1807-1807

86 /15 Bescheeden betrekkelijk de vraag der Cellebroeders om terug in bezit 
hunner goederen gesteld te worden. 1814.
1814-1814

Capucienen

Capucienen
91 /23 Naamlijst der kloosterlingen. Jaar IV.

1795-1796

93 /9 Opgaaf van de eigendommen en inkomsten der gemeenschap. Jaar V.
1796-1797

89 /1 Inventaris van de meubelen, kunstvoorwerpen, kerksieraden, enz. Jaar V.
1796-1797

88 /4 Overhandiging van bons die ter betaling van den koopprijs van nationale 
goederen mochten gelden. Jaar V.
1796-1797

79 /2 Verslag over de onlusten welke te Lier plaats grepen, bij de aanhouding van 
[/] twee Capucienen, die meubelen uit hun klooster hadden weggenomen. 
Jaar V, 13 nivose.
1796-1797

Karthuyzers

Karthuyzers
87 /5 Staat der goederen en inkomsten, lasten, stichtingen, enz., van dit klooster, 

onder Jozef II afgeschaft.

Predikheeren

Predikheeren
91 /23 Lijst der leden welke van deze geestelijke vereeniging deelmaakten. Jaar VI.

1797-1798

88 /1 Lijst der leden welke van deze geestelijke vereeniging deelmaakten. Jaar VI.
1797-1798
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89 /1 Opgaaf der goederen, inkomsten en schulden des kloosters. Jaar V.
1796-1797

88 /1 Inventaris der meubelen, schilderijen, boeken, enz. Proces-verbaal van de 
werkzaamheden der commissarissen die gelast waren geweest met het 
opmaken van den inventaris.

88 /4 Overhandiging aan de kloosterlingen van de bons geldig tot betaling van den 
koopprijs van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797

Begijnen

Begijnen
91 /23 Naamlijsten der begijnen, met aanduiding van de dagteekening hunner 

geboorte. Jaren III-VI.
1794-1798

90 /3 Inventaris der kunstvoorwerpen, gewaden en meubelen van de kerk en van 
het klooster. Opgaaf der goederen en inkomsten der gemeenschap. Jaar V.
1796-1797

90 /3 Verslag over de werkzaamheden van de commissarissen der nationale 
domeinen. Jaar V.
1796-1797

Marollen

Marollen
93 /10 Het departementsbestuur verzet zich tegen de overhandiging aan de 

godshuizen van de goederen voortskomende van de Marollen. Jaar VI, 14 
thermidor.
1797-1798

115 /24 Proces-verbaal van de werkzaamheden der commissarissen. Staat der 
inkomsten en bezittingen der geestelijke gemeente. Jaar VI.
1797-1798

Gasthuisnonnen

Gasthuisnonnen
90 /3 Lijst van het personeel dezer geestelijke vereeniging. Jaar VI.

1797-1798

90 /3 Inventaris der meubelen, huisraad, enz. van het klooster. Jaar VI.
1797-1798
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90 /3 Opgaaf der goederen en inkomsten. De Zusters weigeren hunne titels van 
eigendom af te geven. Jaar VI.
1797-1798

93 /11 Opgaaf der goederen en inkomsten. De Zusters weigeren hunne titels van 
eigendom af te geven. Jaar VI.
1797-1798

90 /3 Proces-verbaal der handelingen van de commissarissen der domeinen, die 
den inventaris hadden opgemaakt. Jaar VI.
1797-1798

93 /12 Proces-verbaal van sluiting van het klooster. Jaar VI, 19 floreal.
1797-1798

91 /1 Staat van het materieel. 1808.
1808-1808

93 /13 Verslag van den policiecommissaris van Lier over de gasthuisnonnen dezer 
stad. 1810, 8 januari.
1810-1810

Zwartzusters

Zwartzusters
115 /33 Naamlijsten der geestelijke zusters. Jaren IV-VI.

1795-1798

91 /23 Naamlijsten der geestelijke zusters. Jaren IV-VI.
1795-1798

79 /15 Verslag van den uitvoerenden commissaris over den toestand van het 
genootschap. Jaar V, 13 vendemiaire.
1796-1797

79 /5 Besluit van het departementsbestuur dat toelating verleent de vereeniging 
der Zwartzusters voorloopig te laten bestaan en de nonnen het kleed hunner 
orde te laten dragen. Jaar V, 8 thermidor.
1796-1797

93 /12 Proces-verbaal van sluiting des kloosters. Jaar VI.
1797-1798

93 /10 Verbod de goederen der Zwartzusters aan de godshuizen te overhandigen. 
Jaar VI.
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1797-1798

86 /11 Inlichtingen over de instelling der Zwartzusters te Lier. Jaar VIII.
1799-1800

86 /5 Inlichtingen over de instelling der Zwartzusters te Lier. Jaar VIII.
1799-1800

91 /1 Staat van het materieel van het klooster. 1810.
1810-1810

115 /33 Staat van het materieel van het klooster. 1810.
1810-1810

Sion (klooster van)

Sion (klooster van)
91 /23 Naamlijsten der leden van deze geestelijke vereeniging. Jaren IV-VI.

1795-1798

115 /30 Naamlijsten der leden van deze geestelijke vereeniging. Jaren IV-VI.
1795-1798

87 /5 Staat harer goederen en inkomsten.

79 /15 Verslag van den uitvoerenden commissaris over den toestand des kloosters. 
Jaar V.
1796-1797

93 /12 Proces-verbaal van sluiting van het gesticht. Jaar VI.
1797-1798

Engelsche Theresianen

Engelsche Theresianen
93 /14 Inventaris van de meubelen des kloosters. Jaar IV.

1795-1796

91 /23 Inventaris van de meubelen des kloosters. Jaar IV.
1795-1796

Vredeberg (klooster van)

Vredeberg (klooster van)
115 /3 Naamlijsten der geestelijke zusters. Jaren IV-VI.

1795-1798
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91 /23 Naamlijsten der geestelijke zusters. Jaren IV-VI.
1795-1798

115 /3 Opgaaf der goederen en inkomsten van de vereeniging.

87 /5 Opgaaf der goederen en inkomsten van de vereeniging.

79 /15 Verslag van den uitvoerenden commissaris over den toestand van het 
klooster. Jaar V.
1796-1797

93 /12 Proces-verbaal van sluiting des gestichts. Jaar VI.
1797-1798

115 /3 Proces-verbaal van de werkzaamheden der commissarissen; inventaris der 
meubelen.

Stichtingen : Heiligen Joachim, Heilige Anna en Heilige Barbara

Stichtingen : Heiligen Joachim, Heilige Anna en Heilige Barbara
93 /10 Het departementsbestuur verzet zich tegen de overhandiging van de 

goederen dezer stichtingen aan de godshuizen. Jaar VI.
1797-1798

115 /35 Naamlijst van de leden van het genootschap van de Heilige Barbara. 
Inventaris der goederen. Bescheeden betrekkelijk het Maegdenhuis, het 
Oudvrouwenhuis en het Oudmannenhuis. Jaar VI.
1797-1798

Oudevrouwenhuis (Sint-Antonius)

Oudevrouwenhuis (Sint-Antonius)
115 /6 Verslag van de commissarissen. Lijst van de religieusen. Staat van goederen 

en inkomsten. Staat van schulden. Jaar VI.
1797-1798

Oudemannenhuis (Sint-Jacob)

Oudemannenhuis (Sint-Jacob)
115 /16 Verslag van de commissarissen. Naamlijst van de religieusen. Staat van 

goederen, inkomsten en schulden. Jaar VI.
1797-1798
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Maegdenhuys

Maegdenhuys
115 /19 Verslag van de commissarissen. Staat van goederen, inkomsten en schulden. 

Jaar VI.
1797-1798

Bornhem

Bornhem
Engelsche Predikheeren

Engelsche Predikheeren
93 /15 Inlichtingen over de engelsche Predikheeren te Bornhem en over het 

vermogen van hun klooster. Jaar IV.
1795-1796

93 /16 De kloosterlingen weigeren hun gesticht te laten onderzoeken en verzetten 
zich tegen hunne afschaffing, aangezien hunne vereeniging, welke het 
openbaar onderwijs ten doel had, niet onder de toepassing viel der wet op de 
afschaffing der kloosters. Jaar V.
1796-1797

91 /17 De kloosterlingen weigeren hun gesticht te laten onderzoeken en verzetten 
zich tegen hunne afschaffing, aangezien hunne vereeniging, welke het 
openbaar onderwijs ten doel had, niet onder de toepassing viel der wet op de 
afschaffing der kloosters. Jaar V.
1796-1797

93 /17 Inventaris van de goederen en van de meubelen, het zilverwerk, enz. Jaar V.
1796-1797

84 /4 Bestelling aan de kloosterlingen van bons geldig ter betaling van den 
koopprijs van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

93 /18 Reispas gevraagd voor den kloosterling, John Smith. 1803.
1803-1803

Heyst-op-den-Berg en Puers

Heyst-op-den-Berg en Puers
93 /15 Naamlijst der afgeschafte kloosterzusters in de gemeente Puers 

verblijvende. Jaar III.
1794-1795

85 /5 Besluit van den uitvoerenden commissaris aan de kloosterlingen bevelende 
zich in hunne kloosters te bevinden tijdens het bezoek der commissarissen 
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van het staatsbestuur. Jaar IV, 2e aanvullingsdag.
1795-1796

Provisorij van Sint-Bernaards, te Coolhem

Provisorij van Sint-Bernaards, te Coolhem
91 /17 De kloosterlingen weigeren hun huis door de commissarissen te laten 

onderzoeken. Jaar V.
1796-1797

Sinte-Kathelijne-Waver

Sinte-Kathelijne-Waver
Abdij van Roozendaal

Abdij van Roozendaal
93 /19 Naamlijst der geestelijke zusters. Jaren III-V.

1794-1797

93 /20 Inventaris der meubelen. Jaar III.
1794-1795

81 /4 Opgaaf der goederen en renten van de abdij. Jaar IV.
1795-1796

81 /4 Opgaaf der goederen en renten van de abdij. Jaar IV.
1795-1796

88 /4 Briefwisseling rakende de ontruiming des kloosters en de verhindering aan 
de zusters de voorwerpen te bezorgen waarop zij volgens de wet recht 
hadden, aangezien generaal Du Lantoy in de abdij zijnen intrek had genomen 
en belette dat men gedeeltelijk over de meubelen beschikte. Jaar V, frimaire.
1796-1797

79 /2 Begin van opstand onder de bevolking van Sinte-Kathelijne-Waver, ter 
gelegenheid van de levering van voeder door de krijgscommissarissen aan 
de abdij opgelegd. Jaar V, 13 frimaire.
1796-1797

93 /21 Commissaris Dargonne stelt voor een bezoek te doen [/] aan de abdij om er 
zekere meubelen en voorwerpen te ontdekken, welke hij vermoedde er 
verborgen te zijn. Jaar V.
1796-1797

88 /4 Bestelling aan de kloosterlingen van de bons geldig ter betaling van den 
koopprijs van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797
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ARRONDISSEMENT TURNHOUT

ARRONDISSEMENT TURNHOUT
87 /3 Onderrichtingen aan den uitvoerenden commissaris te Turnhout, betrekkelijk 

het onderzoek in de kloosters en de aanduiding dergene welke het openbaar 
onderwijs en de verpleging der kranken ten doel hadden. Jaar IV, 7 
vendemiaire.
1795-1796

82 /5 Besluit van den commissaris der Uitvoerende macht, te Westerloo, den 
kloosterlingen bevelende zich in hunne wederzijdsche gestichten te bevinden 
op het oogenblik van het bezoek der afgevaardigde commissarissen. Jaar IV, 
2e aanvullingsdag.
1795-1796

79 /2 Vervolgingen te Westerloo ingespannen tegen degenen welke bij de inwoners 
verzoekschriften tegen de afschaffing der kloosters ter onderteekening 
aanboden. Jaar V.
1796-1797

79 /2 Mededeeling aan het departementsbestuur eener bekendmaking aan de 
kerkdeur te Turnhout aangeplakt (37). Jaar V, 12 vendemiaire.
1796-1797

79 /2 Bescheeden rakende de weigering der municipaliteit van Turnhout mede te 
werken tot de uitvoering der wet op de afschaffing der kloosters. Jaar V, 29 
brumaire.
1796-1797

93 /22 Beteekening aan de kloosterlingen te Turnhout, van het verbod het kleed 
hunner orde te dragen. Jaar V, 2 nivose.
1796-1797

93 /22 Besluit van het Uitvoerend bewind de aanhouding bevelende van vier 
Minderbroeders, welke in eene oproerige samenscholing te Gheel werden 
gevat. Veroordeeling tot ballingschap van de monniken die aan dezen oproer 
hadden deel genomen. Jaar VI, 2 thermidor.
1797-1798

Turnhout

Turnhout
Minderbroeders

Minderbroeders
88 /1 Naamlijst der monniken. Jaar V.

1796-1797
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88 /1 Inventaris van de meubelen der kloosters. Jaar V.
1796-1797

89 /3 Sluiting van het gesticht. Uitdrijving der monniken. Jaar V, 9 ventose.
1796-1797

93 /24 Weigering der kloosterlingen de bons te aanvaarden welke hen, 
overeenkomstig de wet van 15 fructidor jaar, werden aangeboden. Jaar V.
1796-1797

88 /4 Weigering der kloosterlingen de bons te aanvaarden welke hen, 
overeenkomstig de wet van 15 fructidor jaar, werden aangeboden. Jaar V.
1796-1797

Begijnen

Begijnen
79 /15 Proces-verbaal van het onderzoek op het begijnhof gedaan door de 

commissarissen van het nationaal domein. Jaar V.
1796-1797

87 /5 Verslag van den bestuurder der domeinen. Jaar, 27 vendemiaire.

Bonifanten (38)

Bonifanten (38)
79 /15 Proces-verbaal van het onderzoek in het klooster gedaan door de 

commissarissen van het nationaal domein. Jaar V.
1796-1797

115 /22 Proces-verbaal van het onderzoek in het klooster gedaan door de 
commissarissen van het nationaal domein. Jaar V.
1796-1797

115 /22 Naamlijst der geestelijke zusters. Inventaris der meubelen, inkomsten en 
bezittingen der vereeniging.

Gasthuisnonnen

Gasthuisnonnen
79 /15 Verslag van den bestuurder der domeinen over den toestand dezer 

geestelijke vereeniging. Jaar V, 27 vendemiaire.
1796-1797

91 /1, Lijst van het personeel en opgaaf van den huisraad van het klooster. 1808.
1808-1808
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93 /25 Lijst van het personeel en opgaaf van den huisraad van het klooster. 1808.
1808-1808

92 /27/26 Statuten der gasthuiszusters. 1810.
1810-1810

Sepulchrinnen

Sepulchrinnen
93 /26BIS Verwoesting in het klooster aangericht. Jaar XI, 26 floreal.

1802-1803

93 /26 Afstand aan de stad van den hof [/] afhangende van het oud klooster waarin 
de secondaire school ingericht was. 1809, 4 Juni.
1809-1809

Arendonck

Arendonck
Franciscanen

Franciscanen
91 /23 Naamlijst der kloosterlingen. Jaar III, 12 germinal.

1794-1795

Minderbroeders

Minderbroeders
93 /27 Proces-verbaal van sluiting van het klooster. Jaar VI, 16 thermidor.

1797-1798

Agnetendael

Agnetendael
93 /28 Naamlijst der geestelijke zusters. Jaar VI.

1797-1798

115 /9 Sluiting des kloosters door de commissarissen van het staatsbestuur. 
Proces-verbaal der werkzaamheden van de commissarissen. Inventaris der 
meubelen. Staat der inkomsten en bezittingen van de vereeniging. Jaar VI, 15 
thermidor.
1797-1798

Gheel

Gheel
Gasthuisnonnen

Gasthuisnonnen
94 /1 Naamlijst der geestelijke zusters met aanduiding van het benaderend 

vermogen der gemeenschap. Jaar III.
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1794-1795
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

94 /2 Verslagen der municipale agenten van Gheel, bevestigende dat de nonnen 
zich aan de verpleging der kranken toewijdden. Jaar V, 13 vendemiaire.
1796-1797

79 /15 Verslag van den bestuurder der domeinen betrekkelijk den toestand der 
geestelijke vereeniging. Jaar V, 27 vendemiaire.
1796-1797

115 /9 Proces-verbaal van de werkzaamheden der commissarissen. Jaar VI.
1797-1798

115 /10 Proces-verbaal van de werkzaamheden der commissarissen. Jaar VI.
1797-1798

115 /10 Inventaris der meubelen van het liefdadigheidsgesticht bekend onder den 
naam van Sinte Dymphna gasthuis. Jaar VI.
1797-1798

91 /1 Staat aanduidende het personeel en het materieel des kloosters. 1808.
1808-1808

92 /27 Statuten der gasthuisnonnen goedgekeurd bij dekreet des keizers van 15 
november 1810. 1810.
1810-1810

Herenthals

Herenthals
94 /4 Lijsten der personen deelmakende van de geestelijke genootschappen van 

het kanton Herenthals. Inlichtingen over het vermogen dezer vereenigingen. 
Jaar IV.
1795-1796

87 /3 Onderrichtingen van den uitvoerenden commissaris over het onderzoek te 
doen in de kloosters en de aanwijzing dergene welke het openbaar onderwijs 
en de verpleging der zieken ten doel hadden. Jaar IV, 7 vendemiaire.
1795-1796

91 /8 Bescheeden waaruit blijkt dat de geestelijke genootschappen van het kanton 
Herenthals in de oorlogscontributiën van het jaar III niet hadden bijgedragen.
1794-1795

86 /3 De municipaliteit van Herenthals meldt dat de wet welke aan de 
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kloosterlingen verbiedt het geestelijk kleed te dragen, in het kanton werd 
uitgevoerd. Jaar VI, 30 brumaire.
1797-1798

82 /3 Bescheeden over de moeilijkheden welke de opmaking van den inventaris 
der kloosters te Herenthals ontmoette.

94 /6 Staat der renten of rustgelden aan de kloosterlingen van Herenthals 
uitbetaald.

Augustijnen

Augustijnen
88 /1 Staat der goederen en inkomsten van het klooster; naamlijst der 

kloosterlingen. Inventaris van den huisraad. Proces-verbaal der 
werkzaamheden van de commissarissen welke gelast waren met het 
opstellen van dezen inventaris. Jaar V.
1796-1797

94 /7 Besluit van het departementsbestuur dat het verzoekschrift verwerpt der 
monniken welke hun behoud vroegen als vereeniging die het onderwijs der 
jeugd ten doel had. Jaar V, 25 brumaire.
1796-1797

Minderbroeders

Minderbroeders
88 /1 Naamlijst der kloosterlingen. Staat der goederen en inkomsten van het 

klooster. Proces-verbaal van de werkzaamheden der commissarissen die 
gelast waren met het opstellen van den inventaris van den inboedel des 
kloosters. Jaar V.
1796-1797

Norbertinnen

Norbertinnen
88 /1 Naamlijst der geestelijke zusters. Opgaaf der goederen en inkomsten der 

gemeenschap. Jaar V.
1796-1797

89 /1 Inventaris van den huisraad, de kunstvoorwerpen, kerksieraden, enz.

Gasthuisnonnen

Gasthuisnonnen
115 /7 Proces-verbaal der werkzaamheden van de commissarissen. Jaar VI.
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1797-1798

115 /7 Inventaris der meubelen van het klooster. Staat der inkomsten en bezittingen 
der vereeniging en schulden. Jaar VI.
1797-1798

94 /8 Lijst van het personeel der nonnen van het godshuis. Jaren VI-1810.
1797-1810

94 /9 Aanvaarding eener novice.

92 /27 Standregelen door de zusters aangenomen. 1810.
1810-1810

Begijnen

Begijnen
87 /5 Staat der goederen en inkomsten van het Begijnhof.

Hoogstraten

Hoogstraten
87 /3 Onderrichtingen aan den uitvoerenden commissaris te Hoogstraten, 

betrekkelijk het onderzoek der geestelijke huizen en de aanduiding dergene 
welke het openbaar onderwijs en de verpleging der zieken voor doel hadden. 
Jaar IV, 7 vendemiaire.
1795-1796

Capucienen

Capucienen
94 /10 Naamlijst der paters in het klooster aanwezig op den oogenblik dat de 

inventaris der meubelen werd opgesteld.

Minderbroeders (= Spijkerspaters)

Minderbroeders (= Spijkerspaters)
94 /10 Namen der kloosterlingen. Jaar V.

1796-1797

88 /1 Inventaris van den huisraad en de meubelen des kloosters. Proces-verbaal 
van de werkzaamheden der commissarissen die den inventaris hadden 
opgesteld.

88 /4 Overhandiging aan de paters van bons geldig ter betaling van den koopprijs 
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van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797

83 /3 Sluiting van het klooster. Jaar V, 25 frimaire.
1796-1797

94 /11 Besluit van het departementsbestuur de vraag verwerpende der 
Minderbroeders welke vroegen behouden te worden als kloostergemeente 
bestemd om de fransche en latijnsche talen te onderwijzen. Jaar V, 16 
nivose.
1796-1797

Begijnen

Begijnen
94 /12 Opgaaf der goederen van de Begijnen van de sodaliteit van Sint-Joris en Sint-

Sebastiaan, te Hoogstraten.

87 /5 Opgaaf der goederen van de Begijnen van de sodaliteit van Sint-Joris en Sint-
Sebastiaan, te Hoogstraten.

94 /10 Opgaaf der goederen van de Begijnen van de sodaliteit van Sint-Joris en Sint-
Sebastiaan, te Hoogstraten.

Urbanisten

Urbanisten
87 /5 Staat der eigendommen, inkomsten, lasten, stichtingen, enz., van dit klooster 

onder Jozef II afgeschaft.

Meerhout, Meir, Merxplas, Minderhout,

Meerhout, Meir, Merxplas, Minderhout,
Ryckevorsel en Wortel

Ryckevorsel en Wortel
94 /10 Staten van de goederen der sodaliteiten van Sint-Joris en Sint-Sebastiaan 

dezer gemeente.

Meerle

Meerle
94 /12 Staten van de goederen der sodaliteiten van Sint-Joris en Sint-Sebastiaan 

dezer gemeente. Opgaaf der meubelen en goederen van de sodaliteit Sint-
Joris.
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94 /10 Inlichtingen over eene geestelijke vereeniging van vrouwen te Meerle.

Meerhout

Meerhout
94 /13 Inlichtingen betrekkelijk eene geestelijke vereeniging van vrouwen te 

Meerhout.

94 /13 Terugbetaling geeischt der tienden voor twee jaren verschuldigd door vrouw 
Grielens aan de abdij Maegdendael, te Meerhout. Jaar V.
1796-1797

Capucienen

Capucienen
94 /12 Terugbetaling geeischt der tienden voor twee jaren verschuldigd door vrouw 

Grielens aan de abdij Maegdendael, te Meerhout. Jaar V.
1796-1797

Naamlijst der paters.

Naamlijst der paters.
94 /10 Inventaris der meubelen van het klooster.

88 /1 Proces-verbaal der werkzaamheden van de commissarissen van het 
nationaal domein, welke gelast waren met het opstellen van den inventaris.

88 /4 Overhandiging aan de monniken van bons welke zij konden gebruiken voor 
het aankoopen van nationale goederen. Jaar V.
1796-1797

83 /3 Sluiting van het klooster. Jaar V, 25 frimaire.
1796-1797

Postel

Postel
Abdij der orde van den H. Norbertus

Abdij der orde van den H. Norbertus
91 /23 Lijst der kloosterlingen. Jaar III, 12 germinal.

1794-1795

88 /1 Inventaris van de meubelen, het zilverwerk, [/] de schilderijen, enz., der kerk 
en der kapel van het klooster. Jaren III-IV.
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1794-1796

89 /1 Inventaris van de meubelen, het zilverwerk, [/] de schilderijen, enz., der kerk 
en der kapel van het klooster. Jaren III-IV. Jaar IV.
1794-1796

94 /24 Lijst der goederen door de gemeenschap verkocht om haar aandeel in de 
oorlogsbelasting te betalen.

81 /4 Lijst der goederen door de gemeenschap verkocht om haar aandeel in de 
oorlogsbelasting te betalen.

88 /1 Opgaaf van de goederen en inkomsten der abdij. Jaar V.
1796-1797

94 /15 Proces-verbaal van het onderzoek gedaan door de commissarissen der 
domeinen.

89 /1 Verzet door de paters aangeteekend tegen de werkzaamheden der 
commissarissen.

83 /3 Ondervraging der monniken die, geweigend hebbende hunne namen te doen 
kenne, voor dit feit beroofd werden van de pensioenbons waarop zij recht 
hadden. Jaar V, 9 frimaire.
1796-1797

82 /3 Besluit van het departementsbestuur de ontruiming der abdij bevelende. 
Jaar V, 4 nivose.
1796-1797

94 /16 Bevel gegeven aan commissaris Ricquier zonder verwijl de ciborie der kerk 
op te zenden. Jaar V, 15 messidor.
1796-1797

94 /17 Inlichtingen betrekkelijk de verkooping van het Postelsbosch. Moeielijkheden 
met den genaamden De Meulenaer, welke dit bosch had gekocht. Jaar VII.
1798-1799
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Tongerloo

Tongerloo
Abdij van Premonstreit

Abdij van Premonstreit
81 /4 Aanduiding der eigendommen door de abdij verkocht om haar aandeel in de 

oorlogsbelasting te betalen. Jaar IV.
1795-1796

91 /24 Aanduiding der eigendommen door de abdij verkocht om haar aandeel in de 
oorlogsbelasting te betalen. Jaar IV.
1795-1796

94 /18 Aanduiding der eigendommen door de abdij verkocht om haar aandeel in de 
oorlogsbelasting te betalen. Jaar IV.
1795-1796

94 /19 Opgaaf van de goederen en inkomsten der gemeenschap. Jaar V.
1796-1797

87 /5 Opgaaf van de goederen en inkomsten der gemeenschap. Jaar V.
1796-1797

94 /22 Verslaggeving der commissarissen met de sluiting der abdij gelast, waaruit 
blijkt dat zij moesten wijken voor de bedreiging der monniken het volk tegen 
hen optejagen. Jaar V, 9 vendemiaire.
1796-1797

94 /23 Brief van het departementsbestuur betrekkelijk de sluiting der abdij. Jaar V, 
12 frimaire.
1796-1797

82 /3 Besluit van hetzelfde bestuur maatregelen voorschrijvende om een einde te 
stellen aan de verwoesting door de paters in de abdij aangericht.

94 /20 Inventaris der meubelen die niet opgeteekend waren door den commissaris 
van het bestuur der nationale domeinen. Jaar V, 14 frimaire.
1796-1797

89 /1 Staat der voorwerpen tijdens de zegellegging weggevoerd.

94 /21 Bescheeden berekkelijk het opteeken van de meubelen der abdij (39). Brief 
van het municipaal bestuur van het canton Westerloo, dat weigerde bij het 
lichten der zegels aanwezig te zijn. Jaar V.
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1796-1797

94 /24 De uitvoerende commissaris te Westerloo eischt dat de municipale overheid 
vuurwapens aan de bewaarders der abdij zou bezorgen. (Men vond enkel een 
jachtgeweer bij den schoolmeester tijdens de verkooping zijner meubelen 
door de gedwongen leening.) Jaar V, 25 frimaire.
1796-1797

83 /3 Onderrichtingen voor de opzoeking naar de in den vreemde gelegen 
eigendommen der abdij. Jaar V.
1796-1797

94 /25 Inlichtingen over het collegie van den H. [/] Norbertus, te Rome, dat aan de 
abdij van Tongerloo toebehoorde.

94 /4/29 Terugbetaling van een rente voortkomende van een onbekend geestelijk 
genootschap. 1806, 12 juli.
1806-1806

94 /5/29 Inlichtingen over het klooster Sint-Catharinadal te Oosterhout.

94 /26 Klacht over de handelwijze der paters ten doel hebbende de priesters te 
verontrusten die zich aan de wet hadden onderworpen. Jaar VI, 4 frimaire.
1797-1798

94 /27 Schade aangericht in de bosschen der abdij te Tongerloo. Jaar VII.
1798-1799

94 /28 Briefwisseling betrekkelijk de verbanning der monniken van Tongerloo. Jaar 
VII, 6 nivose.
1798-1799

80 /2 Besluit van het Uitvoerend bewind hunne verbanning bevelende. Jaar VII, 10 
nivose.
1798-1799

94 /29 Overbrenging naar Antwerpen van verschillige niet verkochte 
kunstvoorwerpen voortskomende van de abdij van Tongerloo. Jaar IX.
1800-1801

80 /2 Klachten tegen de gewezen paters van Tongerloo. Maatregelen ten hunnen 
opzichte genomen. 1806.
1806-1806
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94 /29BIS Ontdekking van 13 vijvers te Herselt en Geel. Jaar X.
1801-1802

Oud-Turnhout

Oud-Turnhout
Priorij van Corsendonck

Priorij van Corsendonck
87 /5 Opgaaf der goederen en inkomsten, lasten, stichtingen, enz., van het 

gesticht, dat onder Jozef II was afgeschaft.

Westerloo

Westerloo
Abdij van Averbode

Abdij van Averbode
81 /4 Opgaaf der eigendommen dezer abdij. Jaar IV.

1795-1796

Abdij van Cortenberg

Abdij van Cortenberg
94 /5/29 Een aantal bescheeden betrekkelijk de abdij van Cortenberg, het klooster 

Sinte Catharinadaal, te Oosterhout, enz.

94 /3/29 Verzoek van vrijstelling op de opbrengst van de tienden. Jaar IV.
1795-1796

Baarle

Baarle
Sint-Catharinaberg

Sint-Catharinaberg
87 /5 Staat der inkomsten en goederen van het afgeschafte klooster van Sint-

Catharinaberg.

Betwiste zaken (40).

Betwiste zaken (40).
Bundels van betwistingen rakende het eigendomsrecht op goederen voortskomende van afgeschafte kloosters, de afbetaling van den koopprijs, enz.

Bundels van betwistingen rakende het eigendomsrecht op goederen  
voortskomende van afgeschafte kloosters, de afbetaling van den koopprijs,  
enz.

Sint-Michiels-abdij te Antwerpen

Sint-Michiels-abdij te Antwerpen
74 /1/6 Van den Brand, Andreas, tegen de godshuizen van Antwerpen. Goederen te 
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Antwerpen, gelegen naast de Sint-Michielsabdij. Jaar XI.
1802-1803

74 /2/6 Le Couteulx de Canteleux tegen Reyns. Landerijen gelegen in het gehucht 
Noordland, onder Santvliet. Jaar XIV.
1805-1806

75 /7 Van Velsen, F. D., te Mechelen. Goederen te Santvliet. 1806.
1806-1806

75 /7 Hamelin tegen Mahu. Dreef te Wilryck. 1809.
1809-1809

75 /7 Mosselman tegen het bestuur der domeinen. Grondrente van 39 florijnen. 
1809.
1809-1809

75 /7 Biart tegen de domeinen. Bosch te Wommelghem. 1811.
1811-1811

Abdij van Sint-Salvator, te Antwerpen

Abdij van Sint-Salvator, te Antwerpen
74 /12/6 Corthals, eigenaar, tegen Grielens, huurder, te Antwerpen. Wegeneming van 

verscheidene versieringsvoorwerpen. Jaar VII.
1798-1799

75 /2 Meyvis tegen Mertens en Van den Broeck. Kelder en magazijn, te Antwerpen, 
gelegen "Hesseplein". 1809.
1809-1809

Alexianen van Antwerpen

Alexianen van Antwerpen
74 /67/6 Beldens, P. G., te Antwerpen. Wedergaaf van huurgelden van verscheidene 

huizen. 1809.
1809-1809

Karthuizers van Antwerpen

Karthuizers van Antwerpen
74 /11/6 Bouhoulle, J. H., te Antwerpen. Zeven huizen met hoven, te Antwerpen, 

gelegen Sint-Rochusstraat. Jaar VII.
1798-1799

Carmelieten van Antwerpen

Carmelieten van Antwerpen
75 /5 Van den Broeck, te Antwerpen. Huis gelegen naast het klooster, te 
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Antwerpen. Jaar IX.
1800-1801

75 /5 Cockx tegen J. B. Adnet, te Antwerpen. Uitgang op de Meirplaats, van het 
huis palende aan het klooster der Carmelieten. Jaar XII.
1803-1804

Capucinerssen van Antwerpen

Capucinerssen van Antwerpen
74 /14/6 Huwaert in naam van Detiennes, te Brussel. Wedergaaf van een huis in het 

lokaal der Kapucinersen te Antwerpen omsloten. Jaar VII.
1798-1799

74 /6 Barbara-Rosalia Le Maire, te Parijs. De school begrepen bij de verkooping 
van het klooster der Kapucinerssen, te Antwerpen (proces-verbaal van 
schatting van het klooster). Jaar XII.
1803-1804

75 /46/4 Barbara-Rosalia Le Maire, te Parijs. De school begrepen bij de verkooping 
van het klooster der Kapucinerssen, te Antwerpen (proces-verbaal van 
schatting van het klooster). Jaar XII.
1803-1804

Carmelieterssen van Antwerpen

Carmelieterssen van Antwerpen
74 /24/6 E. 't Serwouters, te Antwerpen. Uitvoering der stichting eener wekelijksche 

mis (fr. 217.68). Jaar VIII.
1799-1800

75 /3 Auvray, D. G. J., te Antwerpen. Dreef genaamd Boschley, te Wilryck. Jaar XIII.
1804-1805

Jezuten van Antwerpen.

Jezuten van Antwerpen.
74 /54/6 Marie van Doninck, te Antwerpen. Twee huizen gelegen te Antwerpen, Vuilruy 

en Paepestraet. 1811.
1811-1811

Spinsters, te Antwerpen

Spinsters, te Antwerpen
75 /5 Michiels, F. J., te Brussel. De pachthoeve Rapperye, te Schelle. Jaar IX.

1800-1801
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Sint-Bernaardsabdij, te Hemixem-Schelle

Sint-Bernaardsabdij, te Hemixem-Schelle
75 /5 Th. Jan Van Reynegom de Buzet en andere eigenaars. Verschillende 

domeinen in het departement der Twee-Nethen. 1809.
1809-1809

74 /63/6 De Villers, Nic., te Mechelen, tegen Broers, F., te Lier. Dreef der pachthoeve 
Molendonckscheschrans, te Hagenbroeck, onder Lier. 1811.
1811-1811

Abdij van Villers, Provisoraat van Schooten

Abdij van Villers, Provisoraat van Schooten
74 /13/6 Van Bedaff, te Antwerpen. Weide te Schooten. Jaar VII.

1798-1799

74 /35/6 Cornelissens, van Schooten. Pachthoeve Cleyn Westschot met landerijen. 
Jaar VIII.
1799-1800

75 /14 Mairie van Schooten. Dreef Venley, te Schooten. Jaar XIII.
1804-1805

74 /13/6 Wauters en Van Bedaff. Eigendommen te Schooten. Jaar XIII.
1804-1805

75 /14 Mairie van Schooten. Heide Kleyne-heyde genaamd, te Schooten. Jaar XIV.
1805-1806

75 /14 Jos. Ellens, meier van Schooten, tegen het woudbeheer. Bosch genaamd de 
Zesbunderen, te Schooten. 1806.
1806-1806

Proosdij van Huybergen (Calmpthout)

Proosdij van Huybergen (Calmpthout)
74 /18/6 Bourdon (van het departement Marne). Kooper der proostdij van Huybergen. 

Jaar VII.
1798-1799

75 /22 P. Heylaers tegen Le Danois, van Turnhout. Huis met hof, in het begijnhof 
gelegen te Turnhout. Jaar X.
1801-1802

Augustijnen van Mechelen

Augustijnen van Mechelen
74 /36/6 Verhoeven te Lier. 7 bunderen, 300 roeden land, te Puers. Jaar IX.
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1800-1801

Klooster van Bleyenberg, te Mechelen

Klooster van Bleyenberg, te Mechelen
74 /34/6 Gobier, te Mechelen. Het klooster van Bleyenberg, te Mechelen. Jaar VIII.

1799-1800

Klooster van Thabor te Mechelen

Klooster van Thabor te Mechelen
74 /15/6 Van de Velde en consten. Schade aan hunnen eigendom. Jaar VII.

1798-1799

Abdij van Nazareth, te Lier

Abdij van Nazareth, te Lier
74 /82/6 Wwe Bruyndonck en Van Tongerloo, te Lier. Houtkapping in een bosch, te 

Lier. Jaar XII.
1803-1804

75 /10 Le Couteulx de Canteleux, te Parijs, tegen Saunier en Franssens. Twee 
dreven nabij de abdij gelegen. Jaar XII.
1803-1804

75 /10 Mej. De Ladderson, te Mechelen, tegen Vekemans, P., te Kessel. Landerijen 
te Kessel. 1809.
1809-1809

75 /10 Vrouw Kuhne-De Mol tegen de heeren Janssens en Van der Smissen. Bosch 
genaamd "de oude Neeth", te Haegenbroeck, en eenen weg gezegd 
Molendijk, te Lier. 1809.
1809-1809

Abdij van Sion

Abdij van Sion
75 /12 R.J. Martin, rechter bij de burgerlijke rechtbank van Antwerpen tegen de 

meierij van Lier. Landerijen te Haegenbroeck, onder Lier. Jaar XIV.
1805-1806

Karthuizers van Lier

Karthuizers van Lier
74 /30/6 Coquiel, L., te Antwerpen. Pachthoeve te Oostmalle. Jaar VIII.

1799-1800

74 /11/6 de Piza, te Antwerpen. Eigendommen te Lier. Jaar IX.
1800-1801
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74 /61/6 de Piza, te Antwerpen. Eigendommen te Lier. Jaar IX.
1800-1801

75 /17 Mej. de Piza, te Antwerpen. Het achterstallige eener rent. 1806.
1806-1806

Groot begijnhof van Lier

Groot begijnhof van Lier
74 /42/6 Van Nereaux tegen F. Gemen, te Antwerpen. Huis gelegen in de 

Begijnhofstraat, te Lier. Jaar X.
1801-1802

Klooster Vredenberg, te Lier

Klooster Vredenberg, te Lier
J. Van Dooren, te St-Antonius (Brecht). Land en heide te Sint-Antonius. Jaar 
XI.
1802-1803

Abdij van Roozendaal, te Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Abdij van Roozendaal, te Onze-Lieve-Vrouw-Waver
75 /11 Wwe. Verhoeven tegen Mej. Backx, te Mechelen. Weiden en land te Heyst-op-

den-berg. Jaar XII.
1803-1804

74 /54/6 P. Jos. Van Bellingen, notaris, te Calmpthout. Hof deelmakende van de 
groote refugie van Roozendaal, gelegen te Mechelen, in de Bleekstraat. Jaar 
XIII-1810.
1804-1810

Augustijnen van Herenthals

Augustijnen van Herenthals
74 /20/6 X ... kooper van het klooster der Augustijnen. Twee beemden te Herenthals. 

Jaar VII.
1798-1799

Begijnhof van Herenthals

Begijnhof van Herenthals
75 /33 Gerardi, te Parijs. Pachthoeve met 17 bunderen land, te Herenthals. Jaar XIII.

1804-1805

Norbertinerssen, te Herenthals

Norbertinerssen, te Herenthals
74 /69/6 Corn. Franc. Gerardi, te Antwerpen. Pachthoeve te Berlaer. 1809.

1809-1809
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Abdij van Tongerloo

Abdij van Tongerloo
74 /32/6 Verhaegen, P., te Lier. Pachthoeve en land te Broechem (betwisting over de 

afbakening). Jaar VIII.
1799-1800

74 /29/6 Van den Branden, P., te Wilmarsdonck. Schaarbosch genaamd Kruysbosch, 
te Calmpthout. Jaar VIII.
1799-1800

74 /28/6 Agent der gemeente Tongerloo tegen de municipaliteit van Westerloo. 
Herschots-Heyde of Swerts-Heyde. Jaar VIII.
1799-1800

75 /9 J. Verschueren en J. B. Van Asbroeck, te Antwerpen. Pachthoeve, land en 
bosch gelegen aan De Greef, onder Esschen en Calmpthout. Jaar IX.
1800-1801

74 /4/6 Hermans, advokaat, te Antwerpen. Het kasteel Ter Elst, te Duffel. Jaar X-XI.
1801-1803

75 /9 Gerardi tegen De Greeff, te Calmpthout. Bosch genaamd het Kruysbosch, te 
Calmpthout. Jaar XII.
1803-1804

75 /9 Schwartz, J. P., te Leuven, in naam van verscheidene koopers. Bosschen te 
Tongerloo. Jaar XIII.
1804-1805

75 /9 J. Blom, te Antwerpen. Pachthoeve genaamd Vaerendonckschehoeve, te 
Zammelbroeck, onder Gheel. 1807.
1807-1807

74 /92/6 J. Blom, te Antwerpen. Pachthoeve Bosch genaamd Craeyninkel, in het 
gehucht Berchem onder Hersselt.

75 /9 J.P. Swartz, te Leuven. Pachthoeve, genaamd Hoeve ten Broeck, met landen 
en bosch, te Tongerloo. 1810.
1810-1810

75 /9 Matheyssens, Huibert en zuster. Pachthoef genaamd Voorste hoeve te 
Nieuwmoer-Calmpthout. 1809.
1809-1809
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Abdij van Corsendonck

Abdij van Corsendonck
74 /27/6 Paulée, te Parijs. Staats bosschen te Gierle. Jaar VIII.

1799-1800

75 /24 Dezelfde. Bosch te Gierle. Jaar VIII-XI.
1799-1803

Sint-Martinusabdij, te Leuven

Sint-Martinusabdij, te Leuven
74 /90/6 Montens, te Gheel. Twee vijvers : Hertenvijver en Dakshoevenvijver, te Gheel. 

1806.
1806-1806

75 /13 Sicoti, te Turnhout. Pachthoeve te Grobbendonck. 1809.
1809-1809

114 /15 Bundels betrekkelijk den verkoop van goederen in 1794 door geestelijke 
vereenigingen, voor de betaling van hun deel in de brandschatting. Jaren IV-
XIII.
1794-1805

74 Bundels betrekkelijk den verkoop van goederen voortkomende van de 
volgende geestelijke instellingen; de Provisorij van de abdij van Villers, te 
Schooten; de Proostdij van Huybergen; Het Iersch Collegie, te Antwerpen; de 
abdijen van Sint-Michiel, Sint-Bernaard en Tongerloo, de Apostelinnen van 
Antwerpen en de Augustijnen van Herenthals.

75 Bundels betrekkelijk den verkoop van goederen voortkomende van de 
volgende geestelijke instellingen; de Provisorij van de abdij van Villers, te 
Schooten; de Proostdij van Huybergen; Het Iersch Collegie, te Antwerpen; de 
abdijen van Sint-Michiel, Sint-Bernaard en Tongerloo, de Apostelinnen van 
Antwerpen en de Augustijnen van Herenthals.

75 /27 Bundels betrekkelijk den verkoop van goederen voortkomende van de 
volgende geestelijke instellingen; de Provisorij van de abdij van Villers, te 
Schooten; de Proostdij van Huybergen; Het Iersch Collegie, te Antwerpen; de 
abdijen van Sint-Michiel, Sint-Bernaard en Tongerloo, de Apostelinnen van 
Antwerpen en de Augustijnen van Herenthals.
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[Einde geschillen]

[Einde geschillen]
112 /20 Verwerping van de vraag der damen Van Berghen, Smolderen en andere, 

oud-leden van het klooster der Marollen, te Antwerpen, om de wedergaaf te 
bekomen van den verkoopprijs van hun klooster, dat op 14 floreal jaar VI door 
het gouvernement was verkocht. 1808.
1797-1808
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

89 /9BIS Beslagneming in handen van de huurders van de kerk, het klooster en de 
gronden van de Augustijnen van Antwerpen toevertrouwd aan de heer de 
Vinck.

II. WERELDLIJKE GEESTELIJKHEID, GEBOUWEN VAN DEN EEREDIENST, SEMINARIËN EN PASTORIJEN

II. WERELDLIJKE GEESTELIJKHEID, GEBOUWEN VAN DEN EEREDIENST, 
SEMINARIËN EN PASTORIJEN

Wegruiming der uitwendige teekens. De processiën verboden

WEGRUIMING DER UITWENDIGE TEEKENS. DE PROCESSIËN VERBODEN
95 /1 Omzendbrief van den Commissaris van het departement voor de uitvoering 

van het besluit waarbij de processiën worden verboden. Jaar IV, 5 prairial.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

95 /2 Omzendbrief van den Minister van algemeene politie, betrekkelijk het verbod 
aan de geestelijken het H. Sacrament met plechtigheid aan de zieken te 
brengen. Jaar IV, 2 messidor.
1795-1796

89 /23 Omzendbrief van den Minister van algemeene politie, betrekkelijk het verbod 
aan de geestelijken het H. Sacrament met plechtigheid aan de zieken te 
brengen. Jaar IV, 2 messidor.
1795-1796

95 /3 Briefwisseling aangaande de maatregelen genomen voor de uitvoering der 
wetten op de uitoefening van den eeredienst. Jaar V.
1796-1797

95 /4 Afkondiging der wet op de eerediensten in het departement. Jaar V, 3e 
bijvoegelijke dag.
1796-1797

79 /10 Omzendbrief van den minister van algemeene politie voorschrijvende dat 
commissarissen naar de kantons zouden afgezonden worden om de 
afkondiging dier wet te doen. Jaar VI, 11 vendemiaire.
1797-1798
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95 /5 Maatregelen door den uitvoerenden departementscommissaris [/] aan de 
municipaliteiten voorgeschreven om de uitvoering der wet te verzekeren. 
Jaar VI, 5e bijvoegelijke dag.
1797-1798

87 /4 Maatregelen door den uitvoerenden departementscommissaris [/] aan de 
municipaliteiten voorgeschreven om de uitvoering der wet te verzekeren. 
Jaar VI, 5e bijvoegelijke dag.
1797-1798

86 /3 Besluit van het departementsbestuur voor de benoeming van 
commissarissen, gelast met de afkondiging en de uitvoering der wet op de 
uitwendige politie van den eeredienst, bijna al de municipale agenten hun 
ontslag gegeven hebbende uit vrees hun leven en hunne eigendommen bloot 
te stellen. Jaar VI, 12 vendemiaire.
1797-1798

81 /12 Onderrichtingen des ministers van binnenlandsche zaken voor de 
afkondiging der wet op de eerediensten door de commissarissen vergezeld 
door de gewapende macht. Jaar VI, 30 vendemiaire.
1797-1798

95 /6 Onderrichtingen van den zelfden minister betrekkelijk de wegruiming der 
uitwendige teekens van den eeredienst door de gendarmerie, bij gebreke der 
municipaliteit. Jaar VI, 11 brumaire.
1797-1798

86 /3 Bevel gegeven door het departementsbestuur aan den bestuurder der 
nationale domeinen, de uitwendige teekens aan gebouwen onder zijn beheer 
geplaatst, te doen verdwijnen. Jaar VI, 16 nivose.
1797-1798

95 /6 Besluit van het departementsbestuur, aan de municipaliteiten bevelende de 
uitwendige teekens van den eeredienst te doen wegnemen. Jaar VI, 
messidor.
1797-1798

95 /7 Besluit van het departementsbestuur, aan de municipaliteiten bevelende de 
uitwendige teekens van den eeredienst te doen wegnemen. Jaar VI, 
messidor.
1797-1798

95 /8 Verslaggeving aan den minister over de uitoefening van den eeredienst in het 
departement der Twee-Nethen. Jaar IX, 4e bijvoegelijke dag.
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1800-1801

95 /9 Overeenkomst met eenen [/] schaliedekker van Mechelen gesloten voor het 
wegruimen der inwendige teekens bestaande in het departement. Jaar VII, 5 
vendemiaire.
1798-1799

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
95 /9BIS Bescheeden rakende de vernieling der wapingen, kronen en alle teekens van 

feodaliteit en van het koningdom, binnen en buiten de kathedraal van 
Antwerpen. Jaar IV.
1795-1796

95 /2 Briefwisseling van den municipalen commissaris te Antwerpen, met den 
plebaan van het zuidkwartier der hoofdkerk en de pastoors der parochiën, 
rakende het plechtig ronddragen van het H. Sacrament. Besluit van het 
bestuur van het departement over het verzoekschrift der pastoors van 
Antwerpen, betrekkelijk deze zaak.

95 /3 Verslagen over eene volksopschudding te Antwerpen, veroorzaakt door de 
aanhouding van den pastoor van Sint-Jacobskerk, welke het H. Sacrament 
met plecht aan de zieken zijner parochie had gebracht. Jaar V, 2 en 3 
messidor.
1796-1797

95 /13 Maatregelen genomen voor de uitvoering der wet op de policie der 
eerediensten te Antwerpen. Jaar V.
1796-1797

95 /14 Protestatie van den deken der hoofdkerk van Antwerpen.

95 /15 Stukken betreffende het wegnemen van adelijke [/] wapens in de kapel der 
Besnijdenis in de hoofdkerk van Antwerpen. Jaar VI.
1797-1798

95 /6 Briefwisseling betrekkelijk de wegruiming van het kruis op den grooten 
toeren dezer kerk. Jaar VI.
1797-1798

95 /6 Verzet tegen het wegnemen der O. L. V. beelden in de straten van Antwerpen.



Provincie Antwerpen. Reeks A 305

95 /16 Briefwisseling tusschen het departementsbestuur en den municipalen 
commissaris, te Antwerpen, over de vereeniging van personen die den 
rozenkrans in de straten baden.

95 /6 De uitvoerende commissaris, te Antwerpen, beveelt de uitwendige teekens 
van den eeredienst desnoods door de gewapende macht weg te nemen. Jaar 
VI, 3 vendemiaire.
1797-1798

81 /12 Bescheeden rakende de uitvoering van gemelden maatregel.

95 /6 Wegneming van het O.-L.V. beeld der Kipperpoort. Jaar VI, 12 vendemiaire.
1797-1798

95 /6 De uitvoerende commissaris meldt dat er te Antwerpen tal van particuliere 
woningen bestonden op welke nog teekens van den eeredienst prijkten. Jaar 
VI, 5 en 13 messidor.
1797-1798

95 /17 Brief van het departementsbestuur aan de municipaliteit van het kanton 
Antwerpen, over de nalatigheid welke zij aan den dag legde in het doen 
verdwijnen dier teekens. Jaar VI, 16 thermidor.
1797-1798

95 /17 Het municipaal bestuur zond in antwoord aan het departementsbestuur 
eenen brief van den minister van algemeene politie haar geluk wenschende 
over den iever waarmede zij de wetten uitvoerde. Jaar VI, 1 pluviose - 16 
frimaire.
1797-1798

95 /6 Klacht van den uitvoerenden commissaris bij het municipaal bestuur van 
Antwerpen, over het feit dat de werklieden, belast met het wegnemen der 
kruisen van de kerken, ten gevolge de ophitsing der wederspannige 
priesters, hun werk hadden gestaakt. Jaar VI, 17 fructidor.
1797-1798

95 /19 Bescheed waaruit blijkt dat op 13 vendemiaire al de uitwendige teekens van 
den eeredienst te Antwerpen weggeruimd waren. Jaar VII, 13 vendemiaire.
1798-1799

95 /18 Bescheed de afbraak meldende van het kruis dat op het Groenkerkhof stond. 
Jaar VII, 26 pluviose.
1798-1799
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95 /6 Brief waarbij aan den departementscommissaris wordt bericht dat de 
verlichting, op de feestdagen, der lantaarns, achter welke voortijds O.-L.-
Vrouw beelden waren geplaatst, mocht beschouwd worden als in strijd met 
de wet op de politie der eerediensten. Jaar VII, 19 fructidor.
1798-1799

95 /20 Opmerkingen van de prefekt aan den meier van Antwerpen, rakende de 
aankondiging der kerkelijke diensten bij middel van plakbrieven. Jaar XI, 5 
brumaire.
1802-1803

95 /11 Briefwisseling over het ronddragen van het H. Sacrament. 1810.
1810-1810

81 /15 Misnoegdheid en onlusten te Antwerpen ten gevolge het verbod het H. 
Sacrament in de straten rond te dragen en met de bel aan te kondigen. 1810.
1810-1810

95 /6 Het municipaal bestuur van Boom, dat geen aannemer had kunnen vinden 
voor het wegruimen der uitwendige teekens [/] van den eeredienst, verzoekt 
het departementsbestuur ambtelijke maatregelen te nemen. Jaar V, 25 
brumaire.
1796-1797

87 /4 De municipale overheid te Eeckeren weigert de wet op de politie der 
eerediensten uit te voeren. Jaar VI, 2 vendemiaire.
1797-1798

87 /4 Wegruiming der uitwendige teekens van den eeredienst te Santhoven. Jaar 
VI, 7 fructidor.
1797-1798

95 /6 Brief van het municipaal bestuur van Stabroeck, vragende dat het 
departement werklieden zou verschaffen die zich willen belasten het kruis 
der kerk weg te slaan. Jaar VI, 9 fructidor.
1797-1798

95 /6 Klacht van den uitvoerenden commissaris te Wuestwezel, over de 
moeilijkheden die hij ontmoette om de uitwendige teekens van den 
eeredienst te doen verdwijnen. Jaar VI, 28 messidor.
1797-1798

95 /22 Onkosten veroorzaakt door de wegruiming der teekens van den eeredienst 
welke zich op de nationale gebouwen van het arrondissement Antwerpen 
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bevonden. Jaar VI.
1797-1798

ARRONDISSEMENT MECHELEN

ARRONDISSEMENT MECHELEN
95 /2 Besluit van het departementsbestuur rakende het verzoekschrift van de 

pastoors van Mechelen, tegen de wet op de politie der eerediensten, welke 
verbood het H. Sacrament rond te dragen en de dooden te begraven volgens 
de voorschriften der Kerk. Jaar IV.
1795-1796

95 /2 Verslag van den uitvoerenden [/] commissaris te Mechelen over den toestand 
der gemoederen in het kanton, rakende het uitvoeren der wet op den 
eeredienst. Jaar V, 11 prairial.
1796-1797

94 /28 Verslag over de uitvoering dezer wet te Mechelen. Jaar V, 18 prairial.
1796-1797

87 /4 Verslag over het wegnemen der uitwendige teekens van den eeredienst en 
het sluiten der kerken te Mechelen. Voorstel de Sint-Romboutskerk te 
heropenen, uit vrees dat de bevolking zich aan betoogingen overlevere. Jaar 
VI, 7 en 23 vendemiaire.
1797-1798

95 /6 Verslag der municipaliteit van Mechelen over het wegruimen der uitwendige 
teekens van den eeredienst. Jaar VI, 9 fructidor.
1797-1798

95 /47 Onderrichting aan den onder-prefekt van het arrondissement Mechelen over 
het verbod teekens van den eeredienst uitwendig te vertoonen. Jaar IX, 4 
thermidor.
1800-1801

95 /25 Reklaam van den deken en de kanunniken der collegiale kerk van Lier, tegen 
de wet op de uitwendige politie van den eeredienst. Jaar V, 19 floreal.
1796-1797

95 /24 Vraag tot herplaatsing in de straten te Mechelen, der Onze-Lieve-
Vrouwenbeelden en der beelden van heiligen, welke er destijds bestonden. 
Ongunstig antwoord van den prefekt. Jaar XI, prairial.
1802-1803

95 /6 Vraag der municipale overheid van Lier strekkende om de middelen te 
kennen welke in het werk moesten gesteld worden om de uitwendige 
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teekens van den eeredienst te doen verdwijnen. Jaar VI, 13 fructidor.
1797-1798

95 /26 Verschillige bescheiden betrekkelijk het wegruimen der uitwendige teekens 
te Lier. Jaar VII.
1798-1799

87 /4 Weigering door de municipaliteit van het kanton Berlaer de wet op de 
eerediensten af te kondigen. Jaar VI, 1 vendemiaire.
1797-1798

87 /4 Maatregelen voor de uitvoering der wet in dit kanton genomen. Jaar VI, 11 
frimaire.
1797-1798

95 /6 Afkondiging der wet op de eerediensten in het kanton Heyst-op-den-berg. 
Jaar VI.
1797-1798

87 /4 Briefwisseling over het uitvoeren der wet op den eeredienst in het kanton 
Heyst-op-den-berg. Jaar VI, 11 en 21 vendemiaire - 5 frimaire.
1797-1798

95 /6 Vraag der municipaliteit van Heyst-op-den-berg om het kruis hervormd in 
ster, te behouden. Jaar VI, 13 thermidor.
1797-1798

95 /27 Protestatie der geestelijkheid van Willebroeck tegen de wet op den 
eeredienst. Jaar VI, 20 floreal.
1797-1798

ARRONDISSEMENT TURNHOUT

ARRONDISSEMENT TURNHOUT
95 /6 Besluit der municipaliteit van Turnhout twee soldaten aanstellende om de 

uitwendige teekens van de parochiale kerk weg te nemen. Brief over 
hetzelfde onderwerp van den bevelhebber der brigade, tot welke die 
manschappen behoorden. Jaar VI, 25 messidor.
1797-1798

87 /4 Weigering van het municipaal bestuur van het kanton Arendonck de wet uit 
te voeren. Jaar VI, 11 frimaire.
1797-1798

95 /6 Verslag des commissaris van het Directorium, te Gierle, over het uitvoeren [/] 
der wet betrekkelijk de processiën in de straten, het ronddragen van het H. 
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Sacrament en de begrafenissen met openbare godsdienstige ceremoniën. 
Jaar IV, 5 thermidor.
1795-1796

87 /4 Weigering der municipale overheid van Gierle hoogergemelde wet af te 
kondigen. - Hare afkondiging. Jaar VI, 10 vendemiaire.
1797-1798

95 /6 Wegruiming der uitwendige teekens te Gierle. Jaar VI, 7 fructidor.
1797-1798

86 /3 Vraag van het municipaal bestuur van Herenthals ontlast te worden van de 
zending de wet op de politie der eerediensten af te kondigen. Jaar VI, 5 
vendemiaire.
1797-1798

86 /3 Bescheed vaststellende dat de afkondiging werd gedaan door eenen 
commissaris onder de bescherming der gewapende macht. Jaar VI, 21 
vendemiaire.
1797-1798

95 /6 Vraag der municipale overheid van Hoogstraten dat het 
departementsbestuur ambtelijke maatregelen zou nemen om de uitwendige 
teekens te doen verdwijnen. Jaar VI, 12 brumaire.
1797-1798

95 /28 Bevel het kruis weg te nemen van den kerktoren dier gemeente. Jaar VII, 19 
vendemiaire.
1798-1799

95 /6 Processen-verbaal van wegruiming der teekens van den eeredienst te 
Meerhout en te Moll. Jaar VI, 4 fructidor.
1797-1798

95 /29 Processen-verbaal van wegruiming der teekens van den eeredienst te 
Meerhout en te Moll. Jaar VI, 4 fructidor.
1797-1798

95 /6 Verslag over wanordens te Tongerloo, ter gelegenheid van de uitvoering der 
wet op de eerediensten. Jaar VI, 21 thermidor.
1797-1798

95 /29 Verslag over wanordens te Tongerloo, ter gelegenheid van de uitvoering der 
wet op de eerediensten. Jaar VI, 21 thermidor.
1797-1798
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95 /6 Proces-verbaal van wegruiming der uitwendige teekens te Veerle, Vorst en 
Westerloo. Jaar VI, 7 fructidor.
1797-1798

95 /29 Proces-verbaal van wegruiming der uitwendige teekens te Veerle, Vorst en 
Westerloo. Jaar VI, 7 fructidor.
1797-1798

Weigering door de municipale overheid dezer [/] laatste gemeente, de wet op 
de politie van den eeredienst af te kondigen. Jaar V.
1796-1797

81 /12 Verslaggeving over de afschaffing der uitwendige teekens in het kanton 
Westerloo. Jaar V, 5 messidor.
1796-1797

95 /6 Het municipaal bestuur van Wortel, geenen aannemer kunnende vinden voor 
de wegruiming der uitwendige teekens van den eeredienst, vraagt dat het 
bestuur van het departement te dien einde ambtelijke maatregelen zou 
nemen. Jaar VI, 26 brumaire.
1797-1798

90 /1 Het magistraat van Antwerpen aanzoekt de Apostelinnen, de koperen 
klokken en andere voorwerpen, welke in de kerk van haar klooster 
bestonden, aan de republiek af te staan, ter uitzondering der kandelaars en 
klokken welke voor den eeredienst onmisbaar waren. Jaar III, 25 pluviose.
1794-1795

96 /1 Verdrag met Lonnoy en Co., algemeene proviandmeesters der legers van het 
Noorden en van Samber-en-Maas, voor den afstand der klokken 
voortkomende van de afgeschafte gestichten. Jaar V, 18 nivose.
1796-1797
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

96 /2 Besluit van het bestuur van het departement de aflevering machtigende der 
klokken aan gezegde proviandmeesters. Jaar V, 28 nivose.
1796-1797

96 /2 Beteekening door den minister van financiën der hoogervermelde 
overeenkomst. [/] De opbrengst der verkooping werd afgetrokken van de 
betalingsbevelen ten behoeve der proviandmeesters. Jaar V, 14 pluviose.
1796-1797

96 /3 Beteekening door den minister van financiën der hoogervermelde 
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overeenkomst. [/] De opbrengst der verkooping werd afgetrokken van de 
betalingsbevelen ten behoeve der proviandmeesters. Jaar V, 14 pluviose.
1796-1797

96 /2 Onderrichtingen des ministers van financiën bepalende dat alleen de klokken 
en beiaarden van wezenlijke waarde mochten bewaard en door de 
municipale overheden moesten ingekocht worden. De prijs ervan werd aan 
de proviandmeesters van het leger uitbetaald. Jaar V, 24 thermidor.
1796-1797

96 /4 Besluit van het bestuur van het departement de optelling bevelende van de 
klokken der kerken en maatregelen voorschrijvende voor hare aflevering aan 
de proviandmeesters des legers van het Noorden en van Samber-en-Maas, 
ter uitzondering eener enkele klok welke ten dienste der gemeente mocht 
blijven. Jaar VI, 7 frimaire.
1797-1798

81 /12 Omzendbrief van den minister der algemeene policie de stipte uitvoering 
aanbevelende der wet van 22 germinal jaar IV, welke het gebruik der klokken 
verbood, voor wat den eeredienst betrof. Jaar VI, 29 frimaire.
1795-1798

86 /3 Omzendbrief van het bestuur van het departement de municipale overheden 
machtigende de uurwerken harer gemeenten te doen opwinden, met last de 
klepels, raderwerken en koorden te doen wegnemen welke voor een ander 
gebruik dienden dan het slaan der uur. Jaar VI, 8 nivose.
1797-1798

95 /21 Onderrichting van hetzelfde bestuur rakende het verbod de klok te luiden. Dit 
verbod strekte zich zelf tot de nationale feesten uit. Het beiaardspel was 
echter niet verboden. Jaar VI, 25 nivose.
1797-1798

81 /12 Andere maatregelen voor het gebruik der klokken door het 
departementsbestuur genomen.

87 /4 Klacht betreffende de overtredingen der wet op het luiden der klokken in het 
departement der Dijle. Jaar VI, 27 fructidor.
1797-1798

96 /5 Besluit van het bestuur van het departement der Twee Nethen bevelende de 
klepels en de koorden der klokken in al de gemeenten weg te voeren en al de 
middelen aan te wenden om het gebruik der klokken onmogelijk te maken. 
Jaar VII, 27 vendemiaire.
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1798-1799

95 /21 Bevel van den commissaris van het departementsbestuur een lokaal aan te 
duiden waar de uiteengenomen en verbrijzelde klokken konden vergaderd 
worden. Jaar VII, 3 nivose.
1798-1799

96 /7 Beteekening door den minister van financiën van den verkoop der klokken 
toebehoorende aan de afgeschafte gestichten, aan Coste-Cuylus-Gevaudon 
en Cie, ondernemers der smelterijen van Creusot, en van de vernietiging der 
overeenkomst met de proviandmeesters van het leger. Jaar VII, 6 en 12 
nivose.
1798-1799

96 /8 Maatregels door het bestuur van het departement voorgeschreven voor het 
wegnemen, het wegen en vervoeren der verbrijzelde klokken naar de lokalen 
waar ze moesten bijeengebracht worden, om vervolgens afgeleverd te 
worden aan de bestuurders der smeltovens van Creusot. Jaar VII, 21 nivose - 
3 pluviose.
1798-1799

96 /7 Onderrichtingen des ministers van financiën, betrekkelijk het vervangen der 
[/] klokken van de uurwerken, welke mochten behouden worden. Jaar VII, 16 
pluviose.
1798-1799

96 /7BIS Brief van de minister van Financiën aan het centraal bestuur van het 
departement betreffende de klokspijs. Jaar VII, 16 messidor.
1798-1799

96 /7 Ministerieele onderrichtingen over het verbrijzelen der klokken en hare 
wegvoering. Jaar VII, 16 floreal.
1798-1799

96 /7 Ministerieele onderrichtingen aan den commissaris gelast met het 
verzamelen en het wegvoeren van de klokken in de negen vereenigde 
departementen. Jaar VII, 9 fructidor.
1798-1799

96 /7 Besluit van het bestuur van het departement de municipale overheden 
opleggende hulp en bijstand te verleenen aan de bestuurders der smelterijen 
van Creusot, voor het wegruimen der klokken. Jaar VII, 11 fructidor.
1798-1799

96 /7 Voorwaarden mits welke de klokken van het departement aan de vermelde 
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smelterijen waren verkocht. Jaar VII, 22 fructidor.
1798-1799

96 /7 Ministerieele onderrichting aan de municipale commissarissen over het 
verzamelen en het wegvoeren der klokken. Jaar VII, 4e aanvullingsdag.
1798-1799

96 /8 Briefwisseling betrekkelijk het wegnemen der klokken van de 
municipaliteiten van het departement; kosten van vernietiging en vervoer. 
Jaren VII tot XI.
1798-1799

96 /9 Bevel des ministers van financiën het beschikbaar metaal der klokken van 
het departement af te leveren aan den gevolmachtigde van de ondernemers 
der smeltovens van Creusot. Jaar VIII, 8 germinal.
1799-1800

96 /10 Briefwisseling aangaande de maatregelen genomen tegen de meiers die 
weigerden de inlichtingsstaten op te maken over het verbrijzelen en het 
vervoeren der klokken. Jaar XI, 8 frimaire.
1802-1803

96 /11 Besluiten van den prefekt betrekkelijk de regeling van het gelui der klokken.

96 /12 Onderrichtingen van den minister van eerediensten over de middelen om de 
ongemakken te voorkomen, welke voor de zieken voortspruiten uit het 
overdreven gelui der klokken, ten tijde van besmettelijke ziekten. 1806, 14 
januari.
1806-1806

96 /13 Algemeene lijst der klokken, welke in de kerken van Antwerpen bestonden. 
Jaar VI.
1797-1798

93 /27 Algemeene lijst der klokken, welke in de kerken van Antwerpen bestonden. 
Jaar VI.
1797-1798

96 /4 Briefwisseling betrekkelijk de onkosten veroorzaakt door het neerlaten van 
de klokken der afgeschafte kloosters te Antwerpen. Jaar VI.
1797-1798

96 /14 Besluit van het bestuur van het departement het luiden der klokken 
verbiedende uitgenomen te Antwerpen, Mechelen en Lier, om het openen en 
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sluiten der stadspoorten aan te kondigen. Jaar VI, 21 floreal.
1797-1798

96 /1 Bescheeden betrekkelijk het wegnemen van de klokken der kerken van 
Antwerpen. Jaar VII, 25 nivose.
1798-1799

96 /2 Verbod van het centraal bestuur van het departement de klokken van Sint 
Andrieskerk, te Antwerpen, te verkoopen. Jaar VII, 6 ventose.
1798-1799

96 /16 De commissaris Dargonne verzet er zich tegen dat, ter gelegenheid van de 
zegepralen der fransche legers, de groote klok te Antwerpen zou geluid 
worden. De molen der klok gebroken zijnde, zou het gelui aan de noodklok 
hebben geleken en de buitenlieden naar de stad gelokt. Jaar VII, 11 fructidor.
1798-1799

96 /17 Opgaaf der onkosten veroorzaakt voor het neerhalen van de klokken der kerk 
van het begijnhof te Antwerpen. Jaar VII.
1798-1799

96 /10 Inlichtingen over de onkosten veroorzaakt door het neerhalen der klokken te 
Antwerpen. Jaar XI, 30 nivose.
1802-1803

96 /18 Inlichtingen over de onkosten veroorzaakt door het neerhalen der klokken te 
Antwerpen. Jaar XI, 30 nivose.
1802-1803

96 /18BIS Opmerkingen door den beheerder der jury van het arrondissement 
Antwerpen gemaakt aangaande de overtreding der wet op de eerediensten, 
namelijk voor wat betrof het gelui der klokken. Jaar XI.
1802-1803

96 /18 Verklaring van den maire van Antwerpen, dat er in de archieven dier stad 
geen enkel bescheed bestond over het neerhalen, het verbrijzelen en het 
vervoeren der klokken. Jaar X, 2 vendemiaire.
1801-1802

96 /18 Toelating van den maire van Antwerpen de klokken te luiden. Jaar XI, 15 
prairial.
1802-1803

95 /21 Overbrenging der klokken van het kanton Berchem naar de 
Minderbroederskerk, te Antwerpen. Jaar VII, 7 ventose.
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1798-1799

95 /21 Bevel die van het kanton Boom naar dezelfde kerk over te brengen. Jaar VII, 
25 fructidor.
1798-1799

95 /21 Bevel de klokken van Bornhem naar de Jesuitenkerk, te Mechelen, over te 
brengen. Jaar VII, 1 germinal.
1798-1799

95 /6 Verslagen over het wegvoeren der klokken van het kanton Eeckeren en over 
de moeilijkheden welke de toepassing dier maatregelen aldaar ontmoetten. 
Jaar VII, 1 frimaire en 8 ventose.
1798-1799

95 /21 Verslagen over het wegvoeren der klokken van het kanton Eeckeren en over 
de moeilijkheden welke de toepassing dier maatregelen aldaar ontmoetten. 
Jaar VII, 1 frimaire en 8 ventose.
1798-1799

95 /21 Maatregelen genomen naar aanleiding van de herplaatsing der kerkklokken 
te Lille. Jaar VIII, 9 frimaire.
1799-1800

96 /19BIS De kerk van Lillo (fort) vraagt de teruggaaf harer klok, welke naar Santvliet 
was gezonden. Jaar XI.
1802-1803

96 /19 De verbrijzelde klokken te Schooten gestolen. Jaar IX.
1800-1801

95 /21 Overbrenging van de klokken der kerken van het kanton Stabroeck naar de 
kantonshoofdplaats. Jaar X, floreal.
1801-1802

95 /21 Verslag over het gebruik der klokken in het kanton Wuestwezel. Jaar VII.
1798-1799

95 /21 Bescheeden betrekkelijk het neerhalen en het verbrijzelen der klokken in dit 
kanton. Jaar VII, 10 en 25 nivose.
1798-1799

96 /20 Bevel aan den uitvoerenden commissaris van Wuestwezel gegeven, 
onmiddellijk de koorden door te snijden en de klokken in de kerk te laten 
vallen, 't zij met den ring door te zagen, 't zij met den balk, waaraan zij 
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vastgemaakt waren, door te hakken. Jaar VII.
1798-1799

95 /21 Het luiden der klok te Mechelen gebeurt enkel nog voor de sluiting der 
herbergen. Jaar VI, 1 prairial.
1797-1798

96 /14 Het luiden der klok te Mechelen gebeurt enkel nog voor de sluiting der 
herbergen. Jaar VI, 1 prairial.
1797-1798

95 /21 Vraag van den commissaris van het municipaal bestuur dezer stad, den 
beiaard te mogen behouden. Jaar VII, 29 brumaire.
1798-1799

96 /21 Protestatie van het municipaal bestuur van Mechelen tegen het bevel de 
klokken van den beiaard te vernietigen. Jaar VII, 29 brumaire.
1798-1799

96 /22 Bevel met het verbrijzelen der klokken van de hoofdkerk van Mechelen, te 
wachten. Jaar VII, 21 frimaire.
1798-1799

96 /23 Bescheeden betrekkelijk de kosten voor het neerhalen der klokken van 
kerken en kloosters te Mechelen. Jaren VI tot XI.
1797-1798

96 /4 Bescheeden betrekkelijk de kosten voor het neerhalen der klokken van 
kerken en kloosters te Mechelen. Jaren VI tot XI.
1797-1798

96 /10 Bescheeden betrekkelijk de kosten voor het neerhalen der klokken van 
kerken en kloosters te Mechelen. Jaren VI tot XI.
1797-1798

96 /11 Bescheeden betrekkelijk de kosten voor het neerhalen der klokken van 
kerken en kloosters te Mechelen. Jaren VI tot XI.
1797-1798

96 /12 Bescheeden betrekkelijk de kosten voor het neerhalen der klokken van 
kerken en kloosters te Mechelen. Jaren VI tot XI.
1797-1798

96 /13 Bescheeden betrekkelijk de kosten voor het neerhalen der klokken van 
kerken en kloosters te Mechelen. Jaren VI tot XI.
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1797-1798

96 /14 Bescheeden betrekkelijk de kosten voor het neerhalen der klokken van 
kerken en kloosters te Mechelen. Jaren VI tot XI.
1797-1798

96 /15 Bescheeden betrekkelijk de kosten voor het neerhalen der klokken van 
kerken en kloosters te Mechelen. Jaren VI tot XI.
1797-1798

96 /16 Bescheeden betrekkelijk de kosten voor het neerhalen der klokken van 
kerken en kloosters te Mechelen. Jaren VI tot XI.
1797-1798

96 /17 Bescheeden betrekkelijk de kosten voor het neerhalen der klokken van 
kerken en kloosters te Mechelen. Jaren VI tot XI.
1797-1798

96 /18 Bescheeden betrekkelijk de kosten voor het neerhalen der klokken van 
kerken en kloosters te Mechelen. Jaren VI tot XI.
1797-1798

96 /2 Briefwisseling over de moeilijkheden welke de wegvoering der klokken te 
Lier ontmoette. Jaar V.
1796-1797

96 /14 Besluit van het bestuur van het departement het luiden der klokken 
verbiedende, [/] uitgenomen te Lier, Antwerpen en Mechelen, om er het 
openen en sluiten der poorten aan te kondigen. Jaar VI, 21 floreal.
1797-1798

91 /13 Verslagen over het verbrijzelen der klokken te Berlaer en in het kanton. Jaar 
VII, 13 frimaire en 29 germinal.
1798-1799

95 /21 Verslagen over het verbrijzelen der klokken te Berlaer en in het kanton. Jaar 
VII, 13 frimaire en 29 germinal.
1798-1799

95 /21 Vraag der gemeente Berlaer om de herplaatsing harer kerkklokken te 
bekomen. Jaar X, 23 pluviose.
1801-1802

96 /1 Bescheed betrekkelijk het wegvoeren der klokken van de kantons Duffel en 
Willebroeck. - Verzet der municipaliteit van Duffel tegen de wegvoering. Jaar 
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VII, 12 fructidor.
1798-1799

95 /21 Reglement voor het luiden der klokken te Willebroeck. Jaar XII, 9 ventose.
1803-1804

95 /21 Verslag over het gebruik der klokken te Turnhout. Jaar VI, 27 floreal.
1797-1798

95 /21 Bescheeden betrekkelijk het wegnemen der klokken aldaar. Jaar VII, 13 
nivose en 21 pluviose.
1798-1799

96 /6 Klacht van den uitvoerenden commissaris, te Arendonck, over het niet 
afkondigen der wetten betreffende het gebruik der klokken, het dragen van 
het geestelijk kleed en het wegnemen der uitwendige teekens van den 
eeredienst. Jaar VI, 21 brumaire.
1797-1798

95 /21 Verslag over de wegneming en het verbrijzelen der klokken te Arendonck; 
aanhouding als gijzelaars van vier inwoners dier gemeente. Tegenstand 
geboden aan den uitvoerenden commissaris. Jaar VII, 28 nivose.
1798-1799

95 /21 Proces-verbaal van het wegen en opladen der klokken te Gheel en in de 
omliggende gemeenten. Jaar VII, 23 fructidor.
1798-1799

96 /2 Briefwisseling over de verkooping der klokken van Gierle. Jaar VII.
1798-1799

86 /3 Het bestuur van het departement weigert toelating aan de municipale 
overheid van Herenthals gebruik te maken van eene klok, om het openen en 
sluiten der poorten aan te kondigen. Jaar VI, 17 nivose.
1797-1798

96 /24 Proces-verbaal de verdwijning der klokken van de kerk van Hoogstraten 
vaststellende. Jaar VI, 6 nivose.
1797-1798

95 /29 Vraag om 's morgends en 's avonds de klok te mogen luiden, te Moll, ten 
dienste van het groot getal werklieden welke in deze gemeente woonden. 
Men antwoorde dat het gebruik der klokken door de wet verboden was. Jaar 
VI, 2 frimaire.
1797-1798
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96 /25 Proces-verbaal van den inventaris der klokken van de kerk van Moll. Jaar VI, 
14 nivose.
1797-1798

96 /2 Verslag over de wegvoering der klokken van de abdij van Tongerloo. 
Briefwisseling betrekkelijk de moeielijkheden tot welke die bewerking 
aanleiding gaf. Verklaring van de bedienaars van den eeredienst geeischt. 
Gedwongen eed van haat tegen het koningdom. Wederspannige priesters. 
Aanhoudingen en veroordeelingen tot het ballingschap. Strenge maatregelen 
tegen de priesters Jaar V, 18 floreal - 12 messidor - 18 nivose - 9 germinal.
1796-1797

79 /1 Algemeene naamlijst der priesters van het departement. Jaren III-IV.
1794-1796

97 /1 Inlichtingen over hunne zedelijkheid en hun gedrag ten opzichte der 
Republiek.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

97 /2 Briefwisseling betrekkelijk de te nemen maatregelen tegen de priesters en 
de monniken. Jaar IV.
1795-1796

97 /3 Aanbeveling geene paspoorten af te leveren dan na grondig onderzoek.

97 /2 Omzendbrief van den minister van binnenlandsche zaken waarbij aan de 
departementsbesturen wordt herinnerd : dat de wetten van 1792 en 1793 
tegen de naar de Westerkust van Afrika te verbannen onbeëedigde priesters, 
binnen de vier en twintig uren na de afkondiging van het dekreet van 4 
brumaire jaar IV, moesten uitgevoerd worden en dat de openbare 
ambtenaars, plichtig erkend als hebbende de uitvoering dezer wetten 
veronachtzaamd, tot twee jaar gevang zouden worden verwezen. Jaar IV, 13 
frimaire.
1792-1796

97 /2 Onderrichting betrekkelijk dezelfde zaak. Jaar IV, 25 frimaire.
1795-1796

97 /4 De minister van algemeene policie geeft bevel de wederspannige naar België 
gevluchte priesters aan te houden. Verslag van het departementsbestuur. 
Jaar IV, 8-19 nivose.
1795-1796



320 Provincie Antwerpen. Reeks A

97 /2 Omzendbrief van den minister van policie het bestuur van het departement 
aanzoekende de tot ballingschap verwezen priesters en de teruggekeerde 
uitwijkelingen streng te doen vervolgen (41). Jaar IV, 7 pluviose.
1795-1796

81 /12 Onderrichting van denzelfden minister over de vervolging in te spannen 
tegen de wederspannige priesters. Jaar IV, 16 pluviose.
1795-1796

97 /2 De minister van algemeene policie aanzoekt het departementsbestuur aan 
de municipale overheden te vragen of in hunne gemeente geene priesters 
waren : 1° die, tot ballingschap veroordeeld, in Frankrijk waren 
teruggekeerd; 2° die, na den vereischten eed te hebben afgelegd, hem 
hadden ingetrokken, en 3° die den eeredienst beoefenden zonder de door de 
wet voorschreven verklaring te hebben afgelegd. Onderrichtingen aan de 
gendarmerie om tot de aanhouding dezer priesters over te gaan. Jaar IV, 22 
ventose.
1795-1796

97 /6 Dezelfde minister noodigt het departementsbestuur uit de geestelijken te 
beletten politiek in hunner sermonen te mengen, in afwachting dat het 
Directorium bepaalde maatregelen ten opzichte der Belgische priesters en 
monniken zou nemen. Jaar IV, 28 germinal.
1795-1796

89 /23 Dezelfde minister noodigt het departementsbestuur uit de geestelijken te 
beletten politiek in hunner sermonen te mengen, in afwachting dat het 
Directorium bepaalde maatregelen ten opzichte der Belgische priesters en 
monniken zou nemen. Jaar IV, 28 germinal.
1795-1796

97 /7 Verslagen der uitvoerende commissarissen betrekkelijk de tot verbanning 
verwezen priesters van het departement. Jaar V.
1796-1797

79 /23 Verslagen der uitvoerende commissarissen betrekkelijk de tot verbanning 
verwezen priesters van het departement. Jaar V.
1796-1797

81 /12 Bevelen aangaande de te nemen maatregelen om de uitvoering der wetten 
op de inwendige policie te verzekeren en aldus de wederspannige priesters 
te beletten opstand te verwekken. Jaar VI, 5 vendemiaire - 1 brumaire.
1797-1798
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88 /9 Bescheeden betrekkelijk geestelijken die de bevolking aanstookten tot verzet 
tegen de wet op de eerediensten. Jaar VI, 9 vendemiaire.
1797-1798

97 /8 Besluit van het departementsbestuur dat aan de commissarissen oplegt 
maatregelen te nemen om de wet op de eerediensten te doen uitvoeren. Jaar 
VI, 12 vendemiaire.
1797-1798

81 /12 Bevel regelmatig verslag te geven over de toepassing der wet op de 
wederspannige priesters. Jaar VI, 7 vendemiaire.
1797-1798

97 /9 Verslag van den secretaris-generaal van het departementsbestuur over eene 
zending te Parijs, met betrekking op de maatregelen opzichtens de priesters 
die wanorders verwekten in het departement, en om de openbare diensten te 
verzekeren. Jaar VI, 23 vendemiaire.
1797-1798

97 /10 Het bestuur van het departement noodigt de geestelijken uit den eed af te 
leggen en bedreigt de wederspannigen met strenge maatregelen. Jaar VI.
1797-1798

97 /11 Staat van inlichtingen voor doel hebbende de uitvoering der wet op de 
beëediging der priesters te vergemakkelijken.

80 /2 Besluit van het departementsbestuur bepalende : dat zij die de bediening van 
den eeredienst hadden uitgeoefend, zonder den voorschreven eed te hebben 
afgelegd, als wederspannig aan de wet moesten beschouwd en als dusdanig 
moesten vervolgd worden. Jaar VI, 2 brumaire.
1797-1798

97 /12 Bescheeden rakende de geestelijken die den door de wet voorschreven eed 
hadden afgelegd. Jaar VI.
1797-1798

97 /13 Onderrichtingen van den minister van algemeene policie uitlegging 
bevattende over de wet op de verbanning der priesters. Jaar VI, 3 brumaire.
1797-1798

89 /25 Bemerking van denzelfden minister aangaande de verkeerde toepassing der 
wetten en de strafmaatregelen door de ambtenaars bevolen (42). Jaar VI.
1797-1798
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81 /12 Onderrichtingen van den minister van policie voor de maatregelen te nemen 
ten opzichte der wederspannige priesters, die op hollandsch grondgebied 
hunne bediening gingen uitoefenen. Jaar VI, (5 nivose).
1797-1798

81 /12 Aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Hendrik Kendall, priester, uit 
Frankrijk hier gekomen. Jaar VI, 21 nivose.
1797-1798

86 /2 Briefwisseling met den minister van algemeene policie, betrekkelijk de 
maatregelen te nemen voor de aanhouding van tot ballingschap verwezen 
priesters en de uitlegging der wetten desaangaande. Jaren VI-VII.
1797-1799

88 /10 Briefwisseling met den minister van algemeene policie, betrekkelijk de 
maatregelen te nemen voor de aanhouding van tot ballingschap verwezen 
priesters en de uitlegging der wetten desaangaande. Jaren VI-VII.
1797-1799

81 /12 Opheldering door den minister van algemeene policie gegeven over zekere 
duistere punten voorkomende in de wetten betrekkelijk de in ballingschap te 
zenden geestelijken. Jaar VI, 25 nivose.
1797-1798

81 /12 Aanbeveling van denzelfden minister de wet op de wederspannige priesters 
zonder willekeur toe te passen. Jaar VI, 18 nivose.
1797-1798

89 /25 Verslag van het departementsbestuur desaangaande. Jaar VI, 27 nivose.
1797-1798

86 /3 De municipale besturen van Santhoven, Stabroeck en Berlaer worden tot het 
geven van inlichtingen over de geestelijken gedwongen. Jaar VI.
1797-1798

81 /12 Regelmatige opzending aan het staatsbestuur van de lijsten der niet 
beëedigde priesters. Jaar VI, 23 pluviose.
1797-1798

86 /3 Omzendbrief van het bestuur van het departement, waarbij de municipale 
overheden aanzocht worden over het gedrag der niet beëedigde priesters 
inlichtingen te verschaffen. Jaar VI, 17 ventose.
1797-1798

97 /14, Het eiland Ré aangeduid [/] om er de tot ballingschap verwezen priesters 
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heen te zenden. Jaar VI, 30 germinal.
1797-1798

89 /25 Het eiland Ré aangeduid [/] om er de tot ballingschap verwezen priesters 
heen te zenden. Jaar VI, 30 germinal.
1797-1798

80 /2 Aan den openbare aanklager van het departement wordt bericht gegeven dat 
het Directorium Rochefort verkozen had als eerste bestemmingsplaats der 
veroordeelden.

97 /8 Onderrichtingen hierover door den minister van algemeene policie gegeven.

81 /12 Het departementsbestuur wil dat er dwangmaatregelen ten opzichte der 
wederspannige priesters genomen worden. Jaar VI, 7 floreal.
1797-1798

97 /15 Tabel van al de verbannen geestelijken die hunne bediening in het 
departement der Twee Nethen uitoefenden. Jaren VI-VII.
1797-1799

80 /2 Tabel der niet beëedigde priesters in het departement gevestigd en tot 
ballingschap verwezen. Jaar VI, 7 floreal.
1797-1798

80 /3 Besluiten van het uitvoerend Directorium de aanhouding en de verbanning 
bevelende van 65 priesters van het departement der Beide Nethen. Jaren VI-
X.
1797-1802

97 /15 Besluiten van het uitvoerend Directorium de aanhouding en de verbanning 
bevelende van 65 priesters van het departement der Beide Nethen. Jaren VI-
X.
1797-1802

97 /16 Besluiten van het uitvoerend Directorium de aanhouding en de verbanning 
bevelende van 65 priesters van het departement der Beide Nethen. Jaren VI-
X.
1797-1802

92 /20 Besluiten van het uitvoerend Directorium de aanhouding en de verbanning 
bevelende van 65 priesters van het departement der Beide Nethen. Jaren VI-
X.
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1797-1802

80 /2 Besluiten van het uitvoerend Directorium de aanhouding en de verbanning 
bevelende van 65 priesters van het departement der Beide Nethen. Jaren VI-
X.
1797-1802

94 /28 Besluiten van het uitvoerend Directorium de aanhouding en de verbanning 
bevelende van 65 priesters van het departement der Beide Nethen. Jaren VI-
X.
1797-1802

97 /17 Verslag van den commissaris van het Directorium bij het 
departementsbestuur afgevaardigd, over de maatregelen voor de 
aanhouding der priesters genomen.

80 /2 Processen-verbaal van aanhouding van geestelijken die tot verbanning waren 
veroordeeld.

97 /18 Verslagen over de beslaglegging op hunne goederen.

80 /10 Smeekschriften ten gunste der verwezen priesters.

81 /12 Verschillige bescheeden betreffende [/] de verbanning van zekere priesters 
die weigerden zich te onderwerpen.

97 /8 Briefwisseling tusschen het departementsbestuur en den minister van 
algemeene policie over de inschrijving op de lijst der uitwijkelingen, van de 
tot ballingschap verwezen priesters, die aan de opspeuringen hadden weten 
te ontsnappen. Jaar VI.
1797-1798

89 /25 Manifest van het departementsbestuur aan het volk, over de handelingen der 
wederspannige priesters. Jaar VI, 21 prairial - 2 thermidor.
1797-1798

81 /12 Manifest van het departementsbestuur aan het volk, over de handelingen der 
wederspannige priesters. Jaar VI, 21 prairial - 2 thermidor.
1797-1798
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95 /28 Manifest van het departementsbestuur aan het volk, over de handelingen der 
wederspannige priesters. Jaar VI, 21 prairial - 2 thermidor.
1797-1798

89 /25 Maatregelen genomen om de wederspannige geestelijken te beletten zich 
aan de hollandsche grenzen te vereenigen en van daar oproerige 
vlugschriften in het departement te verspreiden. Jaar VI, 25 thermidor.
1797-1798

81 /12 Maatregelen genomen om de wederspannige geestelijken te beletten zich 
aan de hollandsche grenzen te vereenigen en van daar oproerige 
vlugschriften in het departement te verspreiden. Jaar VI, 25 thermidor.
1797-1798

95 /28 Maatregelen genomen om de wederspannige geestelijken te beletten zich 
aan de hollandsche grenzen te vereenigen en van daar oproerige 
vlugschriften in het departement te verspreiden. Jaar VI, 25 thermidor.
1797-1798

80 /2 Besluit van het uitvoerend Directorium de aanhouding en verbanning 
bevelend van vijf monniken. Jaar VI, 4 thermidor.
1797-1798

97 /19 Onderrichtingen betrekkelijk het leggen der zegels op de meubelen der tot 
ballingschap verwezen priesters. Jaar VI, 8 fructidor.
1797-1798

98 /1 Bescheeden aangaande de opzending naar het ministerie van financiën van 
de lijst der afgeschafte geestelijken die recht op pensioen hadden. Jaar VI, 12 
fructidor.
1797-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

88 /10 Briefwisseling over de ontsnapping van priesters opgesloten in het kasteel 
van Antwerpen. Jaar VII.
1798-1799

98 /3 Onderrichtingen van den generaal bevelhebber der afdeeling van Brussel 
voor de aanhouding en het overbrengen naar het eiland Ré, van 
wederspannige priesters van Antwerpen, Lier en Merxplas. Jaar VII, 30 
brumaire.
1798-1799

98 /4 Besluit van het departementsbestuur dat de vrijstelling beveelt van 
beëedigde priesters, naar aanleiding der waarborg van getrouwheid aan de 
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republiek door hen gegeven. Jaar VII, 8 frimaire.
1798-1799

88 /10 Aanhouding van twee tot verbanning veroordeelde priesters. Hun vertrek 
onder geleide naar het eiland Oleron. (43) Jaar VII.
1798-1799

96 /22 Bewaking der uitwijkelingen, der onbeëedigde priesters en der 
wederspannige lotelingen aan de Hollandsche grens. Jaar VII, 6 thermidor.
1798-1799

98 /5 Bescheed waaruit blijkt dat de goederen der geestelijken die de straf der 
verbanning hadden weten te ontkomen, niet moesten in beslag genomen 
worden: Briefwisseling over de pogingen tot geldafpersing ten nadeele van 
familiën van priesters die van de straf van het ballingschap konden ontheven 
worden. Jaar VIII.
1799-1800

97 /14 Bescheed waaruit blijkt dat de goederen der geestelijken die de straf der 
verbanning hadden weten te ontkomen, niet moesten in beslag genomen 
worden: Briefwisseling over de pogingen tot geldafpersing ten nadeele van 
familiën van priesters die van de straf van het ballingschap konden ontheven 
worden. Jaar VIII.
1799-1800

97 /14 Onderrichtingen van den minister van algemeene policie aangaande de 
priesters die van de verbanning mochten ontslagen worden. Jaar VIII, 19 
frimaire.
1799-1800

97 /6 Ontbreekt.

97 /7 Onderrichtingen van het departementsbestuur volgens welke slechts de 
personen met de uitoefening van den eeredienst gelast [/] vóór de 
afkondiging der wet van 7 vendemiaire jaar IV, tot het afleggen van den eed 
mochten toegelaten worden. Jaar VIII, 19 frimaire.
1795-1800

98 /8 Omzendbrief des ministers van algemeene policie, uitlegging gevend van het 
besluit der Consuls van 8 frimaire jaar VII, rakende verschillige klassen van 
priesters die van de verbanning mochten ontheven worden. Jaar VIII, 19 
frimaire.
1798-1800
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98 /9 Verslag aan den minister van algemeene policie over het verzet der priesters 
in het departement en over de uitwerksels van het besluit der Consuls 
waarbij de volledige vrijheid van uitoefening der eerediensten verzekerd 
werd. Jaar VIII, 27 pluviose.
1799-1800

97 /14 Verslag aan den minister van algemeene policie over het verzet der priesters 
in het departement en over de uitwerksels van het besluit der Consuls 
waarbij de volledige vrijheid van uitoefening der eerediensten verzekerd 
werd. Jaar VIII, 27 pluviose.
1799-1800

97 /14 Bescheeden betrekkelijk de bewaking der geestelijken-uitwijkelingen die 
zochten terug in Frankrijk te komen.

98 /10 Maatregelen strekkende om de opstellers te ontdekken der valsche 
reispassen waarvan zich priesters en uitwijkelingen bedienden om naar 
Frankrijk weder te keeren. Jaar VIII.
1799-1800

98 /11 Dwangmaatregelen door den minister van algemeene policie bevolen ten 
opzichte van wederspannige geestelijken. Jaar IX, 25 prairial.
1800-1801

80 /1 Bescheeden aangaande den terugkeer naar Frankrijk van priesters die naar 
Holland waren gevlucht.

98 /12 Bescheeden aangaande den terugkeer naar Frankrijk van betrekkelijk 
personen die de tot verbanning veroordeelde priesters waren ter hulp 
gekomen.

98 /13 Onderrichting van den minister van algemeene policie betrekkelijk de 
kwijtschelding [/] te verleenen aan gevangen geestelijken die aan het 
staatsbestuur getrouwheid hadden beloofd. Jaar X, 28 floreal.
1801-1802

98 /14 Omzendbrief van den minister van algemeene policie, welke voorschreef : 
van de priesters geene andere verklaring te eischen dan degene van 
bijtreding tot het concordaat en hunne overeenstemming met de 
bisschoppen door den Eersten Consul benoemd. Jaar X, 18 prairial.
1801-1802
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98 /15 Formuul van de verklaring welke van de geestelijken werd geeischt. Jaar XI.
1802-1803

98 /16 Onderrichting des prefekts betrekkelijk den door het Concordaat 
voorschreven eed. Jaar XI.
1802-1803

98 /17 Processen-verbaal van eedaflegging der geestelijken van het departement. 
Jaren X en XI.
1801-1802

95 /10 Bevel van den minister van justicie de verspreiders van bisschoppelijke 
bevelbrieven, welke aanvallen tegen het staatsbestuur behelsden, streng te 
vervolgen. Jaar XI.
1802-1803

98 /18 Bevel de mandementen der bisschoppen aan het voorafgaandelijk onderzoek 
van den prefekt te onderwerpen. Jaren XII-1809.
1803-1809

98 /19 Briefwisseling met den aartsbisschop van Mechelen aangaande de 
bevelbrieven voor den vasten.

98 /20 Mandementen ter gelegenheid van openbare gebeurtenissen.

98 /21 De commissaris bij de lijfstraffelijke rechtbank van het departement, geeft 
bevel de geestelijke te bewaken die geweigerd hadden zich aan het 
Concordaat te onderwerpen. Jaar XII, 26 pluviose.
1803-1804

80 /2 Bewaking te Gheel van den gewezen kloosterling Martiniau, van Aalst. 1806.
1806-1806

80 /9 Formule van de eedaflegging van de priesters.

80 /2 Inlichtingen over de priesters beschuldigd van [het verspreiden] van 
vlugschriften tegen het gouvernement.

80 /2 Lijst van wederspannige uit het departement verjaagde priesters, te weten : 
Lambertus Beerten, oud-pastoor van Wechelderzande; Smits, bedienaar der 
hulpkerk van Wiekevorst; Volders en Donckers, oratorianen en Sablon, 
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minderbroeder, allen van Mechelen. Inlichtingen over priester Stevens, 
beschuldigd smaadschriften tegen de regeering te verspreiden. 1806.
1806-1806

98 /22 Onderrichtingen voor het aflezen op den predikstoel van de nieuwstijdingen 
over het groot krijgsleger. 1806.
1806-1806

98 /23 Toelating aan de bisschoppen verleend van in hun bisdom de 
onderwijsgestichten te bezoeken. 1807, 5 februari.
1807-1807

98 /23 Brief van den minister van eerediensten de priesters ontslaande, bij hunne 
verplaatsing, op nieuw den eed af te leggen. 20 maart.

98 /24 Bevel beslag te leggen op het boek voor titel dragende: "Correspondance 
authentique de la Cour de Rome avec la France, depuis l'invansion de l'Etat 
romain, jusqu'à l'enlèvement du souverain pontif." 1809.
1809-1809

98 /25 De minister van algemeene policie geeft bevel aan den prefekt, de missiën in 
het departement te verbieden en de priesters, die als predikanten het 
departement doorreisden, te doen aanhouden. 1809, 1 october.
1809-1809

98 /26 Brief van den aartsbisschop van Mechelen verklarende dat de zoogezegde 
misbruiken door de missiën te weeg gebracht, in zijn bisdom onbekend 
waren en dat er, overigens, [/] geene missionnarissen noch vreemde 
priesters, als predikanten rondreisden. 1809, 16 october.
1809-1809

98 /27 Bescheed betreffende de geestelijken die geweigerd hadden openbare 
gebeden te zeggen tot inzichte van keizer Napoleon. 1809-1811.
1809-1811

95 /11 Bescheed betreffende de geestelijken die geweigerd hadden openbare 
gebeden te zeggen tot inzichte van keizer Napoleon. 1809-1811.
1809-1811

98 /28 Bijzondere gebeden door Napoleon aan de aartsbisschoppen en bisschoppen 
verzocht, voor het behoud der Keizerin. 1810.
1810-1810

98 /30 Lijst der priesters die vóór het Concordaat den eed hadden afgelegd. 1810.
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1810-1810

98 /31 Verwerping van eene pauselijke Bulle bij dekreet des Keizers van 23 januari 
1811. 1811.
1811-1811

98 /32 Adres der fransche geestelijkheid aan den Keizer, bij bevel des prefekts in 
het departement der Beide-Nethen rondgezonden. Slecht uitwerksel door 
dezen maatregel te weeggebracht. 1811.
1811-1811

98 /33 Klacht over het gering getal geestelijken die zich gedroegen naar de 
onderrichtingen waarbij gebeden voor den Keizer werden voorgeschreven. 
1812.
1812-1812

98 /34 Verslag over het feest van den heiligen Napoleon (15 augustus) te Mechelen 
en te Heyst-op-den-Berg gevierd. 1812.
1812-1812

98 /28 Naamlijst der geestelijken bij bevel der hoogere overheid aangehouden. 
1812.
1812-1812

98 /35 Brief van den aartsbisschop betrekkelijk het Concordaat tusschen den 
Heiligen Stoel en den Keizer gesloten, voor de herstelling van den vrede der 
kerk. 1813, 13 januari.
1813-1813

98 /36 Inlichtingen van algemeenen aard. Nota van den aartsbisschop van 
Mechelen. 1813.
1813-1813

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
87 /2 Lijsten opgemaakt door de bijzondere commissarissen benoemd door het 

bestuur der domeinen, de namen behelzende der leden van het kapittel der 
collegiaal van Sint-Jacobs, te Antwerpen. Jaar IV.
1795-1796

97 /2 Besluit van het departementsbestuur de aanhouding bevelend, bij de 
Alexianen, te Antwerpen, van geestelijken die als wederspannigen waren 
aangeduid. Jaar IV, 7 nivose.
1795-1796
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97 /2 De openbare aanklager bij de lijfstraffelijke rechtbank van het departement, 
te Antwerpen, vraagt de toezending der noodige stukken en inlichtingen om 
de priesters in de kloosters dezer stad aangehouden, te doen veroordeelen. 
Jaar IV, 15 pluviose.
1795-1796

98 /38 Briefwisseling rakende de afschrabbing van den bisschop van Antwerpen van 
de lijst der uitwijkelingen. Jaar V.
1796-1797

87 /4 Klacht over de niet toepassing van de wet betrekkelijk de policie der 
reispassen, op de wederspannige priesters, te Antwerpen. Jaar V, 29 
messidor.
1796-1797

95 /4 Bevel gegeven aan de municipale commissie van Antwerpen, de wet van 7 
vendemiaire jaar IV op de eedaflegging der bedienaars van den eeredienst, te 
doen afkondigen. Jaar V, 3e aanvullingsdag.
1795-1797

80 /2 Inlichtingen over de te Antwerpen gevestigde priesters, die hunnen invloed 
op andere geestelijken hadden uitgeoefend om ze te doen weigeren den door 
de [/] wet van 19 fructidor jaar IV vereischten eed af te leggen. Jaar VI, 5 
frimaire.
1795-1798

80 /2 Besluit van het departementsbestuur bevelende dat de onbeëedigde 
priesters van Antwerpen in het klooster der Alexianen moesten opgesloten 
worden. Jaar VI, 7 nivose.
1797-1798

98 /39 Proces-verbaal van de eedaflegging der bedienaars van den eeredienst te 
Antwerpen. Jaar VI, 2 pluviose.
1797-1798

98 /40 Briefwisseling des commissaris van het uitvoerend Directorium, te 
Antwerpen, met kanunnik Werbrouck, deken der cathedraal, over de 
onderwerping der priesters aan de wetten der republiek. Jaar VI.
1797-1798

95 /14 Briefwisseling des commissaris van het uitvoerend Directorium, te 
Antwerpen, met kanunnik Werbrouck, deken der cathedraal, over de 
onderwerping der priesters aan de wetten der republiek. Jaar VI.
1797-1798
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88 /9 Aanhouding van den deken Werbrouck, die tot ballingschap was verwezen. 
Zijn vertrek, onder geleide, naar Rochefort. Jaar VI.
1797-1798

80 /2 Briefwisseling over de vraag van het oord te bepalen waar de deken 
Werbrouck en J. Solvijns als bannelingen moesten verblijven. Jaar VI.
1797-1798

97 /17 Briefwisseling over de vraag van het oord te bepalen waar de deken 
Werbrouck en J. Solvijns als bannelingen moesten verblijven. Jaar VI.
1797-1798

97 /14 Bescheeden rakende hunne wegvoering. Jaren VI-IX.
1797-1801

97 /8 Bescheeden rakende hunne wegvoering. Jaren VI-IX.
1797-1801

80 /1 Smeekschriften ten voordeele van veroordeelde priesters.

81 /12 Aanhouding van Van der Stalle, pastoor van Sint-Andrieskerk, tot 
ballingschap verwezen. Jaar VI, 9 pluviose.
1797-1798

80 /1 De zegels gelegd bij de gewezen pastoors van Sint-Jacobs en van het 
Begijnhof. Jaar VI, 9 pluviose.
1797-1798

98 /41 Vervolgingen tegen kanunnik Van Moorsel ingespannen. Jaar VI.
1797-1798

98 /4 Processen-verbaal en bescheeden betrekkelijk den eed der priesters, te 
Antwerpen. Jaar VI.
1797-1798

98 /4 Briefwisseling over de schielijke dood van eenen priester na zijne 
eedaflegging.

98 /42 Verslag van commissaris Dargonne over de geestelijken te Antwerpen. Jaar 
VI, 29 ventose.
1797-1798

80 /2 Verslag van de policie dezer stad over de opsporingen der tot ballingschap 
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veroordeelde priesters en monniken. Jaar VI, 22 prairial.
1797-1798

98 /43 Verslag der policiecommissarissen van Antwerpen, over personen dezer 
stad, verdacht goddelijke diensten te doen geschieden door onbeëedigde of 
tot ballingschap verwezen geestelijken. Jaar VI, 26 thermidor.
1797-1798

98 /44 Besluit van het departementsbestuur bevelende dat de woning van den 
uitwijkeling Bosschaert, te Antwerpen, tot gevang zou verstrekken aan de 
priesters beticht aan de onlusten te hebben deel genomen. Jaar VII, 29 
brumaire.
1798-1799

88 /10 Briefwisseling rakende gebrekkelijke en oude priesters van Antwerpen die 
tot ballingschap waren veroordeeld. Jaar VII.
1798-1799

95 /28 Aanduiding van een lokaal, te Antwerpen, bestemd om er de veroordeelde 
zestigjarige geestelijken op te nemen.

97 /14 Bevel voor de in vrijheidstelling van geestelijken van Antwerpen. Jaar VIII, 17 
brumaire.
1799-1800

79 /2 Gevangenneming van de geestelijken van het burgerlijk gasthuis van 
Antwerpen, betrokken in eene samenspanning om de handelingen der hooge 
overheid te dwarsboomen. Jaar X, 29 ventose.
1801-1802

98 /45 Bevel onbeëedigde priesters te vervolgen, die te Aertselaer hunne bediening 
uitoefenden. Jaar VI, 7 brumaire.
1797-1798

98 /42 Brieven betrekkelijk verschillige priesters van Berchem, die tot ballingschap 
waren veroordeeld. Maatregelen tegen zekere priesters die voortgingen met 
de mis te lezen. Jaar VI.
1797-1798

81 /12 Inwoners van Berchem verzetten zich tegen de veroordeeling tot het 
ballingschap van den pastoor hunner parochie. Jaar VI, 18 germinal - 27 
ventose.
1797-1798
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89 /25 Inwoners van Berchem verzetten zich tegen de veroordeeling tot het 
ballingschap van den pastoor hunner parochie. Jaar VI, 18 germinal - 27 
ventose.
1797-1798

80 /2 De uitvoerende commissaris van het kanton Boom, vestigt de aandacht van 
het departementsbestuur op de wederspannige priesters. Jaar VI, 6 
brumaire.
1797-1798

98 /45 Verslag over de aanhouding van den onderpastoor van Boom. Jaar VI, 15 
pluviose.
1797-1798

80 /2 Processen-verbaal en andere bescheeden aangaande de aanhouding van 
priesters te Boom.

96 /15 Inlichtingen over wederspannige priesters van het kanton Boom. Jaar VII, 20 
brumaire.
1798-1799

98 /47 Klachten tegen de pastoors van Borsbeeck, Hove, Lillo en Oorderen. Jaren 
IX-1807.
1800-1807

98 /48 De bedienaar der kerk van Brasschaet weigert het Domine Salvum fac 
imperatorem nostrum te zingen.

80 /2 Moeielijkheden, wegens dezelfde weigering, in andere gemeenten van het 
departement ontstaan.

98 /49 Verzet der bevolking van Broechem tegen priester Van Suetendael, die den 
eed van haat aan het koningdom had afgelegd. Jaar X, prairial.
1801-1802

93 /13 Verslag van den policiecommissaris der stad en bijvang van Lier, over de niet 
onderworpenheid van den pastoor van Broechem. 1810, 8 januari.
1810-1810

98 /50 Het municipaal bestuur van [/] Contich vraagt de intrekking der wet op de 
eedaflegging der priesters. Jaar V, 26 prairial.
1796-1797
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81 /12 Maatregelen tegen de wederspannige priesters die mis bleven lezen in het 
kanton Contich. Jaar VI, 23 vendemiaire.
1797-1798

80 /2 Bewaking van Verstraeten, oud-pastoor van Edegem.

98 /51 Verslag van den uitvoerenden commissaris van het kanton Eeckeren, over de 
priesters die weigerden den eed af te leggen. Jaar VI, 12 frimaire.
1797-1798

80 /2 Verslag over de huiszoekingen in het kanton Eeckeren gedaan, voor de 
aanhouding der tot ballingschap veroordeelde priesters. Jaar VI, 1 fructidor.
1797-1798

81 /12 Smeekschrift ten gunste van veroordeelde priesters van Eeckeren.

80 /2 Proces-verbaal van aanhouding van priesters te Hemixem.

98 /52 Protest van den municipalen raad van Loenhout tegen de valsche 
aanklachten ten laste der geestelijkheid dezer gemeente.

81 /12 Aanhouding, in het kanton Santhoven, van lieden die zonder pas reisden en 
die men verdacht tot ballingschap veroordeelde priesters te zijn. Jaar V.
1796-1797

81 /12 Verslag van het departementsbestuur over de veroordeelde priesters en over 
den geestestoestand der bevolking te Santhoven.

81 /12 Verslag van den uitvoerenden commissaris van het kanton Santhoven, 
aangaande de geheime samenkomsten welke de wederspannige priesters 
met elkander onderhielden [/] en zijne bevreesdheid voor eenen 
volksopstand (44). Jaar VI, 4 germinal.
1797-1798

98 /53 Verslag van den uitvoerenden commissaris van het kanton Stabroeck, over 
eene begrafenis, door den pastoor bevolen, in de kerk dezer gemeente. Jaar 
VII, 11 fructidor.
1798-1799
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98 /54 Klacht van eenen beëedigden priester van Stabroeck, over de moeielijkheden 
welke hij had ontmoet bij zijne bezitneming der kerk. Jaar VIII, 16 floreal.
1799-1800

98 /55 Bevel van den uitvoerenden commissaris van het kanton Weestwezel 
verschillige veroordeelde geestelijken te doen aanhouden en ze voorloopig 
naar het kasteel van Antwerpen over te brengen. Jaren VII-IX.
1798-1801

80 /1 Bevel van den uitvoerenden commissaris van het kanton Weestwezel 
verschillige veroordeelde geestelijken te doen aanhouden en ze voorloopig 
naar het kasteel van Antwerpen over te brengen. Jaren VII-IX.
1798-1801

91 /12 Smeekschrift van inwoners van Wuestwezel, opdat priester Vorselmans van 
de straf der verbanning zou ontheven worden. Jaar VIII, 17 brumaire.
1799-1800

88 /10 Aanhouding door de gendarmen, van Peetermans, gewezen pastoor van 
Zoersel, die tot verbanning was veroordeeld. Jaar VII.
1798-1799

ARRONDISSEMENT MECHELEN

ARRONDISSEMENT MECHELEN
92 /2 Naamlijsten van de leden deelmakende van het kapittel der 

metropolitaansche kerk en van het kapittel der collegiaal van Onze-Lieve-
Vrouw, te Mechelen, opgesteld door de bijzondere [/] commissarissen van 
het beheer der domeinen. Jaren III-IV.
1794-1796

98 /56 Brief van den uitvoerenden commissaris, te Mechelen, over de maatregelen 
tot bewaking der priesters genomen. Jaar IV, 16 fructidor.
1795-1796

98 /57 Bescheeden rakende de eedaflegging van priesters en monniken, te 
Mechelen en te Berlaer. Jaar V.
1796-1797

98 /58 Maatregelen te Mechelen genomen voor de uitvoering der wet op de 
wederspannige priesters. Jaar V.
1796-1797

98 /59 Bezwaren door geestelijken van Mechelen ingediend tegen de toepassing 
dezer wet. Jaar V.
1796-1797
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98 /60 Maatregelen tegen het dagblad Le Courrier de l'Escaut, te Mechelen, dat een 
hekelend artikel had gedrukt over de verklaring welke van de bedienaars van 
den eeredienst werd geeischt. Jaar V.
1796-1797

98 /61 Verslag van den commissaris van het Directorium, te Mechelen, over de 
weerhoudende verklaringen van onderwerping van den aartsbisschop de 
Franckenberg, aan de wetten der republiek. Jaar V.
1796-1797

80 /2 Bescheeden betrekkelijk het beslag gelegd op de goederen van den 
aartsbisschop de Franckenberg en van andere tot ballingschap veroordeelde 
priesters. Jaar VI.
1797-1798

94 /28 Besluit waarbij de verbanning van den aartsbisschop wordt bevolen. Jaar VI, 
18 vendemiaire.
1797-1798

80 /1 Bescheeden rakende de maatregelen te zijnen opzichte genomen, uit hoofde 
der kuiperijen tegen het staatsbestuur. Jaar VI, 21 vendemiaire.
1797-1798

80 /2 Brief van den minister van algemeene policie over de verbanning van den 
aartsbisschop. Jaar VI, 23 vendemiaire.
1797-1798

98 /62 Bescheeden betrekkelijk de briefwisseling van dezen prelaat. Jaar VI.
1797-1798

80 /2 Bescheeden betrekkelijk de briefwisseling van dezen prelaat. Jaar VI.
1797-1798

81 /12 Eedaflegging van zeven bedienaars van den eeredienst te Mechelen. Jaar VI, 
27 nivose.
1797-1798

80 /2 Processen-verbaal van aanhouding van priesters te Mechelen en te Duffel. 
Jaar VI.
1797-1798

98 /45 Processen-verbaal van aanhouding van priesters te Mechelen en te Duffel. 
Jaar VI.
1797-1798
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94 /28 Briefwisseling betrekkelijk personen van Mechelen, verdacht veroordeelde 
priesters te bevoordeelen. Jaar VI, 27 nivose.
1797-1798

98 /63 Toelating verleend aan priesters van Mechelen, die den vereischten eed 
hadden afgelegd, hunne bediening in Sint-Romboutskerk uit te oefenen. Jaar 
VI, 18 ventose.
1797-1798

98 /64 Verslag van den uitvoerenden commissaris, te Mechelen, over de opsporing 
der wederspannige priesters, in de kloosters. Jaar VII.
1798-1799

98 /65 Bescheeden betrekkelijk de overbrenging van zes veroordeelde priesters van 
Mechelen, die te Antwerpen in het gevang waren opgesloten. Jaar VIII.
1799-1800

97 /14 Smeekschrift van priesters van Mechelen om van de lijst der tot ballingschap 
verwezen geestelijken geschrabt te worden. Jaar IX.
1800-1801

98 /11 Bescheeden rakende de mishandelingen gepleegd op eenen priester die den 
eed had afgelegd en den dienst van pastoor van Onze Lieve Vrouwe kerk 
waarnam. Jaar IX.
1800-1801

80 /1 Brief van den afdeelingsgeneraal Bonnard over de vijandelijke betoogingen 
der bevolking van Mechelen, tegen eenen priester die zich aan de wet had 
onderworpen. Jaar IX.
1800-1801

98 /37 Aanhouding van Landsheere, groot-vicaris te Mechelen, uit hoofde van 
oproerige schriften. Jaar XI, 24 germinal.
1802-1803

95 /10 Bevel van den minister van justicie hem in hechtenis te houden. 
Briefwisseling rakende de overbrenging van voormelden Landsheere naar 
Romen, om daar in een seminarie geplaatst te worden. Jaar XI.
1802-1803

98 /47 Klachten tegen verschillige pastoors van het kanton Mechelen. Jaren XI-
1807.
1802-1807
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80 /2 Bescheeden betrekkelijk de bewaking van priester Donckers, te Mechelen. 
1809.
1809-1809

80 /2 Bewaking te Mechelen van Van Alphen, vicaris van het bisdom Breda, 
overgebracht van den slottoren van Vincennes. 1811.
1811-1811

80 /2 Maatregelen voor de bewaking van Van Gils en Moser, geestelijken te 
Mechelen. 1812.
1812-1812

93 /1 Naamlijst der leden van het kapittel van den Heiligen Gummarus, te Lier. 
Jaar III.
1794-1795

98 /4 Verslag over de eedaflegging van geestelijken van het kanton Lier. Jaar VI, 26 
brumaire.
1797-1798

98 /68 Aanvraag van beëedigde priesters te Lier, om de benefieciën, aan hunne 
bediening gehecht, te mogen genieten.

86 /3 Kennisgeving aan den minister van algemeene policie, van de eedaflegging 
van wereldlijke en reguliere geestelijken, te Lier. Jaar VI, 29 brumaire.
1797-1798

80 /2 Processen-verbaal van aanhouding van priesters te Lier. Jaar VI.
1797-1798

81 /12 Smeekschriften ten gunste van priesters van Lier, die tot ballingschap waren 
verwezen.

98 /45 Verrechtvaardiging van den vrederechter van Bornhem, beschuldigd 
wederspannige priesters te hebben begunstigd. Jaar VI, 30 vendemiaire.
1797-1798

81 /12 Verzoekschrift ten voordeele van veroordeelde priesters. Jaar VI.
1797-1798

81 /12 Maatregelen ten opzichte van priesters die voortgingen met de mis te lezen. 
Jaar VI.
1797-1798
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81 /12 Besluit van het departementsbestuur de municipale overheid van Bornhem 
machtigende huiszoekingen te doen, om de priesters, die tot ballingschap 
waren veroordeeld, te ontdekken. Jaar VI, 16 thermidor.
1797-1798

98 /68 In hechtenisneming van den bedienaar der kerk van Bornhem. 1811.
1811-1811

98 /69 In hechtenisneming van den bedienaar der kerk van Bornhem. 1811.
1811-1811

80 /2 Het departementsbestuur beveelt de aanhouding en de verbanning van 
priesters en monniken van Heffen en Leest. Jaar VI.
1797-1798

93 /15 Naamlijst van de geestelijken van Puers.

80 /2 Aanhouding van priesters dezer gemeente.

98 /45 Vervolgingen tegen onbeëedigde priesters, die te Waelhem hunne bediening 
uitoefenden. Jaar VI, 7 brumaire.
1797-1798

81 /12 Maatregelen tegen verschillige priesters, die voortgingen met de mis te 
lezen te Sinte-Katelijne-Waver en te Willebroeck. Jaar VI, 23 vendemiaire.
1797-1798

98 /57 Aanteekening aangaande een sermoon van den onderpastoor van 
Willebroeck, over den eed der priesters. Jaar V.
1796-1797

95 /27 Protestatie van de geestelijkheid van Willebroeck, tegen de wet over de 
verklaring van onderwerping der priesters. Jaar V, 20 floreal.
1796-1797

80 /2 Proces-verbaal van aanhouding van priesters en monniken, te Willebroeck. 
Jaar VI.
1797-1798

81 /12 Smeekschrift ten gunste van veroordeelde priesters.



Provincie Antwerpen. Reeks A 341

108 Veroordeeling tot verbanning van kloosterlingen, die aan de oproerige 
samenscholingen in het kanton Willebroeck hadden deel genomen. Jaar VI, 2 
thermidor.
1797-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

ARRONDISSEMENT TURNHOUT

ARRONDISSEMENT TURNHOUT
93 /23 De uitvoerende commissaris, te Turnhout, vraagt onderrichtingen om de wet 

aangaande de inhechtenisneming der wederspannige priesters uit te voeren, 
zonder dat de openbare rust er door gestoord werd. Jaar V, 6-14 prairial - 19 
fructidor.
1796-1797

98 /58 De uitvoerende commissaris, te Turnhout, vraagt onderrichtingen om de wet 
aangaande de inhechtenisneming der wederspannige priesters uit te voeren, 
zonder dat de openbare rust er door gestoord werd. Jaar V, 6-14 prairial - 19 
fructidor.
1796-1797

80 /2 Processen-verbaal van aanhouding van geestelijken te Turnhout. Jaar VI.
1797-1798

81 /12 Pogingen aangewend ten gunste van veroordeelde priesters.

98 /45 Maatregelen genomen opdat de opgesloten priesters en monniken uit het 
gevang te Turnhout niet zouden kunnen ontsnappen. Jaar VI, 17 messidor.
1797-1798

98 /47 Klachten tegen eenige onderpastoors van Turnhout. Jaar XI.
1802-1803

94 /1 Naamlijst der leden van het kapittel der Sinte-Dymphna kerk, te Gheel. Jaar 
III, 13 ventose.
1794-1795

98 /70 Verslagen over de huiszoekingen bij verschillige inwoners dezer gemeente 
gedaan, om de veroordeelde priesters te ontdekken. Jaar VI.
1797-1798

98 /71 De pastoor van Gheel weigert den eed af te leggen. Jaar VI.
1797-1798

97 /17 Briefwisseling betrekkelijk de overdreven maatregelen door de municipale 
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overheid van Gheel, ten opzichte der wederspannige priesters, genomen. 
Jaar VI.
1797-1798

80 /2 Aanhouding van onbeëedigde priesters, te Gheel. Jaar VI.
1797-1798

81 /12 Weerspannige priesters van Geel gezocht. Jaar V.
1796-1797

98 /72 Verslaggeving over de onlusten te Gheel veroorzaakt, door de in 
hechtenisneming van eenen wederspannigen priester, en over het gevaar dat 
de municipale ambtenaars en de gendarmen bedreigde. Jaar VI, 7 pluviose.
1797-1798

97 /17 Verslaggeving over de onlusten te Gheel veroorzaakt, door de in 
hechtenisneming van eenen wederspannigen priester, en over het gevaar dat 
de municipale ambtenaars en de gendarmen bedreigde. Jaar VI, 7 pluviose.
1797-1798

98 Het departementsbestuur vraagt versterking der gewapende macht om de 
onlusten te Gheel te beteugelen. Jaar VI, 11 pluviose.
1797-1798

102 Opstand veroorzaakt door de aanhouding van den pastoor en van twee 
onderpastoors, te Gheel. Jaar VI, 26 prairial.
1797-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

102 Minderbroeders uit het klooster van Herenthals ontwapenen de gendarmen.

80 /2 Gevangenneming van onbeëedigde priester, te Gierle. Jaar VI.
1797-1798

98 /4 Eedaflegging van geestelijken van het kanton Gierle. Jaar VI.
1797-1798

80 /2 Maatregelen genomen ten opzichte van den pastoor van Gierle, die 
geweigerd had het Te Deum te zingen, ter gelegenheid van de zegepraal van 
het fransch leger. 1809.
1809-1809

98 /21 Aanhouding van onbeëedigde priesters, te Grobbendonck. Jaar VI.
1797-1798
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98 /74 Briefwisseling over de ontworpen wegvoering van verschillige geestelijken. 
Inlichtingen over pastoor Verheyen, van Grobbendonck. Jaar IX.
1800-1801

98 /57 Bescheeden betrekkelijk de eedaflegging van priesters en monniken te 
Herenthals. Jaar V.
1796-1797

98 /75 De minister van algemeene policie meldt aan het departementsbestuur, dat, 
tengevolge van nieuwe onlusten te Herenthals, het [/] Directorium de 
verbanning van verschillige priesters heeft bevolen. Jaar VI, 6 pluviose.
1797-1798

81 /12 Stukken betrekkelijk deze bannelingen.

98 /42 Inlichtingen aangaande de handelingen der onbeëedigde priesters van het 
kanton Herenthals. Jaar VI, 27 ventose.
1797-1798

98 /76 Vlugschrift tegen de beëedigde priesters, voor titel dragende: "Zedelessen 
voor alle welpeyzende menschen." dat te Herenthals in menigte werd 
verspreid. Jaar VII, 3 floreal.
1798-1799

98 /77 Klacht tegen den pastoor van Hulshout, die eene mis had doen zingen voor 
de verlossing van den paus, en tegen den bedienaar der kerk van Averbode 
beticht het volk te hebben willen opruien. 1809.
1809-1809

95 /29 Inlichtingen over de beëedigde priesters van Moll. Jaar VI.
1797-1798

80 /2 Aanhouding van geestelijken dezer gemeente.

81 /12 Smeekschriften ten gunste van priesters van Moll, tot ballingschap 
veroordeeld.

80 /2 Bewaking te Norderwyck van De Man, wederspannige priester der gemeente 
Goidsenhoven (Brabant). Jaar VI.
1797-1798
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80 /1 Aanhouding van Adriaan Heylen, oud-pastoor van Oolen, veroordeeld om van 
het fransch grondgebied verdreven te worden. Jaar IX.
1800-1801

98 /78 Klacht tegen de handelingen van den pastoor van Raevels. Jaar XI.
1802-1803

95 /10 Maatregelen ten opzichte van Oliva, pastoor van Raevels en gewezen monnik 
der abdij van Tongerloo, genomen (45). Jaar XII.
1803-1804

98 /21 Aanhouding van priesters te Tongerlo. Jaar VI.
1797-1798

80 /2 Bewaking van Douwen, onderpastoor van Wechelderzande. 1811.
1811-1811

98 /79 Bescheeden rakende den eed der priesters van Westerloo. Jaar VII.
1798-1799

80 /2 Maatregelen ten opzichte van den pastoor en den gewezen onderpastoor van 
Westerloo genomen, na de onlusten welke in deze gemeente hadden plaats 
gegrepen. 1806-1808.
1806-1808

98 /69 Maatregelen ten opzichte van de pastoor van Bornem. 1811.
1811-1811

De uitoefening van den godsdienst na de verbanning der priesters Sluiting der kerken, door onbeëedigde geestelijken bediend Heropening - Ontruiming der pastorijen

De uitoefening van den godsdienst na de verbanning der priesters Sluiting  
der kerken, door onbeëedigde geestelijken bediend Heropening -  
Ontruiming der pastorijen

99 /1 Besluit van het uitvoerend Directorium betrekkelijk de sluiting der kerken. 
Jaar VI, 5 brumaire.
1797-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

97 /9 Machtiging door den minister van algemeene policie verleend aan het 
departementsbestuur, de kerken te doen heropenen, welke volgens zijn 
gevoelen tot de uitoefening van den eeredienst weder mochten gebruikt 
worden. Jaar VI, 13 brumaire.
1797-1798

89 /25 Machtiging door den minister van algemeene policie verleend aan het 
departementsbestuur, de kerken te doen heropenen, welke volgens zijn 
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gevoelen tot de uitoefening van den eeredienst weder mochten gebruikt 
worden. Jaar VI, 13 brumaire.
1797-1798

99 /2 Briefwisseling rakende deze schikking, welke in strijd was met het besluit 
van het Directorium dat de sluiting had bevolen der kerken door onbeëedigde 
priesters bediend. Jaar VI, 15-23 brumaire.
1797-1798

99 /2BIS Bevel van den minister van financiën zonder verwijl de goederen, pastorijen 
en kerken zonder priester, of door onbeëedigde geestelijken bediend, in 
beslag te nemen. Jaar VI, 23 nivose.
1797-1798

99 /3 Onderrichtingen aan de commissarissen die gelast waren beslag te leggen 
op de goederen van pastorijen en kerken. Jaar VI, 23 brumaire.
1797-1798

99 /4 Besluit van het departementsbestuur over deze zaak.

79 /10 Verslag aangaande de uitvoering der wet op de sluiting der kerken wier 
bedienaars den eed niet hadden gedaan. Jaar VI, 15 frimaire.
1797-1798

90 /5 Besluit van het departementsbestuur de schikkingen vaststellende voor de 
ontruiming der pastorijen. Jaar VI, 17 frimaire.
1797-1798

90 /5 Onderrichtingen aan de commissarissen gelast met de sluiting der kerken 
en pastorijen in het departement. Jaar VI, 16-19 frimaire.
1797-1798

99 /2 Onderrichtingen aan de commissarissen gelast met de sluiting der kerken 
en pastorijen in het departement. Jaar VI, 16-19 frimaire.
1797-1798

80 Dwangmaatregelen door het bestuur van het departement genomen om een 
einde te stellen aan het verzet tegen de uitvoering der wet op de 
eerediensten. Jaar VII, 17 frimaire.
1798-1799

81 /12 Verslag van het departementsbestuur over den benarden toestand welke in 
het departement heerschte en over het hevig verzet tegen de wet op de 
eerediensten. Jaar VI, 13 nivose.
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1797-1798

99 /5 Besluit van hetzelfde bestuur over de verslagen der commissarissen, die 
naar de kantons waren gezonden om er de ontruiming der pastorijen te 
bewerkstelligen. Jaar VI, 15 nivose.
1797-1798

90 /5 Onderrichtingen van den commissaris van het departement rakende de 
maatregelen welke dienden genomen te worden, in geval de geestelijken 
weigerden de boeken en geschriften van de kerken mede te deelen. Jaar VI, 
16 nivose.
1797-1798

99 /6 Onderrichtingen van den [/] minister van financiën betrekkelijk de 
beslaglegging op de eigendommen der verlaten kerken en pastorijen en 
dergene door onbeëedigde priesters bediend. Jaar VI, 23 nivose.
1797-1798

99 /7 Onderrichtingen van den [/] minister van financiën betrekkelijk de 
beslaglegging op de eigendommen der verlaten kerken en pastorijen en 
dergene door onbeëedigde priesters bediend. Jaar VI, 23 nivose.
1797-1798

86 /3 Omzendbrief van het departementsbestuur waarbij aan de municipale 
overheden herinnerd wordt : dat zij de heropening niet mochten veroorlooven 
van kerken door onbeëedigde priesters bediend. Jaar VI, 7 floreal.
1797-1798

86 /3 Omzendbrief van hetzelfde bestuur over de voorwaarden vereischt voor de 
heropening der kerken. Jaar VI, 6 pluviose.
1797-1798

90 /50 Onderrichtingen van hetzelfde bestuur over de sluiting van huizen door de 
onderpastoors bewoond en aan de gemeenten toebehoorende. Jaar VI, 7 
pluviose.
1797-1798

97 /9 Besluit van het departementsbestuur, de sluiting bevelende der kerken door 
onbeëedigde priesters bediend. Jaar VI, 9 pluviose.
1797-1798

81 /12 Maatregelen door dit bestuur genomen om te beletten dat er, tengevolge 
eener verkeerde uitlegging der wet op de eerediensten, tot de heropening 
der kerk werd overgegaan. Jaar VI, 10 pluviose.
1797-1798
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94 Bevel de leden der municipale besturen te vervolgen, die de wanorders 
veroorzaakt door de uitvoering der wet op de eerediensten, in de hand te 
werken. Jaar VI, 28 pluviose.
1797-1798

97 /9 Besluit van het departementsbestuur aan de municipale overheden en aan 
de gendarmerie last gevende strenge maatregelen te nemen tegen de 
heropening der kerken zonder voorafgaandelijke machtiging. Jaar VI, 13 
prairial.
1797-1798

99 /8 Bevel al de bidkapellen, welke in het departement bestonden, af te breken. 
Jaar VI, 25 prairial.
1797-1798

99 /9 Besluit van het uitvoerend bewind de pastorijen voorloopig ter beschikking te 
laten van de bedienaars van den eeredienst die zich volgens de wet hadden 
gedragen. Jaar VI, 4 messidor.
1797-1798

90 /50 Verslag der bijzondere commissarissen welke voor zending hadden 
ontvangen tot de sluiting der kerken over te gaan. Jaar VI.
1797-1798

99 /10 Inlichtingen door het departementsbestuur gevraagd over het getal 
geopende kerken en de namen der priesters welke ze bedienden. Jaar VII, 27 
vendemiaire.
1798-1799

99 /11 Lijst der kerken door beëedigde priesters bediend. Jaar VII, 8 pluviose.
1798-1799

99 /8 Onderrichtingen van den minister van policie, voor doel hebbende te beletten 
dat de uitvoering der wet op de verkooping of de afbraak van bidplaatsen en 
kapellekens tegen de groote wegen, tot wanorders zou aanleiding geven. 
Jaar VII, 16 germinal.
1798-1799

99 /12 Besluit van het uitvoerend bewind waarbij bevolen wordt dat de kapellen en 
bidplaatsen op de groote wegen in de vereenigde provinciën moesten 
verkocht worden, met de verplichting voor den kooper ze te doen afbreken 
(46). Jaar VII, 21 germinal.
1798-1799
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97 /9 Besluit van het departementsbestuur dat aan de gendarmerie beveelt [/] de 
kerken van het departement, zonder machtiging heropend, te doen sluiten. 
Jaar VIII, 19 frimaire.
1799-1800

99 /13 Verslaggeving van den bevelhebber der gendarmerie over de uitvoering van 
dezen maatregel. Jaar VIII, 4 nivose.
1799-1800

87 /4 Onderrichtingen van den minister van algemeene policie, over het 
kenmerkende van de afkondiging, ten jare V, der wet van 7 vendemiaire, jaar 
IV, op den eeredienst. Jaar VIII, 1 ventose.
1795-1800

99 /13BIS Bescheeden aangaande de heropening van zekere kloosterkerken van 
Antwerpen. Jaar V - 1808.
1796-1808

99 /13TER Inlichtingen over de opening der kerken te Antwerpen.

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
Antwerpen

Antwerpen
99 /14 Besluit der municipale commissie van Antwerpen, bevelende dat de zegels 

zouden gelegd worden op al de kerken, bidplaatsen en kapellen dezer stad, 
aangezien al de geestelijken geweigerd hadden de door de wet voorschreven 
pleegvormen te vervullen. Jaar VII, 4 vendemiaire.
1798-1799

95 /6 Besluit der municipale commissie van Antwerpen, bevelende dat de zegels 
zouden gelegd worden op al de kerken, bidplaatsen en kapellen dezer stad, 
aangezien al de geestelijken geweigerd hadden de door de wet voorschreven 
pleegvormen te vervullen. Jaar VII, 4 vendemiaire.
1798-1799

79 /10 Verslag over den opstand verwekt door de sluiting der kerken, te Antwerpen, 
de plundering hunner meubelen en de moord op den municipalen officier 
Roché, in de hoofdkerk gepleegd. Jaar VI, 7, 9 en 17 vendemiaire.
1797-1798

97 /9 Bescheeden rakende dezen manslag.
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99 /15 Proclamatie tot de bevolking van Antwerpen gericht, opdat de openbare rust, 
tengevolge van deze gebeurtenis, niet meer zou gestoord worden. Jaar VI, 7 
vendemiaire.
1797-1798

97 /9 Proces-verbaal van de ter aardebestelling van Roché. Jaar VI, 13 
vendemiaire.
1797-1798

97 /9 De municipale commissie verklaart de stad verantwoordelijk voor de 
verwoesting in de kerken aangericht, alsook van den manslag op Roché en 
verleent aan de weduwe van dezen ambtenaar een pensioen door al de 
inwoners te betalen. Jaar VI, 16 vendemiaire.
1797-1798

97 /9 Verslag van den uitvoerenden commissaris, te Antwerpen, over de sluiting 
der kerken dezer stad en de handelwijze van wereldlijke en reguliere 
geestelijken. Jaar VI, 19 brumaire.
1797-1798

81 /12 Vermeerdering van het garnizoen van Antwerpen, met het oog op de 
uitvoering der wet op de eerediensten. Jaar VI.
1797-1798

90 /4 Vragen tot heropening der kerken. Jaar VI.
1797-1798

80 /2 In beslagneming der pastorijen van het begijnhof en van Sint-
Jacobsparochie. Jaar VI, 3 en 18 nivose.
1797-1798

90 /5 In beslagneming der pastorijen van het begijnhof en van Sint-
Jacobsparochie. Jaar VI, 3 en 18 nivose.
1797-1798

90 /5 Ontruiming der pastorijen van de parochiën van O.-L.-Vrouwe, Sint-
Walburgis, Sint-Andries, Sint-Joris, Sint-Willebrords en Sint-Laurijs. Jaar VI, 
13 nivose.
1797-1798

99 /16 Besluit van het municipaal bestuur toestemmende in de heropening van 
Sint-Jacobskerk. Jaar VI, 18 pluviose.
1797-1798

99 /17 Het departementsbestuur beveelt aan den plaatscommandant te Antwerpen, 
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bescherming te verleenen aan den pastoor van Sint-Jacobs, die gemachtigd 
was zijne bediening uit te oefenen. Jaar VI, 22 pluviose.
1797-1798

105 /14 Het departementsbestuur beveelt aan den plaatscommandant te Antwerpen, 
bescherming te verleenen aan den pastoor van Sint-Jacobs, die gemachtigd 
was zijne bediening uit te oefenen. Jaar VI, 22 pluviose.
1797-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

99 /17BIS Proces-verbaal van de onder zegellegging der kerk van het kasteel, te 
Antwerpen. [/] Inventaris der voorwerpen in deze kerk en in de pastorij 
aanwezig. Jaar V.
1796-1797

99 /18 De meubelen der kerk worden ter beschikking gesteld van den bevelhebber 
der vesting. Jaar VI, 19 floreal.
1797-1798

99 /19 Briefwisseling aangaande de afschaffing van de kerk van het kasteel en het 
overbrengen van het O.-L.-Vrouw beeld. 1804.
1804-1804

99 /20 De municipale overheid beveelt dat de Sint-Andrieskerk ter beschikking van 
eenen beëedigde priester zou gesteld worden. Jaar VI, 11 thermidor.
1797-1798

99 /8 Bevel van eene kapel staande op de baan van Antwerpen naar Hoboken af te 
breken. Jaar VI, 29 fructidor.
1797-1798

90 /4 Inlichtingen over de heropening der kerken van Sint-Andries en Sint-Jacobs. 
Jaar VII, 21 frimaire.
1798-1799

99 /21 Wedereisching van een gebouw der kerk van Sint-Andries door den kooper 
van een huis gelegen Augustijnstraat, door het beheer der domeinen 
verkocht. Jaar VII, 15 messidor.
1798-1799

99 /24 Bezwaar ingediend tegen de aangekondigde verkooping van twee lokalen 
toehoorende aan Sint-Andrieskerk en voortskomende van O.-L.-Vrouwkapel. 
Jaar VII, 26 thermidor.
1798-1799
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99 /22 Verslag over de aanhouding, te Antwerpen, van personen in overtreding der 
wet op de eerediensten bevonden. Jaar VII.
1798-1799

99 /23 Advies van commissaris Dargonne over de vraag tot heropening der 
hoofdkerk van Antwerpen, ingediend door eenige inwoners, die voorstelden 
de kerk te nemen in den staat waarin zij zich bevond en zich met haar 
onderhoud te gelasten (47). Jaar VII, 16 vendemiaire.
1798-1799

99 /23 Antwoord van het departementsbestuur dat de vragen tot heropening 
welhaast noodeloos zouden zijn, vermits O.-L.-Vrouw kerk ging verkocht 
worden. Jaar VII, 19 vendemiaire.
1798-1799

90 /5 Brief van den commissaris van het uitvoerend bewind over de sluiting der 
hoofdkerk. Jaar VII, 23 vendemiaire.
1798-1799

99 /25 Besluit van den prefekt waarbij aan de heeren Peeters, geneesheer, J. L. 
Parys, drukker en C. De Roy, oud-stadsraad, toelating verleend wordt de 
puinen uit de kathedraal ten hunnen koste te doen wegruimen en den tempel 
in behoorlijken staat te brengen om er den godsdienst te kunnen in 
uitoefenen. Jaar VIII, 25 floreal.
1799-1800

99 /26 Briefwisseling van de municipale overheid van Antwerpen met den 
commissaris van het departementsbestuur, over het afgeven der sleutels 
van de hoofdkerk. Jaar VIII, 3 ventose.
1799-1800

99 /26BIS Klachten der heeren Parys, Peeters en De Roy, over het verzet van het 
departementsbestuur tegen de opening der kathedraal. Jaar VIII.
1799-1800

99 /26TER Bescheeden betrekkelijk de herstelling in den tempel uit te voeren om hem 
in behoorlijken [/] staat te stellen, na de beschadiging welke hij inwendig en 
uitwendig had ondergaan. Jaar VII.
1798-1799

99 /27 Wegruiming der bouwstoffen van de afgebroken Sint-Joriskerk. 
Moeilijkheden met den eigenaar M. De Meulenaer. Jaar IX.
1800-1801

99 /28 Verzoekschrift van inwoners van Antwerpen de heropening vragende der 
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kerk van Sint-Carolus Borromeus. Jaar IX.
1800-1801

99 /29 Opening zonder voorafgaandelijke machtiging der kerk van het Sinte-
Elisabeth gasthuis.

99 /29BIS Verslag over de heropening der kerk van Aertselaer en over de uitvoering der 
wet op de eerediensten in deze gemeente. Jaar VI.
1797-1798

97 /9 Verslag over de werkeloosheid der overheid betrekkelijk de sluiting der 
kerken van Berchem en Borgerhout. Jaar VI, 6 vendemiaire.
1797-1798

99 /30 Afkondiging der wet op de in beslagneming der kerken en pastorijen van het 
kanton Berchem. Jaar VI, 16 vendemiaire.
1797-1798

99 /31 Inlichtingen over de kerken in dit kanton geopend en degene welke werden 
gesloten. Jaar VI.
1797-1798

99 /13 Inlichtingen over de kerken in dit kanton geopend en degene welke werden 
gesloten. Jaar VI.
1797-1798

99 /32 Verslag over de uitvoering te Boom van de wet op de sluiting der kerken door 
niet beëedigde priesters bediend. Jaar VI, 23 brumaire.
1797-1798

97 /9 Verslag over de uitvoering te Boom van de wet op de sluiting der kerken door 
niet beëedigde priesters bediend. Jaar VI, 23 brumaire.
1797-1798

99 /13 Proces-verbaal door de gendarmerie opgesteld, waaruit blijkt dat al de 
kerken van het kanton Boom gesloten waren. Jaar VII, 27 frimaire.
1798-1799

99 /33 De municipale overheid van Boom kondigt de sluiting aan der kerken van het 
kanton, die van het dorp Boom uitgezonderd, welke elken decadi diende tot 
vergaderplaats der burgers om de nationale feesten te vieren. Jaar VII, 25 
pluviose.
1798-1799
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96 /15 Bescheeden betrekkelijk den opstand in het kanton Bouchout, ter 
gelegenheid van de in voege brenging der wet op de eerediensten. Jaar VII.
1798-1799

99 /30 Afkondiging der wet op de in beslagneming der kerken en pastorijen van het 
kanton Brecht. Jaar VI, 16 vendemiaire.
1797-1798

91 /13 Maatregelen genomen om de samenscholingen in de kerk van Brecht te 
beletten. Jaar VII, 4 messidor.
1798-1799

90 /5 Rekwisitorium van den commissaris van het uitvoerend bewind vaststellende 
dat de wet op de sluiting der kerken in het kanton Contich niet werd 
uitgevoerd. Jaar VI, 26 frimaire.
1797-1798

87 /4 Hersluiting der kerken van dit kanton, welke zonder machtiging waren 
geopend geworden. Jaar VI, 7 messidor.
1797-1798

87 /4 Briefwisseling rakende de moeilijkheden welke de vertegenwoordigers der 
openbare macht in de uitvoering dezer maatregelen hadden ontmoet.

87 /4 Beraadslaging van de municipale overheid van Contich aangaande de 
uitvoering der wet op de eerediensten. Jaar VI, 22 fructidor.
1797-1798

97 /9 Vraag tot heropening der kerken van dit kanton. Jaar VII.
1798-1799

99 /34 Bescheeden betrekkelijk de tweede sluiting der kerk van Contich, welke 
zonder machtiging was heropend. Jaar VII.
1798-1799

90 /30 Tegenstand in het kanton Eeckeren geboden aan de wet op de sluiting der 
kerken. Jaar VI, 7 vendemiaire.
1797-1798

99 /35 Verslag over de oproerige daden in dit kanton ter oorzake van dezelfde wet 
gepleegd. Jaar VI, 5-8 germinal.
1797-1798

87 /4 Verslag over de oproerige daden in dit kanton ter oorzake van dezelfde wet 
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gepleegd. Jaar VI, 5-8 germinal.
1797-1798

87 /4 Weigering van de overheid [/] van het kanton, de kerken te heropenen, 
zoolang de priesters die ze moesten bedienen, zich niet aan de wet hadden 
onderworpen. - Bevel de inwoners, die vergaderden om gezamenlijk te 
bidden, uiteen te drijven. Jaar VI, 21 pluviose.
1797-1798

97 /9 Bescheeden de sluiting meldende van al de kerken van het kanton Eeckeren. 
Jaar VIII.
1799-1800

97 /9 Bevel de kerken van dit kanton te heropenen. Jaar VIII, 9 pluviose.
1799-1800

91 /13 De pastoor van Edegem, uit zijne pastorij verdreven, teekent verzet aan. Jaar 
VI, 7 nivose.
1797-1798

90 /5 De pastoor van Edegem, uit zijne pastorij verdreven, teekent verzet aan. Jaar 
VI, 7 nivose.
1797-1798

99 /36 Heropening der kerk van Emblehem. Tabel der kapellen welke in deze 
gemeente bestonden. Bescheeden rakende de kapel genaamd : Allerscheyde 
(48). Jaar VII, 21 nivose.
1798-1799

99 /37 Smeekschrift van inwoners van Lillo, voor de heropening der kerk krachtens 
besluit der consuls van 7 nivose jaar VIII. Jaar VIII, 19 pluviose.
1799-1800

99 /30 Afkondiging in het kanton Loenhout der wet op de in beslagneming der 
kerken en pastorijen. Jaar VI, 16 vendemiaire.
1797-1798

91 /13 Maatregelen genomen om de samenscholingen in de kerk van Loenhout te 
beletten. Jaar VII, 4 messidor.
1798-1799

91 /13 Maatregelen om te beletten dat er in gemelde kerk dienst zou gedaan 
worden (49). Jaar VIII, 17-21 brumaire.
1799-1800
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99 /38 Bescheeden betrekkelijk de sluiting der kerk van Niel. - Onlusten welke te 
dezer gelegenheid plaats grepen. Jaar VII.
1798-1799

99 /39 Oproer vóór de kerk van Ranst. - Bevel van het departementsbestuur eene 
afdeeling van 25 soldaten naar deze gemeente te zenden. Jaar VI.
1797-1798

98 /72 Proces-verbaal van een onderzoek door de gendarmen gedaan ten huize van 
den gewezen koster van Rumpst, waar de inwoners met een godsdienstig 
doel vergaderden. Jaar VI, 24 floreal.
1797-1798

87 /4 Verslag over de wanorders die te Schooten en te 's Gravenwezel voorvielen, 
ter gelegenheid van de uitvoering der wet op de sluiting der kerken. Jaar VI, 
5 germinal.
1797-1798

91 /13 Maatregelen om de diensten in de kerk van Sint-Lenaerts, onder Brecht, te 
beletten (50). Jaar VII, 22 brumaire.
1798-1799

87 /4 Verslag over de misnoegdheid welke onder de bevolking van Santhoven 
heerschte, ten gevolge van de sluiting der kerken. Jaar VI, 19 frimaire.
1797-1798

84 /2 De uitvoerende commissaris van het kanton Santhoven vraagt de hulp der 
gewapende macht om het volk te beletten met geweld binnen de gesloten 
kerken te dringen. Jaar VI, 25 frimaire.
1797-1798

98 /72 Proces-verbaal der gendarmerie betrekkelijk de onlusten te Santhoven 
veroorzaakt door de tusschenkomst der gewapende macht, welke de 
bijeenkomsten in de kerk wilde beletten. Jaar VI, 6 nivose.
1797-1798

99 /13 Proces-verbaal der gendarmerie vaststellende dat de kerken van het kanton 
Santhoven waren gesloten gebleven. Jaar VII.
1798-1799

91 /13 Verslag over het uitwerksel in het kanton Santhoven, van het besluit der 
Consuls, krachtens welk de inwoners vrij mochten beschikken over de 
gebouwen oorspronkelijk voor den eeredienst bestemd. Jaar VIII, 22-28 
brumaire.
1799-1800
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99 /40 Briefwisseling betrekkelijk de sluiting der kerken van het kanton Stabroeck. 
- Afschaffing der uitwendige teekens van den godsdienst. Jaar VI.
1797-1798

97 /9 Briefwisseling betrekkelijk de sluiting der kerken van het kanton Stabroeck. 
- Afschaffing der uitwendige teekens van den godsdienst. Jaar VI.
1797-1798

99 /13 Proces-verbaal der gendarmerie vaststellende dat de kerken van het kanton 
waren gesloten gebleven. Jaar VII.
1798-1799

99 /41 Heropening der kerk van Stabroeck. Verslaggeving over de onlusten te weeg 
gebracht door de terugkomst van eenen priester die den eed had afgelegd. 
Jaar VIII.
1799-1800

99 /34 Bescheeden rakende de sluiting, ten tweede male, van de kerk van Waerloos, 
welke zonder machtiging was heropend. Jaar VII.
1798-1799

99 /43 Inlichtingen aangaande de heropening der kerk van Wilrijck. Jaar VII, 1 
brumaire.
1798-1799

99 /30 Afkondiging der wet op de sluiting der kerken en pastorijen in de kantons 
Wommelghem en Wuestwezel. Jaar VI, 16 vendemiaire.
1797-1798

87 /4 Bescheeden betrekkelijk de sluiting der kerken in het kanton Wuestwezel. 
Jaar VI, prairial.
1797-1798

96 /15 Verslaggeving over de samenscholingen met een godsdienstig doel, te 
Wuestwezel, en over de gemoedsgesteltenis der inwoners ten opzichte van 
den uitvoerenden commissaris. Jaar VII, 13 brumaire.
1798-1799

99 /42 Besluit van het departementaal bestuur i.v.m. de ongeoorloofde heropening 
van de kerk van Walem. Jaar VI, 27 pluviose.
1797-1798

99 /13 Proces-verbaal der gendarmerie, waaruit blijkt dat de kerken van het kanton 
Wuestwezel gesloten waren gebleven. Jaar VII, 27 brumaire.
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1798-1799

ARRONDISSEMENT MECHELEN

ARRONDISSEMENT MECHELEN
Mechelen

Mechelen
99 /13 Verslag over de oproerige tooneelen welke te Mechelen plaats grepen ter 

gelegenheid van de afkondiging der wet op de eerediensten (51). Jaar V, 6 
prairial.
1796-1797

81 /12 Verslag over de sluiting der kerken van het kanton en de maatregelen 
genomen om de vernieuwing der betoogingen te beletten. Jaar VI, 23 
vendemiaire.
1797-1798

99 /45 Lijst der kerken zonder bedienaars van het kanton Mechelen, alsmede der 
pastorijen en der goederen welke er van afhingen. Jaar VI, 6 frimaire.
1797-1798

99 /46 Besluit van het departementsbestuur dat toelating verleent om voorloopig de 
goddelijke diensten in Sint-Rombautskerk te doen geschieden. Jaar VI, 24 
nivose.
1797-1798

81 /12 Vermeerdering van het garnizoen van Mechelen, om de uitvoering der wet op 
de eerediensten te verzekeren. Jaar VI, 25 nivose.
1797-1798

86 /3 Machtiging verleend door den minister van algemeene policie, de Sint-
Rombautskerk te heropenen. Jaar VI, 11 pluviose.
1797-1798

99 /46 Processen-verbaal over de werkzaamheden [/] betrekkelijk de ontruiming 
der pastorijen van het arrondissement Mechelen. Jaar VI.
1797-1798

99 /47 Tabel der kerken die te Mechelen geopend waren en den priesters welke ze 
bedienden. Jaar VII, 17 ventose.
1798-1799

99 /13 Proces-verbaal der gendarmerie vaststellende dat Sint-Rombauts en O.-L.-
Vrouwekerken, met verlof van het departementsbestuur waren geopend en 
dat die van Sint-Jan, Sinte-Kathelyne en O.-L.-V. van Hanswyck 
toebehoorden aan bijzonderen welke zich naar de wet hadden gedragen, 
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zoodat deze kerken niet moesten gesloten worden. Jaar VIII.
1799-1800

99 /48 Toelating verleend aan de bevolking van Mechelen om voor de uitoefening 
van den godsdienst in Sint-Janskerk te vergaderen. Jaar IX.
1800-1801

99 /49 Verzoekschrift van inwoners van Mechelen om terug in bezit te komen der 
kerken van O.-L.-Vrouw van Hanswyck en Sinte-Kathelyne. Jaar IX, 19 
ventose.
1800-1801

80 /1 Bescheeden betrekkelijk de sluiting van O.-L.-Vrouwe kerk, welke dreigde in 
te storten. Jaar IX.
1800-1801

99 /50 De parochianen van O.-L.-Vrouwe kerk vragen om vrij over dit lokaal te 
mogen beschikken voor de uitoefening van den godsdienst, mits het gebouw 
in zijnen oorspronkelijken staat te herstellen. Jaar IX, 2 messidor.
1800-1801

84 /1 Bezwaar ingediend door eenige inwoners tegen de gebeurlijke sluiting van 
Sint-Rombautskerk, welke door sommige lieden als bouwvallig zijnde werd 
geacht. Jaar IX, 2 fructidor.
1800-1801

99 /50 Besluit van den prefekt dat de inwoners van Mechelen machtigt op hun eigen 
kosten de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle te herstellen, die weder voor 
de uitoefening van den eeredienst mocht dienen. (52) Jaar IX, 28 fructidor.
1800-1801

99 /51 Besluit van den prefekt dat de inwoners van Mechelen machtigt op hun eigen 
kosten de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle te herstellen, die weder voor 
de uitoefening van den eeredienst mocht dienen. (52) Jaar IX, 28 fructidor.
1800-1801

87 /4 De municipale overheid van het kanton Lier, deelt mede dat de kerken door 
beëedigde priesters bediend, heropend waren. Jaar VI.
1797-1798

97 /9 Bescheeden aangaande de sluiting der kerken van het kanton Lier. Jaar VII.
1798-1799

99 /52 Inlichtingen over de heropende tempels van hetzelfde kanton. Jaar VIII, 29 
vendemiaire.
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1799-1800

99 /53 Kerken door de gemeenten van het kanton Berlaer uitgekozen om er de 
goddelijke diensten te doen geschieden. Jaar VI.
1797-1798

99 /13 Proces-verbaal der gendarmerie bevestigende dat de kerken van dit kanton 
waren gesloten gebleven. Jaar VII, 27 frimaire.
1798-1799

97 /9 Verschillige oorkonden rakende de sluiting dezer kerken. Jaar VII.
1798-1799

87 /4 Proces-verbaal van sluiting der kerk van Boisschot. Jaar VI, 24 brumaire.
1797-1798

99 /54 Onderrichtingen van het departementsbestuur aan den uitvoerenden 
commissaris van Bornhem, over de schikkingen die moesten genomen 
worden met het oog op de samenscholingen welke in dit kanton plaats 
hadden [/] ter gelegenheid van de uitvoering der wet op de uitoefening van 
den eeredienst. Jaar VI, 13 pluviose.
1797-1798

99 /85 Onderrichtingen van het departementsbestuur aan den uitvoerenden 
commissaris van Bornhem, over de schikkingen die moesten genomen 
worden met het oog op de samenscholingen welke in dit kanton plaats 
hadden [/] ter gelegenheid van de uitvoering der wet op de uitoefening van 
den eeredienst. Jaar VI, 13 pluviose.
1797-1798

99 /55 Nieuwe sluiting der kerken van het kanton Bornhem, die zonder machtiging 
waren heropend geworden. Jaar VI, 9 floreal.
1797-1798

99 /13 Proces-verbaal van de gendarmerie bevestigende dat de kerken van dit 
kanton waren gesloten gebleven. Jaar VII, 27 frimaire.
1798-1799

99 /56 Bevel van de municipale overheid van Duffel, de kerken en kapellen van het 
kanton te sluiten. Jaar VI, 5 prairial.
1797-1798

98 /72 Verslag over de oproerige daden gepleegd te Duffel : de deuren der kerk 
werden opengebroken door de bevolking, welke de uitoefening der goddelijke 
diensten wilde doen hernemen. Jaar VI, 17 prairial.
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1797-1798

87 /4 Proces-verbaal van sluiting der kerk van Hallaer. Jaar VI, 24 brumaire.
1797-1798

87 /4 Sluiting der kerk [en van de pastorij] van Heyst-op-den-Berg. Verslag over 
het geweldadig inbeuken der poorten van deze kerk door het volk. Jaar VI, 24 
brumaire.
1797-1798

87 /4 Verzoekschrift strekkende tot de heropening van de kerken van het kanton 
Heyst-op-den-Berg. Jaar VII.
1798-1799

99 /57 Proces-verbaal over moeilijkheden tusschen de gendarmen en de inwoners 
van Itegem, welke in kerk waren gedrongen. Jaar VI, 2 fructidor.
1797-1798

82 Het departementsbestuur gebiedt aan den plaatsbevelhebber van Antwerpen 
[/] de gewapende macht te zenden naar Puers alwaar wandaden werden 
gepleegd (53). Jaar VI, 17 frimaire.
1797-1798

82 Verslag van den bijzonderen commissaris die gelast was dit bevel uit te 
voeren. Jaar VI, 23 frimaire.
1797-1798

87 /4 Proces-verbaal van de beslaglegging op de meubelen van den pastoor van 
Puers. Jaar VII, 27 germinal.
1798-1799

87 /4 Maatregelen genomen te Puers, tijdens den volksopstand welke de sluiting 
der kerk voor oorzaak had. Jaar VII.
1798-1799

99 /13 Verslag der gendarmerie over de sluiting der kerk van Rymenam. Jaar VIII, 
30 frimaire.
1799-1800

99 /59 Onlusten te Schrieck, bij de uitvoering der wet van 7 vendemiaire jaar IV, op 
de eerediensten. Jaar VI, 27 messidor.
1795-1798

99 /59 Besluit van het departementsbestuur betrekkelijk de heropening, door de 
gewapende macht, van de kerk van Schrieck. Jaar VI, 4 thermidor.
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1797-1798

99 /60 Vraag strekkende tot de heropening der kerk van Sint-Amands. Jaar VI, 27 
nivose.
1797-1798

97 /9 Bescheeden rakende de sluiting der kerken van het kanton Sinte-Kathelijne-
Waver en het luiden der klokken. Jaar VII.
1798-1799

99 /14 Weigering van wege het municipaal bestuur van Willebroeck, de kapellen te 
doen afbreken. Jaar VI, 26 prairial.
1797-1798

99 /14 Maatregelen in het kanton Willebroeck genomen om de samenkomsten, met 
een godsdienstig doel, in de woningen van bijzonderen te beletten. Jaar VI.
1797-1798

99 /77 Verslagen van den commissaris der uitvoerende macht, te Willebroeck, over 
de ontsteltenis onder de bevolking te weeg gebracht door de uitvoering der 
wet op de sluiting der kerken. Jaar VI, 29 brumaire - 23 messidor - 22 
prairial.
1797-1798

99 /78 Verslagen van den commissaris der uitvoerende macht, te Willebroeck, over 
de ontsteltenis onder de bevolking te weeg gebracht door de uitvoering der 
wet op de sluiting der kerken. Jaar VI, 29 brumaire - 23 messidor - 22 
prairial.
1797-1798

99 /14 Bescheeden betrekkelijk de sluiting der kerken en de ontruiming der 
pastorijen in het kanton Willebroeck. Jaar VII.
1798-1799

99 /105 Bescheeden betrekkelijk de sluiting der kerken en de ontruiming der 
pastorijen in het kanton Willebroeck. Jaar VII.
1798-1799

99 /106 Bescheeden betrekkelijk de sluiting der kerken en de ontruiming der 
pastorijen in het kanton Willebroeck. Jaar VII.
1798-1799
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ARRONDISSEMENT TURNHOUT

ARRONDISSEMENT TURNHOUT
Turnhout

Turnhout
90 /5 Briefwisseling over de ontruiming der pastorijen te Turnhout. Jaar VI.

1797-1798

87 /4 De uitvoerende commissaris, te Turnhout, laat weten dat de kerken dezer 
stad niet gesloten waren. Jaar VII, 14 brumaire.
1798-1799

99 /61 Verslag over de samenscholingen veroorzaakt door de sluiting der kerken 
van Turnhout. Jaar VII.
1798-1799

99 /62 Verzoekschrift strekkende tot de opening van de parochiale kerk. Jaar VI, 25 
brumaire.
1797-1798

99 /13 Proces-verbaal der gendarmerie waarbij wordt vastgesteld, dat, buiten de 
parochiale kerk tot decaden-tempel dienende, de sluiting der kerken van het 
kanton was behouden gebleven. Jaar VII, 29 frimaire.
1798-1799

93 /27 Verslag van den commissaris gelast met de sluiting der kerken in het kanton 
Arendonck, over den wederstand welke hem door de bevolking werd 
geboden. Jaar VI, 18 pluviose.
1797-1798

97 /9 Bescheeden rakende de sluiting der kerken van dit kanton. Jaar VII.
1798-1799

99 /63 Heropening van de kerk van Balen. Jaar VII, 28 frimaire.
1798-1799

99 /64 Vraag strekkende tot de heropening der kerk van Casterlé. Jaar VII, 28 
frimaire.
1798-1799

99 /65BIS Inlichtingen van den uitvoerenden commissaris Millot, over de sluiting der 
kerken van Gheel, over de onderwerping der geestelijkheid van deze 
gemeente en het aanstellen van eenen wachter in de woning van den 
uitwijkeling Vertuyten, veroordeelde priester. Jaar VI.
1797-1798
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99 /65 De kerk van Gheel, zonder machtiging heropend, wordt ten tweeden male 
gesloten. Jaar VI, 14 ventose.
1797-1798

99 /13 Bescheeden betrekkelijk de sluiting der kerken van Gheel, ter uitzondering 
van die van den H. Amandus. Jaar VII.
1798-1799

87 /4 Aanvraag van de inwoners van Gierle, voor de herstelling van den 
katholieken godsdienst, zonder verplichting voor de geestelijken van den 
voorschreven eed af te leggen. Jaar VI, 9 vendemiaire.
1797-1798

97 /9 Bevel tot sluiting der kerk van Gierle. Jaar VI, 15 brumaire.
1797-1798

99 /13 Proces-verbaal der gendarmerie vaststellende dat de kerken van het kanton 
Gierle waren gesloten gebleven. Jaar VII, 27 frimaire.
1798-1799

87 /4 Onlusten te Grobbendonck, ter gelegenheid van de uitvoering der wet op de 
eerediensten. Jaar VI, 18 floreal.
1797-1798

86 /3 Vraag tot heropening der kerken, ingediend door het municipaal bestuur van 
Herenthals (54). De municipaliteit van Herenthals deed het gevaar 
uitschijnen dat haar bedreigde, in geval de kerken gesloten bleven. Jaar VI, 
17 frimaire.
1797-1798

99 /66 Verslag over de oproerige feiten te Herenthals voorgevallen. De inwoners 
sloegen tot geweldaden over om de kerken te heropenen. Jaar VI, 14 nivose.
1797-1798

99 /86 Verslag over de oproerige feiten te Herenthals voorgevallen. De inwoners 
sloegen tot geweldaden over om de kerken te heropenen. Jaar VI, 14 nivose.
1797-1798

87 /4 Onlusten in geheel het kanton. Vraag tot uitlevering van priesters. Jaar VI, 18 
floreal.
1797-1798

87 /88 Onlusten in geheel het kanton. Vraag tot uitlevering van priesters. Jaar VI, 18 
floreal.
1797-1798
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86 /3 Sluiting van kerken en kapellen in het kanton Herenthals. Verslag over het 
uitwerksel door de opening der kerken te weeg gebracht. Jaar VII, 8 ventose.
1798-1799

97 /9 Sluiting van kerken en kapellen in het kanton Herenthals. Verslag over het 
uitwerksel door de opening der kerken te weeg gebracht. Jaar VII, 8 ventose.
1798-1799

99 /67 Heropening der kerk van Herenthals welke door eenen beëedigden priester 
werd bediend. Jaar VIII, 2 nivose.
1799-1800

90 /5 Onderrichtingen van het departementsbestuur over de sluiting eener kerk en 
eener pastorij toebehoorende aan de godshuizen van Herenthals. Jaar VIII, 
21 nivose.
1799-1800

86 /3 Besluit van het departementsbestuur waarbij, nadat zes priesters van 
Herenthals den eed hadden afgelegd, de heropening der parochiale kerk 
werd bevolen. Jaar VIII, 16 pluviose.
1799-1800

99 /30 Afkondiging in het kanton Hoogstraten van de wet op het sluiten der kerken 
en pastorijen. Jaar VI, 16 vendemiaire.
1797-1798

99 /68 Bescheeden rakende de heropening der kerken van Hoogstraten. Jaar VI, 7 
en 9 pluviose.
1797-1798

97 /9 Bescheeden rakende de heropening der kerken van Hoogstraten. Jaar VI, 7 
en 9 pluviose.
1797-1798

87 /4 De kerk open gebleven tengevolge van de eedaflegging van den 
kerkbedienaar. Beschadigingen er in aangericht. Jaar VI, 13 pluviose.
1797-1798

99 /13 Verslag der gendarmerie over de toepassing der wet op de eerediensten in 
het kanton Hoogstraten. Jaar VII.
1798-1799

86 /3 Besluit van het municipaal [/] bestuur van het kanton, de sluiting bevelend 
eener kapel te Lichtaert. Jaar VI, 23 messidor.
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1797-1798

87 /4 Proces-verbaal van de sluiting der kerken van Meerle, Meir, Merxplas en 
Minderhout. Jaar VI, 27 germinal.
1797-1798

99 /69BIS De municpale overheid van Castelré, gehucht van Baerle-hertog, teekent 
verzet aan tegen de verkooping der kerk, der kapel en der pastorij van 
Minderhout, welke haar ten deele toebehoorden. Jaar VII.
1798-1799

99 /69 Briefwisseling over de sluiting der kerken van het kanton Moll. Afschaffing 
van de uitwendige teekens van den eeredienst. Jaar VI.
1797-1798

95 /29 Heropening der kerk van Moll. Jaar VI, 3 pluviose.
1797-1798

99 /63 Heropening der kerk van Moll. Jaar VI, 3 pluviose.
1797-1798

87 /4 Onlusten in de gemeenten Norderwyck en Oolen, naar aanleiding der wet op 
de eerediensten. Jaar VI, 18 floreal.
1797-1798

91 /13 De kerk van Nylen onwettig heropend wordt opnieuw gesloten. Jaar VIII, 18 
vendemiaire.
1799-1800

99 /71 Heropening der kerk van Poederlé, nadat de pastoor den eed had afgelegd. 
Jaar VI, 24 pluviose.
1797-1798

98 /4 Heropening der kerk van Poederlé, nadat de pastoor den eed had afgelegd. 
Jaar VI, 24 pluviose.
1797-1798

99 /63 Proces-verbaal van sluiting der kerk van Ryckevorsel. Jaar VII, 27 germinal.
1798-1799

99 /72 Vraag strekkende tot heropening der kerk van Vosselaer. Jaar VI, 29 frimaire.
1797-1798

63 Vijandelijke betooging tegen het Staatsbestuur in het kanton Westerloo. Jaar 
V, 21 nivose.
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1796-1797

89 /30 De uitvoerende commissaris van Westerloo vraagt dat de zegels, op de kerk 
dier gemeente gesteld, zouden weggenomen [/] worden, om er de goddelijke 
diensten te doen geschieden. - Geweigerd. Jaar V, 25 nivose.
1796-1797

87 /4 Proces-verbaal van opening der kerken van het kanton Westerloo. Jaar VI, 26 
pluviose.
1797-1798

87 /4 Idem van de sluiting der dorpskerk van Westerloo, welke met geweld was 
opengebroken. Jaar VI, 29 pluviose.
1797-1798

99 /73 Verslag der gendarmerie over de sluiting der kerken in het kanton 
Westerloo. Jaar VII, 26 frimaire. Bescheed rakende de vraag tot heropening 
van dezen tempel, na de eedaflegging van den pastoor. Jaar VI, 4 fructidor.
1797-1799

99 /13 Verslag der gendarmerie over de sluiting der kerken in het kanton 
Westerloo. Jaar VII, 26 frimaire. Bescheed rakende de vraag tot heropening 
van dezen tempel, na de eedaflegging van den pastoor. Jaar VI, 4 fructidor.
1797-1799

99 /68 Heropening der kerk van Wortel, door eenen beëedigden priester bediend. 
Jaar VII, 28 frimaire.
1798-1799

Aartsbisdom van Mechelen - Bisdom van Antwerpen. Bisschoppelijke seminariën. Personeel - Goederen en inkomsten - Lokalen en meubelen

Aartsbisdom van Mechelen - Bisdom van Antwerpen. Bisschoppelijke 
seminariën. Personeel - Goederen en inkomsten - Lokalen en meubelen

92 /2 Briefwisseling betrekkelijk de goederen der seminariën. Naamlijst van het 
personeel van het seminarie van Mechelen. Jaar III.
1794-1795

92 /3 Proces-verbaal der werkzaamheden van de commissarissen van het beheer 
der domeinen in het seminarie van Mechelen. Inventaris en korte 
beschrijving van het zilverwerk, enz. der kerk en der sacristij. Naamlijst van 
het personeel en staat der goederen van hetzelfde seminarie. Staat der 
werkelijke, passieve, roerende en onroerende schulden. Jaar IV.
1795-1796

90 /3 Proces-verbaal der werkzaamheden van de commissarissen van het beheer 
der domeinen in het seminarie van Mechelen. Inventaris en korte 
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beschrijving van het zilverwerk, enz. der kerk en der sacristij. Naamlijst van 
het personeel en staat der goederen van hetzelfde seminarie. Staat der 
werkelijke, passieve, roerende en onroerende schulden. Jaar IV.
1795-1796

87 /2 Tabel van den benaderenden fortuinstoestand van het bisschoppelijk 
seminarie van Antwerpen. Naamrol van het personeel. Jaar IV.
1795-1796

81 /5 Tabel van den benaderenden fortuinstoestand van het bisschoppelijk 
seminarie van Antwerpen. Naamrol van het personeel. Jaar IV.
1795-1796

115 /34 Tabel van den benaderenden fortuinstoestand van het bisschoppelijk 
seminarie van Antwerpen. Naamrol van het personeel. Jaar IV.
1795-1796

104 /3 Besluit van het departementsbestuur luidende dat vier schilderijen, 
voortskomende van het bisdom van Antwerpen, aan den schilder Jacob 
Franck moesten overhandigd worden. Jaar IV, 21 ventose.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

104 /4 Inlichtingen over in Holland gelegen eigendommen van het bisdom van 
Antwerpen. Jaar IV.
1795-1796

104 /12BIS De secretaris van het voormeld bisdom vraagt de teruggave van verschillige 
voorwerpen welke hem toebehoorden en welke bij het opmaken van den 
inventaris met al de andere zaken van het secretariaat onder zegel werden 
gelegd. Jaar IV.
1795-1796

104 /5 Algemeene lijst der goederen van Cornelius Franciscus de Nelis, gewezen 
bisschop van Antwerpen. Jaar V.
1796-1797

104 /5 Bescheeden rakende Joannes Henricus de Franckenberg, kardinaal-
aartsbisschop van Mechelen (55). Jaar V.
1796-1797

104 /6 Inventarissen van de meubelen en effekten van het bisschoppelijk paleis van 
Mechelen. Jaar V.
1796-1797



368 Provincie Antwerpen. Reeks A

81 /12 Ontwerp van sluiting der seminariën van Antwerpen en Mechelen. Jaar VI, 29 
brumaire.
1797-1798

104 /7 Onderrichtingen van den minister van geldwezen voor de uitvoering der wet 
op de afschaffing der seminariën, der kapittels en van al de leeken 
vereenigingen. Jaar VI, 21 frimaire - 29 ventose.
1797-1798

104 /8 De minister beveelt de spoedige afschaffing der seminariën, krachtens de 
wet van 3 brumaire jaar IV, welke bepaalde dat, buiten de lagere en de 
centrale scholen, geene andere dan openbare scholen mochten bestaan. 
Jaar VI, 7 pluviose.
1795-1798

86 /3 De minister beveelt de spoedige afschaffing der seminariën, krachtens de 
wet van 3 brumaire jaar IV, welke bepaalde dat, buiten de lagere en de 
centrale scholen, geene andere dan openbare scholen mochten bestaan. 
Jaar VI, 7 pluviose.
1795-1798

104 /9 De minister van oorlog stelt ter beschikking van het departement van 
financin, de gebouwen van de Jezuiten en van het bisdom van Antwerpen, 
welke beiden tijdens den oorlog, tot krijgsgasthuis hadden gediend. Jaar VI, 
27 germinal.
1797-1798

86 /3 De minister van oorlog stelt ter beschikking van het departement van 
financin, de gebouwen van de Jezuiten en van het bisdom van Antwerpen, 
welke beiden tijdens den oorlog, tot krijgsgasthuis hadden gediend. Jaar VI, 
27 germinal.
1797-1798

104 /10 Verzet van de municipale overheid van Mechelen tegen de tekoopstelling van 
het seminarie en het aartsbisdom. Jaar VII.
1798-1799

110 /15 Klacht tegen den gewezen ontvanger van het seminarie van Mechelen, die de 
invordering der inkomsten van het seminarie had blijven doen en hunne 
inning ten voordeele der republiek had verhinderd. Jaar XI, 3 vendemiaire.
1802-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

110 /16 In huurneming van een huis bestemd om er het seminarie in te richten. Jaar 
XI.
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1802-1803

104 /17 Inrichting van het aartsbisschoppelijk seminarie. Herstelling der gebouwen. 
1806.
1806-1806

104 /18 Aankoop, afstand en gift van het gebouw met grond, dienende tot seminarie. 
1807-1811.
1807-1811

104 /20 Inlichtingen over de inrichting van het seminarie. 1809.
1809-1809

104 /21 Inlichtingen over de inrichting van het seminarie. 1809.
1809-1809

104 /20 Ontwerp voor het oprichten eener middelbare school voor geestelijken in het 
departement. 1812.
1812-1812

104 /21 Ontwerp voor het oprichten eener middelbare school voor geestelijken in het 
departement. 1812.
1812-1812

110 /10 Briefwisseling met het municipaal bestuur van Mechelen, dat gevraagd had 
het gebouw waar den Grooten Raad zijne zittingen had [/] gehouden van de 
lijst der nationale goederen te schrappen, onder voorwendsel dat gemeld 
gebouw, eertijds het paleis van Cardinaal Perrenot de Granvelle, geen 
nationaal goed maar wel een gemeenteëigendom was. (56) Jaar VI.
1797-1798

110 /10 Briefwisseling betrekkelijk de ontruiming der gebouwen van het aartsbisdom 
van Mechelen, aan de beschikking van den minister van financiën gesteld. 
Jaar VI, 2 prairial.
1797-1798

110 /7 Verzoekschrift van de genaamden : Hendrik Rommel, Frans Plintincx en 
Marten Incolle, strekkende om in bezit te worden gesteld van het 
aartsbisdom, dat zij voor de som van 951.000 livres hadden aangekocht. Jaar 
VII.

110 /8 Inlichtingen aan het Staatsbestuur verschaft over de waarde dezer 
gebouwen. Jaar VII.
1798-1799
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110 /7 De minister van financiën stemt er in toe dat de heeren Rommel en 
consoorten in genot treden van bedoelde gebouwen. Jaar VIII, 3 vendemiaire.
1799-1800

110 /9 Inventaris van de meubelen en voorwerpen op een der zolders van het 
aartsbisdom bewaard. Jaar VIII, 2 floreal.
1799-1800

104 /11 Aanteekening over Cornelis Van Celst, gewezen secretaris van het bisdom 
van Antwerpen. Jaar X.
1801-1802

104 /12 Benoeming van Mgr. de Roquelaure, aartsbisschop van Mechelen. Jaar X.
1801-1802

104 /12 Bescheeden betrek hebbende op zijne aanstelling. Jaar X.
1801-1802

104 /12BIS De rechtbank van Antwerpen doet zich bij deze plechtigheid door twee zijner 
leden, Cayre en Dargonne, vertegenwoordigen. Jaar X.
1801-1802

104 /12BIS Inlichtingen over de inkomsten van de kapittels in het departement 
bestaande, volgens de staten der goederen en de inventarissen door de 
bijzondere commissarissen opgemaakt. Jaar X.
1801-1802

110 /1 Het lokaal van den Grooten Raad wordt aangeduid om tot aartsbisdom te 
dienen. Dit gebouw een gemeenteëigendom zijnde moesten de 
toeëigeningswerken en alle andere noodig voor de huisvesting van den 
aartsbisschop, ten laste van de stad blijven. Jaar X.
1801-1802

110 /2 Staat van de uitgaven door de stad Mechelen gedaan, voor de herstelling en 
de bemeubeling van het aartsbisschoppelijk paleis en voor de herstelling der 
Sint-Rombautskerk. Jaren X-XII.
1801-1804

110 /12 Uitgaven gedaan voor de bemeubeling van het aartsbisdom en de herstelling 
van de Sint-Rombautskerk. Brieven van MMgr. de Roquelaure en de Pradt 
betrek hebbende op deze zaak. Jaar X.
1801-1802

110 /13 Uitgaven gedaan voor de bemeubeling van het aartsbisdom en de herstelling 
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van de Sint-Rombautskerk. Brieven van MMgr. de Roquelaure en de Pradt 
betrek hebbende op deze zaak. Jaar X.
1801-1802

110 /14 Huring van de gewezen commanderij van Pitzemburg, te Mechelen, om tot 
woning van den aartsbisschop te worden ingericht. De kathedraal van 
Mechelen wordt aan dezen prelaat overhandigd. Jaar X.
1801-1802

104 /19 Vaststelling van het aandeel door de departementen der Dijle en der Twee-
Nethen in de kosten van huisvesting van den aartsbisschop van Mechelen. 
1808.
1808-1808

110 /6 Brief van bedanking door de groot-vicarissen van het bisdom van Mechelen 
aan den prefekt gezonden, ter gelegenheid van de uitgaven door den 
algemeenen raad van het departement gestemd voor de bemeubeling der 
Sint-Rombautskerk, enz. 1809, 24 januari.
1809-1809

110 /3 Tusschenkomst van de departementen der Twee-Nethen en der Dijle in den 
huurprijs van het paleis en in de bijkomende uitgaven van den eeredienst. 
Jaren XII-1810.
1803-1810

110 /5 Uitgaven betrekkelijk de bemeubeling van het aartsbisschoppelijk paleis. 
1807-1813.
1807-1813

110 /4 Ontwerp van bouwings- en herstellingswerken uit te voeren aan de lokalen 
van den Grooten Raad, waarin het aartsbisdom en het gerechtshof waren 
gevestigd. 1809.
1809-1809

110 /4 De oude commanderij van Pitzemburg wordt aangeduid als zijnde het eenig 
gebouw, te Mechelen, dat tot aartsbisschoppelijk paleis kon dienen. 1810, 28 
november.
1810-1810

110 /4 Zij wordt door het Staatsbestuur aangekocht met het doel er het 
aartsbisdom in te vestigen (57). Briefwisseling met den eigenaar. Betwisting 
over het eigendomsrecht tusschen de erfgenamen van den heer Van 
Mattenbourg, die de commanderij als nationaal goed had aangekocht en den 
heer Jacob Hermans, die er ten jare 1812 eigenaar van was. 1812.
1812-1812
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Goederen en inkomsten der kerken en pastorijen. Inventaris hunner meubelen, titels en registers. Tienden

Goederen en inkomsten der kerken en pastorijen. Inventaris hunner 
meubelen, titels en registers. Tienden

100 /1 Bescheeden betrek hebbende op de goederen van geestelijke gestichten van 
franschen oorsprong in het departement gevestigd. Jaren IV-VI.
1795-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

100 /2 Goederen van het kapittel van Kamerijk.

100 /3 Klacht tegen zekere priesters welke de betaling der tienden vorderden. Jaar 
IV.
1795-1796

100 /3 Bezwaar door advokaat Nanteuil, zoon, ingediend namens het kapittel van 
Sint-Rombauts, te Mechelen, naar aanleiding der sommatiën en 
dwangmiddelen door den ontvanger der nationale domeinen te Mechelen 
aangewend tegen den ontvanger en de pachters der tienden van 
bovengemeld kapittel. Jaar IV.
1795-1796

100 /2/3 Verzoekschrift van het kapittel van Sint-Rombauts, te Mechelen, om 
schadeloos gesteld te worden voor het verlies zijner tienden voor het jaar 
1795, aan de Republiek toegevoegd. Jaar IV.
1795-1796

100 /3/3 Het kapittel der kathedraal van Antwerpen verzet zich tegen de berooving 
zijner tienden en de verkooping van een deel zijner goederen. Jaar IV.
1795-1796

100 /4/3 Verzet van wege den provisoor der Sint-Bernaardsabdij, tegen de hem 
opgelegde verplichting 1500 frank te betalen welke hij ten onrechte zou 
ingevorderd hebben uit hoofde van een gedeelte der tiende van Loenhout. 
Jaar IV.
1500-1796

100 /5/3 De pastoor en de onderpastoor van Willebroeck eischen hun aandeel in de 
tienden te Willebroeck door de abdij van Sint-Aubertus van Kamerijk 
ingevorderd. Jaar IV.
1795-1796

100 /6/3 Bezwaar van pachters van goederen voortskomstig van de abdij van 
Nazareth, tegen de invordering van tienden in naam der Republiek. Jaar IX.
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1800-1801

83 /2 Staat van rustgelden op de inkomsten van geestelijke goederen verleend aan 
leden van afgeschafte kloostergemeenten en aan wereldlijke priesters. Jaar 
IV.
1795-1796

100 /4 Bescheeden betrek hebbende op pensioenen aan geestelijken verleend.

100 /4BIS Besluit van het uitvoerend Directorium dat de afkondiging beveelt in de 
vereenigde departementen van art. 1 en 2 der wet van 5 november 1790, 
krachtens welke de goederen der seminariën en geestelijken ter beschikking 
van den Staat worden gesteld. Jaar VI, 17 ventose.
1790-1798

100 /9 Benoeming van commissarissen gelast met de schatting en het opstellen van 
den inventaris der meubelen van de niet-bediende kerken. Jaar VI.
1797-1798

100 /10 Processen-verbaal van de nederlegging der parochieregisters in zekere 
gemeenten. Inventaris der meubelen, enz., bevonden in de kerken en 
pastorijen van een groot getal gemeenten van het departement. [Jaar VI.].
1797-1798

96 /25 Processen-verbaal van de nederlegging der parochieregisters in zekere 
gemeenten. Inventaris der meubelen, enz., bevonden in de kerken en 
pastorijen van een groot getal gemeenten van het departement. [Jaar VI.].
1797-1798

100 /10BIS Inventaris der meubelen : 1° van de kerken en pastorijen van Sinte-
Dymphna, Sint-Amandus, Bell, Zammel en Willeghem, te Gheel en 2° van de 
kapellen van Sinte-Dymphna, Groenenheuvel, Larum, Elsum, Ten Aert, Bell 
en Oosten, onder Gheel. Proces-verbaal der commissarissen gelast met het 
opstellen van den inventaris der meubelen van Sinte-Dymphnakerk.[/] 
Naamlijst der leden van het kapittel dezer kerk. Staat harer goederen en 
inkomsten en van hare werkelijke en passieve schulden. Jaar VI.
1797-1798

115 /11 Verslag van de commissarissen i.v.m. de kerk van het Sint-Dymphnakapittel 
te Geel. Namenlijst van de religieuzen van dit kapittel. Staat van goederen, 
inkomsten en schulden van het kapittel. Jaar VI.
1797-1798

100 /6 Klachten tegen de verkooping der uurwerken die zich in de kerktorens 
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bevonden. Jaar VII.
1798-1799

100 /5 Heraanbesteding der goederen waarvan de aankoopers nalatig waren 
gebleven den koopprijs te vereffenen. Verbod aan de koopers eenige akte van 
eigendom daar te stellen. Jaar VII.
1798-1799

100 /7 Inlichtingen door den minister van financiën gevraagd over de grondwaarde 
en over het gebruik dat zou kunnen gemaakt worden van de niet-vervreemde 
gebouwen, eertijds voor den godsdienst bestemd. Jaar VIII.
1799-1800

100 /12BIS Opgaaf van de gebouwen van den eeredienst welke niet verkocht waren. Jaar 
VIII.
1799-1800

100 /12 Onderrichtingen betrek hebbende op de goederen der onbediende 
stichtingen. Jaar IX.
1800-1801

100 /11 Ontheffing van het beslag gelegd op de eigendommen der kerken. Jaar X, 21 
floreal.
1801-1802

100 /3/12 Opgaaf der niet-vervreemde goederen en renten der kerken. Inlichtingen 
over de inkomsten en de lasten der kerkfabrieken (58) Jaar XI.
1802-1803

100 /13 Uitlegging des ministers van het besluit volgens welk de niet-vervreemde 
goederen, voortskomstig van de kerkfabrieken, aan deze laatsten moesten 
teruggeven worden (59). Jaar XI, 28 fructidor.
1802-1803

100 /14 Teruggaaf van hunne niet-vervreemde goederen en renten aan de 
kerkfabrieken. Schorsing der verkooping. Jaren XI-1807.
1802-1807

100 /15 Algemeene staat der goederen aan de dotatie der pastorijen en kapelaans-
proven toehoorende.

100 /16 Idem der eigendommen van de kerkfabrieken.
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81 /16 De minister van financiën beslist dat de religiekas en de goederen der onder 
Jozef II afgeschafte kloosters, deel maken van het nationaal domein. Jaar XI, 
7 prairial.
1802-1803

100 /16BIS Vervolgingen ingespannen tegen oud-ontvangers van kerkfabrieken, om ze te 
verplichten aan het bestuur der domeinen rekening te geven over hun 
beheer. Dwangmaatregelen tegen de ontvangers Willocx, te Niel, en 
kanunnik Nauwelaerts, te Mechelen. Jaar XI.Jaar XI.
1802-1803

100 /17 Inventaris van al de goederen, renten, enz., der kerkfabrieken van het 
departement. Jaren XI-XII.
1802-1804

100 /17BIS Opgaaf der renten, huurgelden en inkomsten van afgeschafte 
broederschappen, welke dienden overhandigd te worden aan de 
kerkfabrieken in uitvoering van het keizerlijk decreet van 28 messidor jaar 
XIII.
1804-1805

101 /1 Inlichtingen over de goederen welke de dotatie van de pastoors en van de 
onderpastoors uitmaakten. 1806.
1806-1806
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

101 /2 Onderrichting voor het beheer der goederen van de kerkfabrieken en de 
pastorijen. 1807.
1807-1807

101 /3 Inlichtingen door den bestuurder der registratie verschaft over de goederen 
[/] en renten waarvan de kerken en de pastoors het genot mochten hebben. 
1810, 17 juli.
1810-1810

101 /4 Inventaris der wereldlijke en geestelijke goederen in het arrondissement 
Breda. 1810.
1810-1810

102 Goederen aan het nationaal domein teruggevraagd door de kerken van : 1 : 
Antwerpen, 2 : Mechelen, Turnhout, 4 : Aertselaer, 5 : Beersel, 6 : 
Beirendrecht, Bevel, 9 : Boisschot, 7 : Boom, 8 : Borsbeeck, 10 : Bouchout, 11 
: Brecht, 12 : Broechem, Cappellen, 13 : Contich, 14 : Deurne, 14bis : 
Eeckeren, 15 : Emblehem, 16 : Gheel, Hallaer, 17 : Heyst-op-den-Berg, 
17bis : Herenthals, 18 : Herenthout, 19 : Hoboken, 20bis : Hombeeck, 20 : 
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Hoogstraten, 21 : Kessel, 22 : Liezele, Massenhoven, Meerle, 24 : Meir, 
Merxplas, 25 : Minderhout, Mortsel, 26 : Niel, 27 : Nylen, Oeleghem, 28 : 
Olmen, 29 : Oolen, Oorderen, 30 : Oostmalle, 31 : Opdorp, 32 : Pulderbosch, 
33 : Ruysbroeck, Ryckevorsel, 34 : Santhoven, Sint-Amands, Schelle, 35 : 
Schilde, 36 : Schrieck, Thielen, 37 : Thisselt, Vaerendonck, 38 : Viersel, 39 : 
Waelhem, 40 : Westerloo, Westmalle, 41 : Wilmarsdonck, 42 : Wilryck, 41bis : 
Wommelghem, Wuestwezel, Wyneghem, Zoerle-Parwys, 42 : Zoersel en 43 : 
Zundert. Teruggaaf van goederen aan eenige dezer kerken. Jaren VIII-1812.
1799-1812

102 Briefwisseling betrekkelijk de terhandstelling aan de kerkfabrieken van de 
godsdienstige stichtingen vroeger door de pastoors, onderpastoors, 
kapelanen, enz., beheerd. Jaar XII.
1803-1804

102 Bescheeden rakende de uitlegging van het dekreet van 22 fructidor over het 
beheer der goederen en der inkomsten aan de kerkfabrieken 
teruggeschonken. Jaren XIII-1807.
1804-1807

101 /5 Teruggave van twee percelen land, onbekend aan het bestuur der domeinen, 
teruggevraagd door de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. 1812.
1812-1812

101 /5 Teruggave aan de kerk van Borsbeek van 17 grondcijnsen. 1812.
1812-1812

101 /5 Teruggave van een perceel land aan de kerk van Oorderen. 1812.
1812-1812

101 /6 Teruggave van goederen aan de kerken van Heist-op-den-Berg, Hallaar, 
Antwerpen (Sint-Jozef), Meer, Westmalle, Kessel, Oelegem, Kapellen, 
Wijnegem. 1809.
1809-1809

101 /7 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /8 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
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1812-1812

101 /9 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /10 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /11 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /12 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /13 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /14 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /15 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /16 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
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Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /17 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /18 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /19 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

101 /20 Goederen opgeëist door de kerken van Antwerpen (7 : Onze-Lieve-Vrouw; 8 : 
Sint-Jacob; 9 : Sint-Paulus; 10 : Sint-Jozef); 12 : Lier; 13 : Rijkevorsel; 14 : 
Herentals; 15 : Tielen; 16 : Nijlen; 17 : Catherine de Namur (= Sint-Katlijne-
Waver ?); 18 : Meerle; 19 : Wommelgem; 20 : Sint-Amands. 1812.
1812-1812

103 /1 Goederen opgeëist door de kerken van Schelle, Antwerpen (Onze-Lieve-
Vrouw), Mortsel, Niel, Varendonk, Bevel, Mechelen (Onze-Lieve-Vrouw en 
Sint-Pieter) en Geel. Jaar VII-XII.
1798-1804
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

103 /2 Inlichtingen over de eredienstgebouwen te Mechelen, Viersel en 
Massenhoven. 1812.
1812-1812

103 /1 Goederen opgeëist door de kerken van Schelle, Antwerpen (Onze-Lieve-
Vrouw), Niel en Mortsel. Jaar VIII-XI.
1799-1803
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ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
99 /45 Lijst van de goederen der kerken van Antwerpen. Jaar VI.

1797-1798

81 /4 Opgave der goederen door het kapittel en de fabriek der hoofdkerk van 
Antwerpen verkocht, om hun aandeel in de oorlogscontributie van het jaar II 
te betalen. Jaar IV.
1793-1796

81 /5 Staat der goederen en inkomsten dezer kerk en briefwisseling over de 
opzending van dezen staat. Jaar IV.
1795-1796

103 /3 Staat der goederen en inkomsten dezer kerk en briefwisseling over de 
opzending van dezen staat. Jaar IV.
1795-1796

87 /5 Staat der goederen en inkomsten dezer kerk en briefwisseling over de 
opzending van dezen staat. Jaar IV.
1795-1796

103 /5 Protestatie namens het kapittel der kathedraal tegen de verpachting harer 
tienden te Hoeven (Holland). Jaar V.
1796-1797

103 /4 Pogingen wegens de commissarissen van het Staatsbestuur aangewend om 
door het kapittel de papieren en de titels harer goederen te doen afgeven. 
Jaar VI, 14 pluviose.
1797-1798

103 /6 Stukken betrek hebbende op de verkooping van de meubelen der kathedraal 
van Antwerpen. Jaar VII.
1798-1799

103 /7 Verslag over de maatregelen genomen om de ontvoering uit de kathedraal te 
beletten van de balustrade van de burgerlijke rechtbank. Jaar VII, 11 
frimaire.
1798-1799

103 /8 Commissaris Dargonne eischt de aflevering van de doopvont der hoofdkerk, 
welke hem was toegewezen bij de veiling der meubelen van dezen tempel. 
Jaar VIII.
1799-1800
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99 /26BIS Rekwest van J. B. Adnet, te Antwerpen, om te worden in het bezit gesteld van 
de marmeren zuilen, altaars, enz., der kathedraal, welke hij ten jare VII had 
aangekocht, ofwel om hunne waarde te doen schatten. Jaar VIII, 25 germinal.
1799-1800

103 /9 Bevel aan O.-L.-Vrouwe kerk drie schilderijen van Quinten Massys, Marten 
De Vos en Cornelis Schut terug te geven, welke door het bestuur dezer kerk 
waren gevraagd. Jaar X, 30 floreal.
1801-1802

103 /9 Kunstvoorwerpen door Herreyns aan O.-L.-Vrouwe kerk overhandigd. Jaar X.
1801-1802

103 /9BIS Vraag van het bestuur dezer kerk om terug in bezit gesteld te worden van 
hare huizen in de derde wijk gelegen. Jaar X.
1801-1802

87 /4 Lijst der schilderijen in de Ecole centrale, te Antwerpen, verzameld met 
aanduiding der kerken waaraan zij hadden toebehoord. Lijst der schilderijen 
van Rubens uit de kerken van Antwerpen weggenomen. Jaar XI [gecorrigeerd 
jaar IX].
1800-1803

105 /11 Brief van den minister van binnenlandsche zaken, die weigerde het bestuur 
der hoofdkerk in bezit te stellen van de stichtingen en renten welke niet aan 
de republiek waren kenbaar gemaakt. Jaar XI, 29 thermidor.
1802-1803

103 /11 Teruggaaf van 118 grondcijnsen van O.-L.-Vrouwe kerk. Herplaatsing der 
kapitalen. 1812-1813.
1812-1813

87 /5 Opgaaf der goederen en inkomsten der collegiale kerk van Sint-Jacobs, te 
Antwerpen. Jaar IV.
1795-1796

115 /1 Proces-verbaal der werkzaamheden van de commissarissen van het 
nationaal domein, met betrek op Sint-Jacobskerk. Inventaris der meubelen 
en der kunstvoorwerpen, ornamenten, enz., dezer kerk. Jaar VI, 14 pluviose.
1797-1798

103 /12 Betwisting aangaande den verkoop van twee huizen gelegen op Sint-
Jacobskerkhof. Jaar VII.
1798-1799
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103 /13 Terhandstelling aan J. F. Vinck de Wuestwezel [/] der sleutels van het huis in 
de Kattenstraat, te Antwerpen, dat hem toebehoorde en dat hij in huur had 
gegeven aan Van Camp, gewezen pastoor van Sint-Jacobs. Jaar VII.
1798-1799

115 /1 Verslag van de commissarissen i.v.m. het Sint-Jacobskapittel te Antwerpen. 
Staat van goederen en inkomsten van het kapittel. Jaar VI, 28 pluviose.
1797-1798

103 /14 Inlichtingen over het kapittel van Sint-Jacobskerk en over zijne inkomsten. 
Jaar XII.
1803-1804

87 /4 Overbrenging naar het oud klooster der Kleine Carmelieten, te Antwerpen, 
van schilderijen en beelden voortskomende van Sint-Andrieskerk. Jaar VII, 
13 fructidor.
1798-1799

103 /15 Rekwest van den pastoor van de kerk der Dominikanen, te Antwerpen, de 
teruggaaf vragende van een uurwerk, van twee klokken en van andere 
voorwerpen door het municipaal bestuur weggenomen en bewaard in het 
oud klooster der Kleine Carmelieten, alsmede van twee beelden en van 
schilderijen. Jaar VIII, 1 prairial.
1799-1800

Overhandiging aan Sint-Pauluskerk, te Antwerpen, der goederen 
voortskomende van Sinte-Walburgiskerk dezer stad. 1806, 20 februari.
1806-1806

Het bestuur van Sint-Pauluskerk, te Antwerpen, wordt in bezit gesteld van 
twee stukken land welke het had opgeëischt. 1812.
1812-1812

103 /16 Bescheed betrekkelijk de teruggaaf van den predikstoel der kerk van de 
Augustijnen, te Antwerpen. Jaar XIII, 10 fructidor.
1804-1805

103 /1/16 Wegneming der meubelen uit de kerk van het kasteel van Antwerpen. Jaar 
VI.
1797-1798

103 /16BIS Geschil met de fabriek van Sint-Laurijskerk, te Antwerpen, over den 
eigendom der kapel van het Kiel en van hare meubelen. 1811.
1811-1811



382 Provincie Antwerpen. Reeks A

103 /17 Erkenning der stichting Ambrosius Capello, oud-bisschop van Antwerpen. 
Jaar IX - 1811.
1800-1811

103 /18 Inlichtingen betrekkelijk de verpachting van de kerkegoederen van het 
arrondissement Antwerpen. 1811.
1811-1811

103 /19 Verslag van den commissaris van het kanton Contich, over de onrustbarende 
geruchten in den buiten verspreid aangaande de tienden. Jaar IV, 25 
thermidor.
1795-1796

103 /23 Advies van den commissaris van het departement over de onwettige 
invordering der tienden te Wuestwezel. Jaar VI, 6 vendemiaire.
1797-1798

79 /10 Verslag over de middelen te Wuestwezel aangewend, om op 
onrechtstreeksche wijze de betaling der tienden te bekomen.

93 /27 Proces-verbaal dat de verdwijning vaststelt der parochiale registers van 
Berchem, Wilryck en Hemixem. Jaar VI, 25 nivose.
1797-1798

103 /20 Inlichtingen over de gebouwen welke in de kantons Antwerpen, Berchem en 
Boom onverkocht waren gebleven. Jaar VIII.
1799-1800

91 /13 Verslag over het uitwerksel in het kanton Santhoven van het besluit der 
Consuls, krachtens welk de inwoners der gemeenten vrijelijk mochten 
gebruik maken van de gebouwen oorspronkelijk bestemd voor de uitoefening 
van den eeredienst. Jaar VIII.
1799-1800

103 /21 Besluit van den prefekt dat de vraag verwerpt van de kerk van Schelle, om de 
intresten te mogen ontvangen van eene rente welke aan deze kerk had 
toebehoord. Jaar VIII.
1799-1800

103 /22 Verwerping van de vraag der gemeente [/] Schelle strekkende om het 
kosteloos genot te bekomen van de pastorij, ten einde er het gemeentehuis 
in te richten. Jaar X.
1801-1802
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103 /25 Toelating verleend aan de gemeente Deurne en Borgerhout, twee klokken 
aan te schaffen waarvan eene bestemd voor den kerktoren van Deurne en de 
andere voor dien van Borgerhout. Jaar X.
1801-1802

103 /25 Zelfde toelating verleend aan de gemeente Niel. Jaar X.
1801-1802

103 /26 Staat der niet verkochte grondeigendommen der kerk van Ranst. Jaar XII, 26 
pluviose.
1803-1804

103 /27 De dwangmiddelen door den ontvanger der kerk van Oostmalle tegen eenen 
schuldenaar aangewend, worden ongeldig verklaard. 1809.
1809-1809

103 /28 Geschil tusschen de gemeenten Beirendrecht en Stabroeck over den 
eigendom eener klok. 1811.
1811-1811

103 /29 Probleem van het bezit van de kapellen van Brasschaat (Ekeren) en 
Wommelgem. 1811.
1811-1811

ARRONDISSEMENT MECHELEN

ARRONDISSEMENT MECHELEN
92 /17 Inventaris der papieren en titels van het kapittel der aartsbisschoppelijke 

kerk van Mechelen. Jaar III, 3 prairial.
1794-1795

92 /2 Opgave der goederen en inkomsten van dit kapittel en naamrol der 
kanunniken. Jaar IV.
1795-1796

115 /21 Opgave der goederen en inkomsten van dit kapittel en naamrol der 
kanunniken. Jaar IV.
1795-1796

115 /27 Opgave der goederen en inkomsten van dit kapittel en naamrol der 
kanunniken. Jaar IV.
1795-1796

92 /2 Staat der goederen van de kerk O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle en van de kerk 
van het Groot Begijnhof, te Mechelen. Jaar IV.
1795-1796
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103 /37 Inventaris der meubelen, enz., van de kerken Sint-Rombauts, Sint-Jan, 
Sinte-Kathelijne, O.-L.-Vrouw van Hanswyck, Sint-Pieter en Pauwel, 
Neckerspoel en van het Groot Begijnhof te Mechelen. Jaar VI.
1797-1798

115 /21 Inventaris der meubelen, enz., van de kerken Sint-Rombauts, Sint-Jan, 
Sinte-Kathelijne, O.-L.-Vrouw van Hanswyck, Sint-Pieter en Pauwel, 
Neckerspoel en van het Groot Begijnhof te Mechelen. Jaar VI.
1797-1798

99 /45 Inventaris der meubelen, enz., van de kerken Sint-Rombauts, Sint-Jan, 
Sinte-Kathelijne, O.-L.-Vrouw van Hanswyck, Sint-Pieter en Pauwel, 
Neckerspoel en van het Groot Begijnhof te Mechelen. Jaar VI.
1797-1798

103 /30 Het municipaal bestuur van Mechelen vraagt [/] dat de Jezuitenkerk ter 
zijner beschikking worde gesteld voor het vieren der decadenfeesten. Jaar 
VII.
1798-1799

103 /32 Bescheeden betrekkelijk de overhandiging aan kanunnik Van Helmont van de 
registers, schriften en oorkonden dienende tot de invordering der inkomsten 
van het kapittel van het aartsbisdom. Jaar XI.
1802-1803

103 /31 Terugkoop van het meubilair van de kerk van Leliëndaal te Mechelen. Jaar X.
1801-1802

115 /18 Naamlijst der kanunniken van het kapittel van Sint-Gummarus, te Lier. 
Proces-verbaal van de werkzaamheden van de commissarissen gelast met 
het opstellen van den inventaris der meubelen, enz. Jaar VI.
1797-1798

103 /39 Bescheeden waaruit blijkt dat Sint-Gummaruskerk en Sint-Jacobskapel, te 
Lier, niet zijn verkocht geweest. (60) Jaar VIII, 18 germinal.
1799-1800

103 /40 Staat der goederen en inkomsten van het kapittel van Sint-Gummarus.

103 /41 De kerkfabriek van Sint-Gummarus, te Lier, wordt in bezit gesteld van de 
goederen voortskomstig van de stichting Dionysy der Allierscheydekapel, te 
Emblehem. 1810.
1810-1810
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103 /34 Vraag der kerk van Bonheyden om de teruggave te bekomen van eene 
monstrans, welke door den gewezen pastoor aan eenen inwoner van 
Mechelen ter bewaring was gegeven. 1813.
1813-1813

103 /20 Inlichtingen over de niet verkochte gebouwen van den eeredienst in de 
kantons Bornhem, Duffel en Mechelen. Jaar VIII.
1799-1800

103 /36 Hersmelting van eene klok te Waelhem. 1812.
1812-1812

103 /35 Vernieuwing van een klok voor de kerk van Bornem. 1807.
1807-1807

100 /10 Opeising van de pastorie van Hallaar door de zusters Colbrant, met 
bewijsstukken. Jaar VI.
1797-1798

ARRONDISSEMENT TURNHOUT

ARRONDISSEMENT TURNHOUT
103 /42 Algemeene staat der niet verkochte renten van de kerkfabrieken van het 

arrondissement Turnhout.

115 /15 Staat der inkomsten van het kapittel der Sint-Pieterskerk, te Turnhout. 
Naamlijst der kanunniken van het kapittel. Staat van de werkelijke en 
passieve schulden. Proces-verbaal der werkzaamheden van de 
commissarissen, gelast met het opmaken van den inventaris. Jaar VI.
1797-1798

103 /20 Inlichtingen over de niet-vervreemde gebouwen van den eeredienst in de 
kantons Gierle, Gheel en Herenthals. Jaar VIII.
1799-1800

94 /10 Staat der inkomsten van het kapittel van Hoogstraten. Naamlijst der 
kanunniken. Staat der werkelijke en passieve schulden. Proces-verbaal van 
de werkzaamheden der commissarissen, gelast met het opmaken van den 
inventaris. Jaren IV-VI.
1795-1798

115 /14 Staat der inkomsten van het kapittel van Hoogstraten. Naamlijst der 
kanunniken. Staat der werkelijke en passieve schulden. Proces-verbaal van 
de werkzaamheden der commissarissen, gelast met het opmaken van den 
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inventaris. Jaren IV-VI.
1795-1798

103 /44 Opgaaf der liefdadige en godsdienstige stichtingen der kerk en van het 
armbestuur van Meerhout.

103 /45 Verslag over de beschadiging toegebracht in de kerken van het kanton Gheel. 
Jaar VI, 18 vendemiaire.
1797-1798

103 /47 De goederen der kerk van Bouwel voor de schulden van den schatbewaarder 
aangeslagen. 1807.
1807-1807

103 /47 Afleg van eene rente van 19 gulden jaarlijks, betaalbaar ten behoeve der 
kapelaans-prove van Meir. 1810.
1810-1810

103 /46 Stuk i.v.m. de verkoop van meubilair van de parochiekerk van Mol. Jaar VI, 19 
fructidor.
1797-1798

103 /49 Inlichtingen over de inkomsten der pastorij van Morckhoven. 1811.
1811-1811

103 /50 Proces-verbaal van het onderzoek te Nijlen ingesteld, naar aanleiding eener 
poging van den pastoor dezer gemeente om de tienden in te vorderen. Jaar 
IV, 18 fructidor.
1795-1796

115 /15 Inventaris der voorwerpen in de kerk van Oud-Turnhout bevonden. Jaar VI.
1797-1798

Herstelling van den eeredienst. Afkondiging en uitvoering van het Concordaat. Inrichting der parochiën - Parochie- en hulpkerken

Herstelling van den eeredienst. Afkondiging en uitvoering van het  
Concordaat. Inrichting der parochiën - Parochie- en hulpkerken

105 /1 Afkondiging in het departement van de wet van 18 germinal jaar X, op de 
herstelling van den eeredienst. Jaar X.
1801-1802

105 /2 Te Deum gezongen ter gelegenheid van de afkondiging van het Concordaat. 
Eeregeleide van den aartsbisschop. Jaar X.
1801-1802
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98 /16 Onderrichting voor de eedaflegging der geestelijken. Jaar X, 18 prairial.
1801-1802

105 /4 Verslag over de in voegebrenging van het Concordaat in het departement.

105 /5 Inlichtingen rakende de plechtigheid der eedaflegging en de overheden die 
er aan deelnamen te Antwerpen, te Lier en te Turnhout.

98 /16 Inlichtingen rakende de plechtigheid der eedaflegging en de overheden die 
er aan deelnamen te Antwerpen, te Lier en te Turnhout.

105 /6 Eedaflegging der pastoors van het arrondissement Breda.

112 /1 Het staatsbestuur noodigt den prefekt uit den bisschop van Amiens op 
waardige wijze te ontvangen, als hij door het departement der Twee-Nethen 
zal trekken om naar Frankrijk terug te reizen. Jaar X.
1801-1802

105 /7 Verdeeling van het departement der Twee-Nethen in parochiën en 
succursalen volgens het voorstel van Mgr. de Roquelaure, aartsbisschop van 
Mechelen. Tabel aanwijzende : 1° de namen der pastoors en kerkbedienaars; 
2° de omschrijving en het cijfer der bevolking van de parochiën en van de 
succursalen. Jaar X, 8 fructidor.
1801-1802

105 /8 Algemeene staten bevattende den beknopten inhoud der bemerkingen en de 
zienswijze van de municipale raden der gemeenten van het departement, 
over de nieuwe omschrijving der parochiën. Jaren X-XII.
1801-1804

105 /11 Decreet van den aartsbisschop voor de volledige inrichting van het bisdom, 
getiteld : "Decretum erectionis et circumscriptionis ecclesiarium 
parochialum et succursalium archidioecesis Mechliniensis pro parte quæ 
tractu duarum Netharum circumscribitur." Jaar XI.
1802-1803

105 /5 Omzendbrief van den minister van binnenlandsche zaken voorschrijvende dat 
de plechtigheden van den katholieken godsdienst in het openbaar mochten 
geschieden, in de steden waar er geene kerken van verschillige eerediensten 
bestonden. Jaar XI, 30 germinal.
1802-1803
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105 /10 Bevelbrief van den aartsbisschop van Mechelen rakende de inrichting van 
zijn bisdom. Jaar XI, 16 germinal.
1802-1803

105 /12 Benoeming der kerkmeesters door den prefekt. Jaar XII.
1803-1804

105 /12 Bescheeden betrekkelijk het kleedsel der geestelijken. Jaar XII.
1803-1804

105 /9 Omzendbrief van den minister van binnenlandsche zaken over het verbod [/] 
den eeredienst in afgeschafte kerken uit te oefenen. (61) Jaar XII, 4 
thermidor.
1803-1804

112 /2 Verschillige bescheeden betrek hebbende op de inrichting van den 
eeredienst in het departement.

106 /8 Jaar XII, 18 pluviose.
1803-1804
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

112 /3 Omzendbrief van den prefekt aan de pastoors en kerkbedienaars van het 
departement gezonden, om hen uit te noodigen het volk te overtuigen dat het 
zich aan de wet der krijgsloting moest onderwerpen. Brieven van de 
aartsbisschop van Mechelen, betrekkelijk deze zaak.

105 /6 Vermeerdering van het getal succursale-kerken in het departement. 1807.
1807-1807

105 /7 Opgave der succursale-kerken welke in het departement bestonden. 1808.
1808-1808

105 /9 Briefwisseling over de middelen om de pastoors en kerkbedienaars te 
beletten zich met zaken vreemd aan hunne ambtsplichten bezig te houden. 
1809.
1809-1809

112 /4 Briefwisseling tusschen den aartsbisschop van Mechelen, den prefekt en de 
regeering, over de bevelbrieven in het bisdom afgekondigd, ter gelegenheid 
van openbare gebeurenissen. 1809.
1809-1809
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112 /5 Verkoop en onderwijzing van den nieuwen catechismus, ten gebruike gesteld 
van al de kerken en scholen van het fransch Keizerrijk. 1811.
1811-1811

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
105 /14 Besluit van den meier van Antwerpen, dat toelaat aan de gewezen pastoors 

der parochiale kerken dezer stad, die zich aan de wet hadden onderworpen, 
voorloopig het beheer hunner kerk te hernemen. Jaar X, 28 messidor.
1801-1802

105 /14 Bescheeden rakende de overhandiging van de sleutels van Sint-Jacobskerk, 
te Antwerpen. - Moeilijkheden met priester Mortelmans. Jaar X, 28 messidor.
1801-1802

105 /9 Ontwerp voor de omschrijving der parochiën en succursalen van Antwerpen. 
Jaar XI.
1802-1803

105 /9 Verslag der vergadering gehouden om bepaald de omschrijving der 
parochiën en succursalen dezer stad vast te stellen. Memorie waaruit blijkt 
dat de hulpkerken [/] (Sint-Jacobs, Sint-Antonius en Sint-Jozef) niet 
afgeschaft waren. Jaar XI, 4 messidor.
1802-1803

105 /9 Bezwaar door de bestuurders der hoofdkerk van Antwerpen ingediend tegen 
de omschrijving van zekere parochiën der stad. Jaar XI, 3 floreal.
1802-1803

105 /17 Het bestuur der parochiekerk van Sint-Joris, te Antwerpen, vraagt de 
omschrijving der parochie onveranderd te laten en de afgebroken kerk door 
die der ongeschoeide Carmelieten te vervangen. Jaar XI, 11 messidor.
1802-1803

105 /18 Verdeeling van het grondgebied der stad Antwerpen in vijf parochiën.

105 /19 Bezwaar ingediend door J. P. De Meulder, bedienaar der Sint-
Augustinuskerk en door Van Moorsel, bedienaar der Sint-Antoniuskerk, te 
Antwerpen, tegen de omschrijving hunner parochiën. Jaar XI.
1802-1803

105 /20 Advies van het municipaal bestuur van Antwerpen, over de vermindering van 
het getal hulpkerken. Jaar XII, 18 thermidor.
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1803-1804

105 /9 Afwijzing van een verzoekschrift door inwoners van het Kiel, te Antwerpen, 
ingediend en strekkende tot de heropening der Sinte-Catharinakerk. Jaar 
XIII, 25 prairial.
1804-1805

105 /9 Afschaffing der hulpkerken : Sinte-Theresia en Sinte-Anna, te Antwerpen; 
vaststelling van de gebiedsomschrijving der parochiën van Sint-Jacobs, Sint-
Antonius en Sint-Augustinus. Jaar XIII.
1804-1805

106 /1 Behoud der afgeschafte hulpkerken van Antwerpen. 1809.
1809-1809

106 /1 Verdeeling van de begrafenisrechten tusschen de kerken van Antwerpen.[/] 
Bezwaar der Sint-Jozefskerk dier stad. 1812.
1812-1812

106 /2 Gebiedsomschrijving der parochiën van het arrondissement Antwerpen. Jaar 
XII.
1803-1804

105 /9 Gebiedsomschrijving der parochiën van het arrondissement Antwerpen. Jaar 
XII.
1803-1804

105 /9 Besluit van den prefekt dat de grenzen der parochie van de kerk van 
Brasschaet vaststelt. Jaar XII, 15 frimaire.
1803-1804

106 /3 De kapel van Brecht wordt tot bijkerk ingericht; de kerken der gehuchten 
Sint-Lenaerts en Sint-Antonius tot kapellen hervormd. Jaar XII.
1803-1804

106 /3 Jaar XII.
1803-1804

106 /4 Vraag der kerk van Eeckeren, om samen met de bijkerk van Hoevenen, eene 
parochie uit te maken. Inrichting tot succursaal der kerk van het fort van 
Lillo.

105 /9 Besluit van den prefekt dat het gehucht Oud-Lillo van de succursaal Lillo-
Fort zal deelmaken. Jaar XII, 30 brumaire.
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1803-1804

105 /9 Afscheiding van de bijkerk van het fort van die van Lillo-dorp. Jaar XII, 3 
frimaire.
1803-1804

105 /1 Briefwisseling over de gebiedsomschrijving der parochiën van Massenhoven 
en Viersel.

106 /5 Inrichting of behoud van hulpkerken in de gemeenten : Berchem, Boom, 
Deurne, Borgerhout, Hoboken, Merxem, Niel, Wilrijck, Aertselaer, 
Austruweel, Beirendrecht, Borsbeeck, Bouchout, Brasschaet, Brecht, 
Broechem, Calmpthout, Cappellen, Edegem, Eeckeren, Emblehem, Esschen, 
Halle, Hemixem, Hoevenen, Hove, Lillo, Loenhout, Massenhoven, Mortsel, 
Oeleghem, Oorderen, Oostmalle, Pulderbosch, Pulle, Ranst, Reeth, Rumpst, 
Rymenam [/] (Peulis), Sint-Job-in-'t-Goor, Sint-Lenaerts, Santhoven, 
Santvliet, Schelle, Schilde, Schooten, 's Gravenwezel, Stabroeck, Viersel, 
Vremde, Waerloos, Westmalle, Wilmarsdonck, Wommelghem, Wuestwezel, 
Wyneghem, Zoersel. Jaren X-XII.
1801-1804

105 /9 Inrichting of behoud van hulpkerken in de gemeenten : Berchem, Boom, 
Deurne, Borgerhout, Hoboken, Merxem, Niel, Wilrijck, Aertselaer, 
Austruweel, Beirendrecht, Borsbeeck, Bouchout, Brasschaet, Brecht, 
Broechem, Calmpthout, Cappellen, Edegem, Eeckeren, Emblehem, Esschen, 
Halle, Hemixem, Hoevenen, Hove, Lillo, Loenhout, Massenhoven, Mortsel, 
Oeleghem, Oorderen, Oostmalle, Pulderbosch, Pulle, Ranst, Reeth, Rumpst, 
Rymenam [/] (Peulis), Sint-Job-in-'t-Goor, Sint-Lenaerts, Santhoven, 
Santvliet, Schelle, Schilde, Schooten, 's Gravenwezel, Stabroeck, Viersel, 
Vremde, Waerloos, Westmalle, Wilmarsdonck, Wommelghem, Wuestwezel, 
Wyneghem, Zoersel. Jaren X-XII.
1801-1804

105 /20 Inrichting of behoud van hulpkerken in de gemeenten : Berchem, Boom, 
Deurne, Borgerhout, Hoboken, Merxem, Niel, Wilrijck, Aertselaer, 
Austruweel, Beirendrecht, Borsbeeck, Bouchout, Brasschaet, Brecht, 
Broechem, Calmpthout, Cappellen, Edegem, Eeckeren, Emblehem, Esschen, 
Halle, Hemixem, Hoevenen, Hove, Lillo, Loenhout, Massenhoven, Mortsel, 
Oeleghem, Oorderen, Oostmalle, Pulderbosch, Pulle, Ranst, Reeth, Rumpst, 
Rymenam [/] (Peulis), Sint-Job-in-'t-Goor, Sint-Lenaerts, Santhoven, 
Santvliet, Schelle, Schilde, Schooten, 's Gravenwezel, Stabroeck, Viersel, 
Vremde, Waerloos, Westmalle, Wilmarsdonck, Wommelghem, Wuestwezel, 
Wyneghem, Zoersel. Jaren X-XII.
1801-1804
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105 /19 Inrichting of behoud van hulpkerken in de gemeenten : Berchem, Boom, 
Deurne, Borgerhout, Hoboken, Merxem, Niel, Wilrijck, Aertselaer, 
Austruweel, Beirendrecht, Borsbeeck, Bouchout, Brasschaet, Brecht, 
Broechem, Calmpthout, Cappellen, Edegem, Eeckeren, Emblehem, Esschen, 
Halle, Hemixem, Hoevenen, Hove, Lillo, Loenhout, Massenhoven, Mortsel, 
Oeleghem, Oorderen, Oostmalle, Pulderbosch, Pulle, Ranst, Reeth, Rumpst, 
Rymenam [/] (Peulis), Sint-Job-in-'t-Goor, Sint-Lenaerts, Santhoven, 
Santvliet, Schelle, Schilde, Schooten, 's Gravenwezel, Stabroeck, Viersel, 
Vremde, Waerloos, Westmalle, Wilmarsdonck, Wommelghem, Wuestwezel, 
Wyneghem, Zoersel. Jaren X-XII.
1801-1804

105 /9 Besluit van den prefekt volgens welk de kerken van Linth en Sint-Lenaerts 
enkel nog als bidkapellen mochten behouden worden. Jaar XII, 5 pluviose.
1803-1804

105 /9 Afschaffing der succursalen van Bevel, Contich, Hoyckt, Massenhoven. Jaren 
XII-1808.
1803-1808

105 /13 Afschaffing der succursalen van Bevel, Contich, Hoyckt, Massenhoven. Jaren 
XII-1808.
1803-1808

106 /3 Afschaffing der succursalen van Bevel, Contich, Hoyckt, Massenhoven. Jaren 
XII-1808.
1803-1808

106 /5 Afschaffing der succursalen van Bevel, Contich, Hoyckt, Massenhoven. Jaren 
XII-1808.
1803-1808

106 /9 Afschaffing der succursalen van Bevel, Contich, Hoyckt, Massenhoven. Jaren 
XII-1808.
1803-1808

ARRONDISSEMENT MECHELEN

ARRONDISSEMENT MECHELEN
112 /6 Inlichtingen betrekkelijk de parochiën en de hulpkerken van Mechelen. Jaar 

X.
1801-1802

106 /5 De kerk van het Begijnhof van Mechelen wordt als hulpkerk aangeduid. Jaar 
X.
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1801-1802

106 /9 Jaar XII.
1803-1804

105 /9 Briefwisseling over het behoud, zonder geldelijke tusschenkomst van het 
staatsbestuur, der hulpkerken van Sint-Jan, Sinte-Pieter en Pauwel, Sinte-
Kathelijne en O.-L.-Vrouw van Hanswyck, te Mechelen.

106 /1 1809.
1809-1809

106 /2 Behoud der afgeschafte hulpkerken van Mechelen.

112 /7 Verzoekschriften van inwoners van Mechelen strekkende tot de hervorming 
in bidkapellen van vier bijkerken dezer stad. Inlichtingen over deze kerken, 
hunne meubelen, enz. (62) 1809.
1809-1809

105 /9 Gebiedsomschrijving der parochiën en succursalen van Mechelen en Lier. 
Jaar XIII.
1804-1805

105 /9 Brief van den prefekt over de herinrichting der parochiën van Lier. Jaar X.
1801-1802

105 /6 Inrichting der Kluize-kerk, te Lier, tot succursaal. Jaar X.
1801-1802

105 /19 De stad Lier vraagt dat Sint-Jozefskerk als succursaal zou aangeduid 
worden in de plaats van Sint-Jacob. Jaar XI.
1802-1803

106 /2 Gebiedsomschrijving der parochiën van het arrondissement Mechelen. Jaar 
XII.
1803-1804

105 /9 Gebiedsomschrijving der parochiën van het arrondissement Mechelen. Jaar 
XII.
1803-1804

106 /10 Inrichting of behoud der succursalen van Boisschot, Breendonck, Hallaer, 
Hingene (Nattenhaesdonck), Koningshoyckt, Mariakerke, Ons-Lievrouw-
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Waver en Oppuers. Jaar XII, 1 thermidor.
1803-1804

105 /9 Inrichting of behoud der succursalen van Boisschot, Breendonck, Hallaer, 
Hingene (Nattenhaesdonck), Koningshoyckt, Mariakerke, Ons-Lievrouw-
Waver en Oppuers. Jaar XII, 1 thermidor.
1803-1804

105 /19 Inrichting of behoud der succursalen van Boisschot, Breendonck, Hallaer, 
Hingene (Nattenhaesdonck), Koningshoyckt, Mariakerke, Ons-Lievrouw-
Waver en Oppuers. Jaar XII, 1 thermidor.
1803-1804

106 /5 Inrichting of behoud der succursalen van Boisschot, Breendonck, Hallaer, 
Hingene (Nattenhaesdonck), Koningshoyckt, Mariakerke, Ons-Lievrouw-
Waver en Oppuers. Jaar XII, 1 thermidor.
1803-1804

105 /9 Besluit van den prefekt dat de kerk van Breendonck enkel nog als bidkapel 
mocht behouden worden. Jaar XII.
1803-1804

100 /10 Wedereisching door de juffrouwen Colbrant van den eigendom der pastorij 
van Hallaer; titels tot staving hunner vraag medegedeeld. Jaar VI.
1797-1798

112 /8 Betwisting tusschen de kerkfabriek van Heyst-op-den-Berg en den meier 
dezer gemeente, nopens het policiegezag binnen in de kerk. Jaar XIII.
1804-1805

ARRONDISSEMENT TURNHOUT

ARRONDISSEMENT TURNHOUT
100 /2 Gebiedsomschrijving der parochiën van het arrondissement Turnhout. Jaar 

XII.
1803-1804

105 /9 Gebiedsomschrijving der parochiën van het arrondissement Turnhout. Jaar 
XII.
1803-1804

105 /9 Aanvraag strekkende tot het behoud der parochiën van Baerle-Hertog, 
Hulshout en Zammel (Gheel).

105 /19 Aanvraag strekkende tot het behoud der parochiën van Baerle-Hertog, 
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Hulshout en Zammel (Gheel).

105 /19 Inrichting tot succursalen of hulpkerken van [/] Oosterloo, Vosselaer, Oud-
Turnhout en Schoonbroeck.

106 /3 Inrichting tot succursalen of hulpkerken van [/] Oosterloo, Vosselaer, Oud-
Turnhout en Schoonbroeck.

106 /11 Inrichting tot succursalen of hulpkerken van [/] Oosterloo, Vosselaer, Oud-
Turnhout en Schoonbroeck.

105 /9 Besluit van den prefekt bepalende dat de kerken van Bell en Zammel, onder 
Gheel, en Merlaer, onder Westerloo, als bidkapellen moesten behouden 
worden. Jaar XII, 5 pluviose.
1803-1804

112 /8BIS Bemerking door den meier van Westerloo gemaakt tegen de omschrijving 
der parochiën van Varendonck en Zammel. Jaar XI.
1802-1803

106 /12 Bezwaar door de gemeente Vlimmeren ingediend tegen de verplaatsing der 
succursaal naar Vosselaer. Bescheeden betrek hebbende op de juridictie en 
de gebiedsomschrijving der kerken van Calmpthout en Huybergen, Oolen en 
Tongerloo. 1809.
1809-1809

105 /16 Dossier i.v.m. de organisatie van processies. Jaar X - 1810.
1801-1810

Kerken en Pastorijen

Kerken en Pastorijen
106 /5BIS Besluit van het uitvoerend bewind waarbij de beslissing van het 

departementsbestuur bekrachtigd wordt van aan de pastoors, die de door de 
wet vereischte verklaring hadden afgelegd, het vrij genot van hunne pastorij 
te laten. Jaar VI.
1797-1798

106 /5BIS De niet-vervreemde gebouwen, oorspronkelijk bestemd voor de uitoefening 
van den eeredienst, worden aan de beschikking der gemeenten gesteld met 
last ze te onderhouden en te herstellen. Jaren IX-XII.
1800-1804
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112 /9 Uitstel door het staatsbestuur verleend voor de betaling van hunnen 
koopprijs, aan de koopers van pastoreele huizen en van de Begijnhoven. Jaar 
X.
1801-1802

112 /10 Algemeene staat der afgeschafte kerken, kapellen en pastorijen van het 
departement. Jaar XIII.
1804-1805

112 /10 Eene commissie wordt door het staatsbestuur aangesteld om verslag te 
doen over den toestand waarin zich de gebouwen van den eeredienst 
bevonden. 1810.
1810-1810

112 /11BIS Algemeene lijst van de kerken en pastorijen die moesten aangekocht, 
herbouwd of hersteld worden. Schatting der uitgaven, benoodigd om de 
gebouwen van den eeredienst van het departement in goeden staat te 
brengen. 1811.
1811-1811

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN (63).

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN (63).
112 /12 Het departementsbestuur beveelt de ontruiming der kerk van Sint-Philippus 

en Sint-Jacobus en van het huis dienende tot woning van den pastoor, 
gevestigd in de omheining van het kasteel van Antwerpen. Vertoogschriften 
strekkende om de zegels te lichten welke op deze kerk waren gesteld. Jaar 
V.
1796-1797

112 /14 Uitvoering van het besluit rakende de ontruiming van voormelde kerk en 
pastoorswoning. Jaar XI.
1802-1803

112 /15 Toelating des ministers van oorlog, deze pastorij ter beschikking van de 
kerkbedienaars te stellen, de kerk als bijkerk van Sint-Andriesparochie 
ingericht zijnde. Jaar XII.
1803-1804

112 /16 Besluit van den prefekt van het departement dat de bijkerk van het kasteel 
afschaft en beveelt al de ornamenten, de gewaden, de gewijde vaten, de 
relikwiën, en inzonderheid het beeld van O.-L.-Vrouw over te brengen naar 
de parochiale kerk van Sint-Andries. Jaar XII, 19 floreal.
1803-1804
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112 /10BIS Overdracht aan de gemeenten van gesupprimeerde kerken en pastories om 
met de opbrengst hiervan bestaande kerken en pastories te onderhouden. 
Jaar XIII.
1804-1805

112 /17 De kooper van het gebouw der Sint-Joriskerk [/], te Antwerpen, vraagt om 
het te mogen afbreken. Jaar VII.
1798-1799

112 /18 Geschiedkundige bijzonderheden rakende deze kerk.

112 /19 Briefwisseling over de noodige herstelling aan de hoofdkerk van Antwerpen 
en aan den toren, tengevolge der baarbaarsche vernielingswoede der 
republikeinen. Jaar IX.
1800-1801

112 /20 Bescheed betrekkelijk den aankoop van de oude kerk der Augustijnen, te 
Antwerpen, toehoorende aan den heer de Vinck. Jaar X.
1801-1802

112 /21 De stad stelt voor den aankoop te doen bij middel eener openbare 
inschrijving van 260 stortingen, elke van 250 franks. Jaar XII.
1803-1804

112 /22 Teruggaaf aan de stad van de pastorij van Sint-Andries, te Antwerpen. 
Aanduiding der herstellingswerken welke er moeten aan uitgevoerd worden. 
Jaar XI.
1802-1803

112 /23BIS Gift aan de stad Antwerpen van de kerk en de pastorij van Sint-Willebrords 
door Jan Frankin, herbergier, die deze gebouwen op 9 floreal jaar VII had 
aangekocht en den prijs had betaald bij middel van gelden voortskomende 
van aalmoezen of giften die hem waren ter hand gesteld. Jaar XII.
1798-1804

112 /23BIS Herstellingen aan deze gebouwen uitgevoerd. 1811.
1811-1811

112 /23 Besluit van den prefekt waarbij bevolen wordt de pastorij van Sint-Laurijs, te 
Antwerpen, ter beschikking te stellen van den bedienaar dezer kerk. Jaar XI, 
26 messidor.
1802-1803

112 /24 Verhuring, met tusschenkomst van den meier [/] van Antwerpen, der oude 
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Capucienenkerk, welke tot succursaal was ingericht. Jaar XII.
1803-1804

112 /25 Deze kerk wordt tot voedermagazijn ten dienste des legers herschapen. 
1809.
1809-1809

112 /26 Verhuring der hulpkerk Sint-Jozef gevestigd in de Rogierstraat, te 
Antwerpen, en toehoorende aan juffrouw De Wachter. Jaar XIII, 24 floreal.
1804-1805

112 /27 Keizerlijk decreet dat den meier van Antwerpen machtigt, namens de stad 
aan te koopen van den heer Peltiers, mits eene lijfrente van 2.902.10 franks 
(64), de kerk der gewezen Dominikanen om ze tot parochiekerk van Sint-
Paulus in te richten. 1807, 6 januari.
1807-

112 /28 Tegenstrijdige schatting van dit gebouw en van de meubelen door de 
bouwmeesters Frans Verly en Jan Blom. 1807, 28 januari.
1807-1807

112 /29 Veiling ter prefektuur van de bouwstoffen voortskomende van de daken der 
Sinte-Walburgiskerk, te Antwerpen. Ontruiming van gemeld gebouw, dat 
door de tolbeambten was ingenomen (65) 1813, 14 december.
1813-1813

112 /30 Vraag der gemeente Austruweel om de oude pastorij, aan burger Billotey als 
nationaal goed [/] verkocht, te mogen aankoopen of in huur te nemen. Jaar 
XII.
1803-1804

112 /31 Aanduiding der parochiale kerk van Berchem, om als tempel der wet te 
dienen. Jaar VII.
1798-1799

113 /2/31 Herstelling aan de pastorij dezer gemeente uitgevoerd. 1810.
1810-1810
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

112 /32 Pogingen door den bedienaar der hulpkerk van Boom aangewend, om in 
bezit te treden van de pastorij, welke door de gendarmerie werd gebruikt. 
Jaar XI.
1802-1803

112 /33 Teruggaaf van de pastorij van Borsbeeck aan de gemeente. Dringende 
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herstellingen aan dit gebouw vereischt. Moeilijkheden desaangaande met 
den pastoor. Jaar XI.
1802-1803

112 /34 Herstellingen ontworpen aan de kerk en de pastorij van Bouchout. Jaar XI.
1802-1803

112 /35 Weigering van den meier van Brecht de pastorij van het gehucht St.-Antonius 
ter beschikking van de tolbeambten te stellen. Jaar XI.
1802-1803

112 /35BIS Teruggaaf aan de gemeente der oude pastorij van Cappellen, welke voor den 
toldienst was ingenomen. Jaar XI.
1802-1803

112 /36 Maatregelen betrekkelijk de inbeslagneming der kerk en der pastorij van 
Contich. Jaar VI.
1797-1798

112 /37 Opgaaf der pastorijen van het kanton Contich, welke konden dienen om er 
scholen in te richten.

112 /38 Nietigverklaring der verkooping van de pastorij van Deurne aan de 
juffrouwen Legrelle. Verpachting van dezen eigendom. Het voorstel van den 
meier om er het gemeentehuis in over te brengen, wordt verworpen. Jaar IX.
1800-1801

112 /39 De pastorij van Deurne wordt den prefekt [/] van het Departement 
aangeboden om hem tot buitenverblijf te dienen.

112 /40 Besluit van den prefekt dat de pastorij van Eeckeren ter beschikking stelde 
van de gemeente, om tot woning aan den pastoor te verstrekken. Jaar XI, 23 
germinal.
1802-1803

112 /41 Vraag om het bureel van het gemeentebestuur in de pastorij van Esschen in 
te richten. Jaar XI.
1802-1803

112 /42 De aankoop der pastorij van Edegem wordt vervallen verklaard, bij gebreke 
aan betaling van den koopprijs. Jaar XI.
1802-1803
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112 /43 Herstellingen voor de kerk van Halle gevraagd. Jaar XII.
1803-1804

112 /44 Inlichtingen over het kerkgebouw van Hemixem, dat tot gevangenis diende. 
Jaar VIII.
1799-1800

112 /58 De vraag van het municipaal bestuur van Hemixem strekkende om de meierij 
in de pastorij in te richten, wordt verworpen. Jaar IX.
1800-1801

112 /46 Veranderingen uit te voeren aan de kerk en den toren van Hoboken. Jaar XII.
1803-1804

112 /47 Aankoop van een huis om tot woning aan den pastoor dezer gemeente te 
dienen.

112 /48 De pastorij van Hoevenen wordt ter beschikking van de gemeente gesteld. 
Jaar XI, 5 floreal.
1802-1803

112 /49 Herstellingswerken ontworpen voor de kerk van Hove. Jaar XII.
1803-1804

112 /50 Schorsing van de verkooping der kerk van het fort Lillo, welke door den 
toldienst was in gebruik genomen. Jaar VIII.
1799-1800

112 /51 Toelating van den minister van financiën, de kerk van Lillo, welke voor den 
eeredienst was teruggeschonken, aan de gemeente af te staan. Jaar VIII.
1799-1800

112 /51 De pastorij, welke aan de heer Goublom [/], ten prijze van 1814.05 franks was 
toegewezen, wordt door de gemeente ingekocht. Jaar XI.
1802-1814

103 /2 Inlichtingen over den toestand der gebouwen van den eeredienst, te 
Massenhoven en te Viersel. 1812.
1812-1812

112 /52 Beraming der herstellingswerken aan de kerk van Massenhoven uit te 
voeren. Jaar XII.
1803-1804
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112 /53 De pastorij van Oeleghem wordt voor de noodwendigheden van den 
eeredienst behouden. Jaar X.
1801-1802

112 /54 Overhandiging van de pastorij van Oorderen aan de gemeente. Jaar XI.
1802-1803

112 /55 Id. van die van Pulderbosch. Jaar XI.
1802-1803

112 /56 Ontwerp voor het bouwen eener nieuwe kerk met pastorij in deze gemeente. 
- Plans. Jaar XII.
1803-1804

112 /57 Terugeisching der pastorij van Reeth. Jaar XI.
1802-1803

112 /45 Vraag om in de pastorij van Santhoven het bureel van het gemeentebestuur 
in te richten. Verwerping der vraag. Jaar IX.
1800-1801

112 /41 Zelfde vraag voor de pastorij van Schelle.

112 /59 Verwerping der vraag van Schooten om de kosten van het bouwen eener 
nieuwe pastorij bij middel eener leening te bestrijden. Jaar IX.
1800-1801

112 /60 Vraag om de teruggaaf te bekomen van de pastorij van Sint-Job-in-'t-Goor, 
welke op 7 ventose jaar VII, als nationaal eigendom was verkocht aan burger 
Aubert, secretaris van het departement. Jaar XII.
1798-1804

112 /61 De zegels gesteld op de poorten der kerk van Sint-Lenaerts worden 
gebroken. Botsing tusschen de gendarmerie en de dorpelingen, welke in den 
tempel waren vergaderd. Jaar VIII.
1799-1800

112 /62 Besluit van den prefekt dat de [/] pastorij van Stabroeck ter beschikking 
stelde der gemeente om tot huisvesting van den pastoor te dienen. Jaar XI, 5 
floreal.
1802-1803

112 /63 De gemeente 's Gravenwezel eischt het genot van een boschje afhangende 
van de pastorij. Jaar XII.
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1803-1804

112 /64 Inlichtingen betrekkelijk de verkooping der pastorij en van andere verkochte 
eigendommen voortskomende van de kerk van Vremde. 1807.
1807-1807

112 /65 Herstellingswerken aan de kerk van Wilryck ontworpen. 1810.
1810-1810

112 /37 Lijst der pastorijen, welke in het kanton Wuestwezel bestonden en konden 
dienen om er de lagere scholen in te richten. Jaar VI.
1797-1798

112 /66 De kerk van het gehucht Putte (Holland) wordt ter beschikking gesteld van 
de inwoners, voor de uitoefening van den eeredienst. Jaar XII.
1803-1804

ARRONDISSEMENT MECHELEN

ARRONDISSEMENT MECHELEN
112 /67 Het municipaal bestuur van Mechelen vraagt dat de Sint-Pieterskerk als 

tempel der wet zou gebruikt worden. Jaar VII.
1798-1799

112 /68 Maatregelen betrekkelijk de inbeslagneming der kerken en pastorijen van 
Mechelen. Jaar XI.
1802-1803

112 /69 Besluit van den prefekt waarbij de sluiting bevolen wordt der O.-L.-Vrouwe 
kerk, te Mechelen, ter oorzake van haren vervallen toestand, welke gevaar 
opleverde. Jaar IX, 17 thermidor.
1800-1801

112 /70 Idem, aangaande de uitgaven voor de herstellingswerken aan dit gebouw uit 
te voeren. Jaar X, 16 thermidor.
1801-1802

112 /71 Weigering van het staatsbestuur, de kerk van O.-L.-Vrouw van Hanswyck en 
Sinte-Kathelijne [/], te Mechelen, voor de uitoefening van den eeredienst 
terug te schenken. Jaar XI.
1802-1803

112 /72 Het huis dat als pastorij aan den pastoor der kerk van O.-L.-Vrouw van 
Hanswyck had gediend vóór de afschaffing dezer priorij, wordt ter 
beschikking gesteld van den meier van Mechelen, om tot huisvesting van den 
pastoor te dienen. Jaar XII.
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1803-1804

112 /73 Verwerping der vraag van den meier van Mechelen, om de teruggaaf te 
bekomen der pastorij van de kerk van Sinte-Kathelijne, welke begrepen was 
in den staat der goederen van het eerelegioen.

112 /74 Aankoop van een huis om tot woning van den pastoor van Sint-
Rombautsparochie, te Mechelen, te dienen. Jaar XII.
1803-1804

112 /75 Verslag van den onderprefekt over den vervallen toestand van het 
meerendeel der kerken van het arrondissement Mechelen. Jaar XII.
1803-1804

103 /2 Inlichtingen over den toestand waarin zich de gebouwen van den eeredienst, 
te Mechelen, bevonden. 1812.
1812-1812

112 /76 Inlichtingen over de kerk gezegd "De Kluys", te Lier, aan de stad 
toebehoorende en door Dominikaner-monniken bediend. Jaar V, 12 pluviose.
1796-1797

112 /77 Verbod aan de kerkmeesters van Sint-Gummarus, te Lier, zich in te laten 
met de uitoefening van den eeredienst, het lichten der offerblokken, enz. 
Jaar VI.
1797-1798

112 /78 Vertoogschrift van Naets, Willems en Verreycken, priesters, te Lier, tegen de 
inbeslagneming hunner meubelen.[/] Protestatie van het municipaal bestuur 
van Lier tegen den inhoud dezer klacht. Jaar VI, 8 pluviose.
1797-1798

103 /14BIS Bezwaar ingediend tegen de in veiling stelling van de pastorij van Lier. Jaar 
VII.
1798-1799

112 /79 Inlichtingen over de kerk van Bevel. Jaar X.
1801-1802

112 /80 De pastorij van Blaesvelt wordt voor de noodwendigheden van den eeredienst 
voorbehouden. Jaar X.
1801-1802

112 /81 Herstellingswerken aan de kerk van Boisschot uitgeoefend. Jaar XII.
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1803-1804

112 /82 Inlichtingen aangaande de verkooping aan den genaamde Van den Broeck 
van de pastorij van Bornhem. Jaar V, 1 brumaire.
1796-1797

112 /83 Voorstel het municipaal bestuur in deze gemeente in te richten. Jaar VI.
1797-1798

112 /85 Diefstal in de kerk van Duffel gepleegd. Jaar VI.
1797-1798

112 /85 Overhandiging aan de gemeente van de pastorij van Duffel om tot huisvesting 
van den pastoor te dienen. Inlichtingen over de oude pastorij, het kasteel 
Ter-Elst, te Duffel. Jaar XI.
1802-1803

112 /85 Werken aan de kerken dezer gemeente uitgevoerd. Jaar XI.
1802-1803

112 /86 Bevel de pastorij van Heyst-op-den-Berg voor de benoodigdheden van den 
godsdienst te behouden.

112 /87 Vraag der gemeente Lippeloo om eene nieuwe pastorij te bouwen of de oude, 
toebehoorende aan den genaamden Fiocco, te Antwerpen, in te koopen. Jaar 
XI.
1802-1803

112 /79 Inlichtingen over de kerk van Nijlen. Jaar XI.
1802-1803

112 /88 Ontwerp voor het bouwen van eene kerk en van eene pastorij en voor de 
inrichting van een kerkhof te Oppuers. Jaar XII.
1803-1804

112 /88 Briefwisseling aangaande de geldmiddelen om deze uitgaven te bestrijden. 
1807.
1807-1807

112 /89 Inlichtingen over de pastorij van Calfort, toebehoorende aan de gemeente 
Puers en over de inrichting eener brigade van gendarmen in dezen 
eigendom. Jaar X.
1801-1802
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112 /89 Besluit van den prefekt dat de pastorij van Puers ter beschikking stelt van de 
gemeente, om tot woning aan den pastoor te dienen. Jaar XI, 3 floreal.
1802-1803

112 /90 Toelating de pastorij van Sinte-Kathelijne-Waver voor de benoodigdheden 
van den eeredienst te behouden. Jaar XII.
1803-1804

ARRONDISSEMENT TURNHOUT

ARRONDISSEMENT TURNHOUT
112 /91 Maatregelen met betrek tot de inbeslagneming der kerken en pastorijen van 

Turnhout. Jaar VI.
1797-1798

112 /92 Schatting der herstellingswerken uit te voeren aan de kerk van Arendonck. 
Vraag van het municipaal bestuur om de gendarmeriebrigade in het oud 
klooster te vestigen en aan den pastoor de pastorij terug te geven, welke 
door de gendarmerie was betrokken. Jaar XII.
1803-1804

103 /14BIS Bezwaarschrift tegen de te koopstelling der pastorij van Baerle-Hertog. Jaar 
VII.
1798-1799

112 /93 Protestatie van het municipaal bestuur van Baerle-Nasseau tegen de in 
beslagneming van geestelijke goederen te Baerle-Hertog.

112 /94 Vraag van het municipaal bestuur van het kanton Herenthals, om de kerk van 
het Begijnhof, te Herenthals, in tempel der wet te veranderen. (66) Jaar VII.
1798-1799

112 /95 Verzoekschrift van Laurentius Mermans, onderpastoor te Gierle, om het huis 
te mogen behouden dat hij in deze gemeente bewoonde. Jaar XI.
1802-1803

112 /37 Opgaaf der pastorijen welke in het kanton Herenthals bestonden en die 
konden dienen om er lagere scholen in te richten. Jaar VI.
1797-1798

112 /96 Brief van den bestuurder der domeinen aan den prefekt, waaruit blijkt dat de 
pastorijen van Rethy, Veerle, Hersselt en Lichtaert ten jare VII verkocht, de 
eerste aan den genaamden Van den Eynden, en de anderen aan den 
genaamde Van Grimbergen, aan de belanghebbende gemeenten niet 
mochten afgestaan worden. Jaar XI.
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1802-1803

112 /97 Herbouwing van de kerk van Lichtaert. Jaar XII.
1803-1804

112 /98 Overhandiging der pastorij van Oevel aan de gemeente, om tot woning aan 
den kerkbedienaar te verstrekken. Jaar XI.
1802-1803

112 /99 De agent der gemeente Thielen verzet zich tegen de veiling van het huis door 
den onderpastoor dezer gemeente bewoond, dit gebouw den eigendom 
zijnde der godshuizen van Thielen. Jaar VII.
1798-1799

112 /100 Raming der herstellingskosten van de kerk van Ryckevorsel. Jaar XII.
1803-1804

112 /101 De vraag tot wedergaaf der pastorij van Vosselaer wordt verworpen, 
aangezien de kerkbedienaar dezer gemeente te Vlimmeren moest verblijven. 
Jaar XI.
1802-1803

112 /102 Overhandiging der pastorij van Vorsselaer aan de gemeente. Jaar XI.
1802-1803

112 /103 Werken uit te voeren aan de pastorij van [/] Weelde om er den kerkbedienaar 
en de gendarmerie te kunnen huisvesten. Jaar XI.
1802-1803

112 /104 Stappen aangewend door den meier van Weelde, om den kerkbedienaar de 
niet verkochte pastorij te laten betrekken, waarin eene gendarmeriebrigade 
was ingericht. Jaar XII.
1803-1804

112 /105 Raming der herstellingswerken uit de voeren aan de kerk van Westerloo. 
Jaar XII.
1803-1804

103 /48 De gemeente Zoerle-Parwys wordt in bezit gesteld van hare pastorij. 1810.
1810-1810

113 /1 Bundels met betrek tot de huisvesting van de pastoors en de kerkbedienaars. 
Moeilijkheden welke de gemeenten ontmoetten, om eene behoorlijke woning 
aan de bedienaars van den eeredienst te bezorgen. Wederinkooping van oude 
pastorijen, door het staatsbestuur verkocht. Jaren XI-XIII.
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1802-1805

113 /2 Herbouwing en herstelling van pastorijen : Antwerpen (1 : O.-L.-Vrouw en 2 : 
Sint-Andries), 3 : Aertselaer, 4 : Beersse, Casterlé, 5 : Beirendrecht, 6 : 
Berlaer, 7 : Bevel, 8 : Bonheyden, 9 : Boom, 10 : Brasschaet, 11 : Brecht, 12 : 
Calmpthout, 13 : Deurne, 14 : Duffel, 15 : Edegem, 16 : Eeckeren, 17 : Gheel, 
18 : Heffen, 19 : Hemixem, 20 : Heyst-op-den-Berg, 21 : Hoboken, 22 : 
Hoogstraten, 23 : Liezele, 24 : Lichtaert, 26 : Lillo, 27 : Lippeloo, 25 : 
Loenhout, 28 : Mariakerke, 56 : Viersel, 29 : Merxem, 30 : Merxplas, 31 : 
Meerle, 32 : Minderhout, 33 : Moll, 34 : Niel, 35 : Nieuwmoer (Calmpthout), 
36 : Oolen, 37 : Oppuers, 38 : Oostmalle, 40 : Pulle, 39 : Poppel, 41 : Putte, 
42 : Raevels, 43 : Ranst, 44 : Reeth, 45 : Rethy, 46 : Rumpst, 59 : Ryckevorsel, 
46 : Sint-Lenaarts, 48 : Santhoven [/], 47 : Schelle, 49 : Schilde, 50 : 
Schooten, 52 : Sint-Job-in-'t-Goor, 51 : 's Gravenwezel, 53 : Thielen, 54 : 
Tongerloo, 56 : Viersel en Massenhoven, 57 : Vlimmeren, 58 : Vremde, 60 : 
Wechelderzande, Westmalle, 61 : Wiekevorst, 62 : Wilryck, 63 : 
Wommelghem, 64 : Wuestwezel, 65 : Zoerle-Parwys en 66 : Zoersel.

Kapellen en bidplaatsen

Kapellen en bidplaatsen
114 /1 De inwoners van Puers eischen de kapel van Coolhem (67) terug, waarop de 

zegels waren gelegd. Verzoekschrift van kapelaan Maes, om de zegels te 
doen wegnemen van gezegde kapel en van het huis dat hij bewoonde. Jaar V.
1796-1797

114 /1 Het municipaal bestuur verwerpt deze vraag en beveelt de onmiddellijke 
ontruiming der provisorij van Coolhem. Jaar VI, 12 ventose.
1797-1798

114 /2 Bevel van het departementsbestuur de kapellen langsheen de banen te 
sluiten. Jaar VI.
1797-1798

106 /14 Inlichtingen over de kapellen welke in het departement bestonden. Jaar X.
1801-1802

80 /1 Besluit van den meier van Antwerpen, dat de opening machtigt der kapel van 
den H. Blasius in de 2e wijk, te Antwerpen. Jaar IX, 11 thermidor.
1800-1801

105 /11 Smeekschriften ingezonden door een groot getal inwoners van Antwerpen, 
om de kapel der Keizerstraat en de kerk der Beggaarden, als openbare 
bidplaatsen te behouden. Jaren IX-XI.
1800-1803
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89 /18 Smeekschriften ingezonden door een groot getal inwoners van Antwerpen, 
om de kapel der Keizerstraat en de kerk der Beggaarden, als openbare 
bidplaatsen te behouden. Jaren IX-XI.
1800-1803

114 /14 Het bestuur van de Burgerlijke Godshuizen van Turnhout, Geel en Herentals 
vragen dat de oude kapellen terug zouden ingericht worden als bedehuizen. 
Jaar XII.
1803-1804

106 /15 Machtiging verleend aan Balthazar de Labistrate, J. De Bruyn en J. J. 
Cambier, te Antwerpen, om huiskapellen in te richten. Pogingen door 
plebaan Van Bomberghen en anderen aangewend voor het behoud der kapel 
van de H. Rosalia, 2e wijk, n° 213, te Antwerpen, als openbare bidplaats. Jaar 
XI.
1802-1803

114 /3 Bescheeden rakende den eigendom der Sint-Jobskapel, te Antwerpen (68). 
Jaar VI.
1797-1798

103 /15BIS Besluit van het uitvoerend bewind dat de verkoop beveelt der kapellen en 
bidplaatsen, welke zich langsheen de groote banen bevonden en "aan 
kwaadwilligen en dweepers tot vergaderplaats dienden". (69) Jaar VII, 27 
ventose.
1798-1799

106 /15 De familiën Du Bois, Solvijns en De Wolf, te Berchem; Cornelissen de 
Weynsbroeck, te Wommelghem; de Vinck, te Wuestwezel; Schorel te Wilrijck 
en Quirini, te Battenbroeck (onder Mechelen) vragen huiskapellen op hun 
buitengoed te mogen oprichten. Jaar XI.
1802-1803

106 /15 Aanvragen om de kapellen van de Norbertinerssen, te Broechem, het 
bedelaarsgesticht te Hoogstraten en de burgerlijke godshuizen van 
Antwerpen te mogen behouden en de oude kerk der Beggaarden dezer stad 
in openbare bidplaats te hervormen. Jaar XI.
1802-1803

105 /19 Aanvragen om de kapellen van de Norbertinerssen, te Broechem, het 
bedelaarsgesticht te Hoogstraten en de burgerlijke godshuizen van 
Antwerpen te mogen behouden en de oude kerk der Beggaarden dezer stad 
in openbare bidplaats te hervormen. Jaar XI.
1802-1803
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106 /17 Onderrichtingen van den Staatsraad gelast [/] met het openbaar onderwijs, 
betrekkelijk de inrichting van kapellen in de onderwijsgestichten. Jaar XII.
1803-1804

106 /17 De burgerlijke godshuizen van Gheel, Herenthals en Turnhout vragen dat de 
oude kapellen in bidplaatsen zouden hervormd worden. Jaar XII.
1803-1804

105 /11 Besluit van den prefekt dat de sluiting beveelt der kapel van den H. 
Gummarus, te Herenthout. Jaar XIV, 9 frimaire.
1805-1806

106 /18 Onderrichtingen aangaande de vereischte pleegvormen voor het openen van 
kapellen en bidplaatsen en hunne betrekkingen met de hoofd- en 
hulpkerken. 1808-1810.
1808-1810

114 /4 Werken uitgevoerd aan de kapel van Borgerhout, welke toebehoorde aan de 
inwoners van dit gehucht (70). Plan. 1808.
1808-1808

114 /5 Bescheeden rakende de kwestie van eigendom der kapellen van Brasschaet, 
onder Eeckeren, en van Wommelghem. 1811.
1811-1811

106 /18 Id. betrekkelijk de oprichting of het behoud der volgende kapellen : Behoud 
der kapellen van de burgerlijke godshuizen van Antwerpen. Oprichting van 
kapellen op het Kiel (Antwerpen), te Borgerhout en te Brasschaet. Onlusten 
welke te dezer gelegenheid in laatstgenoemde gemeente plaats grepen. 
1809-1813.
1809-1813

107 /1 Behoud der Allierscheyde-kapel, onder Emblehem. Herinrichting dezer 
kapel in 1814.
1814-1814
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

107 /2 Behoud der Allierscheyde-kapel, onder Emblehem. Herinrichting dezer 
kapel in 1814.
1814-1814

107 /3 Oprichting eener kapel te Sint-Job-in-'t-Goor.
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107 /4 Hervorming der afgeschafte hulpkerken van den H. Jacobus en de H. 
Margareta, te Lier, tot bijkerken.

106 /9 Hervorming der afgeschafte hulpkerken van den H. Jacobus en de H. 
Margareta, te Lier, tot bijkerken.

106 /5 Behoud der kapellen van Calfort en Blaesvelt als bidplaatsen.

107 /5 De afgeschafte kerk van Bevel wordt tot kapel herschapen.

106 /10 Die van Eyckevliet (Hingene) wordt eene openbare bidplaats.

107 /6 Behoud der kapel van Gestel.

105 /11 Hervorming der kerk van Hoyckt, onder Berlaer, tot kapel.

107 /7 Behoud van de bidplaats van Thisselt.

107 /8 Oprichting van kapellen te Gheel.

107 /6 Behoud der kapellen van Lichtaert en Lille.

107 /9 De kerken van Ramsel en Vlimmeren tot kapellen herschapen.

107 /10 Oprichting eener kapel te Vorst.

107 /11 Behoud van eene bidplaats te Zondereygen, onder Baerle-Hertog.

107 /11 Besluit van den meier van Antwerpen, waarbij P. J. Van den Bosch benoemd 
wordt tot orgelist van de hoofdkerk dezer stad. Jaar X.
1801-1802
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Benoodigdheden van den eeredienst. Wedden van de geestelijken - Rustgelden. Benoemingen van pastoors en kerkbedienaars

Benoodigdheden van den eeredienst. Wedden van de geestelijken -  
Rustgelden. Benoemingen van pastoors en kerkbedienaars

Personeel

Personeel
107 /12 Betwisting over de aanstelling van den orgelist der hulpkerk van Niel.

107 /13 De heer L. J. André wordt wederbenoemd tot de plaats van orgelist der 
aartsbisschoppelijke kerk van Mechelen.

107 /14 Inlichtingen over den hulpbehoevenden toestand waarin de geestelijken 
verkeerden. Jaar XI.
1802-1803

107 /15 Verzoekschriften van pastoors en kerkbedienaars van Antwerpen en 
Mechelen.

108 /7 Onderzoek door den minister van algemeene policie, over het heffen eener 
buitengewone belasting te Duffel, voor het onderhoud van den pastoor dezer 
parochie. Jaar XI.
1802-1803

108 /7 Staat van inlichtingen over de pastoors en onderpastoors van het 
arrondissement Turnhout.

107 /16 Naamlijst der pastoors van het departement.

107 /17 Benoeming en vaststelling van jaarwedden der pastoors en kerkbedienaars 
van het departement. Onderrichtingen. Jaren XI - 1812.
1802-1812

107 /18 Inlichtingen aangaande hunne huisvesting en hunne inkomsten.

108 /1 Benoeming en jaarwedden der groot-vicarissen en leden van het kapittel der 
kathedraal van Mechelen. Jaren XI - 1810.
1802-1810

108 /2 Benoeming en jaarwedden der groot-vicarissen en leden van het kapittel der 
kathedraal van Mechelen. Jaren XI - 1810.
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1802-1810

108 /3 Keizerlijk decreet dat de jaarwedden der pastoors, kerkbedienaars, 
onderpastoors, enz., vaststelt. Jaar XIII.
1804-1805

108 /4 Onderrichtingen betrekkelijk de jaarwedden der onderpastoors.

108 /5 Jaarwedden der kerkbedienaars en onderpastoors; kosten voor huisvesting, 
enz., der pastoors en bedienaars der parochiale en hulpkerken der stad 
Antwerpen. Jaar XII.
1803-1804

108 /5 Naamlijst der pastoors, bedienaars en onderpastoors der kerken van 
Antwerpen.

108 /6 Besluit van den prefekt aangaande de wedden der kerkbedienaars.

107 /17BIS Staat van betaling van salarissen aan bedienaars van succursale kerken van 
het departement. 1808.
1808-1808

107 /17TER Betaling van het salaris aan de pastoor van Emblem. 1808.
1808-1808

108 /8 Buitengewone belasting te Turnhout [/] om de bedienaars van den eeredienst 
te kunnen bezoldigen. Jaren XII - 1806.
1803-1806

108 /9 Inlichtingen over de noodwendigheden van den eeredienst : kerken, 
pastorijen, kerkhoven, pastoors, enz.

108 /10 Hulpfonds voor het onderhoud der kerken en hunne bemeubeling.

108 /11 Beraadslagingen der gemeenten strekkende om in de uitgaven van den 
eeredienst te voorzien.

109 /1 Herstellingen aan de kerken en pastorijen (71). Jaar VIII.
1799-1800
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Departement van de Twee Neten, 1794-1820

109 /2 Een hulpfonds voor de noodwendigheden van den eeredienst in het 
departement wordt tot stand gebracht.

109 /3 Onderrichting betrekkelijk de goederen en inkomsten der kerkfabrieken. 
Invorderingen welke in de kerken veroorloofd werden uit hoofde van 
lijkdiensten. Jaar XIII.
1804-1805

109 /3 De goederen welke eertijds de bezitting der afgeschafte broederschappen 
uitmaakten, worden aan de kerkfabrieken toegekend. (72).

109 /4 Tabel van de inkomsten der pastoors en onderpastoors van de parochie- en 
hulpkerken van het departement. Staat der inkomsten van de gemeenten en 
hunne bevolking. Jaar XIII.
1804-1805

109 /5 Keizerlijk besluit rakende de bons door de geestelijken ontvangen in 
vervanging van hun rustgeld. Jaar XIII, 7 prairial.
1804-1805

109 /13 Bescheeden betrekkelijk de rustgelden der gewezen geestelijken en leden 
der kloostergemeenten in het departement gehuisvest.

109 /85 Bescheeden betrekkelijk de rustgelden der gewezen geestelijken en leden 
der kloostergemeenten in het departement gehuisvest.

109 /6 Invordering door de beheerders der kerkfabrieken van de inkomsten der 
goederen van deze gestichten. Jaar XIII, 25 vendemiaire.
1804-1805

109 /7 Inlichtingen over de afgeschafte kerken en pastorijen wier opbrengst moest 
dienen voor de herstelling van de behouden gebouwen van den eeredienst. 
(73). 1806.
1806-1806

109 /8 Staat der toelagen door de gemeenten verleend voor de benoodigdheden van 
den eeredienst. Onderrichtingen. 1809.
1809-1809
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109 /9 Bescheeden betrekkelijk de aanwending van het gemeenzaam fonds 
bestemd voor de benoodigdheden van den eeredienst. 1810.
1810-1810

109 /14 Klacht tegen Diels, bedienaar der hulpkerk van Moll. 1806.
1806-1806

109 /15 Klacht van den meier van Vremde tegen den kerkbedienaar en den 
onderwijzer van Ranst, die geldomhalingen in zijne gemeente deden. 1801.
1801-1801

109 /16 Openbare beleediging van den pastoor van Sint-Pauluskerk, te Antwerpen, in 
de uitoefening zijner bediening. 1811.
1811-1811

109 /10 Inrichting van den eeredienst in het arrondissement Breda. - Inlichtingen 
over de kerken en pastorijen van dit arrondissement. 1811.
1811-1811

109 /11 Lijst der katholieke priesters en der protestantsche herders van Breda, met 
dagmelding hunner benoeming en hunner wedden. 1811-1813.
1811-1813

109 /17 Inlichting over de geestelijken van dit arrondissement.

109 /12 Algemeene statistiek der geestelijkheid van het departement. 1814.
1814-1814

114 /6 Verdeling tussen de departementen van de Twee-Neten en de Dijle van de 
supplementen op de begroting voor de cultus. 1811.
1811-1811

DIVERSEN

DIVERSEN
109 /18 Geldinzameling voor uit te voeren werken aan de kerk van Saint-Hubert in de 

Ardennen. 1807.
1807-1807

109 /19 Verdeling van de begrafenisrechten tussen kerken. Klacht van de kerk van 
Sint-Jozef aan de Rosier te Antwerpen. 1812.
1812-1812

114 /7 Vonnis van het Hof van Kassatie waarbij een vonnis van de Kriminele 
Rechtbank van het departement van de Dijle i.v.m. de eed van de priesters 
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wordt verbroken. Jaar V, 18 fructidor.
1796-1797

114 /8 Terugbetaling van een rente door dhr. Schrickx aan de kerk van Meer. 1810.
1810-1810

114 /22 Keizerlijk dekreet i.v.m. de beurzen gesticht in diocesane seminaries. 1808, 4 
maart.
1808-1808

114 /23 Benoeming van de pastoor van Hove door gravin de Thermeren de 
Cantecrooi, vrouwe van Mortsel. Afstand en betwisting. Jaar V, 3 frimaire.
1796-1797

114 /21 Inlichtingen i.v.m. enkele beurzen van het seminarie. 1811.
1811-1811

Betwiste Zaken (74).

Betwiste Zaken (74).
Bundels van betwistingen rakende het eigendomsrecht op goederen voortskomende van gestichten van den eeredienst, de betaling van den koopprijs, enz.

Bundels van betwistingen rakende het eigendomsrecht op goederen 
voortskomende van gestichten van den eeredienst, de betaling van den 
koopprijs, enz.

Bisdom van Antwerpen

Bisdom van Antwerpen
74 /10/6 De Vogt, P., te Oeleghem: ongeoorloofDe houtkappingen in het bosch gezegd 

Bleyk-hof. Jaar VII.
1798-1799

74 /21/6 Wwe Frère tegen de godshuizen van Antwerpen: Boomen staande op 
goederen te Schilde. Jaar VIII.
1799-1800

74 /21/6 Wwe Frère tegen de godshuizen van Antwerpen: Moestuin op het Kiel. Jaar 
VIII.
1799-1800

Kapittel der kathedraal van Antwerpen.

Kapittel der kathedraal van Antwerpen.
74 /22/6 De Roy, Jos., te Brussel: Vijf huizen gelegen te Antwerpen op het Groen 

Kerkhof. Het kapittelhuis en de aanpalende huizen 320,500 fr. Jaar VIII.
1799-1800
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Stiftkerk Sint-Jacobs te Antwerpen.

Stiftkerk Sint-Jacobs te Antwerpen.
74 /14/6 De Gorge, van Antwerpen: Huizen gelegen op Sint-Jacobsmarkt en op het 

groot kerkhof van Sint-Jacobs, te Antwerpen. Jaar VII.
1798-1799

74 /1 X.: Schuldenaar van eenen grondcijns op een huis Kuipersstraat, te 
Antwerpen. 1813.
1813-1813

74 /1 X.: Idem van eene hypothecaire rent op den eigendom het Wit Paard, te 
Brasschaet. 1813.
1813-1813

Kapel der Keizerstraat te Antwerpen.

Kapel der Keizerstraat te Antwerpen.
74 /37/6 Pommier, te Antwerpen: Kapel der Keizersstraat met de bleekerij en de 

aanpalende huizen. Jaar IX-1807.
1800-1807

75 /6 Pommier, te Antwerpen: Kapel der Keizersstraat met de bleekerij en de 
aanpalende huizen. Jaar IX-1808.
1800-1808

Stichting Ambrosius Capello, bisschop van Antwerpen

Stichting Ambrosius Capello, bisschop van Antwerpen
75 /25 Voormans, te Antwerpen: Pachthoeve, gelegen te Schilde. 1807.

1807-1807

O.-L.-Vrouwe kerk, te Mechelen.

O.-L.-Vrouwe kerk, te Mechelen.
114 /13 De kerk en den heer Van Langendonck: Grond gelegen nabij het kerkhof. 

1812.
1812-1812

Aartsbisdom van Mechelen

Aartsbisdom van Mechelen
74 /23/6 Rommel en Co, te Antwerpen: Aartsbisdom van Mechelen. Jaar VIII.

1799-1800

Vicariaat der stiftkerk van Mechelen

Vicariaat der stiftkerk van Mechelen
74 /31/6 Senez, Nik., te Mechelen: Weide te Geerdeghem. Jaar VIII.

1799-1800
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Pastorij van Aertselaer.

Pastorij van Aertselaer.
114 /19 Het armbestuur van Contich: Een bunder land te Linth. Jaar XIII.

1804-1805

Godshuis der Madeleine en stichting der armen van Sint-Jansparochie, te Mechelen

Godshuis der Madeleine en stichting der armen van Sint-Jansparochie, te  
Mechelen

74 /10/6 De burgerlijke godshuizen van Mechelen: Huis, kapel en ziekenhuis. Jaar VI.
1797-1798

Pastorij van Arendonck

Pastorij van Arendonck
75 /16 Commissie van het godshuis van Arendonck tegen Hendrik De Vocht: Tuin. 

Jaar XI.
1802-1803

Pastorij van Bell, (onder Gheel)

Pastorij van Bell, (onder Gheel)
114 /20 Sterckx tegen Van den Berg: Huis dienende tot pastorij, te Bell. Jaar XII.

1803-1804

Pastorij van Boom

Pastorij van Boom
75 /18 Corn. Govaerts, te Boom: Stuk land in het centrum van het dorp. 1810.

1810-1810

Kapittel van Sinte-Dymphna, te Gheel

Kapittel van Sinte-Dymphna, te Gheel
75 /1 Millot, Hendrik, te Gheel: Huis en 136 roeden hofland. Jaar IX.

1800-1801

Vicariaat van Gierle

Vicariaat van Gierle
75 /21 De Vicques, te Turnhout, tegen Mermans, onderpastoor te Gierle: Huis van 

den onderpastoor te Gierle. Jaar XIII.
1804-1805

Pastorij van Minderhout

Pastorij van Minderhout
74 /39/6 De Coninck, tegen Van Dooren: Weide de Briel en koer vóór de pastorij van 

Minderhout. 1806.
1806-1806
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Pastorij van Nijlen

Pastorij van Nijlen
75 /19 Broekhoven, Jos., te Nijlen, en Van Den Branden, te Lier: Pastorij van Nijlen, 

weilanden, bosschen en beplantingen te Nylen (plan). Jaar XIII-1807.
1804-1807

Kerk van Puers

Kerk van Puers
74 /26/6 Pieters, Jos., te Antwerpen: Domeinen te Bornhem. Jaar VIII.

1799-1800

Pastorij van Santhoven

Pastorij van Santhoven
75 /20 Delvaux: Genotsrecht der pastorij van Santhoven. Jaar X-XI.

1801-1803

Pastorij van 's Gravenwezel

Pastorij van 's Gravenwezel
75 /20 Van Doren: Wedergaaf eener som voortskomende van den verkoop van 

hakhout. Jaar XII.
1803-1804

Pastorij van Vorst

Pastorij van Vorst
114 /28 De meier van Vorst: Wedergaaf eener weide afhangende van de pastorij van 

Vorst. 1810.
1810-1810

Pastoor van Santhoven

Pastoor van Santhoven
114 /16 Delvaux: Vruchtgebruik van de pastorij van Santhoven. Jaar X-XI.

1801-1803

IV. Gerecht - Policie Volksopstand van het jaar VII Fransch tijdvak (1794-1814)

IV. GERECHT - POLICIE VOLKSOPSTAND VAN HET JAAR VII FRANSCH  
TIJDVAK (1794-1814)

GERECHT

GERECHT
LIJFSTRAFFELIJKE RECHTBANK

LIJFSTRAFFELIJKE RECHTBANK
PERSONEEL

PERSONEEL
116 /1BIS Besluit der volksrepresentanten Hausmann en Briez, een lijfstraffelijk 

gerecht te Antwerpen instellende, bestaande uit negen leden en een comiteit 
van toezicht van dertien leden. Jaar II, 3e feestag (75).
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1793-1794
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

116 /1 Besluiten der volksrepresentanten over de benoeming van de leden der 
lijfstraffelijke rechtbank van het departement der Twee-Nethen. Jaar IV, 7 
frimaire.
1795-1796

116 /2 Verslag over de aanstelling der lijfstraffelijke rechtbank van het 
departement. Jaar IV, 14 frimaire.
1795-1796

116 /3 Nieuwe verdeeling van het departement, voor de arrondissementen der drij 
bestuurders van de jury voorgesteld. Jaar IV, 23 messidor.
1795-1796

116 /4 Inlichtingen over den Commissaris van het uitvoerend bewind, zijnen 
plaatsvervanger en over de jaarwedden dezer ambtenaars. Jaar V, 26 floreal.
1796-1797

116 /5 Klacht van het bestuur van het departement nopens de wanorde in de 
boekhouding van den griffier der lijfstraffelijke rechtbank. Jaar VII, 7 prairial.
1798-1799

116 /6 Herinrichting. Besluit van den Eersten Consul, waarbij de leden der 
lijfstraffelijke rechtbank benoemd worden. Jaar VIII, 17 messidor.
1799-1800

116 /7 Benoeming van Charles D'or tot voorzitter der rechtbank van het 
departement. Benoeming der leden, die de rechtbanken van het 
departement moeten samenstellen. Jaar VIII, thermidor.
1799-1800

116 /8 Brief van den minister van rechtswezen. De viering van den Zondag mag den 
gang der rechtsgedingen niet tegenhouden. Jaar X, 6 messidor.
1801-1802

116 /9 Geschil van ambtsbevoegdheid tusschen den bestuurder der jury en den 
magistraat der veiligheid, te Antwerpen. Klacht van den algemeenen 
procureur des Keizers bij de lijfstraffelijke rechtbank, aan den prefekt van 
het departement.1807, 13 meert.
1807-1807

116 /10 Inrichting van een bijzonder lijfstraffelijk gerechtshof te Antwerpen. 1807.
1807-1807
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116 /11 Aanstelling en eedaflegging van den heer Paradis, rechter bij de 
lijfstraffelijke rechtbank van het departement. Aanstelling en eedaflegging 
van den heer De Moor, in hoedanigheid van algemeenen prokureur bij 
dezelfde rechtbank. 1810.
1810-1810

116 /12 Inlichtingen over de samenstelling der rechtbank. 1811.
1811-1811

116 /13 Benoeming van den heer A. P. De Moor, in hoedanigheid van prokureur des 
Keizers voor het departement der Twee-Nethen. 1812, 22 Mei.
1812-1812

JURY

JURY
116 /14 Onderrichtingen van den minister van justicie. De zeeofficiers moeten niet 

ingeschreven worden op de lijst der juryleden. De personen, die de fransche 
taal niet machtig zijn mogen op deze lijst niet gebracht worden. Jaar IV, 11 
floreal - 29 prairial.
1795-1796

116 /15 Opmerkingen van den minister van binnenlandsche zaken over de 
misbruiken, welke uit de inschrijving der voorzitters van de 
gemeentebesturen op de lijst der juryleden voortspruiten. Jaar IV, 26 floreal.
1795-1796

116 /16 Brief van den minister der Algemeene Policie, waarbij het middenbestuur 
aanzocht wordt aan al de gemeentebesturen te bevelen slechts eerlijke en 
rechtschapene mannen als juryleden te verkiezen. Jaar IV, 21 prairial.
1795-1796

116 /16BIS Dringend verzoek van den Commissaris van het uitvoerend bewind bij de 
burgerlijke en lijfstraffelijke rechtbank, aan zijnen collega bij het bestuur van 
het departement, opdat de lijst der juryleden zonder uitstel opgemaakt 
worde. Jaar IV.
1795-1796

116 /17 Lijsten der personen voor het uitoefenen der ambten van juryleden 
aangeduid, zoowel die van beschuldiging als van vonnis. Gewone en 
bijzondere jury. Maatregelen tegen de weerspannige juryleden. Jaren IV - 
1813.
1795-1813

117 Lijsten der personen voor het uitoefenen der ambten van juryleden 
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aangeduid, zoowel die van beschuldiging als van vonnis. Gewone en 
bijzondere jury. Maatregelen tegen de weerspannige juryleden. Jaren IV - 
1813.
1795-1813
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

118 Lijsten der personen voor het uitoefenen der ambten van juryleden 
aangeduid, zoowel die van beschuldiging als van vonnis. Gewone en 
bijzondere jury. Maatregelen tegen de weerspannige juryleden. Jaren IV - 
1813.
1795-1813
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

119 Lijsten der personen voor het uitoefenen der ambten van juryleden 
aangeduid, zoowel die van beschuldiging als van vonnis. Gewone en 
bijzondere jury. Maatregelen tegen de weerspannige juryleden. Jaren IV - 
1813.
1795-1813
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

120 Lijsten der personen voor het uitoefenen der ambten van juryleden 
aangeduid, zoowel die van beschuldiging als van vonnis. Gewone en 
bijzondere jury. Maatregelen tegen de weerspannige juryleden. Jaren IV - 
1813.
1795-1813
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

121 /1 Lijsten der personen voor het uitoefenen der ambten van juryleden 
aangeduid, zoowel die van beschuldiging als van vonnis. Gewone en 
bijzondere jury. Maatregelen tegen de weerspannige juryleden. Jaren IV - 
1813.
1795-1813
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

121 /2 Lijsten der personen voor het uitoefenen der ambten van juryleden 
aangeduid, zoowel die van beschuldiging als van vonnis. Gewone en 
bijzondere jury. Maatregelen tegen de weerspannige juryleden. Jaren IV - 
1813.
1795-1813

121 /1 Opgaaf der vonnissen door de rechtbanken van het departement 
uitgesproken tegen de burgers, die door het lot als juryleden aangeduid [/], 
weigerden te zetelen, of die niet verschenen. Jaar IV.
1795-1796

121 /2 Opgaaf der vonnissen door de rechtbanken van het departement 
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uitgesproken tegen de burgers, die door het lot als juryleden aangeduid [/], 
weigerden te zetelen, of die niet verschenen. Jaar IV.
1795-1796

121 /3 Verschillende onderrichtingen nopens de vorming van de lijsten der 
juryleden. Gevallen van onvereenbaarheid. Jaren IV-XII.
1795-1804

121 /4 Brief van den minister van binnenlandsche zaken waarbij de aandacht des 
bestuurs van het departement op de samenstelling van de lijsten der 
juryleden wordt gevestigd. Jaar VII, 6 ventose.
1798-1799

121 /5 Gezamenlijk verzoekschrift van veertien juryleden, tot twintig dagen gevang 
veroordeeld, om hunne straf in een ander lokaal dan de gevangenis van 
Antwerpen te mogen uitdoen. Jaar VIII, 28 vendemiaire.
1799-1800

121 /6 De geestelijken, zoomin als de officiers, moeten niet meer gebracht worden 
op de lijsten der juryleden. Jaar X, 23 fructidor.
1801-1802

121 /7 Onregelmatigheden bestatigd in de betaling der vergoeding aan de getuigen, 
door den bestuurder van de jury te Antwerpen. 1807, august.-sept.
1807-1807

STRAFUITVOERINGEN

STRAFUITVOERINGEN
121 /8 Verzoekschrift van J. F. Hanoff, beul van Antwerpen, waarin hij de betaling 

van zijn loon vraagt en de toekenning van eene vaste wedde. Besluit van het 
municipaal bestuur, dat de vraag verwerpt; eene afkorting van vijftig gulden 
zal hem op het achterstallige betaald worden. Jaar IV, 7 brumaire.
1795-1796

121 /9 Briefwisseling tusschen het bestuur van het departement en Chabrond, 
substituut-commissaris bij de lijfstraffelijke rechtbank, die het vervaardigen 
vraagt van een schavot voor de toepassing der doodstraf. Jaar IV, messidor.
1795-1796

121 /10 Het bestuur van het Noorderdepartement, zendt naar Gent negen 
onthoofdingstuigen, bestemd voor de vereenigde departementen. Jaren V-VI.
1796-1798

121 /10 Het middenbestuur van het departement der Schelde meldt dit der Twee-
Nethen, dat niemand zich met het vervoer van het schavot wil gelasten. 
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Maatregelen genomen om er de overbrengst van te doen en te bewaken.

121 /10 Stukken over de levering der bollen, kettingen en halsbanden door het 
bestuur van het departement, en die moesten dienen voor de uitvoering der 
veroordeelingen tot de ijzers. Jaar V.
1796-1797

121 /11 Stukken over de levering der bollen, kettingen en halsbanden door het 
bestuur van het departement, en die moesten dienen voor de uitvoering der 
veroordeelingen tot de ijzers. Jaar V.
1796-1797

121 /12 Vervaardiging van een nieuw draagbaar schavot, op kosten der stad 
Antwerpen. Jaar VIII. Jaar VI, 5 ventose.
1797-1800

121 /13 Brief van den heer Hanoff, beul te Antwerpen, waarin hij verklaart, dat het 
schavot, naar dit departement gezonden, tot de halsrechtingen niet kan 
dienen.

121 /14 Brieven van den beul te Antwerpen, waarbij hij vraagt : 1e uitbetaling van het 
achterstallige zijner wedde; 2e de toelating om twee helpers bij te nemen. 
Jaar VI.
1797-1798

121 /15 Besluit van den prefekt waardoor Frans Van den Dries benoemd wordt [/] tot 
helper bij de strafuitvoeringen van het departement, met eene jaarwedde van 
fr. 800. Jaar VIII, 21 prairial.
1800-

121 /16 Vervaardiging van een nieuw schavot; rekening der onkosten. Briefwisseling 
met den minister van justicie over de uitgave. Jaar XII.
1803-1804

121 /17 Inlichtingen over de vroegere beulen. Te Mechelen heeft er nooit eenen 
bestaan. Jaar X.
1801-1802

121 /18 Lijst der vonnissen door de lijfstraffelijke rechtbank van Antwerpen geveld. 
Jaar X.
1801-1802

121 /18 Reglement op de uitgaven voor het leveren, den onderhoud en de herstelling 
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der noodige voorwerpen voor strafuitvoeringen. Besluit welk den prijs 
toegekend aan elke bewerking en levering, door de uitvoeringen veroorzaakt, 
bepaalt. 1811, 5 september.
1811-1811

121 /19 Reglement op de uitgaven voor het leveren, den onderhoud en de herstelling 
der noodige voorwerpen voor strafuitvoeringen. Besluit welk den prijs 
toegekend aan elke bewerking en levering, door de uitvoeringen veroorzaakt, 
bepaalt. 1811, 5 september.
1811-1811

121 /20 Brief van den minister van justicie om den prefekt te verzoeken in Antwerpen 
de tuigen te doen vervaardigen, welke noodig zijn tot de uitvoeringen der 
lijfstraffelijke vonnissen in het departement der Scheldemonden. 1812, 20 
juni.
1812-1812

121 /21 De beul vraagt de oprichting van een klein, gemakkelijk verplaatsbaar 
schavot. De minister van justicie machtigt de vervaardiging van dit tuig. 1813, 
18 juli.
1813-1813

AANHOUDINGEN

AANHOUDINGEN
121 /22 Aanhouding van den genaamden Poulain, huisbezorger van het gasthuis van 

Antwerpen, verantwoordelijk verklaard voor de ontsnapping [/] van den 
genaamden Cels, die onder bewaking van eenen deurwaarder van het 
gevang naar het gasthuis was overgebracht. Geschillen tusschen de 
bestuurlijke en gerechterlijke overheden. 1809.
1809-1809

121 /22 Aanhoudingen en huiszoekingen, te Willebroeck. Jaar V.
1796-1797

121 /22 Uitlevering der genaamde Banken, uit het tuchthuis van Rotterdam 
ontvlucht. Jaar IX.
1800-1801

121 /22 Briefwisseling tusschen den voorzitter van de lijfstraffelijke rechtbank en 
den prefekt aangaande aanhoudingen in het departement gedaan, enz. Jaar 
XI.
1802-1803
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BURGERLIJKE RECHTBANK

BURGERLIJKE RECHTBANK
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANKEN EN VAN EERSTEN AANLEG

BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANKEN EN VAN EERSTEN AANLEG
122 /1 Lijst der gewezen magistraten aan de hoogere gerechtshoven, waarvan het 

departement der Twee-Nethen onder het Oostenrijksch bewind afhing.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

122 /2 Aanwijzende staat der burgerlijke, lijfstraffelijke, boetstraffelijke 
rechtbanken en der vredegerechten, welke in het departement bestonden, 
met opgave van het getal rechters, griffiers, deurwaarders, enz., waaruit zij 
waren samengesteld. Jaar IV, 30 germinal.
1795-1796

122 /3 Brief van Bouteville, commissaris van het staatsbestuur, over de wijze 
waarop de tiendaagsche verslagen van het middenbestuur en der 
rechtbanken moesten opgesteld zijn. Jaar IV, 9 ventose.
1795-1796

122 /4 Besluit van de volksrepresentanten over de werking der rechtbanken in de 
verschillende departementen. Jaar IV, 7 frimaire.
1795-1796

122 /5 Besluit des bestuurs van het departement, waarbij de omschrijving der 
boetstraffelijke rechtbanken van Antwerpen, Mechelen en Turnhout bepaald 
wordt. Jaar IV, 26 messidor.
1795-1796

116 /4 Tabel met aanduiding der commissarissen van het uitvoerend bewind en 
hunner substituten, in bediening bij de boetstraffelijke rechtbanken in het 
departement gevestigd. Inlichtingen over hunne jaarwedden. Jaar V, 26 
floreal.
1796-1797

122 /6 Omzendbrief van den minister van justicie over de vervanging der 
ontslaggevende of afgezette leden der rechtbanken. Jaar VI, 24 pluviose.
1797-1798

122 /7 Aanstelling der rechters gekozen door de kiesvergadering, gehouden in de 
herberg Den Beer, te Mechelen. Jaar V.
1796-1797

122 /8 Onderrichtingen voor de aanstelling der commissarissen van het uitvoerend 
bewind en over de betrekkingen, welke tusschen hen moesten bestaan. Jaar 
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VI.
1797-1798

122 /9 Omzendbrieven van den minister van justicie, waarmede zekere 
commissarissen van de uitvoerende macht bij de rechtbanken, tot hunnen 
plicht worden teruggeroepen. Jaar VII.
1798-1799

122 /10 Voorschriften over de inrichting der rechtbanken. Staten van voorstelling en 
benoeming van rechters. Inlichtingen over de in dienst zijnde rechters. 
Onderrichtingen. Jaren VIII - 1813.
1799-1813

116 /6 Aanstelling der nieuwe rechtbanken in het departement. Jaar VIII, 1 fructidor.
1799-1800

122 /11 Besluit van den Eersten Consul [/] de benoeming behelzende van 
magistraten in vervanging der ontslaggevers. Jaar VIII, 23 fructidor.
1799-1800

122 /12 Onderrichtingen van den beheerder der openbare schatkist, over de 
borgtochten door de griffiers, pleitbezorgers en deurwaarders, in uitvoering 
der wet van 27 ventose jaar VIII, te storten. Jaar VIII, 28 messidor.
1799-1800

122 /13 Onderrichtingen van den minister van justicie voor de inrichting en den 
inwendigen dienst der rechtbanken van 1en aanleg. Bevoegheid dezer 
rechtbanken. Jaar VIII, 5 thermidor.
1799-1800

122 /14 Inlichtingen over de leden der rechtbanken. Jaar VIII.
1799-1800

122 /15 Brief van den minister van justicie. De rechters mogen niet zetelen, alvorens 
officieel tot hun ambt aangesteld te zijn. Jaar IX, 27 messidor.
1800-1801

123 /13 Rangschikking der rechtbank van Antwerpen. Ontreddering dezer rechtbank. 
1806.
1806-1806
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

123 /14 Rangschikking der rechtbank van Antwerpen. Ontreddering dezer rechtbank. 
1806.
1806-1806
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116 /12 Tabel der rechtbanken, die in het departement bestaan. Hunne 
samenstelling en datum hunner herinrichting. Inlichtingen over hunne kleine 
uitgaven en de jaarwedden van het personeel. 1811, 1 januari.
1811-1811

122 /16 Verslag van den prefekt aan den minister van justicie, over de herinrichting 
der rechtbanken in het departement. 1811, 20 november.
1811-1811

BURGERLIJKE RECHTBANK TE ANTWERPEN

BURGERLIJKE RECHTBANK TE ANTWERPEN
122 /17 Besluiten der volksrepresentanten, waarbij de leden der burgerlijke 

rechtbank van het departement benoemd worden. Jaar IV, 7 frimaire.
1795-1796

122 /17 Verslag over de aanstelling dezer rechtbank. Jaar IV, 14 frimaire.
1795-1796

122 /17 Brieven van personen, die de plaats van rechter bij de burgerlijke rechtbank 
weigerden of aannamen. Jaar IV.
1795-1796

122 /18 De heer J. Martin, rechter bij de burgerlijke rechtbank, vraagt met zijne 
familie eene afhankelijkheid der oude Sint-Michielsabdij, te Antwerpen, te 
mogen betrekken. Jaar V, 26 pluviose.
1796-1797

122 /19 Besluit des bestuurs van het departement, dat de openbare verhuring van dit 
gebouw gebiedt. Jaar V, 15 ventose.
1796-1797

122 /19 Benoeming en aanstelling van rechters. Jaren V-IX.
1796-1801

116 /4 Inlichtingen over den commissaris en zijnen substituut. Jaar V, 26 floreal.
1796-1797

122 /20 Inlichtingen over de drie pleitbezorgers der burgerlijke rechtbank van 
Antwerpen, aangewezen als geschikt om tot rechterlijk agent der openbare 
schatkist aangenomen te worden. Onderrichtingen over de werking van het 
rechterlijk agentschap. 1808, 1 december.
1808-1808
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BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANKEN EN VAN EERSTEN AANLEG

BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANKEN EN VAN EERSTEN AANLEG
116 /6 Besluit van den Eersten Consul der republiek, de leden der rechtbanken van 

het departement benoemende. Jaar VIII, 17 messidor.
1799-1800

122 /21 Slechte verstandhouding tusschen de leden der rechtbank van 1n aanleg te 
Antwerpen. Vervanging van M. Caire als ondervoorzitter dezer rechtbank. 
Jaar IX, 25 germinal.
1800-1801

122 /22 Aanstelling en eedaflegging van Lodewijk Frans Gobart, ondervoorzitter der 
rechtbank van 1n aanleg te Antwerpen. Aanstelling van Philip Van Provijn, tot 
voorzitter der rechtbank van Mechelen benoemd. 1807.
1807-1807

122 /23 Verslag over de aanstelling van den heer Bernardus-Frans-Jozef Van 
Wambeke, voorzitter der rechtbank van 1n aanleg te Antwerpen. 1809, 23 
november.
1809-1809

122 /24 Aankondiging van de herinrichting der rechtbank van 1n aanleg te 
Antwerpen. 1811.
1811-1811

122 /25 Brief van den prefekt aan M. Auger, griffier der rechtbank van 1n aanleg, te 
Antwerpen, waarin hij klaagt over de wanorde, die ter griffie van de 
rechtbank heerscht. 1811, 17 december.
1811-1811

122 /26 Verslag over de eedaflegging van M. Denis Hauzé, zoon, als substituut van 
den prokureur des Keizers bij de rechtbank van Antwerpen. 1812, 8 mei.
1812-1812

122 /27 Verzoekschrift van den heer Jan-Lodewijk Crabeels, om de plaats van griffier 
der rechtbank van 1n aanleg, te Mechelen, te bekomen. Jaar VIII - 8 prairial.
1799-1800

116 /6 Besluit van den Eersten Consul de leden van de rechtbank van Mechelen 
benoemende. Jaar VIII, 17 messidor.
1799-1800

122 /29 Eedaflegging en aanstelling van den heer Ch. D. Ch. Baujoz, tot rechter bij de 
rechtbank van Mechelen benoemd. 1808.
1808-1808
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122 /30 Verslag over de aanstelling van M. Eug.-Jos. Goubau, als voorzitter der 
rechtbank van Mechelen.

122 /31 Verzoekschrift van M. Goubau, voorzitter der rechtbank van Mechelen, om de 
voorspraak van den prefekt te bekomen voor zijne benoeming bij het 
keizerlijk hof van Brussel. Korte levensbeschrijving. 1811, 9 februari.
1811-1811

122 /32 Aanstelling van MM. Dellafaille en de Prelle, in hoedanigheid wederzijds als 
voorzitter en rechter bij de rechtbank van Mechelen. 1811, 31 augustus.
1811-1811

122 /33 Eedaflegging van M. Delehaye, prokureur des keizers bij de rechtbank van 
Mechelen. 1811, 5 december.
1811-1811

122 /34 Eedaflegging van M. Gambier, rechter bij de rechtbank van Mechelen 
benoemd. 1811, 18 october.
1811-1811

122 /35 Ontslag van Berré, uit zijn ambt van commissaris der uitvoerende macht bij 
de rechtbank van Turnhout. Jaar IV, 2 ventose.
1795-1796

122 /36 Weigering van het gemeentebestuur van Turnhout eene woning voor den 
voorzitter der boetstraffelijke rechtbank aan te duiden. Jaar IV, 7 germinal.
1795-1796

116 /6 Besluit van den Eersten Consul der republiek, waarbij de leden der 
rechtbank van Turnhout benoemd worden. Jaar VIII, 17 messidor.
1799-1800

122 /37 Eedaflegging en aanstelling van M. Lemercier, tot het ambt van 
veiligheidsmagistraat substituut van den procureur des keizers benoemd. 
1808.
1808-1808

122 /38 Aanstelling van M. J. L. C. Stevart, substituut van den procureur des keizers 
bij de rechtbank van Turnhout. 1813, 12 juli.
1813-1813

122 /39 Verslag over de aanstelling [/] van MM. Van den Plassche, als rechter, en Van 
Genechten, als procureur des keizers bij de rechtbank van Turnhout. 1811, 30 
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augustus.
1811-1811

122 /40 Lijst van inlichtingen nopens de dienstdoende magistraten der rechtbank van 
Turnhout. 1813, 6 september.
1813-1813

122 /41 Eedaflegging van de voorzitter en leden der rechtbank van Oudenbosch. 
1810, 7 augustus.
1810-1810

122 /42 Eedaflegging van : 1° M. Schouten-Van den Berg, baljuw der burgerlijke 
rechtbank van de gemeente Dinteloord en Prinsland; 2° M. Vermeulen, A., 
griffier der rechtbank van Fijnaart (arrondissement Breda). 1810, 8 augustus.
1810-1810

122 /43 Aanstelling van MM. Losecaut, in hoedanigheid van rechter, en De Man, als 
plaatsvervangend rechter, bij de rechtbank van Breda. 1813, 26 augustus.
1813-1813

VREDERECHTERS

VREDERECHTERS
122 /44 Grensbepaling der vredegerecht-kantons. Jaar III.

1794-1795

122 /44 Aanduiding der hoofdplaatsen van vredegerechten in het departement. Jaar 
IV.
1795-1796

122 /45 Pluym, municipale agent te Herenthals, vraagt zijn ontslag als bijzitter van 
den vrederechter. Jaar IV, 26 fructidor.
1795-1796

122 /46 Aanklacht tegen den vrederechter van Puers, door den commissaris van het 
uitvoerend directorium van dit kanton. Jaar IV.
1795-1796

122 /47 Klachten ten laste der vrederechters van Turnhout, Lier, Bornhem, 
Herenthals, Hoogstraeten en Duffel. Jaar V.
1796-1797

122 /48 Lijst der vrederechters in bediening in het departement der Beide-Nethen.

122 /49 Inlichtingen over de kiezing van vrederechters, bijzitters en rechters der 
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burgerlijke rechtbank. Jaar VI.
1797-1798

122 /50 Lijst van het personeel van het vredegerecht des kantons Willebroeck. Jaar 
VI, 13 ventose.
1797-1798

122 /51 Minuten van het vredegerecht van Santhoven. Jaren VI-VIII.
1797-1800

122 /52 Klacht over de onbekwaamheid der vrederechters. Inlichtingen. Jaar VII.
1798-1799

122 /10 Herinrichting der rechtbanken. Lijst der vrederechters in de verschillende 
arrondissementen gevestigd, met aanduiding der bevolking van de 
rechterlijke kantons. Jaar VIII.
1799-1800

122 /52BIS Stukken nopens de samenstelling der vredegerecht-kantons. Jaar VIII.
1799-1800

122 /14 Inlichtingen over de vrederechters in dienst. Jaar VIII.
1799-1800

122 /53 Klacht van burgemeester en schepen van Sint-Amands, over de handelwijze 
van den vrederechter van Bornhem. Jaar IX, 22 floreal.
1800-1801

122 /53BIS Onderrichtingen voor de neerlegging der minuten van de vrederechters. Jaar 
IX.
1800-1801

122 /54 Stukken betrekkelijk de kiezingen der vrederechters van het arrondissement 
Turnhout. Jaar X.
1801-1802

122 /55 Herinrichting. Vaststelling van het getal en de uitgestrektheid der 
rechtsmacht van de vrederechters in het departement. Onderrichtingen. 
Benoeming der griffiers. Jaar X.
1801-1802

122 /56 Verslagen van aanstelling der vrederechters. Jaar X.
1801-1802

122 /54BIS Nederlegging van de archieven ter griffie der nieuwe vredegerechten, op de 
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wijze door de wet bepaald. Jaar X.
1801-1802

122 /57 Onregelmatige vervanging van Van Lokeren, deurwaarder van het 
vredegerecht, te Brecht, door J.-Jos. Migaux. Verzoekschrift door den 
vrederechter Van Beeck en den deurwaarder Van Lokeren, aan den prefekt 
van het departement gericht. Jaar X, 1 fructidor - 13 thermidor.
1801-1802

122 /58 Voorloopige vervanging der vrederechters. Jaarwedden. 1807.
1807-1807

122 /59 Bezwaar tegen de vestiging des zetels van het vredegerecht van Boom. Jaar 
XI, 5 fructidor.
1802-1803

122 /60 Verplaatsing van dit vredegerecht naar Contich. Jaar XI.
1802-1803

123 /1 Wijziging der rechtsmacht van elk der vier vredegerechten der stad 
Antwerpen. Jaar XI, 13 ventose.
1802-1803

123 /2 Betwistingen tusschen vrederechters van Antwerpen, nopens de 
omschrijving der vredegerechten.

123 /3 Betwisting tusschen de vrederechters van het 1e en het 2e kanton 
Antwerpen over hunne rechtsmacht buiten de stadsomheining. De gemeente 
Deurne en Borgerhout wordt van het 1e kanton van Antwerpen afgenomen 
en bij het 2e gevoegd. Dit laatste verliest Merxem, dat aan het 1e kanton zal 
toebehooren. Jaar XII.
1803-1804

123 /4 De prefekt verzoekt den burgemeester van Antwerpen de lijst der overlijdens 
elken dag door de policie-commissarissen [/] aan de vrederechters der stad 
te doen overhandigen. Jaar XI, 6 messidor.
1802-1803

123 /5 Klacht van Chabrond, commissaris bij de rechtbank van Antwerpen, over de 
vrijheid aan de vrederechters gelaten om het ambt van verdediger waar te 
nemen. Jaar XI, 18 brumaire.
1802-1803

123 /6 Ministerieële onderrichtingen over de inning der borgtochten van de griffiers 
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der vredegerecht-kantons. Jaar XI.
1802-1803

123 /7 Brief van den prefekt aan den minister om aan te dringen op de herstelling in 
zijn ambt van M. Van Becke, afgezetten vrederechter van Wuestwezel. Jaar 
XIII, 24 nivose.
1804-1805

123 /8 Stukken over de kosten van verplaatsing der vrederechters en hunne 
griffiers. Jaar XIII.
1804-1805

123 /9 Ernstig geschil tusschen den bestuurder der jury van de rechtbank te 
Antwerpen en den vrederechter van Contich, nopens het eereloon door dezen 
laatste in rekening gebracht. Jaar XIV.
1805-1806

122 /22 Benoeming en eedaflegging der vrederechters en plaatsvervangers van de 
kantons Herenthals en Hoogstraeten. 1807.
1807-1807

123 /10 Benoeming van vrederechters. Aanstelling en eedafleggingen. Aanstelling 
van de griffiers der rechtbanken van enkele policie. 1807-1813.
1807-1813

123 /11 Inlichtingen over de kandidaten tot de plaatsen van vrederechter en griffier 
voorgesteld. 1808, 22 november.
1808-1808

123 /10 Lijst der kandidaten door de kantonvergaderingen der stad Antwerpen 
gekozen [/] in den zittijd van 1808 voor de plaatsen van vrederechter en 
hunner plaatsvervangers. 1810, 10 januari.
1808-1810

116 /22 Lijst der vredegerechten in het departement gevestigd. Inlichtingen over 
hunne samenstelling, hunne kleine uitgaven, enz. 1811, 1 januari.
1811-1811

123 /12 Klachten tegen den vrederechter van Breda; geschil met den burgemeester 
over de rechterlijke en bestuurlijke bevoegdheden. 1811.
1811-1811

123 /12BIS Geschil tusschen den burgemeester van Boom en den vrederechter van 
Contich. 1809.
1809-1809
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123 /13 Uittreksel van het besluit van benoeming en van het verslag der eedaflegging 
van M. Marie-Antoine Lepaige, in hoedanigheid van vrederechter te 
Antwerpen. 1811, 14 december.
1811-1811

123 /14 Verzoekschrift tot den minister van justicie gericht door den vrederechter 
van Moll, de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van Gheel 
en Meerhout, strekkende om te bekomen dat Gheel opnieuw de hoofdplaats 
van het kanton worde. 1812, 17 april.
1812-1812

123 /15 Verzoekschrift van den heer Schoeffer, waarbij hij de plaats aanvraagt van 
griffier des vredegerechts van Zevenbergen. Brieven van den onderprefekt 
van Breda en van den burgemeester van Klundert over deze vraag. 1803.
1803-1803

123 /16 Omstandige inlichtingen nopens de in dienst zijnde vrederechters in de 
arrondissementen Turnhout en Breda. 1813.
1813-1813

ENKELE POLICIE

ENKELE POLICIE
123 /17 Klachten tegen den veiligheidsmagistraat [/] van Antwerpen, nopens de 

zorgeloosheid waarmede hij de vervolging der zaken behandelde. Jaren XIII-
XIV.
1804-1806

123 /18 Zaak Renson, griffier, en Lenaerts, deurwaarder, beschuldigd het bedrag van 
boeten der enkele policie ten hunnen voordeele verduisterd te hebben.

123 /19 Besluit van den prefekt d'Herbouville over de inrichting der rechtbanken van 
enkele policie. Jaar IX, 15 ventose.
1800-1801

123 /20 Onderrichtingen van den minister van justicie nopens de oprichting van 
bijzondere rechtbanken. Jaar IX, 2 floreal.
1800-1801

123 /21 Onderrichtingen aan de adjunkten der burgemeesters voor de uitoefening 
van het openbaar ministerie bij de policierechtbanken. Jaar IX.
1800-1801

123 /22 Stukken over de benoeming en de jaarwedde der griffiers van de 
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rechtbanken van enkele policie. Jaar X.
1801-1802

123 /23 Onderrichtingen aan de adjunkten betrekkelijk de verplichtingen, die zij te 
vervullen hebben, in hunne hoedanigheid van openbaar ministerie bij de 
rechtbank van enkele policie. Jaar XI.
1802-1803

123 /24 Besluit van den prefekt aangaande de inrichting der rechtbanken van enkele 
policie in het departement.

123 /25 Lijst der advokaten bij de rechtbanken van het departement ingeschreven. 
Inlichtingen over de vorming der raadplegingsbureelen voor behoeftigen. 
1812.
1812-1812

LOKALEN, PLAATSING (76).

LOKALEN, PLAATSING (76).
123 /26 Brief van Saunier, commissaris bij de burgerlijke rechtbank, aan zijnen 

ambtgenoot den commissaris van het uitvoerend bewind bij het bestuur van 
het departement, over de moeilijkheden, die de magistraten ontmoeten, om 
te Antwerpen eene woonplaats te vinden, over de vervanging der 
ontslaggevers, en over den behoorlijken keus van een lokaal voor de 
vestiging der rechtbanken. Jaar IV, 18 frimaire.
1795-1796

123 /27 Stuk betrekkelijk de vestiging der burgerlijke rechtbank in Sint-
Michielsabdij, te Antwerpen. Jaar IV, 25 nivose.
1795-1796

123 /28 Ontwerp der werken uit te voeren in de gehoorzaal der boetstraffelijke 
rechtbank van Mechelen. Jaar IV, 15 pluviose.
1795-1796

123 /29 Klachten nopens de ontoereikendheid der lokalen door de rechtbanken van 
Antwerpen gebezigd. Jaren IV-V.
1795-1797

123 /30 Vertoog over de lokalen door de rechtbanken gebezigd sinds het begin van 
het jaar IV tot in 1811. Jaren IV - 1811.
1795-1811

123 /31 Verplaatsing der twee rechtbanken in eene zaal van het stadhuis van 
Antwerpen gevestigd. Jaar V.
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1796-1797

123 /32 Stukken betrekkelijk het lokaal waar de burgerlijke rechtbank gevestigd is. 
Jaar V.
1796-1797

123 /33 Stukken over de verplaatsing der boetstraffelijke rechtbank van Turnhout, 
naar het oud [/] klooster der Minderbroeders, dewijl het kasteel, waar die 
rechtbank gevestigd was, aan zijnen eigenaar werd wedergegeven. Jaar V.
1796-1797

123 /34 Besluit des bestuurs van het departement, waarbij de bouwmeester Blom 
gelast wordt de bestekken en plans op te maken voor de vestiging der 
rechtbanken in de lokalen van het oud klooster der Minderbroeders, te 
Antwerpen. Jaar VI, 3 messidor.
1797-1798

123 /35 Inlichtingen over den zetel en de omschrijving der boetstraffelijke 
rechtbanken. Mechelen vraagt de overbrenging naar die stad, der burgerlijke 
en lijfstraffelijke rechtbanken van het departement, alsook der centrale 
school, te Antwerpen gevestigd. Besluit van het departementsbestuur. 
Gunstig verslag van den minister van binnenlandsche zaken over dit ontwerp 
van verplaatsing. Jaar VII, vendemiaire.
1798-1799

123 /37 Dokumenten i.v.m. het plan tot overbrenging van de rechtbanken en de 
"Ecole centrale" van het departement naar Mechelen. Jaar VII.
1798-1799

123 /38 De voorzitter der lijfstraffelijke rechtbank van het departement te Antwerpen 
beklaagt zich bij den prefekt over de ontoereikendheid van het lokaal, en stelt 
voor de rechtbank te vestigen in het lokaal als tempel der Wet dienende. Jaar 
VIII, 8 floreal.
1799-1800

123 /39 Opmerkingen van den minister van binnenlandsche zaken over de inrichting 
der rechtbank, de gevangenissen en de gendarmerie in het oud klooster der 
Sepulchranen, te Turnhout. Jaar IX, 13 floreal.
1800-1801

123 /40 Klachten nopens het vertraag dat het onderzoek en de uitvaardiging der 
rechtszaken bij de rechtbanken van Antwerpen en Turnhout ondergaat. Jaren 
IX - 1807.
1800-1807



Provincie Antwerpen. Reeks A 437

123 /41 Betwisting over de huur van het lokaal door de rechtbank van 1en aanleg te 
Mechelen gebezigd. Jaar IX.
1800-1801

123 /42 Opzegging der huur van het lokaal waar de rechtbank van 1en aanleg te 
Antwerpen is ingericht. De prefekt is van oordeel dat er een lokaal diende 
aangekocht te worden. Jaar X, 1e aanvullende dag.
1801-1802

123 /43 Keizerlijk dekreet, dat beveelt te Antwerpen over een lokaal te beschikken 
voor het assisenhof, de burgerlijke rechtbanken en die van enkele policie, het 
gevang, het gerechtshof en de kazerne der gendarmerie. Briefwisseling over 
dit onderwerp. 1810, 5 mei.
1810-1810

123 /44 Ontwerp voor de vestiging van het assisenhof in het hotel Roose, en de 
rechtbanken in twee huizen toebehoorende aan den heer Tréau; het gevang 
en de gendarmerie zouden in het klooster der Annonciaten gevestigd 
worden. 1811.
1811-1811

123 /45 Huur van een huis op de Groote Markt, n° 715, te Antwerpen, voor het verblijf 
van den voorzitter en de raadsleden van het assisenhof, door dekreet van 6 
juli 1810 ingericht. 1811, 13 januari.
1810-1811

GERECHTSKOSTEN

GERECHTSKOSTEN
JAARWEDDEN - KLEINE UITGAVEN

JAARWEDDEN - KLEINE UITGAVEN
124 /1 Uitgaven der rechterlijke orde. Jaarwedden van het personeel der 

rechtbanken en der vredegerechten. Wedden der huisbewaarders [/] en 
kleine uitgaven der rechtbanken; huurprijzen, onderhouds- en 
herstellingskosten der lokalen.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

124 /2 Wijze van betaling der jaarwedden van de magistraten. Jaarwedden der 
vrederechters en hunner griffiers; kleine bureelonkosten. Inlichtingen over 
den zeer drukkenden geldelijken toestand waarin men zich bevindt en die 
niet toelaat aan de onophoudende klachten en eischen der magistraten, 
ambtenaars en bedienden te voldoen, welke de betaling hunner wedden 
vragen (77).
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124 /1BIS Besluit van de volksrepresentanten Pérès en Portiez de l'Oise, waarbij de 
jaarwedden der commissarissen van het uitvoerend directorium bij de 
rechtbanken, bepaald worden. De wedde dezer commissarissen was een 
derde hooger dan die der rechters. Jaar IV, 8 frimaire.
1795-1796

124 /1BIS Besluit van de volksrepresentanten, volgens welk de uitgaven voor de 
inrichting en de herstellingen der lokalen voor de openbare zittingen der 
burgerlijke en lijfstraffelijke rechtbanken aangewezen, door de kas der 
nationale domeinen zullen betaald worden, onder toezicht des bestuurs van 
het departement. Jaar IV, 22 frimaire.
1795-1796

124 /1 Besluit der volksrepresentanten over de jaarwedden der rechters en de 
onkosten der nieuw ingerichte rechtbanken. Staat der uitgaven. Jaar IV, 29 
frimaire.
1795-1796

124 /1BIS Moeilijkheden om in de betaling der jaarwedden van de magistraten en der 
rechterlijke uitgaven te voorzien. Jaar IV, 7 floreal.
1795-1796

124 /2 Onderrichtingen van den minister van justicie betrekkelijk de wijze van 
betaling der gerechtskosten en de vaststelling van de jaarwedden der leden 
en bedienden van de verschillende rechtbanken. Jaar IV.
1795-1796

124 /3 De vrederechter van Hoogstraeten klaagt dat het gemeentebestuur van Lier 
weigert de hem verschuldigde som te betalen. Jaar IV, 16 messidor.
1795-1796

124 /3BIS Brief van burger Bouteville, commissaris van het staatsbestuur bij de 
vereenigde departementen, over het krediet door het ministerie voor de 
rechtbanken bepaald, enz. Jaar IV, 21 messidor.
1795-1796

124 /4 Algemeen bundel van de jaarwedden der magistraten en de kleine uitgaven 
der rechtbanken. Samenstelling der rechtbanken. Jaren IV-VII.
1795-1799

124 /5 Beslissing door de burgerlijke rechtbank van Antwerpen genomen van tot 
den 13n nivose volgende uiteen te gaan, om reden van gebrek aan brandstof 
en de noodige gelden om in de kleine uitgaven te voorzien. De jaarwedden 
der magistraten waren sinds drij maanden niet meer betaald. Jaar V, 21 
frimaire.
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1796-1797

Inlichtingen over de jaarwedden der commissarissen van de uitvoerende 
macht en hunner substituten bij de rechtbanken van het departement. Jaar 
V, 26 floreal.
1796-1797

124 /6 Briefwisseling aangaande de pleegvormen en de wijze van betaling der 
gerechtskosten. Jaar V.
1796-1797

124 /7 Stukken over de toekenning van jaarwedden en vergoedingen aan de 
officieuse verdedigers der betichten en aan de taalmannen, door de 
lijfstraffelijke rechtbank benoemd. Onderrichtingen van den 
vertegenwoordiger Bouteville. Jaar IV.
1795-1796

124 /8 Tarief voor de loonen der deurwaarders vastgesteld door de lijfstraffelijke 
rechtbank, den 4 brumaire jaar V, met de daaraan opvolgende toegebrachte 
wijzigingen. Aanmerkingen over de opstelling der maandelijksche loonstaten 
der ministerieële ambtenaars. Algemeene staat der sommen voor de 
rechtbanken en de gevangenhuizen van het departement benoodigd. Jaren 
V-X.
1796-1802

124 /9 Brief van het departementsbestuur aan den minister over de uitgaven voor 
het drukken en aanplakken der vonnissen. Jaar VI, 22 vendemiaire.
1797-1798

124 /10 Bepaling van de vergoeding aan elken deurwaarder te verleenen voor 
aanwezigheid in de zittingen der lijfstraffelijke rechtbank. Jaar VI, 8 
messidor.
1797-1798

124 /11 Staten van onkosten der rechtbanken van Antwerpen voor het jaar VI, en 
inlichtingen over de inrichting en den dienst der rechtbanken. Jaar VI.
1797-1798

124 /11 Bescheiden rakende de betaling der jaarwedden van het personeel der 
rechtbanken en der kleine onderhoudskosten van de lokalen. Bezwaren. 
Betwistingen. Jaren VI - 1812.
1797-1812

124 /12 Onderrichtingen voor de bevoegdheden, jaarwedden en bijwinsten van de 
griffiers der rechtbanken van het departement. Jaar VIII.
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1799-1800

124 /13 Verzoekschrift van Maisonneuve, rechter bij de rechtbank van Mechelen, de 
onduldbare toestand bekend makende, waarin zich de rechters dezer 
rechtbank bevinden door het vertraag in de betaling der jaarwedden. Ontslag 
van dien rechter. Jaar IX.
1800-1801

Magistraten. Benoeming en ontslag. 1808.
1808-1808

Beteekening bij deurwaarder aan den betaalmeester van het departement, 
der betalingsbevelen door den prefekt verleend aan de rechters der 
rechtbank van 1n aanleg te Antwerpen. Jaar IX, 17 brumaire.
1800-1801

124 /15 Brief van den minister van justicie, met melding dat de vestigingskosten der 
substituten, volgens de wet van 7 pluviose jaar VIII benoemd, ten laste dier 
magistraten vallen. Jaar IX, 9 fructidor.
1799-1801

124 /16 De lijfstraffelijke rechtbank verzoekt dringend de uitbetaling van de 
jaarwedden der rechters. Jaar IX, 7 nivose.
1800-1801

124 /17 Klachten over de vertraging welke de betaling van de jaarwedden der 
rechters van het beroepshof ondergaat. Reis- en bureelonkosten der 
magistratuur. Jaar IX.
1800-1801

124 /18 Klachten over de vertraging welke de betaling van de jaarwedden der 
rechters van het beroepshof ondergaat. Reis- en bureelonkosten der 
magistratuur. Jaar IX.
1800-1801

124 /19 Voorschriften op het onderzoek en den taks der rekeningen, voor afschrift 
van vonnissen, door de openbare schatkist te betalen. Loon van bijzondere 
deskundigen. Loon voor afschriften der vonnissen in zake van den toldienst. 
Jaren IX-XIII.
1800-1805

124 /20 Algemeene onderrichting van den minister van justicie over de 
gerechtskosten [/] in lijfstraffelijke, boetstraffelijke en enkele politiezaken. 
Jaar X, 20 floreal.
1801-1802
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124 /20 Onderrichtingen van den minister van justicie nopens de betaling der 
vergoedingen van gezwoornen en den taks der getuigen. Gerechtskosten. 
Beteekening der bevelen en andere gerechtelijke akten. Schattingen, enz.

124 /21 Onderrichtingen over de wijze van betaling der gerechtskosten. Zij moeten 
betaald worden door de ontvangers van het enregistrement te beginnen van 
het jaar IV, als behoorende tot de soort algemeene uitgaven, welke ten laste 
van het staatsbestuur vallen. Jaren X - 1810.
1795-1810

124 /22 Aanvragen der leden van de rechtbank te Mechelen om de uitbetaling van 
den achterstel hunner jaarwedden te bekomen. Jaar X.
1801-1802

124 /23 Lijsten der jaarwedden en kleine uitgaven van de rechtbanken en 
vredegerechten voor de jaren XI, XII, XIII, XIV, 1806, 1807, 1808, 1809, 1812, 
1813. Jaren XI - XII - XIV - 1806.
1802-1813

124 /24 Onderrichtingen. Jaar XI.
1802-1803

124 /24 Ontwerp van algemeen tarief door den prefekt opgemaakt voor de 
vergoedingen aan de getuigen verschuldigd, het loon der deurwaarders, enz. 
Jaar XII, nivose.
1803-1804

124 /25 De minister antwoordt dat hij dit ontwerp niet kan goedkeuren, noch het aan 
het staatsbestuur voorleggen. De prefekt of de rechtbanken mogen geene 
tarieven maken, zelfs niet voorloopig. Jaar XII, 30 ventose.
1803-1804

124 /26 Briefwisseling over de reiskosten der ambtenaars van den rechterlijken 
stand. Bezwaren [/] der magistraten. Besluit van den minister van justicie 
bevelende dat de voorschriften van art. 13 der wet van 7 pluviose jaar IX stipt 
moeten onderhouden worden. Jaar XIII.
1800-1805

124 /27 Stukken aangaande de betaling der achterstallige wedden van de 
deurwaarders der rechtbank van Mechelen. 1806, Mei-Juni.
1806-1806

124 /28 Verzoekschriften tot den keizer, den minister van justicie en den prefekt van 
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het departement der Beide-Nethen gestuurd door de leden der rechtbank 
van 1n aanleg te Antwerpen, om gelijkgesteld te worden, onder oogpunt der 
jaarwedden, met de rechters van Bordeaux, Marseille en Lyon. 1806, 28 juli.
1806-1806

124 /29 Reglement op de vervoerkosten der gevangenen. 1806.
1806-1806

124 /30 Reglement-tarief op de loonen der deurwaarders, door den algemeenen 
procureur des keizers bij de lijfstraffelijke rechtbank van Antwerpen 
opgemaakt, in uitvoering van art. 3 des dekreets van 4 februari 1806. 1806.
1806-1806

124 /31 Schikkingen voor de goedkeuring door den prefekt der rekeningen voor 
gerechtskosten en der loonen van de taalmannen. Onderzoek. 1806-1807.
1806-1807

124 /32 Inlichtingen over het vormen der staten van afschriften door de griffiers bij 
de policierechtbanken, de wijze van inning der boeten, enz. 1806-1808.
1806-1808

124 /33 Geschil met den voorzitter der rechtbank van 1n aanleg te Antwerpen, 
nopens den staat der loonen van den vertaler der rechtbank. 1806-1808.
1806-1808

124 /34 Brief van den minister van justicie.[/] De substituut van den beheerder der 
veiligheid mag den procureur des keizers niet vervangen bij het nazicht der 
rekeningen van gerechtskosten, noch de uitvoeringsbrieven teekenen die 
daarvan afgeleverd worden. 1807, 25 april.
1807-1807

124 /35 Onderrichting van den minister van justicie over het reglement op de loonen 
der deurwaarders. 1807, 27 augustus.
1807-1807

124 /36 Vertalers bij de policierechtbank. De minister keurt de weigering van den 
prefekt goed, den loonstaat te onderteekenen van eenen taalman bij de 
policierechtbank van Mechelen, aangezien de vrederechters geenen taalman 
mogen bezigen dan in de gevallen waarop de personen, voor de 
policierechtbank gedaagd, vreemdelingen zijn en de in het rechtsgebied 
gebruikte taal niet verstaan zouden. 1808, juni.
1808-1808

124 /37 Verdeeling van de huur, de belastingen, alsook de onderhouds- en 
bemeubelingskosten der gebouwen van het beroepshof van Brussel, 
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tusschen de departementen die er van afhangen. 1808-1814.
1808-1814

124 /38 Opwerpingen door J. A. Wouwermans, vrederechter te Antwerpen, 
ingebracht tegen de weigering van den minister van justicie, om eene 
vergoeding te verleenen aan de vertalers bij de policierechtbanken. 1809.
1809-1809

124 /39 Staat der uitgaven van de lijfstraffelijke rechtbank te Breda, voor het jaar 
1809. Lijst der jaarwedden van het departementeel gerechtshof van Brabant. 
1809.
1809-1809

124 /40 De griffier der rechtbank [/] van Turnhout vraagt de betaling der jaarwedden 
aan de leden dezer rechtbank verschuldigd. 1811, 9 september.
1811-1811

Inlichtingen over de kleine uitgaven der rechtbanken die in het departement 
bestaan en over de jaarwedden der magistraten. 1811.
1811-1811

124 /41 Afrekening door den prefekt over het gebruik der gelden ter zijner 
beschikking gesteld voor de betaling der jaarwedden van de leden, 
ambtenaars en bedienden der hoven en rechtbanken in het departement 
gevestigd. 1811.
1811-1811

124 /42 Aanmerkingen op de rekeningen en de loonstaten den prefekt van het 
departement ter goedkeuring voorgelegd. 1810.
1810-1810

124 /43 Lijst der jaarwedden en gerechtskosten van de lijfstraffelijke rechtbank, 
genaamd Hooge Vierschaar, te Bergen-op-Zoom. 1812, 12 februari.
1812-1812

124 /44 Onderrichtingen op de taksen der griffiers, deurwaarders, enz., volgens het 
dekreet van 18 juni 1812. 1812.
1812-1812

124 /45 Stukken betrekkelijk de wedergaaf aan den groot-baljuw van Amsterdam, 
der gerechts- en uitleveringskosten van twee medeplichtigen aan den 
diefstal in de keizerlijke bibliotheek gepleegd. 1807.
1807-1807

124 /46 Staten van de jaarwedden der leden van de hoven en rechtbanken te 
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Antwerpen, Mechelen en Turnhout. 1813, december.
1813-1813

124 /46BIS Bescheiden rakende de jaarwedden van de officieren-rechters bij het 
krijgsgerechtshof van het departement.

NOTARISSEN

NOTARISSEN
125 /1/1 Inrichting van het notariaat in het departement. Briefwisseling des bestuurs 

van het departement met de gemeente-overheden van het kanton. Besluit 
des bestuurs van het departement tot regeling der wijze van benoeming, het 
in wedstrijd stellen der openstaande plaatsen en de voorwaarden van 
aanneming der aanvragers tot den wedstrijd. Jaar IV.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

125 /2/1 Lijst der gewezen openbare notarissen en leenmannen in de 23 kantons van 
het departement gevestigd. Jaar IV.
1795-1796

125 /3/1 Naamlijst der notarissen door het middenbestuur van het departement 
benoemd. Inlichtingen over hunne zedelijkheid, den graad van onderricht, 
hunne grondbeginselen en politieke handelswijze. Jaar VI.
1797-1798

125 /1 Benoemingen tot het ambt van notaris. Ontslagen. Afzettingen. Afstelling van 
den notaris H. J. Colbert, van Berchem, voor overtreding van art. 14 des 
besluits van het uitvoerend directorium van 14 germinal jaar ... nopens de 
inachtneming van den republikeinsche almanak. Jaren IV-VI.
1795-1798

125 /2 Benoemingen tot het ambt van notaris. Ontslagen. Afzettingen. Afstelling van 
den notaris H. J. Colbert, van Berchem, voor overtreding van art. 14 des 
besluits van het uitvoerend directorium van 14 germinal jaar ... nopens de 
inachtneming van den republikeinsche almanak. Jaren IV-VI.
1795-1798

125 /1 Verslagen der zittingen van de commissie aangesteld voor het exaam der 
aspirant-notarissen. Jaren IV-VI.
1795-1798

125 /1 Samenstelling der jury voor het exaam van aspirant-notarissen. Jaren IV-VI.
1795-1798
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125 /3 Samenstelling der jury voor het exaam van aspirant-notarissen. Jaren IV-VI.
1795-1798

125 /4 Aanvragen tot benoeming voor de [/] openstaande plaatsen. Gewezen 
notarissen die den door de wet voorschreven eed hebben geweigerd af te 
leggen. Jaren IV-VIII.
1795-1800

125 /1 Besluit des bestuurs van het departement, houdende vaststelling van het 
aantal notarissen voor elk kanton van het departement. Jaar V, 5 nivose.
1796-1797

125 /4BIS De minister van rechtswezen machtigt de notarissen akten in de vlaamsche 
taal op te maken (74). Jaar V.
1796-1797

125 /1 Besluit des bestuurs van het departement waarbij het getal notarissen voor 
het kanton Berlaer op drij bepaald wordt, en voor het kanton Lier op zeven. 
Jaar V, 22 messidor.
1796-1797

125 /1 Bericht der openstaande notarisplaatsen in het departement, die in wedstrijd 
zullen gesteld worden. Jaren V-VIII.
1796-1800

125 /5 Bericht der openstaande notarisplaatsen in het departement, die in wedstrijd 
zullen gesteld worden. Jaren V-VIII.
1796-1800

125 /6 Besluit van het departementsbestuur,[/] dat de commissie benoemt voor het 
exaam der aanvragers van de openstaande plaatsen van openbaar notaris in 
het departement. Jaar VI, 25 nivose.
1797-1798

125 /7 Stukken betrekkelijk het verbod aan de gewezen roepers van de 
Vrijdagmarkt, te Antwerpen, gedaan, nog openbare verkoopingen te houden. 
Bezwaren door notarissen ingebracht tegen de roepers die hunne oude 
bedieningen blijven voortzetten. Jaren VI - 1813.
1797-1813

125 /1 Inlichtingen over de benoemde notarissen. Onderrichtingen des ministers 
van justicie nopens de wettige verblijfplaats der notarissen en het bewaren 
en overdragen van de minuten der gewezen studiën. Jaren VI-VII.
1797-1799
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125 /8 Inlichtingen over de benoemde notarissen. Onderrichtingen des ministers 
van justicie nopens de wettige verblijfplaats der notarissen en het bewaren 
en overdragen van de minuten der gewezen studiën. Jaren VI-VII.
1797-1799

125 /1 Verslag dat het gebrek van aanvragers tot de notarisplaatsen aan de 
moeilijkheden van den wedstrijd toeschrijft. Jaar VI.
1797-1798

125 /1 Besluit van het departementsbestuur met bevel aan al de notarissen en 
leenmannen, die door het besluit van het directorium van 3 prairial jaar IV 
afgeschaft werden, aan het bestuur van hun kanton het repertorium der 
titels en stukken te overhandigen, welke zij bij het ophouden hunner ambten 
in bezit hadden. Jaar VII, 17 pluviose.
1795-1799

125 /9 Besluit van het departementsbestuur met bevel aan al de notarissen en 
leenmannen, die door het besluit van het directorium van 3 prairial jaar IV 
afgeschaft werden, aan het bestuur van hun kanton het repertorium der 
titels en stukken te overhandigen, welke zij bij het ophouden hunner ambten 
in bezit hadden. Jaar VII, 17 pluviose.
1795-1799

125 /4 Lijst der gewezen notarissen, die de minuten en notariëele ambtstukken, 
welke zij bewaard hadden tot op het oogenblik hunner schorsing; aan de 
grondwettelijke notarissen overhandigd hebben. Jaar VII, 5 ventose.
1798-1799

125 /4 Lijst dergenen, die deze overhandiging aan hunne opvolgers geweigerd 
hebben. Jaar VII, 5 ventose.
1798-1799

125 /9BIS Lijst dergenen, die deze overhandiging aan hunne opvolgers geweigerd 
hebben. Jaar VII, 5 ventose.
1798-1799

125 /4 Besluit van het departementsbestuur om deze notarissen voor de 
rechtbanken te vervolgen, wegens achterhouding van voorwerpen die aan de 
Republiek toebehoorden. Jaar VII, 18 ventose.
1798-1799

125 /10 Stukken betrekkelijk de bewaring der minuten en papieren der gewezen 
notarissen. Jaren VII-VIII.
1798-1800
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125 /1/11 Zegellegging op de studiën der notarissen die aan de wet van 7 ventose jaar 
VIII niet gehoorzaamd hebben. Jaar VIII, 6 floreal.
1799-1800

125 /2/11 Onderrichtingen. De minister van justicie doet aan den prefekt opmerken, 
dat hij den geest van art. 4 der wet van 7 ventose overschreden heeft 
aangaande de borgtochten der notarissen, met de zegels te doen leggen op 
de studiën dergenen die ten achter bleven. Jaar VIII.
1799-1800

125 /3/11 Naamlijst der notarissen in het departement gevestigd, die de voorschrevene 
borgsom gestort hebben en van degenen die ze niet verschaften. Jaar VIII.
1799-1800

125 /4/11 Verzet van de notarissen der stad Antwerpen tegen de wet van 7 ventose jaar 
VIII, die de notarissen verplicht eenen borgtocht te stellen. Moeilijkheden 
welke de toepassing dezer wet in het departement ontmoet. Het grootste 
getal notarissen geven hun ontslag. Jaar VIII.
1799-1800

125 /12 Verschillende bundels over benoemingen [/] van notarissen, hunnen 
borgtocht, toepassing van het tarief, enz. Jaren VIII - 1810.
1799-1810

Bundels betrekkelijk de gerechtskosten. 1815-1861.
1815-1861

Bundels aangaande het personeel der rechterlijke orde. 1815-1870.
1815-1870

Stukken de kandidatuur van notarissen betreffende. 1816-1870.
1816-1870

Bezwaar nopens de verdeeling der kleine onkosten der rechtbanken van 
enkele policie. 1816-1880.
1816-1880

Inlichtingen over de rechterlijke omschrijving. 1818.
1818-1818

Briefwisseling aangaande de strafwetgeving. 1819.
1819-1819

Verzoekschriften voor het behoud der fransche wetboeken. 1819.
1819-1819
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Onderrichtingen voor de rechtsgedingen "pro deo" der openbare besturen. 
1824.
1824-1824

Bescheiden de kandidatuur van deurwaarders betrekkelijk. 1826-1870.
1826-1870

Lijsten der gezwoornen. Onderrichtingen voor hunne samenstelling. 1831-
1868.
1831-1868

Herinrichting der rechterlijke orde. 1832.
1832-1832

Veranderingen in de rechterlijke inrichting. 1834-1835.
1834-1835

Rangschikking der rechtbanken van eersten aanleg. 1842.
1842-1842

Stukken over de gebouwen der rechtbanken. 1843-1880.
1843-1880

Vraagpunt nopens de aanhechting van het rechtsgebied Antwerpen bij dit van 
het beroepshof van Gent. 1853.
1853-1853

GEVANGENISSEN

GEVANGENISSEN
Briefwisseling over de bepaaldelijke inrichting der gevangenissen in het 
departement. Inlichtingen over hunnen toestand. Vaststelling van het getal 
gevangenissen. Onderrichtingen voor de ontvangst en overzending van 
gevangenen. Jaren IV - 1812.
1795-1812

Bundels betrekkelijk de bewakers en cipiers. Jaren IV - 1815.
1795-1815

Vervoer van gevangenen. Algemeene onderrichtingen voor de kwijtschelding 
van straf. Jaren IV - 1814.
1795-1814

Oprichting van doortochtshuizen. Jaar V.
1796-1797
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Inlichtingen over de ontvluchtingen. Maatregelen om ze te voorkomen. Jaren 
V-VII.
1796-1799

Onderrichtingen voor de kleedingstukken aan de gevangenen te bezorgen. 
Jaar VI.
1797-1798

Onderrichtingen voor de verantwoordelijkheid der bewakers. Overbrengst 
van veroordeelden tot de ijzers. Vervoer naar Rochefort van gevangenen tot 
verbanning veroordeeld. Jaar VIII.
1799-1800

Inlichtingen over het voedsel der opgeslotenen. Oprichting van werkplaatsen 
in al de gevangenissen. Jaren IX - 1812.
1800-1812

Verschillende onderrichtingen voor de gevangenissen. Jaar IX.
1800-1801

Staten der beweging in de gevangenhuizen van het departement. Jaren XIII - 
1814.
1804-1814

Inlichtingen over de aalmoezeniers der gevangenissen. Jaren XI - 1814.
1802-1814

Aanduidingen nopens de richting aan de vrijgestelde galeiboeven te geven. 
1807.
1807-1807

Inlichtingen en onderrichtingen over de krijgsgevangenissen. Inlichtingen en 
onderrichtingen over de gevangenissen "amigo" genoemd. 1810.
1810-1810

Onderrichtingen voor het toezichtsrecht der gevangenissen. 1812.
1812-1812

Werken aan de gebouwen der gevangenhuizen. 1813-1865.
1813-1865

Inrichtingen van eenen beheerraad der gevangenissen. Stukken aangaande 
zijne werking. 1813-1854.
1813-1854
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Inlichtingen gevraagd over den toestand der gestichten voor 
krijgsgevangenen. 1813.
1813-1813

Lijst der opgesloten vreemdelingen. 1814.
1814-1814

Varia over het personeel der gevangenhuizen. 1815-1880.
1815-1880

Idem betrekkelijk de opgesloten kinderen. 1816-1819.
1816-1819

Idem betrekkelijk de eerediensten in de gevangenissen. 1816-1861.
1816-1861

Idem over den gezondheidsdienst in de gevangenissen. 1819-1861.
1819-1861

Idem aangaande het werk der gevangenen. 1822-1870.
1822-1870

Oprichting van arresthuizen. 1823.
1823-1823

Varia aangaande het onderwijs aan de gevangenen gegeven. 1823-1865.
1823-1865

Reglementen, onderrichtingen en tarieven van het pistool. 1826-1860.
1826-1860

Arrondissement Antwerpen

Arrondissement Antwerpen
Inlichtingen over de gevangenissen van Antwerpen. Jaren III - 1819.
1794-1819

Maatregelen tot verbetering van het gevang dezer stad. Bouw eener 
zekerheidszaal in het gasthuis van Antwerpen. Jaren IV-V.
1795-1797

Verscheidene stukken betrekkelijk de galei van Antwerpen, in het jaar XI 
opgericht. Jaar V.
1796-1803
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De Terninck-school wordt bestemd om tot gevang te dienen. Jaar VI.
1797-1798

Werken aan het gevang uitgevoerd. Inrichting der lokalen voor de verbannen 
priesters. Jaren VI - 1810.
1797-1810

Ontoereikendheid der gevangenissen van Antwerpen. Overbrengst der 
gevangenen naar Vilvoorden. Onderrichtingen voor de opgeslotenen in het 
kasteel van Antwerpen. Jaren VI-IX.
1797-1801

Ontvluchting van gevangenen. Medeplichtigheid der bewakers. Inlichtingen 
over de geringe zekerheid der gevangenissen van Antwerpen. Oprichting 
eener galei te Antwerpen. Jaren X - 1813.
1801-1813

Bundels betrek hebbende op de inrichting der gebouwen, het personeel, het 
voedsel, de boekhouding, den godsdienst, enz. Benoeming van opzichters 
der galeiboeven. Kleeding der galeislaven en der wachters. Inlichtingen over 
de meubelen van de gevangenhuizen. Inlichtingen over het getal galeiboeven 
te Antwerpen. Lijst der vrijgelaten galeiboeven. Ontsnapping van galeislaven. 
Maatregelen genomen om de galeiboeven te doen wandelen. Maatregelen 
genomen om de krijgslieden niet met de boeven te verwarren.[/] 
Samenzwering van vrijgestelde galeiboeven. Afschaffing der galei. Jaren X - 
1823.
1801-1823

Het oud-klooster der Alexianen in gevang veranderd. Intrekking van dit 
besluit. Het kasteel als gevang voor de smokkelaars bestemd. Besluit van 
het staatsbestuur verschillende lokalen voor gevangenissen bestemmende. 
Jaar X.
1801-1802

Leveringen aan de gevangenissen van Antwerpen. Jaar XII.
1803-1804

Openbare werken waaraan men de galeiboeven te Antwerpen moest bezigen. 
Inlichtingen over de gevangenen te Antwerpen van koude gestorven. 
Overbrenging in de gebouwen van het zeewezen. 1809.
1809-1809

Bepaaldelijke inrichting der gevangenissen. 1810-1812.
1810-1812
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Veranderingen aan het gevang om Mevr. Werbrouck te huisvesten. 1813.
1813-1813

Inlichtingen over den eigendom der gevangenis. 1815.
1815-1815

De gevang- en gerechtshuizen te Antwerpen worden in hetzelfde gebouw 
vereenigd. Klachten over den amigo van Antwerpen. 1816.
1816-1816

Werken aan den amigo en andere gevangenissen van Antwerpen. 1816-1830.
1816-1830

Ontwerp voor het oprichten van een krijgsgevang te Antwerpen. Het gevang 
van Antwerpen te klein bevonden om er eene ziekenzaal op te richten. 
Grondverwisseling met Hagelsteen. 1817.
1817-1817

Ontwerp tot vereeniging der gevangenissen in een enkel lokaal. 1819.
1819-1819

Bescheiden nopens den brand in het gevang ontstaan. 1820.
1820-1820

Ontruiming van het gevang "Het Steen". Bezitneming van het nieuw 
gevangenhuis. 1823.
1823-1823

Inlichting over het doortochtsgevang te Putte. Jaar XI.
1802-1803

Ontwerp tot vestiging van een gevang te Wuestwezel. 1820.
1820-1820

Te huurstelling van het lokaal Sint-Bernard (Hemixem). 1814.
1814-1814

Oprichting van het verbeteringshuis te Sint-Bernard. Plannen. Verdeeling der 
lokalen, enz. Werken. 1815-1823.
1815-1823

Arrondissement Mechelen

Arrondissement Mechelen
Maatregelen tot verbetering van het gevang van Mechelen. Jaar IV-V.
1795-1797
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Ontoereikendheid des gevangs dier stad. Jaar IX.
1800-1801

Vergrooting der lokalen. Jaar IX - 1818.
1800-1818

Herstellingen noodzakelijk geworden ten gevolge van ontvluchtingen. Jaar 
XIII.
1804-1805

Inrichting en werken. Afschaffing van het krijgsgevang. 1810-1813.
1810-1813

Verslag over den toestand van het gevang te Mechelen. 1823.
1823-1823

Aankoop van een huis, genaamd "Huis van Hoogstraeten" om tot gevangenis 
te dienen. 1825.
1825-1825

Oprichting eener nieuwe gevangenis. Inlichtingen over de lokalen. 1828.
1828-1828

Ontwerp tot vestiging van een doortochtshuis te Heyst-op-den-Berg. 1817.
1817-1817

Arrondissement Turnhout

Arrondissement Turnhout
Gebouwen voor de vestiging der gevangenissen van Turnhout en 
Hoogstraeten aangewezen. Jaar IV.
1795-1796

Inlichtingen over het gevang van Turnhout. Misbruiken in den dienst. Jaar 
VIII.
1799-1800

Werken aan de gebouwen. Turnhout vraagt om de onderhoudskosten van het 
gevang door al de gemeenten te doen dragen. Verslagen over de 
gevangenissen van het arrondissement Turnhout. Inlichtingen over den 
gezondheidsdienst des gevangs van Turnhout. 1813-1817.
1813-1817

Huurprijs van het gevang. Klachten nopens het doortochtshuis. 1820.
1820-1820
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Verslag over den staat van het gevang. Herstellingen aan de gevangenis. 
1823.
1823-1823

Slechte staat van het gevang te Herenthals. 1827.
1827-1827

BEDELAARSGESTICHT

BEDELAARSGESTICHT
Oprichting van een bedelaarsgesticht. Besluiten die er betrek op hebben. 
Reglementen. Verschillende onderrichtingen. Personeel. Boekhouding. 
1809-1813.
1809-1813

Het kasteel van Hoogstraeten wordt aangeduid om als bedelaarsgesticht te 
dienen. Akten van bezitneming en onderzoek dezes gebouws. Plannen der 
gebouwen. 1810-1811.
1810-1811

Stukken nopens de overbrengst van het gesticht van Mechelen naar 
Hoogstraeten. 1809.
1809-1809

Algemeen bundel betrekkelijk de boekhouding des gestichts. 1811-1814.
1811-1814

Algemeene bundels over zijne inrichting. Verordening van het 
bedelaarsgesticht. 1812-1814.
1812-1814

Personeel van het gesticht. 1812.
1812-1812

Verscheidene stukken aangaande het gebouw, den ontvangen, enz. 
Onderrichtingen om de bedelarij uit te roeien. Jaren IX - 1815.
1800-1815

Klachten over de toelatingen tot bedelen door de burgemeesters verleend. 
Jaar XI.
1802-1803
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POLICIE

POLICIE
ALGEMEENE POLICIE

ALGEMEENE POLICIE
INRICHTING - PERSONEEL

INRICHTING - PERSONEEL
126 /1 Brief van Dargonne, onderschout van Antwerpen, aan het bestuur van het 

arrondissement Brabant, om de afschaffing van het toezichtskomiteit aan te 
kondigen. Jaar III.
1794-1795
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

126 /2 Briefwisseling tusschen Dargonne, nationaal agent van Antwerpen, en het 
bestuur van het arrondissement Brabant, nopens de uitgestrektheid zijner 
ambtsbevoegdheid. Jaar III.
1794-1795

126 /3 Omzendbrieven en onderrichtingen in zake van policie. Jaren III-VIII.
1794-1800

126 /4 Inrichting der policie te Antwerpen. Verordening voor de afhoudingen op de 
jaarwedden der policie-commissarissen te doen. Jaar X.
1801-1802

126 /5 Herinrichting van het ministerie der algemeene policie. Jaar XII.
1803-1804

126 /6 Onderrichtingen voor de briefwisseling der overheden met den minister van 
rechtswezen nopens al wat tot de openbare veiligheid betrek had. Jaren XII - 
1811.
1803-1811

126 /7 Verslag over de werking van het bijzonder policiebureel der mairie van 
Antwerpen. Jaar XIII.
1804-1805

126 /8 Geschil tusschen den prefekt van het departement en Bellemare, algemeen 
policie-commissaris te Antwerpen. 1810, juli.
1810-1810

126 /9 Keizerlijk decreet dat de uitgestrektheid van de arrondissementen der 
algemeene policie-commissarissen van Antwerpen en Breda bepaalt. 
Bescheiden over het commissariaat van Breda. 22 juni.
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126 /10 Benoeming van Roland Bussy tot algemeen politiecommissaris van Breda. 
13 maart.

126 /11 Onderrichtingen voor de bevoegdheid dezer ambtenaars en hun personeel. 
13 meert.

126 /12 Onderrichtingenvoor hunne betrekkingen met den bijzonderen policie-
commissaris van Oostende.

126 /13 Algemeene instellende verordening van de policie des keizerrrijks. 1811, 25 
meert.
1811-1811

126 /14 Onderrichtingen door den procureur des keizers der rechtbank van 
Antwerpen aan de policie-commissarissen gegeven, over hunne plichten in 
hoedanigheid van policie-officier helper van den procureur des keizers. 1811.
1811-1811

126 /15 Inrichting van een bijzonder bureel voor de policiezaken op het provinciaal 
bestuur. Uitgaven voor de geheime policie. 1816-1818.
1816-1818

OPENBARE GEEST - POLITIEKE TOESTAND

OPENBARE GEEST - POLITIEKE TOESTAND
ONLUSTEN - VERSLAGEN EN POLICIEMAATREGELEN

ONLUSTEN - VERSLAGEN EN POLICIEMAATREGELEN
126 /15 Inrichting van gewapende wachten in de kantons, in afwachting van de 

inrichting der nationale wacht, ten einde de daden van kwaadwilligheid en de 
diefstallen op den buiten gepleegd, te doen ophouden. Jaren III - 1813.
1794-1813

126 /16 Verschillende bescheiden over het ontslag en de aflevering van verloven aan 
de officiers, de bewaking en aanhouding van Fransche en de 
invrijheidstelling van Oostenrijksche wegloopers. Jaar IV.
1795-1796

126 /1/17 Stukken nopens willekeurige aanhoudingen. Jaar IV.
1795-1796

126 /2/17 Omzendbrief van den minister der algemeene policie over de samenzwering 
tot herstelling der grondwet van 1793. Jaar IV, 9 prairial.
1793-1796
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Omzendbrief waarbij de aangestelde overheden hunne plichten herinnerd 
worden en uitgenoodigd om krachtdadige maatregelen te nemen ter 
handhaving van de openbare orde. Jaar IV, 16 floreal.
1795-1796

126 /18 Bundels het uitoefenen der policie in het departement betreffende.

126 /19 Omverwerping van den vrijheidsboom te Poederlé. Jaar IV.
1795-1796

126 /20 Bevel door den commissaris van het uitvoerend directorium, te Antwerpen, 
ten einde de burgers Van Praet en Van Eupen te bewaken, die dikwijls van 
Antwerpen naar een bij Bergen-op-Zoom gelegen dorp vertrokken, door den 
beruchten Van der Noot bewoond. Voorstel om het Bataafsch staatsbestuur 
te verzoeken eene huiszoeking bij Van der Noot te doen. (79). Jaar IV, 29 
fructidor.
1795-1796

126 /21 Mededeeling van den commissaris van het departement, eener plakkaat te 
Antwerpen weggenomen, die bij den terugkeer [/] der Oostenrijkers, met den 
dood bedreigt, al degene die de gedwongen brandschatting zouden betaald 
hebben en de inwoners tot eenen algemeenen oproer aanzette. (80)
Mededeeling van den commissaris van het departement, eener plakkaat te 
Antwerpen weggenomen, die bij den terugkeer [/] der Oostenrijkers, met den 
dood bedreigt, al degene die de gedwongen brandschatting zouden betaald 
hebben en de inwoners tot eenen algemeenen oproer aanzette. (80) Jaar IV, 
5 nivose.
1795-1796

126 /22 Schrijven van Dargonne, commissaris van het uitvoerend bewind, aan de 
beheerders van het departement, over de geheime bureelen, welke de 
partijgangers van Lodewijk XVIII te Friburg, Rastadt en Zurich gevestigd 
hadden, om betrekkingen met de bij de republiek vereenigde departementen 
te onderhouden en om hunne ontwerpen te verijdelen. Jaar IV.
1795-1796

126 /23 Besluit des bestuurs van het departement, waardoor aan al de burgers 
bevolen wordt de nationale kokarde op eene duidelijke en goed zichtbare 
wijze te dragen, op straf voor de overtreders van aangehouden en gedurende 
drie dagen opgesloten te worden, en daarenboven veroordeeld tot eene boet 
gelijk aan drie dagen werks. Jaar IV, 18 nivose.
1795-1796
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126 /24 Onderrichtingen het dragen der driekleurige kokarde betreffende. Jaren IV-
VII.
1795-1799

126 /25 Bekendmaking der maatregelen [/] door het bestuur van het departement 
Jemmappes genomen om de pogingen der tegenstrevers van de republiek te 
verijdelen. Jaar IV, 24 nivose.
1795-1796

126 /25 Besluit des bestuurs van het departement der Beide-Nethen waarbij aan de 
gemeentebesturen van Antwerpen, Mechelen en Lier bevolen wordt de 
geheime onkosten te betalen, door de commissarissen van het directorium 
gedaan om de daders der aanslagen tegen de veiligheid van het 
staatsbestuur te ontdekken. Jaar IV, 25 nivose.
1795-1796

126 /25 Verslag des bestuurs van het departement der Dijle over de 
werkliedenvereenigingen, die de vrijheid der nijverheid hinderden. Jaar IV, 25 
pluviose.
1795-1796

126 /25 Bescheid waaruit blijkt dat, tijdens een feest waarin de zinnebeelden der 
"dwingelandij" op eenen brandstapel te Antwerpen vernield werden, de 
roode muts er werd ingeworpen, uit geest van verzet. Jaar IV, 16 thermidor.
1795-1796

126 /26 Brief van den minister der algemeene policie, waarin aan het bestuur van het 
departement een vaderlandsche gezang wordt medegedeeld met 
aanbeveling het dikwijls te doen zingen in alle openbare plaatsen en 
namelijk op de schouwburgen (81) Jaar IV.
1795-1796

126 /27 Betoogingen tegen de overheden te Mechelen. Jaar V.
1796-1797

126 /28 Valsche nieuwstijdingen door ambtenaars verspreid.

Men deelt schriften uit tegen de primaire vergaderingen en de vereeniging 
met Frankrijk. Jaar V.
1796-1797

126 /29 Besluit van het uitvoerend directorium, waardoor vervolgingen worden 
bevolen ten laste van Braeckeniers, commissaris bij de lijfstraffelijke 
rechtbank van het departement der Dijle, om het valsch gerucht verspreid te 
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hebben van den afstand van Brabant aan eenen vreemden prins. Jaar VI, 22 
floreal.
1797-1798

126 /30 Beslagneming van een vaatje met brieven aan boord van een schip. Jaar VI.
1797-1798

126 /31 Nazicht en opening van brieven komende uit den vreemde, te Antwerpen.

126 /32 Onlusten te Antwerpen, bij de sluiting der stadspoorten; de krijgslieden 
stelden op rantsoen aan de poorten de personen die zich na het uur der 
sluiting aanboden. Jaar VI.
1797-1798

126 /35 Onderrichtingen van het staatsbestuur om de inwoners op hunne hoede te 
stellen tegen de brieven gezegd "van Jerusalem", door opgesloten personen 
geschreven, waarin zij verborgen schatten aanwezen en geld trachtten te 
bekomen van hen, die aan deze zoogezegde veropenbaringen geloof 
hechtten. Jaar V, 19 thermidor - Jaar VI, 30 frimaire.
1796-1798

126 /6 Aanbevelingen voor de geheime briefwisseling met den minister der 
algemeene policie. Jaren V-VIII.
1796-1800

126 /36 Aanbevelingen voor de geheime briefwisseling met den minister der 
algemeene policie. Jaren V-VIII.
1796-1800

126 /37 Bevel des ministers om te Mechelen een [/] meisje aan te houden, komende 
van Leuven, en zoogezegd door den duivel bezeten. Jaar VI.
1797-1798

126 /38 Verslag over den openbaren gemoedstoestand te Stabroeck, Lillo (fort), Lier, 
Arendonck en in het kanton Santhoven. Jaren VI - 1813.
1797-1813

126 /40 Vraag van den commissaris van het uitvoerend directorium bij het departe-
mentsbestuur, om eene nieuwe afkondiging te doen der wet van 10 
vendemiaire jaar IV, op de inwendige policie der gemeenten, en nieuwe 
maatregelen aanwijzende voor de paspoorten (82) Jaar VI, 28 messidor.
1795-1798

126 /39 Overzicht van den staatkundigen toestand der departementen. Jaar VII.



460 Provincie Antwerpen. Reeks A

1798-1799

126 /41 Personen aangehouden uit hoofde van oproerige of beleedigende gezangen, 
kreten of gesprekken. Men beleedigt den koning van Westfalen. Jaren VII - 
1813.
1798-1813

126 /33 Beslagneming aan de grens eener kist zijden oranjekleurige linten, voor 
Holland bestemd Jaar VIII.
1799-1800

126 /34 Maatregelen jegens de soldaten die in hunne haardsteden wederkeerden en 
wier losbandigheid tot klachten aanleiding gaf. Jaar X, 4 ventose.
1801-1802

127 /1 Onderrichtingen aangaande de uitgebreide verslagen op te maken over den 
openbaren gemoedstoestand en over het uitwerksel der door het 
staatsbestuur voorgeschreven maatregelen. Policieinlichtingen door den 
prefekt aan het staatsbestuur te leveren. De geheimhouding der 
onderrichtingen en bevelen wordt opgelegd. Jaren IX - 1813.
1800-1813
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

127 /2 Bescheiden betreffende de aanhouding van lieden zonder middelen van 
bestaan en landloopers, die de buitengemeenten van het departement 
onveilig maakten. Verordening op de aannemers van postwagens, openbare 
rijtuigen en schippers, gezegd "beurtmannen". Jaar IX.
1800-1801

127 /3 Inlichtingen door het staatsbestuur gevraagd over het bestaan van 
speelhuizen. Jaar X, 15 pluviose.
1801-1802

127 /4 Algemeene opmerkingen van den minister der policie over de uitlevering der 
vervolgde of veroordeelde vluchtelingen. Jaar X, 10 fructidor.
1801-1802

127 /5 Inrichting van vliegende krijgskolommen op de uiterste grens van het 
departement, tot beteugeling van den smokkelhandel [/] en uit 
bewakingsmaatregel. Belemmeringen aan hunne vestiging en werking 
gesteld. De prefekt wordt door het staatsbestuur gelast de 
toezichtsmaatregelen te nemen door de omstandigheden vereischt, ten 
einde het behoud der openbare orde te verzekeren. Jaar XII, 5 germinal.
1803-1804
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127 /6 Aftruggelarij in het kanton Westerloo gepleegd naar aanleiding van het 
valsch gerucht dat er zware belastingen gingen gesteld worden op het tinnen 
en koperen vaatwerk, wat voor gevolg had dat een groot getal inwoners zich 
aan geringen prijs van soortgelijke voorwerpen ontmaakten. Jaar XIII.
1804-1805

127 /7 Aanhouding van personen van het vervaardigen van valsche bankbriefjes en 
wisselbrieven beschuldigd. Jaar XIII.
1804-1805

127 /8 Aanhouding met notaris Van den Bosch, te Berlaar, en advokaat Coosemans, 
te Antwerpen, beschuldigd van aftruggelarij in zake van militaire 
plaatsvervanging. Jaar XIII.
1804-1805

127 /9 Onderrichtingen nopens de voorzorgsmaatregelen gedurende de 
prijskampen met het geweer te nemen. 1806.
1806-1806

127 /10 Toelating voor het inrichten van eenen schietprijskamp met de kogelbuks te 
Loenhout. Jaar XII.
1803-1804

127 /11 Opzoeking van vaandelontvluchters en aanhouding te Mechelen van 
personen als vijanden van het staatsbestuur aanzien. 1806.
1806-1806

127 /11BIS Dossier i.v.m. politiecommissaris Lemercier van Mechelen, beledigd bij de 
uitoefening van zijn ambt. 1806.
1806-1806

127 /12 Onlusten door den genaamden Frans Van Soetendael te Broechem 
veroorzaakt. 1809.
1809-1809

127 /13 Verslag over het gedrag van ambtenaars te Lier en over den toestand der 
gemoederen in deze stad. Verslag over de smokkelarijen die in de Kempen 
bedreven werden. 1810.
1810-1810

127 /14 Bescheid betrekkelijk het gerucht in het departement verspreid, dat de Paus 
in het gevang was en dat de keizer de priesters ging dwingen om te trouwen, 
zoowel als de kloosterzusters en gasthuisnonnen. 1810.
1810-1810
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127 /15 Geheim onderzoek door den minister van oorlog te Antwerpen bevolen. 1810.
1810-1810

127 /16 Bewaking te Boom en in de naburige gemeenten ingericht tijdens het verblijf 
van het smaldeel in den Rupel. 1811.
1811-1811

127 /17 Bescheiden aangaande den diefstal van een kanon der batterij van het fort 
Frederik-Hendrik. 1811.
1811-1811

127 /18 Onderrichtingen betreffende de veroordeelden bij het eindigen hunner straf 
onder de bewaking der hooge policie teruggeplaatst of ter beschikking van 
het staatsbestuur gesteld. 1811.
1811-1811

127 /19 Verbod aan de wapenmakers, gieters, passementwerkers, enz., 
krijgsarenden te vervaardigen, ten toon te stellen of te verkoopen. 
Beslagneming bij den gieter Walschott, te Antwerpen. 1812.
1812-1812

127 /20 Ontdekking eener poging om het krijgspoedermagazijn van Breda in brand te 
steken. 1811.
1811-1811

127 /21 Toekenning eener vergoeding aan de gendarmen, veldwachters enz. 
hebbende bijgedragen tot de aanhouding van misdadigers, welke de 
postboden, de postwagens en de reizigers hadden aangevallen. 1812.
1812-1812

127 /22 Bescheiden over eene samenspanning om den opstand der spaansche 
krijgsgevangenen te doen losbarsten. 1812.
1812-1812

127 /23 Bundels betreffende burgerlijke policiemisdrijven, onlusten en wanorden, 
samenscholingen, enz. 1812-1813.
1812-1813

127 /24 Maatregelen door den meier van Antwerpen genomen tegen de 
liedjeszangers, die door hunne liederen onlusten en gevechten tusschen 
burgers en soldaten verwekten. 1814.
1814-1814

127 /25 Verslagen over de militaire tuchteloosheid. Vechtpartijen tusschen de 
troepen der verschillende natiën. 1814.
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1814-1814

127 /26 Klacht tegen eenen scheepskapitein, beschuldigd van op zijn schip beproefd 
te hebben zieke soldaten onder water te zetten. 1814.
1814-1814

127 /27 Stukken aangaande de openbare rust in een groot aantal gemeenten van het 
departement. Veiligheidsmaatregelen. Inlichtingen over de samenzweringen 
tegen het staatsbestuur gesmeed. Woelingen en wanorden door belgische 
officieren te Antwerpen verwekt. Beweging en bewaking der vreemdelingen. 
Waakzaamheid over hunne briefwisseling. 1815.
1815-1815

127 /28 Onlusten door de tentoonstelling van spotschriften over keizer Napoleon en 
zijne familie veroorzaakt. 1814.
1814-1814

127 /29 Onderrichtingen aangaande de houding jegens de opstokers der voorvallen 
van de Honderd-Dagen, aan te nemen. 1815.
1815-1815

127 /30 Algemeene klopjachten in de provincie. Brandbrieven. 1817.
1817-1817

127 /31 Algemeene klopjachten in de provincie. Brandbrieven. 1817.
1817-1817

BAANSTROOPERIJ

BAANSTROOPERIJ
128 /1 Maatregelen door het bestuur van het departement genomen tot beteugeling 

[/] der landlooperij in den buiten, en om de listen der struikroovers te 
verijdelen, die er de misdadigste buitensporigheden bedreven. Jaar IV, 18 
germinal.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

128 /1 Verschillende bundels over rooverijen in de buitengemeenten gepleegd. 
Jaren IV-VI.
1795-1798

128 /2 Bevel tot aanhouding der oostenrijksche en andere vaanvluchtigen, te 
Antwerpen verblijvende, verdacht van struikrooverijen en wanorden te 
bedrijven of aan te stoken. Jaar IV, 29 nivose.
1795-1796
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128 /3 Persoonsbeschrijving van den genaamden N. Jacquemijns, zoogezegden 
neef van Karel van Loupoigne, generaal des legers van België, die zich 
aangemeld had als het opperhoofd der "brigants", welke, op 12 nivose jaar IV 
in de omstreken van Gemnappe waren vereenigd. Jaar IV.
1795-1796

128 /4 Persoonsbeschrijving, door het Staatsbestuur gezonden, van 143 
galeiboeven, waarvan 123 te Brest van de ketting ontdaan werden en 20 
andere uit deze haven ontvluchtten. Jaar IV, 14 frimaire.
1795-1796

128 /5 Baanstrooperijen in het kanton Heyst-op-den-Berg gepleegd. Maatregelen 
tot beteugeling. Jaar VI.
1797-1798

128 /6 Aanhoudingsbevel tegen misdadigers uitgevaardigd. Jaren VI-VII.
1797-1799

128 /7 Maatregelen jegens oostenrijksche krijgsgevangenen, die in Frankrijk wilden 
verblijven. Jaar IX.
1800-1801

128 /8 Verschillende aanhoudingen van knevelaars. Aanhouding te Antwerpen van 
den genaamden Albert Labbé, van Brugge, ontsnapten boef uit de galei van 
Toulon. Jaar XI.
1802-1803

128 /9 Verschillende aanhoudingen van knevelaars. Aanhouding te Antwerpen van 
den genaamden Albert Labbé, van Brugge, ontsnapten boef uit de galei van 
Toulon. Jaar XI.
1802-1803

128 /10 Diefstal en kneveling bij de weduwe Van Looy, te Kessel. Aanslagen te Nijlen, 
Kessel en in de omliggende gemeenten gepleegd, waar vele vaanvluchtigen, 
wederspannige dienstplichtigen en verdachte lieden verbleven. Inlichtingen 
over de aanhouding eener bende knevelaars of binders te Kessel. 1809.
1809-1809

128 /11 Moordpoging door eenen matroos op den genaamden Cadoual, beambte der 
douanen. Jaar XIII.
1804-1805

128 /12 Misdrijven door benden landloopers gepleegd, die te Brecht, Santhoven, 
Eeckeren, Gheel, Herenthals, Vorst, enz., en in het bosch van Averbode 
rondzwierven. 1809.
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1809-1809

128 /13 Groot aantal bescheiden nopens misdaden en wanbedrijven van allen aard in 
de drie arrondissementen van het departement gepleegd. 1804-1813.
1804-1813

128 /14 Overbrengst naar het gevang van Bicètre bij Patrijs, op hooger bevel, van 
acht boosdoeners, beschuldigd van knevelarij en vrijgesproken door de 
bijzondere lijfstraffelijke rechtbank in het departement der Beide-Nethen 
ingericht, bij keizerlijk besluit van 12 december 1806. 1808.
1806-1808

128 /15 Onderzoek nopens verscheidene dezer knevelaars of binders geopend. 1811-
1812.
1811-1812

128 /16 Aanhouding eener bende kwaaddoeners, die de groote banen in de 
omstreken van Leuven, Diest en Aarschot onveilig maakten, met de reizigers 
aan te vallen en uit te plunderen. 1811.
1811-1811

128 /17 Bevel van den minister van rechtswezen [/] bij policiemaatregel in hechtenis 
te houden in geval van vrijspraak door de lijfstraffelijke rechtbank, de voor 
gevaarlijk erkende lieden, 't zij om hun losbandig gedrag of om hunne 
verdachthouding wegens misdrijven. 1811.
1811-1811

128 /18 Onderscheidene verslagen der policie van Antwerpen over pogingen tot 
diefstal met braak, vechtpartijen en misdrijven van allen aard. 1811-1814.
1811-1814

128 /19 Sluiting eenen herberg te Niel, tengevolge eener moord die er had plaats 
gegrepen. 1811.
1811-1811

128 /20 Diefstallen met braak, te Berlaer. 1812.
1812-1812

128 /20 Talrijke diefstallen. Voorzorgsmaatregelen. 1815.
1815-1815
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VERDACHTEN EN VREEMDELINGEN

VERDACHTEN EN VREEMDELINGEN
Persoonsbeschrijvingen - Bewaking - Vervolgingen - Huiszoekingen - Aanhoudingen - Spioenen - Oostenrijksche bespieders en uitzendlingen van Engeland - Engelschen - Ontscheping van Engelsche vaartuigen - Samenzweringen - Aanhoudingen

Persoonsbeschrijvingen - Bewaking - Vervolgingen - Huiszoekingen - 
Aanhoudingen - Spioenen - Oostenrijksche bespieders en uitzendlingen 
van Engeland - Engelschen - Ontscheping van Engelsche vaartuigen - 
Samenzweringen - Aanhoudingen

129 /1 Aanhoudingsbevel van eenen agent van Oranje (84). Jaar IV, 27 germinal.
1795-1796
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

126 /25 Maatregelen om den aankoop van granen voor de Engelschen te beletten. 
Jaar IV, 27 frimaire.
1795-1796

129 /2 Bevel door den minister der algemeene policie gegeven, tot aanhouding van 
den genaamde Filles, verdacht den tocht der Engelschen geleid te hebben bij 
den aanval op Oostende. Jaar VI, 14 prairial.
1797-1798

129 /3 Omzendbrief van denzelfden minister over de samenzweringen der 
Engelschen en van hunne uitzendelingen, ridders van Malta en van Sint-Jan. 
Jaar VI, 28 floreal.
1797-1798

129 /4 Verslag des bestuurs van het departement over de bevelen door het 
directorium gegeven om de engelsche onderdanen aan te houden, die zich in 
de zeesteden der republiek bevonden. Jaar VI, 18 ventose.
1797-1798

129 /1/5 Briefwisseling nopens eene aanvraag van reispas door den genaamde 
d'Hartemberg, in de stukken over de verijdelde samenzwering van 18 
fructidor, als agent van Engeland aangeduid. Jaar VI, 9 floreal.
1797-1798

129 /2/5 Bescheiden aangaande zijne aanhouding. Jaar VII.
1798-1799

129 /6 Stukken betreffende de aanhouding van Jacques O'Reilly, ierlander, te 
Antwerpen gevestigd. Jaar VI.
1797-1798

129 /7 Maatregelen ten einde de gemeente overheden de grootste waakzaamheid te 
doen [/] uitoefenen over de reispassen tengevolge der ontwerpen van 
Engeland (85) Jaren VI - 1809.
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1797-1809

129 /8 Aanhouding van verdachte lieden te Antwerpen.

129 /9 Besluit van het uitvoerend directorium, bevelende dat de onderdanen van het 
staatsbestuur van Algiers zullen aangehouden, de zegels op hunne 
meubelen gelegd en hunne goederen in beslag genomen worden. Jaar VII, 7 
pluviose.
1798-1799

129 /10 Besluit van het uitvoerend directorium, waardoor de aanhouding wordt 
bevolen en de verzending voor eenen krijgsraad, om er geoordeeld te worden 
als spioen of medeplichtig aan bespieding, van iederen persoon die gelden 
zou plaatsen op kantoren of banken der landen waarmede de republiek in 
oorlog was. Jaar VII, 7 germinal.
1798-1799

129 /9 Vervolgingen ten laste van : 1° jufvrouw Piza, dochter van den generaal [/] 
bevelhebber der citadel van Antwerpen onder het oostenrijksch bewind, 
beschuldigd geldplaatsingen gedaan te hebben in de bank van Weenen; 2° de 
bankiers Sils en Kramp en den koopman Hellinckhuizen, te Antwerpen; 
huiszoekingen bij den heer Kramp. Jaar VII, 28 fructidor.
1798-1799

129 /11 Vervolgingen ten laste van : 1° jufvrouw Piza, dochter van den generaal [/] 
bevelhebber der citadel van Antwerpen onder het oostenrijksch bewind, 
beschuldigd geldplaatsingen gedaan te hebben in de bank van Weenen; 2° de 
bankiers Sils en Kramp en den koopman Hellinckhuizen, te Antwerpen; 
huiszoekingen bij den heer Kramp. Jaar VII, 28 fructidor.
1798-1799

129 /12 Onderrichtingen aangaande de waakzaamheid door de plaatselijke besturen 
uit te oefenen. Jaar VII.
1798-1799

129 /13 Klachten nopens de verzwakking der waakzaamheid over de reizigers; 
nalatigheden in het onderzoek der reispassen bestatigd. Jaren VII - 1808.
1798-1808

129 /14 Bevel door den minister der algemeene policie uitgevaardigd, den 
genaamden Ellinckhuizen (Elrickhausen) te vervolgen, als verdacht geld naar 
den vreemde gestuurd en eene briefwisseling met geestelijken in het 
buitenland onderhouden te hebben. Jaar VII, 29 prairial.
1798-1799
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129 /15 Persoonsbeschrijving van verdachte lieden, oostenrijksche uitzendelingen en 
agenten van Engeland, wier aanhouding door het staatsbestuur bevolen was. 
Bewaking en aanhouding van bespieders en vreemde uitzendelingen. Jaren 
VII-XIII.
1798-1805

129 /16 Persoonsbeschrijving van eenen uitzendeling des keizers van Oostenrijk, 
belast met in de vereenigde departementen onlusten te verwekken.

129 /17 Policieverslagen. Inlichtingen over de wijze waarop de bespieders het land 
binnenkwamen. Bevel van den minister van algemeene policie,[/] den 
genaamde Adriaan Denys aan te houden, gewezen adjudant van Dumouriez, 
die in Frankrijk trachtte weder te keeren (86).

129 /18 Bevel de vrouw Lind aan te houden, gelastigde van den genaamde Dutheil, 
den zendeling der fransche prinsen, te Londen.

129 /19 Maatregelen nopens de personen genomen, die van Engeland kwamen en 
zich deden doorgaan als aan de Engelschen ontsnapte gevangenen. Jaar VII, 
9 fructidor.
1798-1799

129 /20 Bewakingsmaatregelen jegens de reizigers en vreemdelingen uit te oefenen. 
Jaar IX.
1800-1801

129 /21 Vraag van vreemdelingen en vrijgestelde galeiboeven om zich in Antwerpen 
te vestigen. Jaar IX.
1800-1801

129 /22 Talrijke bescheiden nopens personen volgens bevel der hoogere policie 
bewaakt of aangehouden. Jaren IX - 1814.
1800-1814

129 /23 Aanhoudingen voor wangedrag, onderscheidene misdrijven, enz.

126 /41 Aanhoudingen voor wangedrag, onderscheidene misdrijven, enz.

130 /1 Uitdeeling der burgerkaarten. 1813.
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1813-1813
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

130 /2 Behandeling der vreemde vaanvluchtigen, zeelieden en krijgsgevangenen, 
waarvan men inlichtingen hoopte te bekomen.

130 /3 Bescheiden rakende sommige schippers,[/] die de vlucht der 
krijgsgevangenen vergemakkelijkten en vreemdelingen in het land brachten.

130 /4 Algemeene lijst der personen, bij maatregel van hooge policie in de 
gevangenissen van het departement opgesloten, en van hen die, tot het 
departement der Beide-Nethen behoorende, te Vilvoorden, Gent, enz., 
gevangen zitten.

130 /5 Bevel van den minister der algemeene policie de vreemde aanwervers aan te 
houden, die, voor rekening van verschillende mogendheden, soldaten der 
legers van de republiek aanwierven en alzoo de troepen tot wegloopen 
aanzetteden. Jaar X, 30 thermidor.
1801-1802

130 /6 Onderrichtingen aangaande pleegvormen door de vreemdelingen te 
vervullen die, naar de voorschriften der grondwet, Franschen verlangden te 
worden. Jaar XI.
1802-1803

130 /7 De prefekt van het departement der Beide-Nethen meldt, dat er bij middel 
van valsche sleutels, te Antwerpen diefstallen begaan worden door 
vreemdelingen die, van 's morgends de Schelde overstekend, de stad 
verlaten. Jaar XI, 27 frimaire.
1802-1803

130 /8 Uitvoering des besluits van het staatsbestuur van 2 prairial jaar XI, bevelende 
dat al de Engelschen van minstens 18 en hoogstens 60 jaar, in Frankrijk 
gevestigd onmiddellijk krijgsgevangen gemaakt werden om te 
verantwoorden voor de Franschen, die, voor de oorlogsverklaring door 
engelsche [/] schepen of Engelsche onderdanen, aangehouden of gevangen 
waren. Jaren XII-XIII.
1802-1805

130 /8 De genaamden John Dunn en Arthur Mac Mahon, iersche bannelingen, te 
Antwerpen verscholen, vragen de bescherming der fransche republiek.
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130 /9 Uitvoering des besluits van 13n fructidor jaar X, bevelende dat de 
"kleurlingen" het grondgebied der republiek niet mochten binnentreden 
zonder van eene bijzondere toelating der overheden van de kolonie waaruit 
zij vertrokken, voorzien te zijn. Jaren XI - 1807.
1801-1807

130 /9 Aanhouding te Antwerpen van den mulat Jean-Pierre Caston, knecht van 
kolonel de Roy de Wichem, bestuurder der versterkingen van 's 
Hertogenbosch.

130 /10 Inrichting aan de poort van het Bierhoofd, te Antwerpen, van eenen post van 
vier gendarmen door eenen brigadier aangevoerd, belast met de bewaking 
der vreemdelingen uit Vlaanderen komende. Aan het hoofd van dezen post 
werd overhandigd : "de lijst der lieden die uit Parijs vertrokken waren om 
zich naar al de plaatsen te begeven, welke de eerste consul moest 
doortrekken." Jaar XI.
1802-1803

130 /11 Inlichtingen door den minister van binnenlandsche zaken gevraagd over de 
Engelschen, die in het departement der Beide-Nethen verbleven. Jaar XI, 5 
nivose.
1802-1803

130 /1/12 Stukken aangaande de inburgering van den scheepskapitein Lancelot 
Pearson, van Londen. Jaar XI.
1802-1803

130 /2/12 Brief van L. Jozef Osy, van Antwerpen. 1810.
1810-1810

130 /13 Inlichtingen over de engelsche bespieders. Waakzaamheid op de vreemde 
joden uit te oefenen, die met Parijs eenen schacherhandel dreven en dikwijls 
Antwerpen doortrokken om zich van Amsterdam naar Parijs te begeven. 
Verbod van 't zij gelijk in welke der kuststeden door het leger bezet, van af 
Cherbourg tot aan te Schelde, geen enkele vreemdeling te laten 
binnentreden of verblijven, onder welk voorwendsel ook. Jaar XII.
1803-1804

130 /14 Persoonsbeschrijving des zoons van M. de Ségur, staatsraad, grootmeester 
der ceremoniën, uit Parijs verdwenen. Jaar XII.
1803-1804

130 /15 Proclamatie van den prefekt om de inwoners van de buitengemeenten te 
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waarschuwen tegen de vreemde uitzendelingen die het departement 
afliepen, om landverhuizers voor Amerika aan te werven. Jaar XII.
1803-1804

130 /16 Bescheiden over de ontschepingen door engelsche vaartuigen op de 
Hollandsche kusten. Jaar XII, 27 germinal.
1803-1804

130 /17 Naamlijst der personen door het staatsbestuur aangewezen om 
aangehouden te worden, overal waar zij zich bevonden.

130 /18 Lijst der lieden als verdacht aanzien, 't zij om hunne zeden, 't zij uit gebrek 
van bestaanmiddelen.

130 /19 Lijst der personen bij bevel van den algemeenen policiekommissaris onder 
bewaking gesteld.

130 /20 Beslagneming van engelsche brieven, welke verscheidene personen in 
verdenking brachten. Jaar XIII.
1804-1805

130 /21 Lijst der lieden bij bevel van den minister aangehouden. Jaren XIV - 1814.
1805-1814

130 /22 Algemeene staat der personen door de hoogere policie bewaakt. Jaren XIV - 
1808.
1805-1808

130 /23 Bijzondere bewaking van verschillende lieden in de onlusten van het jaar VII 
betrokken. Jaar XIV.
1798-1806

130 /24 Alsmede van officieren en soldaten uit den oostenrijksche dienst getreden.

130 /14 Gewezen binders naar Bicètre overgebracht. 1806.
1806-1806

130 /26 Aanhouding van verscheidene vreemdelingen. 1808.
1808-1808

130 /27 Personen door het staatsbestuur of andere overheden aangeduid, onder 
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bewaking gesteld of over de grenzen gezet. 1808.
1808-1808

130 /28 Aanhouding van Spanjaarden, die zich in Frankrijk bevonden zonder reispas 
der ministers van koning Jozef, om als gijzelaars te dienen voor de 
Franschen, in Spanje gehuisvest en die in de oproerige provinciën 
aangehouden waren. 1808-1812.
1808-1812

130 /29 Aanhouding te Antwerpen van verscheidene Spanjaarden, die uit het kasteel 
van Bouillon ontsnapt waren, alwaar zij als staatsgevangenen werden 
opgesloten.

130 /30 Brief van Bellemare, algemeen policiecommissaris te Antwerpen, die den 
slechten indruk vermeldt, welke de dood van eenen persoon bij bestuurlijke 
maatregel aangehouden, op het publiek gemaakt heeft. 1808.
1808-1808

130 /31 Inlichtingen over de lieden door het keizerlijk bestuur verdacht. 1808-1813.
1808-1813

130 /32 Inlichtingen over de slecht befaamde lieden en landloopers.

130 /33 Verslagen over de geruchten nopens de ontscheping der Engelschen op onze 
kusten; invloed van dit nieuws op den openbaren geest te Antwerpen. 
Ankering der Engelschen aan de monding der Schelde. 1809.
1809-1809

131 /1 Samenzweringen tegen het staatsbestuur en tegen den keizer. 1810-1812.
1810-1812
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

131 /2 Aanhouding van lieden, voor de openbare rust en veiligheid gevaarlijk geacht. 
1810-1813.
1810-1813

131 /3 Vlucht van M. Bruynseraade met den heer De Raet, overste van het 
policiebureel der prefektuur van Antwerpen.

131 /4 Bundel over het gedwongen verblijf te Parijs van M. J. de Pret de Calesbergh, 
van Antwerpen, en van Philip de Pret, maire van Hemixem, alsook over het 
verblijf van M. van de Werve van Schilde in eene gemeente van Frankrijk. 
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1810-1811.
1810-1811

131 /5 Verschillende aanhoudingen door den policie-commissaris van Oostende aan 
den algemeenen commissaris van Antwerpen gemeld. 1811.
1811-1811

131 /6 Aanhouding te Oostende van Patrick Osy en beslagneming van het schip aan 
wiens boord hij den overtocht van Engeland naar Oostende gedaan had. 1811.
1811-1811

131 /7 Bevel van den prefekt, om volgens het besluit van Z.M. van 23 januari 1811, 
de geestelijken te vervolgen, die "heimelijk hadden verwekt, overgezonden of 
medegedeeld" [/] de Pauselijke bulle te Savona uitgevaardigd, tot den 
vicaris-capitularis van Florencië gericht, beginnende aldus : Dilecte fili 
salutem, en eindigende met de volgende woorden : benedictionem 
permanenter impertimur. 1811, 19 februari.
1811-1811

131 /8 Personen onder de waakzaamheid der hoogere policie geplaatst. 1811.
1811-1811

131 /9 Ondervraging van de uit Engeland overgekomen lieden.

131 /10 Verscheidene aanhoudingen te Antwerpen en in de departementen. 1811-
1813.
1811-1813

131 /11 Middelen door den algemeenen policiecommissaris van Antwerpen in het 
werk gesteld om aan het staatsbestuur inlichtingen over Engeland te 
leveren. 1812.
1812-1812

131 /12 Engelsche vreemdelingen; aanhouding van verdachte mulatten. 1812.
1812-1812

131 /13 Van Sprenger, Rudolf, rustend officier, van poging tot overgaan naar den 
vijand beschuldigd. 1813.
1813-1813

131 /14 Curstein, gewezen hollandsche kapitein, te Breda, onder de waakzaamheid 
der policie gesteld. 1813.
1813-1813
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131 /15 Overbrenging naar Parijs van verschillende lieden in Holland aangehouden.

131 /16 Verscheidene stukken over Willem Henke, uit Holland gebannen en 
gemachtigd te Antwerpen onder bijzondere bewaking te verblijven.

131 /17 Ontsnapping uit het gevang van Maastricht des genaamden Ch. D. Vaest, 
verdachten uitzendeling van Engeland.

131 /18 Aanhouding en zending naar Antwerpen van den visscher Jan-Jacob Savels, 
beschuldigd eenen engelsche bespieder van een engelsche fregat aan boord 
genomen en vervolgens op de kust ontscheept te hebben. 1813.
1813-1813

130 /3 Aanhouding van vreemdelingen, welke deelnamen aan den opstand in het 
eiland Walcheren. 1813.
1813-1813

130 /3 Aanhouding van twee personen waarvan de eene, onder den naam van Van 
Dompseleer, zich hertog van Bourbon betitelde en de andere, baron de 
Radzitsky. 1814.
1814-1814

131 /19 Bevel den genaamde de Montbreuil aan te houden, die tusschen Nemours en 
Sens de rijtuigen der koningin van Westfalen tegengehouden en haar 
honderd duizend franks in goud, alsook hare juweelen, op 4-5 miljoen 
geschat, ontnomen had 1814, 23 april.
1814-1814

131 /20 Bevel den genaamde de Montbreuil aan te houden, die tusschen Nemours en 
Sens de rijtuigen der koningin van Westfalen tegengehouden en haar 
honderd duizend franks in goud, alsook hare juweelen, op 4-5 miljoen 
geschat, ontnomen had 1814, 23 april.
1814-1814

131 /21 Geschil van ambtsbevoegdheid tusschen de krijgs-, burgerlijke en 
rechterlijke overheid, te Antwerpen, nopens de bewakingsmaatregelen 
jegens de vreemdelingen en de reizigers. 1815.
1815-1815

131 /22 Opening van brieven met den post uit Frankrijk aangekomen. 1815.
1815-1815
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REISPASSEN

REISPASSEN
131 /23 Wetten en besluiten over de reispassen. 1792.

1792-1792

131 /24 Vestiging aan de poorten der stad Antwerpen, op bevel van den generaal 
bevelhebber van westelijk Brabant, eener wacht, met het nazien der 
reispassen gelast en de aanhouding dergenen wier papieren niet in regel 
bevonden werden. Jaar IV.
1795-1796

131 /25 De dienst der poorten behoort aan den krijgsbevelhebber. Onderrichtingen. 
Jaar VI.
1797-1798

131 /26 Bescheiden betrekkelijk de uitvoering dezer bevelen. Model van reispas. 
Onderzoek der paspoorten te Mechelen en te Boom. Jaren IV-VII.
1795-1799

131 /27 Onderrichtingen van den minister van binnenlandsche zaken voor de strenge 
uitvoering der wet, krachtens dewelke geen enkel persoon het grondgebied 
van zijn kanton mocht verlaten zonder voorzien te zijn van eenen door de 
municipale overheden afgeleverden reispas. Jaar IV, 11 nivose.
1795-1796

131 /28 Maatregel door het bestuur van het departement genomen voor de strenge 
uitvoering der wet op de reispassen. Jaar IV.
1795-1796

131 /29 Bevel tot aanhouding van verdachte vreemdelingen niet voorzien van 
paspoorten, of wier papieren niet in regel waren.

131 /30 Besluit des bestuurs dat de afleveringen voorschrijft aan iederen inwoner 
van een [/] getuigschrift waarop zijne persoonsbeschrijving voorkomt en dat 
als reispas diende om binnen het kanton te reizen. Jaar IV.
1795-1796

131 /31 Opgave der reispassen door het middenbestuur van het departement der 
Beide-Nethen afgeleverd. Jaren IV tot 1810.
1795-1810

132 /1/1 Onderrichting van den minister der algemeene policie, dat de aflevering der 
reispassen van het gunstig advies der gemeenteoverheid doet afhangen. 
Jaar V, 17 ventose.



476 Provincie Antwerpen. Reeks A

1796-1797
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

132 /2/1 Verzoek aan de departementsbesturen de paspoorten van vreemdelingen 
naar het ministerie der algemeene policie te zenden, dadelijk na dezer 
aankomst te Antwerpen. Verslagen over sommige vragen van reispassen. 29 
messidor.

132 /1/2 Besluit van het uitvoerend directorium, dat veiligheidsmaatregelen 
voorschrijft voor de toelating der personen die uit Engeland komen. Jaar V, 3 
frimaire.
1796-1797

132 /2/2 Veiligheids- en bewakingsmaatregelen jegens de Franschen, die van den 
vreemde komen. Jaren V tot X.
1796-1797

132 /3/2 Onderrichtingen voor het onderteekenen der reispassen en om de 
Engelschen te beletten betrekkingen in Frankrijk te onderhouden. Jaar V, 18 
ventose.
1796-1797

132 /4/2 Aanduiding der middelen om het namaken van reispassen te beletten. Jaar 
V, 13 germinal.
1796-1797

132 /3 Ontdekking eener fabriek van valsche getuigschriften, valsche uittreksels en 
valsche paspoorten in het kanton Ambert, departement Pui-de-Dôme. Jaar 
VIII, 28 brumaire.
1799-1800

132 /4 Onderrichtingen i.v.m. buitenlandse reispassen waarop de overheid een 
belasting van 10 livres had gevestigd. Jaar VI, 19 floreal.
1797-1798

132 /5 Besluit des bestuurders van het departement volgens hetwelk er geene 
reispassen voor den vreemde mochten afgeleverd worden, dan na een 
voorafgaandelijk verslag over de zedelijkheid van hen die ze aanvroegen, 
alsook van hunne borgen. Jaar VI, 2 messidor.
1797-1798

132 /6 Onderrichtingen van den minister van binnenlandsche zaken voor de strenge 
toepassing der wet op de reispassen en der [/] geschikte maatregelen om 
een einde te stellen aan de talrijke aanslagen tegen de personen en de 
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eigendommen. Jaar VI, 13 messidor.
1797-1798

132 /7 Onderrichtingen voor de vernieuwing der paspoorten. Jaar VI, 16 nivose.
1797-1798

132 /8 Aanhouding van lieden niet voorzien van reispassen of wier papieren niet in 
regel waren. Policieverordening van het Hof van Weenen voor de reizigers die 
de oostenrijksche staten wilden binnendringen. Jaar IX.
1800-1801

132 /1/9 Onderrichtingen voor het afleveren der reispassen. Jaren XII tot 1808.
1803-1808

132 /2/9 Omzendbrief van den prefekt, waarin de aandacht wordt gevestigd op de 
lichtzinnigheid waarmede de meiers reispassen afleverden. Jaar XII, 7 
fructidor.
1803-1804

132 /3/9 Omzendbrief van den minister van rechtswezen, welke voorschrijft dat geen 
enkel Franschman, in den vreemde verblijvende, in Frankrijk mocht 
wederkeeren dan op vertoon van een reispas door het ministerie der 
buitenlandsche betrekkingen afgeleverd. Jaar XII, 30 ventose.
1803-1804

132 /4/9 Afkondiging van den prefekt over de pogingen der tegenstrevers van het 
staatsbestuur om de inwoners over te halen hunne gemeente te verlaten en 
zich in den vreemde te vestigen. Jaar XIII, 15 thermidor.
1804-1805

132 /5/10 Rekening der ontvangsten en uitgaven voor het afleveren van reispassen in 
het departement der Beide-Nethen. 1810-1811.
1810-1811

132 /11 Geschil met den prefekt nopens de zending [/] van reispassen aan de 
ontvangers der belastingen.

132 /12 Onderrichtingen voor de bewaking der reizigers in de herbergen en 
logisthuizen. 1812.
1812-1812

132 /13 Bijzondere waakzaamheid over de bemanning en de passagiers der vergunde 
schepen. 1810.
1810-1810
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132 /14 Bescheiden over het toezicht der reispassen. De minister merkt aan dat 
"eene menigte avonturiers zich naar het leger van Duitschland begeven met 
reispassen voor het binnenland." 1809.
1809-1809

132 /15 Misbruik van willekeurige taksen door meiers van het arrondissement Breda 
geheven. Aanhouding van lieden uit Holland, die zonder paspoort reisden. 
1811-1812.
1811-1812

132 /16 Maatregelen voor de toepassing der wet in het arrondissement Breda 
genomen.

132 /17 Aflevering van reispassen aan de werklieden gemachtigd het departement te 
verlaten om in den vreemde te gaan werken. 1811.
1811-1811

132 /18 De minister van den waterstaat te Antwerpen aangehouden, als zijnde niet 
voorzien van een paspoort. 1815.
1815-1815

132 /19 Inlichtingen over het onderzoek der vreemde schepen.

VERDACHTE MAATSCHAPPIJEN

VERDACHTE MAATSCHAPPIJEN
133 /1 Omzendbrief van den minister der algemeene policie waarbij de midden- en 

gemeentebesturen uitgenoodigd worden den iever der burgerlijke 
maatschappijen of grondwettelijke [/] kringen op te wekken, en om de 
bewoners in te lichten over de kuiperijen, welke strekken om verdeeldheid in 
het land te zaaien. Jaar VI, 17 pluviose.
1797-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

133 /2 Brief van Dargonne, commissaris der uitvoerende macht, zekere 
maatregelen voorstellende ten opzichte van de maatschappij, genoemd 
"Concerten van de Beurs", te Antwerpen. Jaar IV, 26 nivose.
1795-1796

133 /3 Omzendbrief des ministers der algemeene policie over de bewaking der 
maatschappijen, die zich te Antwerpen gevormd hadden, onder voorwendsel 
van muziek te maken en die met vijandige inzichten jegens het staatsbestuur 
bezield waren Jaar IV, 5 nivose.
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1795-1796

133 /4 Bevel tot ontbinding der in het departement bestaande bijzondere 
maatschappijen die zich met politiek bezig hielden. Jaar V, 13 thermidor.
1796-1797

133 /5 Inrichting te Antwerpen eener maatschappij genoemd "Burgerlijke 
Concerten". Hare vestiging wordt toegelaten, op voorwaarde dat zij bewijzen 
geve van burgerdeugd met eene vaderlandsche gift voor de kosten eener 
landing in Engeland te schenken. Jaar VI, 19 pluviose.
1797-1798

133 /6 Ontbinding der bijzondere [/] maatschappijen in het departement die hun 
met politiek bemoeien. Jaar V, 16 thermidor.
1796-1797

133 /7 Inlichtingen over politieke vergaderingen, onder den naam van 
grondwettelijke kringen, te Mechelen bekend. Jaar VI, 19 ventose.
1797-1798

133 /8 Verbod aan de zoogenoemde "gods- en menschlievende" maatschappijen in 
nationale gebouwen te vergaderen. Jaar X, 17 vendemiaire.
1801-1802

133 /9 Inlichtingen over bijzondere maatschappijen van het departement. 
Ontbinding der maatschappij Sinte-Cecilia, te Boom, door den maire 
Janssens. 1811.
1811-1811

133 /10 Inlichtingen over de vrijmetselaars-loges, die te Antwerpen en te Mechelen 
bestonden. 1811.
1811-1811

CENSUUR DER DRUKPERS

CENSUUR DER DRUKPERS
Boeken en dagbladen - Spotschriften, schimpschriften, gezangen, dagwijzers, enz. Bewaking - Toezichtsdienst - Verplichtend nazicht en stempeling - Vertaling van vlaamsche werken - Rechten - Inlichtingen over de drukkers

Boeken en dagbladen - Spotschriften, schimpschriften, gezangen, 
dagwijzers, enz. Bewaking - Toezichtsdienst - Verplichtend nazicht en 
stempeling - Vertaling van vlaamsche werken - Rechten - Inlichtingen over 
de drukkers

Aanklachten - Huiszoekingen - Beslagnemingen - Vervolgingen - Aanhoudingen van dagbladopstellers en schrijvers van spotschriften, brandbrieven en oproerige schriften

Aanklachten - Huiszoekingen - Beslagnemingen - Vervolgingen -  
Aanhoudingen van dagbladopstellers en schrijvers van spotschriften,  
brandbrieven en oproerige schriften

133 /11 Omzendbrief van minister Benezech, waardoor het bestuur van het 
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departement onderricht wordt over den gang die hij meende te moeten 
volgen om de [/] betrekkingen en de handelingen van den toezichter der 
nationale drukpers zoo werkdadig te maken als het de omstandigheden 
vereischten. Jaar IV, 22 prairial.
1795-1796

133 /12 Vraag tot vervolging van La Feuille de Bruxelles, wegens hare aanvallen 
tegen het staatsbestuur. Jaar V, 6 pluviose.
1796-1797

133 /13 Brief van Dargonne over de door hem bevolen wegneming van plakschriften 
strekkende om onlusten te verwekken en over de bijeenkomsten van 
Etatisten en Orangisten, in de omstreken van Breda (90). Jaar V.
1796-1797

133 /14 Denonciatie van eenen brief van Mgr. de Frankenberg,[/] aartsbisschop van 
Mechelen, en van een vlugschrift getiteld : "Zedelessen voor alle 
welgeijzende menschen" uitgegeven door den drukker Corstiaenssens van 
Antwerpen.

133 /15 Huiszoeking bij den drukker Corstiaenssens, te Antwerpen, verdacht 
schriften gedrukt en uitgedeeld te hebben, strekkende om de grondwet van 
het jaar III omver te werpen. (Zie algemeen bundel aangaande de drukkers.) 
Jaar VI, 29 floreal.
1794-1798

133 /16 Aanklacht tegen het blad Le Courrier du Bas-Rhin, te Wesel gedrukt, en 
verbod het in het land toe te laten. Jaar VI, floreal.
1797-1798

133 /17 Bevel van den minister der algemeene policie dadelijk beslag te leggen op 
een boek in het departement verspreid en dat voor opschrift draagt : "Lettre 
synodique du concile national de France". Jaar VI, 27 ventose.
1797-1798

133 /18 Onderrichtingen van den minister der algemeene policie aangaande de 
bewaking der dagbladen. Bevel om desnoods de persen onder zegel te 
leggen en de schrijvers van vlugschriften alsook de opstellers van bladen die 
de republiek aanvielen, aan te houden. Jaren VI-VIII.
1797-1800

133 /19 Zending naar het departementsbestuur van het Journal des hommes libres 
de tous les pays, dat te Parijs verscheen. Jaar VI, vendemiaire.
1797-1798
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133 /20 Klacht van den uitvoerenden commissaris bij het departement der Dijle over 
leugenachtige [/] artikels in dagbladen van het departement der Beide-
Nethen verschenen. Jaar VI.
1797-1798

133 /21 Aanklacht bij de rechtbanken van een vlugschrift "Zalige en noodige 
bemerkingen op de fransche kerk" dat te Antwerpen werd uitgedeeld. Jaar 
VI.
1797-1798

133 /22 Maatregelen door het departementsbestuur genomen om in de dorpen den 
omloop van fanatieke en anti-republikeinsche brieven te beletten. Jaar VI.
1797-1798

133 /23 Aanhouding van Jan de Groot, boekhandelaar te Delft, die een orangistgezind 
schrift had uitgegeven, getiteld : Vertoog over de rampen van Holland en 
hulpmiddelen daartegen, onder den deknaam van Willem Chermont. Jaar VI.
1797-1798

133 /24 Het bestuur van het departement klaagt bij den beschuldiger der 
lijfstraffelijke rechtbank de oproerige schriften aan, die uitgedeeld en 
rondgestrooid werden zoowel in de steden als in de landelijke gemeenten, en 
noodigt hem uit eene huiszoeking te doen bij Corbeels, te Turnhout, dien 
men verdacht de drukker dezer naamlooze opstellen te wezen. (91) Jaar VI, 2 
ventose.
1797-1798

133 /25 Verbod vreemde dagbladen te verspreiden, onder andere de Gazet van 
Leijden, die in het departement "noodlottige uitwerksels veroorzaakte en den 
openbaren geest bedierf." Jaar VII.
1798-1799

133 /26 Aanklacht van een anti-omwentelingsgezind vlugschrift.

133 /27 Het drukken van zekere dagbladen verboden. Onder zegellegging der persen 
van de drukkers Hanicq en Van der Elst, te Mechelen. Verslagen. Jaar VII.
1798-1799

133 /28 De uitvoerende commissaris Dargonne verzoekt het departementsbestuur 
eene maatschappij van republikeinen te machtigen om een dagblad uit te 
geven, genaamd : Het Antwerpsch Nieuwsblad, in vervanging der 
afgeschafte tijdschriften van het kanton Antwerpen. Jaar VII, 3 nivose.
1798-1799
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133 /29 Zegellegging op de persen van M. Jan-Hendrik Van Soest, uitgever der 
Gazette van Antwerpen. Jaar VII, 22 frimaire.
1798-1799

133 /30 Toelating aan den genaamde Phil.-Jos. Franck verleend om het drukken en 
verspreiden van dit dagblad te hernemen. Jaar IX.
1800-1801

133 /31 Toelating aan M. De Vos, van Antwerpen, verleend om het blad Antwerpsch 
Nieuwsblad te drukken en te verkoopen. Idem aan M. Ph.-Jos. Franck, voor 
het vlaamsch blad Antwerpsche Gazette. Verscheidene machtigingen tot 
verschijnen van dagbladen. Jaren VII-XII.
1798-1804

133 /32 Maatregelen jegens gevaarlijke fransche en vreemde bladen en schriften. 
Verbod van toelating sommiger dagbladen van Hamburg, Weimar, Francfort, 
Leyden. Beslagneming der Gazet van 's Hertogenbosch. Jaren VIII - 1811.
1799-1811

133 /1/33 Verbod aan de dagbladen zeetijdingen af te kondigen die den vijand over den 
toestand der fransche havens konden inlichten. Jaar IX, 14 messidor.
1800-1801

133 /2/33 Verbod, op straf van afschaffing, nieuwstijdingen in te lasschen welke den 
handel konden verontrusten. Verbod van artikels over den godsdienst, 
zoowel in de politieke als in de letterkundige bladen van het departement, op 
te nemen. Toelating aan den heer G.-J. Goffin, van Mechelen, verleend, om 
een blad voor Aankondigingen, verschillende berichten, enz., te laten 
verschijnen, in vervanging van het blad Le Courrier impartial, wiens uitgaaf 
bij bevel der hoogere overheid was verboden. Jaar IX, 9 thermidor.
1800-1801

133 /34 Bevel de verspreiding tegen te houden van een vlugschrift, getiteld : 
"Parallele entre Bonaparte, Cesar, Cromwell et Monck." Bevel de 
verspreiding te beletten van het blad Courrier des départements réunis, bij 
Hanicq te Mechelen gedrukt. Jaar IX.
1800-1801

133 /35 Brief van den prefekt aan den minister van binnenlandsche zaken over de 
nadeelen van een blad uitgaande der prefektuur. Jaar X.
1801-1802

133 /36 Opmerkingen betreffende het artikel over eene samenzwering te Moskow, 
verschenen in de Antwerpsche Gazette. Jaren XI-XII.
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1802-1804

134 /1 Maatregelen ten opzichte van het uitgeven van kerk-, getijden- en 
gebedenboeken genomen. Jaren XIII - 1812.
1804-1812
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

134 /2 Verspreiden van schriften tegen het Concordaat. Jaar XIII.
1804-1805

134 /3 Aan dagbladen wordt verboden diplomatieke notas in te lasschen.

134 /4 Vervolgingen tegen Schoensetters, drukker te Antwerpen, om een valsch 
bericht gedrukt te hebben. Jaar XIII.
1804-1805

134 /5 Schorsing, bij bevel van den minister der algemeene policie, van een publiek 
blad, getiteld Le Trouvère, opgesteld door zekeren De Moye en te Luik 
gedrukt. Bevel dit blad overal weg te nemen en den opsteller aan te houden. 
Jaar XIII.
1804-1805

134 /6 Bewaking der vreemde gazetten, wier invoer niet uitdrukkelijk verboden was. 
Jaar XIV.
1805-1806

134 /7 De verspreiding verboden van een vlugschrift getiteld : Manifest van Karel X, 
koning van Frankrijk. Inlichtingen over de aanhouding van eenen persoon, 
den zweedschen kapitein von Schneidam genaamd, aangewezen als geheime 
zendeling in den dienst van Engeland. Jaar XIII, pluviose.
1804-1805

134 /8 Uitgaaf te Antwerpen van spotschriften en plakkaarten, die tot opstand 
aanhitsen. Bevel aan de policie, in de koffiehuizen, openbare plaatsen en bij 
de aankomst der vreemde postkoetsen het spotschrift op te zoeken en aan te 
slagen, getiteld : Traduction d'un fragment du 18e livre de Polybe trouvé 
dans le monastère de Sainte-Laure au mont Athos. Jaar XIV.
1805-1806

134 /9 De prefekt verbiedt aan den opsteller van het Journal de Commerce van 
Antwerpen, voortaan in zijn blad artikels in te lasschen over den schouwburg 
dezer stad. 1806.
1806-1806
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134 /10 Opzoekingen bij de boekhandelaars en de drukkers om een vlugschrift te 
ontdekken genoemd : Déclaration de Louis XVIII. 1806.
1806-1806

134 /11 Verspreiding van twee lasterschriften, getiteld, het een : Discours de 
Callisthène en het ander : Napoleon Bonaparte. 1806.
1806-1806

134 /12 Bevel aan de dagbladuitgevers van aan den prefekt al de artikels te 
onderwerpen die niet letterlijk overgeschreven waren uit het staatsblad en 
de bladen der hoofdstad. 1807-1810.
1807-1810

134 /12BIS Inlichtingen over het abonnement op de dagbladen van het departement. 
Rechten door het staatsbestuur op hunne winsten geheven en aanklacht 
tegen de heer Cargere[?]-Hamelinck, inspecteur van de boekhandels. 1807-
1810.
1807-1810

134 /13 Verbod van den minister der algemeene policie, door den heer Thomas, 
gewezen bevelhebber van het bataljon fransche legerontvluchters uit den 
vreemde wedergekeerd, eene omstandige memorie over de beweegredenen 
zijner hervorming te laten drukken. 1808.
1808-1808

134 /14 Bedreigingen en verwenschingen tegen het staatsbestuur en tegen het 
opperhoofd van den staat. 1809.
1809-1809

134 /15 Vlugschrift over de aanhouding van den Paus. 1809.
1809-1809

134 /16 Beschuldiging tegen twee broeders alexianen, te Mechelen, van 
vlugschriften tegen het staatsbestuur gericht, te hebben doen uitdeelen. 
1810.
1810-1810

134 /17 Uitgaaf van een handelsalmanak. Aftruggeling daarin bedreven. 1810.
1810-1810

134 /18 Verklaringen voor het drukken van verschillende werken. 1810.
1810-1810

134 /19 Streng verbod almanakken te drukken, die met figuren de door het 
Concordaat afgeschafte vasten- en feestdagen aanduiden. Bescheiden 
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nopens de beslagneming van almanakken, die vijandelijke zinspelingen 
tegen het staatsbestuur bevatten. 1810.
1810-1810

134 /20 Inlichtingen over de dag- en aankondigingsbladen, die in het departement 
bestonden. Inlichtingen over het Journal du Département des Deux-Nèthes. 
(Volgens het besluit van 3 augustus 1810, mocht er in ieder departement 
slechts één enkel politiek blad verschijnen.) 1810-1815.
1810-1815

134 /21 Uitgaaf van een weekblad getiteld : Journal général de l'imprimerie et de la 
librairie, en dat de lijst der boeken bevatte, wier verkoop tot geene vervolging 
leiden zou. Verbod aan de tijdschriften der departementen geene nieuwe 
werken aan te kondigen, noch er verslag over te geven, tenzij de 
aankondiging ervan in voornoemd algemeen blad gedaan ware. 1810.
1810-1810

134 /22 Frans Moretus verzaakt aan zijn bedrijf als drukker. Opgaaf der werktuigen 
in zijne drukkerij, te Antwerpen. Bewaking zijner persen opgedragen aan den 
opzichter der drukkerij.[/] Zegellegging op zijn persen en drukletters. 1810-
1811.
1810-1811

134 /23 Inlichtingen over den toestand der drukpers en over de drukkers vóór het 
tijdperk der vereeniging van België met Frankrijk. 1810.
1810-1810

134 /24 Onderrichtingen voor de uitvoering des besluits van 5 februari 1810 nopens 
de boekdrukkunst en den boekhandel. 1810-1811.
1810-1811

134 /24 Omzendbrief over de bewaking der verschillende soorten van drukwerken. 
1810, 20 augustus.
1810-1810

134 /24 Verplichting voor de drukkers hunne boeken den prefekt ter goedkeuring aan 
te bieden. 20 meert.

134 /24 Aanduiding der gebiedsomschrijvingen en hoofdzetels der druk-inspecties. 
28 augustus.

134 /25 Uitvoering der schikkingen betrekkelijk den invoer van boeken uit den 
vreemde. Pleegvormen voor den invoer van boekhandelsvoorwerpen.
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134 /26 Smaadschrift tegen den nieuwen catechismus. 1810.
1810-1810

134 /27 Geen enkel vlaamsch boek mocht zonder de fransche vertaling uitgegeven 
worden. 1811.
1811-1811

134 /28 Uitgaaf zonder toelating van een lied, te Mechelen. 1811.
1811-1811

134 /29 Onderrichtingen voor de censuur en de vertaling in het fransch van 
vlaamsche werken. 1811.
1811-1811

135 /1 Sluiting der drukkerij De Cort, te Antwerpen. Zegellegging. 1811.
1811-1811
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

135 /2 Overname door M. Gils van de Feuille d'annonces pour l'arrondissement de 
Malines, bij de dood van den drukker-uitgever Van der Elst. 1811.
1811-1811

135 /3 Beslagneming van een klein kerkboek getiteld : Godsvruchtig broederschap 
van de H. Maegd en Martelaresse Lucia, bij Van der Elst, te Mechelen, 
gedrukt en zonder voorafgaandelijke toelating verkocht. 1811.
1811-1811

135 /4 Voorrechten mits bepaalde vergelding aan eenige drukkers verleend voor het 
uitgeven van dag- en aankondigingsbladen. Onderrichtingen voor de 
gelijkvormige uitvoering in geheel het keizerrijk der schikkingen van het 
besluit van 26 september 1810 op de tijdschriften, plakbrieven, 
aankondigingen en berichten van allen aard. 1811-1814.
1810-1814

135 /5 Algemeen bundel betreffende den toezichtdienst van de boekdrukkunst en 
van den boekhandel in het departement. Onderrichtingen. Bewaking. 
Drukkerspersoneel. Merken, enz. Opgaaf der werken, die in het departement 
gedrukt worden, enz. Toelating tot het drukken van sommige vlaamsche 
werken. 1810-1813.
1810-1813

135 /6 Algemeen bundel betreffende den toezichtdienst van de boekdrukkunst en 
van den boekhandel in het departement. Onderrichtingen. Bewaking. 
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Drukkerspersoneel. Merken, enz. Opgaaf der werken, die in het departement 
gedrukt worden, enz. Toelating tot het drukken van sommige vlaamsche 
werken. 1810-1813.
1810-1813

135 /7 Beslagneming van werken, waaronder : Dissertation sur la suprématie de 
saint Pierre ..., door Kistemaker; Lettres du Pape sur les élections 
capitulaires; L'Eglise gallicane convaincue d'erreur; Exposition des faits et 
travaux qui ont précédé l'usurpation de la couronne d'Espagne et pièces 
officielles touchant l'invasion de Rome par les Français; Procès des 
Bourbons, met platen; Doléances des peuples du Continent de l'Europe au 
sujet de l'interruptions de leur commerce. 1811.
1811-1811

135 /8 Brief van den mininster der algemeene [/] policie bevelende dat de werken, 
die leeringen bevatten tegenstrijdig met de verklaring van de fransche 
geestelijkheid in 1682, moesten in beslag genomen worden. 1810, 17 april.
1682-1810

135 /5 Boeken bij den drukker Schaumburg, te Antwerpen aangeslagen. Lichting 
der zegels bij den drukker Corstiaenssens, te Antwerpen. Beslagneming bij 
de drukkers De la Croix en Janssens, te Antwerpen. Censuur der 
tooneelstukken : Le marchand d'Anvers; Le marché du Vendredi; Valmore et 
Stéphanie; Les Amans siciliens; La Jérusalem délivrée. De liederen en de 
dichtstukken moeten vóór hunnen druk aan het onderzoek der prefekten of 
hunne afgevaardigden onderworpen en mogen slechts met hunne 
goedkeuring uitgegeven worden. 1811-1812.
1811-1812

134 /28 Lied door de maatschappij Harmonie, te Mechelen, in de drukkerij Hanicq 
dier stad zonder voorafgaandelijke toelating gedrukt.

136 /1 Verbod aan de drukkers van het departement gedaan, boeken in de 
vlaamsche taal anders uit te geven dan met de fransche overzetting 
tegenover. Zelfde verbod voor het herdrukken der oude vlaamsche werken. 
1811.
1811-1811
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

136 /2 Aangiften door personen gedaan die het beroep van drukker niet 
uitoefenden, der persen, drukletters en werktuigen die zij in hun bezit 
hadden. 1811.
1811-1811
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136 /3 Inlichtingen over de drukkers, de boekhandelaars, de plaatverkoopers, de 
lettergieters, de graveerders, de boekbinders, de boekverkoopers [/] en 
leurders in het departement der Beide-Nethen gevestigd. 1812.
1812-1812

136 /3 Inlichtingen over het bedrag der patentrechten aan deze nijveraars opgelegd.

134 /12 Omzendbrief van den algemeenen bestuurder der nationale drukkerij over 
de belastingen waaraan de politieke en letterkundige bladen onderworpen 
waren, en wier opbrengst tot aanmoediging van geleerden, kunstenaars en 
letterkundigen aangewend werd. 1812, 4 februari.
1812-1812

134 /12 Onderrichtingen betreffende het overmaken der politieke bladen van het 
departement aan den minister van binnenlandsche zaken en aan 
verschillende hoogere overheden. 1812, 28 meert.
1812-1812

136 /4 Vermaning voor inlassching van een artikel. De uitgevers der tijdschriften 
moeten een exemplaar van ieder nummer naar den Moniteur Universel 
sturen. Nazicht en stempeling der boeken en druksels op de prefektuur. 
1812.
1812-1812

134 /25 Vermaning voor inlassching van een artikel. De uitgevers der tijdschriften 
moeten een exemplaar van ieder nummer naar den Moniteur Universel 
sturen. Nazicht en stempeling der boeken en druksels op de prefektuur. 
1812.
1812-1812

136 /5 Maatregelen tegen de nalatige drukkers te nemen, die verwaarloosden 
regelmatig naar den prefekt de maandelijksche opgaven hunner druksels te 
zenden. 1812, 20 juli.
1812-1812

134 /24 Maatregelen tegen de nalatige drukkers te nemen, die verwaarloosden 
regelmatig naar den prefekt de maandelijksche opgaven hunner druksels te 
zenden. 1812, 20 juli.
1812-1812

136 /6 Aanhouding van Jozef Hunin, Mechelschen graveerder, beschuldigd eene 
plaat gemaakt te hebben, welke den Paus in verrukking verbeeldde. 1812.
1812-1812
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136 /12 Bescheiden over den aard der bekendmakingen, die de aankondigingsbladen 
mochten bevatten. 1812, 11 januari.
1812-1812

136 /7 Schorsing van het blad La Trompette, uitgegeven voor rekening van de 
handelsmakelaars van Antwerpen, en dat de aankomst der schepen met 
hunne lading aankondigde. 1812.
1812-1812

136 /8 Uitgaaf door de makelaars, van een blad, hetwelk uitsluitelijk den prijs der 
koopwaren en den koers der openbare fondsen bevatte. Geschil met den 
drukker van dit blad.

136 /9 Verbod van verspreiding der twee vlugschriften getiteld : Manifest des 
keizers van Rusland en des konings van Pruisen. 1813.
1813-1813

136 /1/10 Verbod het werk : Manuel du droit Français, door M. Paillet, te verspreiden. 
1813.
1813-1813

136 /2/10 Machtiging aan verscheidene drukkers verleend om de uitgaaf van 
tijdschriften voort te zetten, volgens het koninklijk besluit van 23 september 
1814. 1814.
1814-1814

136 /11 Besluit door den maire van Antwerpen in uitvoering van het artikel 290 des 
strafwetboeks genomen, om den dienst der plakbrieven en der openbare 
verkoopingen in deze stad te regelen. 1814.
1814-1814

136 /12 Toelating om de uitgaaf der volgende dag- en aankondigingsbladen voort te 
zetten : Journal du département des Deux-Nèthes; Gazette van Brabant; La 
feuille d'annonces de la ville d'Anvers; Le Courrier de Belgique; Feuille 
d'annonces et avis de la ville de Malines; De Merkuur van Antwerpen. 1814-
1815.
1814-1815

134 /20 Toelating om de uitgaaf der volgende dag- en aankondigingsbladen voort te 
zetten : Journal du département des Deux-Nèthes; Gazette van Brabant; La 
feuille d'annonces de la ville d'Anvers; Le Courrier de Belgique; Feuille 
d'annonces et avis de la ville de Malines; De Merkuur van Antwerpen. 1814-
1815.
1814-1815
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136 /13 Schorsing bij bevel des ministers van het Mechelsch blad : Le Courrier de 
Belgique. 1814.
1814-1814

136 /13 Zijne vervanging door het Journal de la Belgique. Aanklacht tegen de heer 
Hamelinck, opzichter van den boekhandel in het departement der Beide-
Nethen, beschuldigd van ambtsontrouw.

136 /14 Uitdrukkelijk verbod eenig schrijven, als spotschrift aanzien, te drukken, te 
koopen of te verspreiden, alvorens het aan het middenbestuur of aan de 
policie medegedeeld en de toelating tot drukken bekomen te hebben. 1815.
1815-1815

136 /15 Bewaking door de policie van Antwerpen, in de postkantoren, bij de 
postwagens en vervoerdiensten, der pakjes die men vermoedde drukwerken 
en verdachte bladen te bevatten. Bewaking der brieven, welke uit Frankrijk 
kwamen.

127 /27 Bewaking door de policie van Antwerpen, in de postkantoren, bij de 
postwagens en vervoerdiensten, der pakjes die men vermoedde drukwerken 
en verdachte bladen te bevatten. Bewaking der brieven, welke uit Frankrijk 
kwamen.

136 /14 Het wordt aan de dagbladschrijvers verboden nieuwstijdingen af te kondigen 
over de handelingen der policie of bedenkingen over hare te groote 
werkdadigheid of hare verflauwing in het waarnemen van den dienst, alsook 
over de stellingen der legers. 1815.
1815-1815

136 /16 Verscheidene vlugschriften nopens de ridderorde, aan de policie 
aangewezen. 1817.
1817-1817

136 /17 Aanklacht betreffende een spotschrift getiteld : Réfutation du serment de 
fidélité à la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas. Opzoekingen naar 
den uitgever van dit schrift.

136 /18 Opzoeking der schrijvers, drukkers, enz., van eene zoogezegde pauselijke 
breve tegen den aartsbisschop de Méan. 1818-1819.
1818-1819
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136 /18 Opzoeking van een smaadschrift tegen het vonnis van verbanning des 
bisschops van Gent.

136 /19 Onderrichtingen aangaande de bewaking der dagbladen. 1815.
1815-1815

136 /20 Stichting van het Antwerpsch Nieuwsblad. 1816.
1816-1816

136 /21 Bundel betreffende den Mercure van Antwerpen. 1815-1817.
1815-1817

136 /22 Inlichtingen en aanklachten nopens verschillende dagbladen. 1817.
1817-1817

136 /23 Stichting van den Postrijder te Antwerpen. 1817.
1817-1817

136 /24 Bescheiden over den Constitutionnel van Antwerpen. 1817.
1817-1817

136 /25 Aanslagen door soldaten te Antwerpen gepleegd, tegen den heer Jouan, 
drukker van het Journal de la Province, en tegen den heer Limelette, 
bestuurder des schouwburgs. 1818.
1818-1818

136 /26 Uitgave van dagbladen zonder toelating. 1820.
1820-1820

136 /27 Lijst der dagbladen en tijdschriften in de provincie uitgegeven. 1855.
1855-1855

GEMEENTE POLICIE

GEMEENTE POLICIE
136 /1/28 Policie-verordeningen der stad Antwerpen op de bedelarij en op de openbare 

reinheid. Verordeningen der gemeente Hoboken op het sluiten der 
herbergen, op de bedelarij, enz. 1806-1811.
1806-1811

136 /2/28 Aanmerkingen en verslagen nopens de verlichting der stad Antwerpen, den 
dienst van het reinigen der straten en de openbare veiligheid. 
Policiemaatregel van den maire van Antwerpen, die het werpen en 
afschieten van vuurpijlen en springbussen verbiedt. 1811.
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1811-1811

136 /3/28 De maire van Oostmalle onderwerpt aan den prefekt eene verordening tot 
het vestigen, in die gemeente, eener maatschappij, de vernietiging der 
musschen en mollen ten doel hebbende. 1811.
1811-1811

136 /4/28 Verordening op het sluiten der poorten te Bergen-op-Zoom. Klacht van den 
maire ten laste van den generaal-bevelhebber van het garnizoen dezer stad. 
1811.
1811-1811

136 /5/29 Inlichtingen over de policie van Mechelen. Maatregelen tegen de kwakzalvers 
en den verkoop van geheime geneesmiddelen. Onderzoek ten laste van den 
genaamden P. Verswijver of Opdebeeck, Peerken van Boekweitstrooi 
geheeten, kwakzwalver te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. 1810.
1810-1810

136 /6/30 Ontbinding der muziekmaatschappij Sinte-Cecilia, te Boom. 1811.
1811-1811

136 /1/28 Verslag i.v.m. een verdachte die zich vooral ophield in de velden buiten de 
stad Antwerpen en daar jonge meisjes aanrandde; maatregelen genomen 
door de maire van Antwerpen. 1807.
1807-1807

136 /2/28 Verslag van de maire van Antwerpen aan de prefekt i.v.m. verscheidene 
arrestaties en de instorting van de Portugalkazerne (Kipdorp). 1807.
1807-1807

136 /3/28 Verslag van de maire van Antwerpen aan de prefekt i.v.m. een zelfmoord in 
de schouwburg en i.v.m. verscheidene arrestaties. 1807.
1807-1807

136 /4/28 Maatregelen genomen door de maire van Antwerpen i.v.m. het toezicht op 
buitenlanders en de controle van hun paspoorten. 1807.
1807-1807

136 /5/28 Verslag van de maire van Antwerpen aan de prefekt i.v.m. een ordeverstoring 
op 6 juli 1807. 1807.
1807-1807

136 /6/28 Verslag van de maire van Antwerpen aan de prefekt i.v.m. een ordeverstoring 
op 9 juli 1807. 1807.
1807-1807
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136 /7/28 Besluit van de maire van Straatsburg i.v.m. reglementering op gebouwen, 
schoorsteenvegen ... 1807.
1807-1807

136 /31 Aanhouding eener dievenbende te Antwerpen, bestaande uit veertien 
matrozen en werklieden van het eskader, legerontvluchters en landloopers. 
1812.
1812-1812

136 /32 Klacht nopens de diefstallen, die dagelijks te Antwerpen gepleegd worden. 
Bellemare, algemeen policiecommissaris te Antwerpen voor de 
departementen der Beide-Nethen, der Leie en der Schelde, dringt aan op de 
herinrichting der gemeentepolicie van Antwerpen. Bundels, die handelen 
over het personeel der policie in de steden en gemeenten. 1813.
1813-1813

136 /33 Klachten van den prefekt d'Herbouville over de onvoldoende zorg die de 
policiecommissarissen van Antwerpen aan den dag leggen, om de 
policieverordeningen te doen uitvoeren.

136 /28 Talrijke bescheiden nopens de policieverordeningen en maatregelen in de 
steden en gemeenten. Pompiersdienst; havendienst van Antwerpen; policie 
der schouwburgen, dansfeesten, herbergen, spelen, vastenavond; vervoer 
van poeder; ruimingen; verlichting der straten; opschriften der staatnamen; 
wachtwoord aan de poorten van Antwerpen; slachterijen; dienstboden; 
nachtverblijven; markten; rijtuigen; landloopers; vischverkoopingen; 
opruimingen van afbraak; verkoopingen van meubelen; vagen der schouwen; 
ontucht, enz., enz. Zedenpolicie; aanhoudingen; vechtpartijen; aanslagen.

136 /29 Talrijke bescheiden nopens de policieverordeningen en maatregelen in de 
steden en gemeenten. Pompiersdienst; havendienst van Antwerpen; policie 
der schouwburgen, dansfeesten, herbergen, spelen, vastenavond; vervoer 
van poeder; ruimingen; verlichting der straten; opschriften der staatnamen; 
wachtwoord aan de poorten van Antwerpen; slachterijen; dienstboden; 
nachtverblijven; markten; rijtuigen; landloopers; vischverkoopingen; 
opruimingen van afbraak; verkoopingen van meubelen; vagen der schouwen; 
ontucht, enz., enz. Zedenpolicie; aanhoudingen; vechtpartijen; aanslagen.

136 /30 Talrijke bescheiden nopens de policieverordeningen en maatregelen in de 
steden en gemeenten. Pompiersdienst; havendienst van Antwerpen; policie 
der schouwburgen, dansfeesten, herbergen, spelen, vastenavond; vervoer 
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van poeder; ruimingen; verlichting der straten; opschriften der staatnamen; 
wachtwoord aan de poorten van Antwerpen; slachterijen; dienstboden; 
nachtverblijven; markten; rijtuigen; landloopers; vischverkoopingen; 
opruimingen van afbraak; verkoopingen van meubelen; vagen der schouwen; 
ontucht, enz., enz. Zedenpolicie; aanhoudingen; vechtpartijen; aanslagen.

136 /31 Talrijke bescheiden nopens de policieverordeningen en maatregelen in de 
steden en gemeenten. Pompiersdienst; havendienst van Antwerpen; policie 
der schouwburgen, dansfeesten, herbergen, spelen, vastenavond; vervoer 
van poeder; ruimingen; verlichting der straten; opschriften der staatnamen; 
wachtwoord aan de poorten van Antwerpen; slachterijen; dienstboden; 
nachtverblijven; markten; rijtuigen; landloopers; vischverkoopingen; 
opruimingen van afbraak; verkoopingen van meubelen; vagen der schouwen; 
ontucht, enz., enz. Zedenpolicie; aanhoudingen; vechtpartijen; aanslagen.

136 /32 Talrijke bescheiden nopens de policieverordeningen en maatregelen in de 
steden en gemeenten. Pompiersdienst; havendienst van Antwerpen; policie 
der schouwburgen, dansfeesten, herbergen, spelen, vastenavond; vervoer 
van poeder; ruimingen; verlichting der straten; opschriften der staatnamen; 
wachtwoord aan de poorten van Antwerpen; slachterijen; dienstboden; 
nachtverblijven; markten; rijtuigen; landloopers; vischverkoopingen; 
opruimingen van afbraak; verkoopingen van meubelen; vagen der schouwen; 
ontucht, enz., enz. Zedenpolicie; aanhoudingen; vechtpartijen; aanslagen.

136 /28 Onderrichtingen voor de policieboeten.

136 /29 Onderrichtingen en verordeningen op de begravingen in de steden en 
gemeenten der provincie.

136 /30 Prijs der begraafplaatsen. Verbod tot begraving zonder voorafgaandelijke 
toelating des ambtenaars van den burgerlijken stand.

136 /31 Begraving der israëlieten; verpachting der begrafenissen te Antwerpen. 
Verbod in de tempels te begraven.

136 /32 Een groot aantal bundels, betrekkelijk de policie in de gemeenten, zijn in de 
pakken 1e, 2e, 3e reeksen gerangschikt.
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136 /34 Dossier i.v.m. de ontvoering van de dochter van de maire van Mechelen. 
1809.
1809-1809

VOLKSOPSTAND VAN HET JAAR (92) (1798-1799)

VOLKSOPSTAND VAN HET JAAR (92) (1798-1799)
137 /1 Bericht gegeven aan den minister der algemeene politie dat op het 

grondgebied der bataafsche republiek oploopen werden ingericht. Jaar III, 25 
floreal.
1794-1795
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

137 /2 Verslag der municipale officieren van Berlaer over de buitensporigheden 
begaan in die plaats. 16 prairial.

137 /3 Bevel gegeven door den minister van binnenlandsche zaken aan den 
commissaris van het uitvoerend bewind van het [/] departement, 
krachtdadige maatregelen te nemen ten einde de samenzwering te doen 
mislukken "beraamd door de vijanden der republiek om in de vereenigde 
departementen de chouannerie in te richten en aldaar een nieuw Vendee te 
stichten." Jaar IV, 23 frimaire.
1795-1796

137 /3 Inlichtingen over de plannen der uitwijkelingen.

137 /3 Aanhouding te Antwerpen van personen verdacht in betrekking te staan met 
belgische uitwijkelingen in Hannover. Jaar IV, 2 nivose.
1795-1796

137 /4 Bevel van den minister van binnenlandsche zaken maatregelen te nemen om 
in de vereenigde departementen de uitwijkelingen aan te houden, die aldaar 
den oproer aanstookten. Jaar IV, 19 nivose.
1795-1796

137 /2/4 Verbod te Lier ronden in te richten samengesteld uit burgers. Jaar IV, 2 
nivose.
1795-1796

137 /5 Omzendbrief van den minister van algemeene policie aan de 
commissarissen van het uitvoerend bewind bevelende maatregelen te nemen 
ter herstelling der openbare rust. Jaar IV, 22 nivose.
1795-1796
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137 /6 Briefwisseling van eenen officier generaal met het departementaal bestuur 
over aanhoudingen gedaan te Lier. Jaar IV, 15 frimaire.
1795-1796

137 /7 Maatregelen genomen door de gendarmerie te Contich, tengevolge van 
naamlooze bedreigingen. Jaar IV, 1 nivose.
1795-1796

137 /8 Besluit van het departementaal bestuur dat de burgers Dargonne, Van den 
Blik en Tarte, commissarissen benoemt en hen gelast de spoedige uitvoering 
op [/] te eischen der wet op de inwendige policie der gemeenten, ten einde 
de wanordelijke oploopen in de geheele uitgestrektheid van het departement 
te beletten. Jaar IV, 18 nivose.
1795-1796

137 /9 Omzendbrief van den minister van oorlog over de uitvoering der wetten 
betrekkelijk de dienstplichtigen van de eerste oproeping. Jaar IV, 13 pluviose.
1795-1796

137 /10 Bevel van den generaal bevelhebber der negen departementen, al de 
vergunningen voor het dragen van jachtwapens in te trekken en de wapens 
bewaard in de arsenalen, in beslag te nemen, ten einde de uitvoering te 
verzekeren van het besluit der volksvertegenwoordigers, betrekkelijk de 
algemeene ontwapening der inwoners van de overwonnen landen. Jaar IV, 25 
pluviose.
1795-1796

137 /11 Omzendbrief van den minister van oorlog, over de krijgsopeischingen en de 
belemmeringen welke de vervoerdienst van wege de geconstitueerde 
overheden onderging.

137 /12 Bericht gegeven door den minister van binnenlandsche zaken aan den 
commissaris van het uitvoerend bewind van het departement, dat vele 
jongelingen der eerste oproeping zich bij de benden oproerlingen aan de 
grenzen gingen voegen. Jaar IV, 17 pluviose.
1795-1796

137 /13 Omzendbrief van den minister van algemeene policie bij welke het 
departementaal bestuur wordt uitgenoodigd handelend op te treden tegen 
personen die de openbare rust poogden te storen. Jaar IV, 21 pluviose.
1795-1796

137 /14 Omzendbrief van den minister van oorlog, de betaling in geld der dagloonen 
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van de werklieden in de krijgsmagazijnen lakende, daar zij de assignaten in 
discrediet brengen. Jaar IV, 25 pluviose.
1795-1796

137 /15 Bevel gegeven door den minister der algemeene policie aan den 
commissaris van het uitvoerend bewind bij het departementaal bestuur, 
maatregelen te nemen tegen de jongelingen die beproefden zich aan de wet 
op de conscriptie te onttrekken. Jaar IV, 4 ventose.
1795-1796

137 /16 Maatregelen genomen om de oproerlingen, verscholen in de bosschen 
tusschen Cappellen en Stabroeck, aan te houden. Jaar IV, 27 ventose.
1795-1796

137 /17 Verslag van den openbaren aanklager bij de lijfstraffelijke rechtbank, over de 
maatregelen die hij had genomen rakende de vereeniging van 
opstandelingen in de bosschen tusschen Cappellen en Stabroeck. Jaar IV, 27 
ventose.
1795-1796

137 /18 Verslag van den commissaris van het uitvoerend bewind van het canton 
Contich, over de oproerige banden welke dit canton doorliepen. Jaar IV, 5 
germinal.
1795-1796

137 /19 Omzendbrief van den minister van oorlog over de jongelingen der eerste 
oproeping, die paarden en rijtuigen hadden geleverd ten einde van allen 
krijgsdienst ontslagen te zijn. Jaar IV, 7 germinal.
1795-1796

137 /20 Klacht van het departementaal bestuur over de eischen van den 
oorlogcommissaris Buonaparte, te Mechelen. Jaar IV, 5 floreal.
1795-1796

137 /21 Vraag gedaan door het departementaal bestuur om de gewapende macht te 
[/] bekomen ten einde de wanorders te beteugelen in het departement, en 
namelijk te Duffel en Contich en in de kantons Boom en Willebroeck. Jaar IV, 
7 floreal.
1795-1796

137 /22 Onderrichtingen gegeven door generaal Depeaux, voor het inrichten van 
wachten in het departement, ten einde de buitensporigheden te beteugelen 
van degenen die beproefden den loop van het gouvernement te hinderen en 
de eigendommen schonden. Jaar IV, 8 floreal.
1795-1796
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137 /23 Het departementsbestuur zendt de gewapende macht te Brecht, 
Hoogstraeten, Turnhout, Arendonck, Gheel en Herenthals om de 
oproerlingen te bestrijden en de buitensporigheden te doen ophouden welke 
aldaar plaats hadden. Beteugelingsmaatregelen genomen in verschillende 
gemeenten. Jaar IV, 13 floreal.
1795-1796

137 /24 Het departementsbestuur zendt de gewapende macht te Brecht, 
Hoogstraeten, Turnhout, Arendonck, Gheel en Herenthals om de 
oproerlingen te bestrijden en de buitensporigheden te doen ophouden welke 
aldaar plaats hadden. Beteugelingsmaatregelen genomen in verschillende 
gemeenten. Jaar IV, 13 floreal.
1795-1796

137 /25 Processen-verbaal van plunderingen begaan te Hombeeck en Boom. Jaar IV, 
12-27 prairial en 6 pluviose.
1795-1796

137 /26 Maatregelen genomen om deze plunderingen te doen ophouden. Jaar IV, 28 
thermidor.
1795-1796

137 /27 Bevel gegeven door den commissaris van het staatsbestuur in de vereenigde 
departementen aan het departementsbestuur, ter vervolging van den 
opsteller van het dagblad Le Courrier de l'Escaut, te Mechelen, om een 
artikel over de conscriptie afgekondigd te hebben, dat van aard was onlusten 
te verwekken. 15 prairial.

137 /28 Besluit van het departementsbestuur [/] voorschrijvende dat de 
municipaliteiten waar de vrijheidsboom zou uitgerukt geweest zijn, de 
misdadigers moesten vervolgen. Jaar IV, 23 prairial.
1795-1796

137 /29 Omzendbrief van den minister van oorlog over de diefstallen, plunderingen 
en moorden begaan door personen in soldaat verkleed en dragers van 
valsche reispassen. Jaar IV, 18 thermidor.
1795-1796

137 /30 Besluit van het departementsbestuur aan den plaatsbevelhebber van 
Antwerpen, bevelende de openbare macht te gebruiken, om een einde te 
stellen aan de buitensporigheden begaan in de omliggende kantons der 
hoofdplaats. Jaar IV, 4 fructidor.
1795-1796



Provincie Antwerpen. Reeks A 499

137 /31 Vraag van den plaatsbevelhebber van Antwerpen aan het 
departementsbestuur, om hem in te lichten over den terugtocht der benden, 
die de velden verwoestten en om de uitvoerende commissarissen te 
verzoeken maatregelen te nemen ten einde de gewapende macht te 
ontvangen. Jaar IV, 7 fructidor.
1795-1796

137 /32 Bevel van den minister der algemeene policie de opperhoofden der benden, 
die het departement onveilig maakten, aan te houden. Jaar V, 8-4 frimaire.
1796-1797

137 /33 Bevel van den minister der algemeene policie de opperhoofden der benden, 
die het departement onveilig maakten, aan te houden. Jaar V, 8-4 frimaire.
1796-1797

137 /34 Besluit van het departementsbestuur de aanhouding bevelende der 
personen die het departement doorliepen om handteekens van verzet te 
bekomen (beschouwd als oproerverklaringen), tegen de maatregelen 
ontworpen tegenover de geestelijke genootschappen. Jaar IV, 13 fructidor.
1795-1796

137 /35 Omzendbrief van den minister der algemeene policie aan de commissarissen 
der uitvoerende macht, bevelende de inrichting van vliegende colonnen te 
bespoedigen. Jaar IV, 15 fructidor.
1795-1796

137 /36 Bericht gegeven door den generaal Depeaux aan het departementsbestuur, 
dat geen enkel inwoner van België een geweer mocht bezitten en dat zelfs 
geene uitzondering was gedaan voor de wachten belast met de openbare 
rust te verzekeren. Jaar IV, 23 fructidor.
1795-1796

137 /37 Algemeene jacht op de muitelingen, bandieten en landloopers in het kanton 
Berchem. Jaar IV, 23 fructidor.
1795-1796

137 /1/38 Verslag betrekkelijk eene moordpoging door de boeren van Grobbendonck op 
den municipalen agent Hofkens, van Vorsselaer, gepleegd. Jaar IV, 4e 
bijvoegelijke dag.
1795-1796

137 /2/38 Opeisching door den vrederechter van het kanton Herenthals, der 
gewapende macht om de moordenaars van Hofkens te vervolgen. Jaar IV, 4e 
bijvoegelijke dag.
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1795-1796

137 /39 Briefwisseling van het departementaal bestuur met den commissaris van het 
uitvoerend bewind van het kanton Santhoven, betrekkelijk de inrichting van 
het bestuur in het algemeen, alsmede over de plunderingen welke in den 
buiten gepleegd werden en over de inrichting der gendarmerie. Jaar IV.
1795-1796

138 /1/40 De hoofdmeier van Viersel beleedigt generaal Delannoy.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

138 /2/40 Maatregelen genomen in het kanton Heyst-op-den-Berg om de plunderingen 
te beletten. Jaar IV.
1795-1796

138 /40 Diverse documenten i.v.m. het onderdrukken van de opstand in het 
departement (tussenkomsten van rijkswachtbrigades). Jaar IV-VII.
1795-1799

138 /21 Maatregelen genomen door generaal Depeaux, bevelhebber van het 
departement en Desbruleys, bevelhebber te Mechelen, om de plunderingen 
te doen ophouden te Duffel, Contich en Lier. Algemeene opzoekingen gedaan 
in het kanton Berchem. Jaar IV, 4e bijvoegelijke dag.
1795-1796

138 /41 Toezending door de gendarmerie aan het departementsbestuur van 
Antwerpen, van een geschrift afgetrokken in de nabijheid van het kruis op de 
Meir, inhoudende : Soyer tranquil la destruction des brigands suivra, de près 
la suppression des couvents. L'écho de Belgique. Jaar V, 4 vendemiaire.
1796-1797

138 /42 Onderrichtingen gegeven door het middenbestuur van het departement aan 
den uitvoerenden commissaris, te Brecht, om de uitvoering te beletten der 
oproerontwerpen gevormd ten gevolge der wet op de afschaffing der 
kloosters. Jaar V, 7 vendemiaire.
1796-1797

138 /43 Omzendbrief van het departementsbestuur, strenge maatregelen 
voorschrijvende ten opzichte dergenen die oproerige gesprekken hielden, de 
gemeenten doorliepen om er den schrik te verspreiden en woelige oploopen 
te verwekken. Jaar V, 7 vendemiaire.
1796-1797

138 /44 Toezending aan het departementsbestuur van een schrift dat bij de kerkpoort 
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van Turnhout was aangeplakt geweest (93). Jaar V, 12 vendemiaire.
1796-1797

138 /45 Omzendbrief van den minister van oorlog de opsporing bevelende van de 
verkoopers van valsche verloven, welke groote verliezen aan het leger 
veroorzaakten. Jaar V, 22 brumaire.
1796-1797

138 /46 Onderrichtingen van den minister van algemeene policie over de maatregels 
te nemen tegen de vijanden van het staatsbestuur en over de middelen om 
de aanslagen tegen de veiligheid der personen en der eigendommen te 
onderdrukken. Jaar V, 5 frimaire.
1796-1797

138 /47 Inrichting in het kanton Antwerpen, eener burgerwacht, voorloopig 
gewapend met pieken, een besluit der vertegenwoordigers van het volk de 
inbeslagneming der vuurwapens bevolen hebbende. Jaar V, 28 frimaire.
1796-1797

138 /48 Besluit van het departementsbestuur de gewapende macht in het kanton [/] 
Heyst-op-den-Berg zendende om de openbare rust te herstellen. Jaar V, 1 
nivose.
1796-1797

138 /49 Proces-verbaal eener verkenning der gendarmerie in het kanton Heyst-op-
den-Berg (heide van Boisschot) om er een rooversnest uit te roeien. Jaar V, 4 
nivose.
1796-1797

138 /50 Processen-verbaal van verhoor van personen beticht deel genomen te 
hebben aan oproerige samenscholingen te Oeleghem. Jaar V, 4 nivose.
1796-1797

138 /50 Bescheid betrekkelijk de aanhouding te Heyst-op-den-Berg van Frans Morré 
beticht van daden van wederstand tegen de overheden. Jaar V, 14 nivose.
1796-1797

138 /2/50 Maatregels genomen om de troebels te Herenthals te voorkomen. Jaar V, 23 
nivose.
1796-1797

138 /51 Verslag over den toestand der gemoederen in het kanton Contich. Jaar V, 25 
nivose.
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1796-1797

138 /52 Verslag van den commissaris van het uitvoerend bewind te Sinte-Kathelyne-
Waver, over de aanhouding van den vermaarden rooveroverste, baron van 
Moorsel, die eene oproerige beweging te Afflighem had bestuurd. Jaar V, 27 
nivose.
1796-1797

Beteekening der aanhouding te Waelhem van baron van Moorsel. Jaar V, 29 
nivose.
1796-1797

Maatregelen genomen om de uitvoering te beletten der oproerige ontwerpen 
in de Kempen. Jaar V, 3 pluviose.
1796-1797

138 /53 Verslagen over de plunderingen begaan te Boom. Jaar V, 9-26 pluviose.
1796-1797

138 /54 Omzendbrief van den minister der algemeene politie maatregelen 
voorschrijvende om de brandrampen in den buiten te voorkomen en te 
bevechten. Jaar V, 14 pluviose.
1796-1797

138 /1/55 Maatregelen bevolen door den minister van oorlog tegen de gewapende 
vereenigingen. Jaar V, 3 floreal.
1796-1797

138 /2/55 Uitnoodiging der krijgsoverheid aan het departementsbestuur zich te 
verstaan om de benden te verdrijven welke het departement verwoestten. 
Jaar V, 3 floreal.
1796-1797

138 /56 Betooging te Mechelen, ter gelegenheid van de afkondiging der wet van 7 
vendemiaire jaar V. Men wil de gewone priesters van Sint-Romboutskerk 
dwingen er de mis de celebreeren. Jaar V, 6 prairial.
1796-1797

138 /57 Betooging te Mechelen, ter gelegenheid van de afkondiging der wet van 7 
vendemiaire jaar V. Men wil de gewone priesters van Sint-Romboutskerk 
dwingen er de mis de celebreeren. Jaar V, 6 prairial.
1796-1797
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138 /58 Inrichting van wachten in het kanton Kathelijne-Waver om de 
buitensporigheden der oproerlingen te beteugelen. Jaar V, 19 prairial.
1796-1797

138 /59 Maatregelen genomen om de vernieuwing der wanorde te beletten, welke te 
Mechelen had plaats gegrepen ter gelegenheid van de uitvoering van de wet 
op de policie der eerediensten. Jaar V, 21 prairial.
1796-1797

138 /60 Toezending der gewapende macht te Turnhout en in de omstreken om de 
vaanvluchtingen te beletten. Jaar V, 23 prairial.
1796-1797

138 /61 Vervolging te Antwerpen van een roover gezegd voetbrander. Jaar V, 7 
messidor.
1796-1797

138 /1/62 Aanslagen begaan te Waerloos. Inrichting van wachten. Jaar V, 21 messidor.
1796-1797

138 /2/62 Plundering door de knevelaars te Waerloos. Jaar V, 21 messidor.
1796-1797

138 /63 Vijandige betoogingen tegen het staatsbestuur in het kanton Westerloo, ter 
gelegenheid van de afkondiging der wet op de eedaflegging der priesters, de 
uitwendige teekens van den eerendienst en het dragen van kleederen van 
geestelijken. Jaar V, 21 thermidor.
1796-1797

138 /64 Omzendbrief van den minister van oorlog maatregelen voorschrijvende om 
het wegloopen van milicianen te beletten. Jaar V, 25 thermidor.
1796-1797

138 /65 Omzendbrief van den minister van binnenlandsche zaken bij welken de 
midden- en municipale besturen hunne plichten worden herinnerd, en een 
somber tafereel wordt opgehangen der buitensporigheden in de vereenigde 
departementen bedreven door talrijke ontsnapten van het leger van Condé. 
Jaar V, 15 fructidor.
1796-1797

138 /66 Maatregelen genomen te Turnhout uit vrees van eenen oproer.

138 /67 Bescheiden betrekkelijk de inrichting van nachtwachten om de rooverijen te 
beteugelen. Jaren V tot 1812.
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1796-1812

138 /68 Bescheiden betrekkelijk de inrichting van nachtwachten om de rooverijen te 
beteugelen. Jaren V tot 1812.
1796-1812

138 /69 Bescheiden betrekkelijk de inrichting van nachtwachten om de rooverijen te 
beteugelen. Jaren V tot 1812.
1796-1812

138 /70 Bescheiden betrekkelijk de inrichting van nachtwachten om de rooverijen te 
beteugelen. Jaren V tot 1812.
1796-1812

138 /71 Vraag aan de krijgsoverheid om het kasteel van Antwerpen in staat van 
verdediging te stellen uit vrees eener poging tot oproer. Jaar VI, 9 
vendemiaire.
1797-1798

138 /72 Omzendbrief van den minister[/] van algemeene policie de commissarissen 
van het uitvoerend bewind aanzoekende de listen te verijdelen der jonge 
soldaten, om aan hunne verplichtingen te ontsnappen. Jaar VI, 28 
vendemiaire.
1797-1798

138 /73 Verslag van den commissaris van het uitvoerend bewind in het kanton 
Westerloo, over eenen aanval door de inwoners dier gemeente tegen hem 
gericht. Jaar VI, 29 vendemiaire.
1797-1798

138 /74 Verslag van den commissaris van het uitvoerend bewind, te Mechelen, de 
neerlaag bevestigende der benden welke Willebroeck, Ruysbroeck, Wintham 
en Blaesvelt hadden doorloopen en het verbranden dier dorpen. Het verslag 
bewijst dat de inwoners dier plaatsen weigerden hulp te verleenen aan de 
gewapende macht. Jaar VI, 16 brumaire.
1797-1798

139 /75 Bescheiden betrekkelijk de buitensporigheden begaan door de knevelaars in 
het kanton Contich. Jaar VI, 22 brumaire.
1797-1798
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

139 /76 Bevel gegeven door het departementsbestuur aan de plaatsbevelhebbers, 
krachtdadige maatregelen te nemen tegen de roovers die de kantons Lier en 
Contich onveilig maakten, de hoeven afbrandden en het leven der reizigers 
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bedreigden. Jaar VI, 29 brumaire, 23 messidor. Jaar VI, 29 brumaire.
1797-1798

139 /77 Verslagen van den commissaris van het uitvoerend bewind van het kanton 
Willebroeck, over de gisting welke de uitvoering der wet op de sluiting der 
kerken onder de bevolking verwekte. Jaar VI, 29 brumaire, 23 messidor.
1797-1798

139 /78 Verslagen van den commissaris van het uitvoerend bewind van het kanton 
Willebroeck, over de gisting welke de uitvoering der wet op de sluiting der 
kerken onder de bevolking verwekte. Jaar VI, 29 brumaire, 23 messidor.
1797-1798

139 /79 Omzendbrief van den minister [/] van algemeene policie, bevestigende, dat 
de stoutmoedigheid der oproerige benden ten toppunt was gestegen, dat zij 
bij klaren dag handelden, de voertuigen aanrandden, de gelden der nationale 
geldkist plunderden en de briefwisseling van het gouvernement ontvoerden. 
De municipale besturen worden aangemaand hunne verplichtingen te 
vervullen. Jaar VI, 13 frimaire.
1797-1798

139 /80 Verslag over de beteugelingsmaatregelen door het departementsbestuur 
genomen, om een einde te stellen aan den weerstand welke geboden werd 
aan de uitvoering der wet op de policie van de eerediensten. Jaar VI, 17 
frimaire.
1797-1798

139 /81 Besluit van het departementsbestuur aan de plaatsbevelhebber van 
Antwerpen, bevelende de gewapende macht naar Puers te zenden, alwaar 
buitensporigheden waren begaan. De stormklok daar geluid zijnde door de 
oproerige benden en de plechtigheden van den eeredienst plaats gehad 
hebbende, werd de kerk gesloten en de klokken verbrijzeld. Jaar VI, 17 
frimaire.
1797-1798

139 /82 Verslag van den bijzonderen commissaris gelast dit besluit uit te voeren. 
Jaar VI, 23 frimaire.
1797-1798

139 /83 Bevel den dader op te zoeken van een druksel getiteld "Le Républicain" door 
de vijanden van het gouvernement in het departement verspreid. Jaar VI, 23 
frimaire.
1797-1798

139 /84 Bescheid betrekkelijk eenen moordaanslag op Walravens, commissaris van 
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het uitvoerend bewind in het kanton Berchem. Jaar VI, 23 frimaire.
1797-1798

139 /2/84 Vraag gedaan door den uitvoerenden [/] commissaris in het kanton 
Santhoven om de gewapende macht te bekomen, ten einde de inwoners te 
beletten met geweld in de wettig gesloten kerken te dringen. Jaar VI, 25 
frimaire.
1797-1798

139 /85 Verslag over de oproerige samenscholingen te Bornhem, ter gelegenheid 
van de sluiting der kerken. Jaar VI, 7 nivose.
1797-1798

139 /86 Proces-verbaal bewijzende dat de poorten der wettig gesloten kerk van 
Herenthals waren ingeslagen geweest. Jaar VI, 13 nivose.
1797-1798

139 /87 Omzendbrief van den minister van algemeene policie, de overheden 
uitnoodigende de soldaten uit Italië teruggekomen te behoeden tegen 
koningsgezinde werkingen. Jaar VI.
1797-1798

139 /88 Verslag van het departementsbestuur over de onlusten welke te Herenthals 
hadden plaats gehad. Vraag tot verbanning van priesters. Jaar VI, 18 nivose.
1797-1798

139 /2/88 Versterking der garnizoenen van Antwerpen en Mechelen. Jaar VI.
1797-1798

139 /89 Vraag tot versterking der gewapende macht gedaan door het 
departementsbestuur, ter gelegenheid der onlusten voorgevallen te Gheel, 
ten gevolge der aanhouding van eenen priester. Jaar VI.
1797-1798

139 /90 Bescheiden betrekkelijk plunderingen te Eynthout. Jaar VI, 15 pluviose.
1797-1798

139 /91 Onderrichtingen van den minister van algemeene police ten gevolge der 
oproerige bewegingen te Gheel. Jaar VI, 22 pluviose.
1797-1798

139 /92 Onderrichtingen betrekkelijk de vaanvluchtingen. Jaar VI, 25 pluviose, 18 
germinal, 21 [/] messidor, 12 thermidor.
1797-1798
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139 /93 Besluit van het departementsbestuur, dat de krijgsoverheid beveelt 
hulptroepen te zenden om den opstand te bestrijden. Jaar VI, 27 pluviose.
1797-1798

139 /94 Bevel ter vervolging der leden van de municipale raden, die de onlusten 
zouden hebben begunstigd welke zijn ontstaan tijdens de in uitvoerstelling 
der wet op de eerediensten. Jaar VI, 28 pluviose.
1797-1798

139 /95 Verslag van den plaatsbevelhebber van Antwerpen over de moord van twee 
soldaten aan de Belgradepoort (men heeft Borgerhout willen schrijven) (95) 
Jaar VI, 2 ventose.
1797-1798

139 /96 Verslag van den plaatsbevelhebber van Antwerpen over de moord van twee 
soldaten aan de Belgradepoort (men heeft Borgerhout willen schrijven) (95) 
Jaar VI, 2 ventose.
1797-1798

139 /97 Verslag van den plaatsbevelhebber van Antwerpen over de moord van twee 
soldaten aan de Belgradepoort (men heeft Borgerhout willen schrijven) (95) 
Jaar VI, 2 ventose.
1797-1798

139 /98 Briefwisseling van het departementsbestuur met de krijgsoverheid 
betrekkelijk het zenden van troepen naar Antwerpen, ter gelegenheid van 
onlusten welke aldaar waren ontstaan. Jaar VI, 13 ventose.
1797-1798

139 /99 Toelating verleend aan de nachtwachten van het kanton Moll, vuurwapens te 
dragen om de onlusten te beteugelen. Jaar VI, 6 ventose.
1797-1798

139 /100 Proclamatie van het centraalbestuur [/] aan de inwoners van het 
departement, ter gelegenheid der onlusten welke in hetzelve waren ontstaan 
en bedreigende ze in staat van beleg te stellen. Jaar VI, 6 ventose.
1797-1798

139 /101 Verslag van den uitvoerenden commissaris van het kanton Santhoven, over 
de geheime vergaderingen door wederspannige priesters gehouden en over 
zijne vrees voor eenen volksopstand. Jaar VI, 4 germinal.
1797-1798

139 /102 Verslag van den commissaris van het uitvoerend bewind, te Gheel, over de 
onlusten welke in die plaats waren ontstaan, ter gelegenheid der aanhouding 
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van den pastoor en twee onderpastoors, ter verbanning veroordeeld. 
Minderbroeders van het klooster van Herenthals ontwapenen de 
gendarmerie. Jaar VI, 26 prairial.
1797-1798

139 /103 Besluit van het uitvoerend bewind, dat de aanhouding beveelt van vier paters 
minderbroeders, die aan het hoofd stonden van eene bende muiters te 
Gheel. Jaar VI, 2 thermidor.
1797-1798

139 /104 Veroordeling tot verbanning van monniken, die aan deze muiterij hadden deel 
genomen. Jaar VI, 2 thermidor.
1797-1798

139 /105 Verslag over oproerige betoogingen te Willebroeck, ter gelegenheid der in 
uitvoerstelling van de wet op de policie der eerediensten. Jaar VI, 23 prairial.
1797-1798

139 /106 Onderrichtingen van den minister van binnenlandsche zaken aan het 
departementsbestuur, betrekkelijk onlusten te Willebroeck. Jaar VI, 11 
messidor.
1797-1798

139 /107 Maatregelen genomen in het [/] departement om de aanslagen te voorkomen 
tegen de veiligheid der inwoners. Jaar VI, 28 messidor.
1797-1798

139 /108 Veroordeling tot verbanning van monniken, die deel hadden genomen aan de 
oproerige samenloopen in het kanton Willebroeck. Jaar VI, 2 thermidor.
1797-1798

139 /109 Verslag der muiterijen te Schrieck, ter gelegenheid der uitoefening van den 
eeredienst. Daar al de inwoners aan den opstand hadden deel genomen, 
stelt de bevelhebber der gendarmerie voor die gemeente met de gewapende 
macht te omsingelen. Jaar VI, 4 thermidor.
1797-1798

139 /110 Verslag over den aanval door de inwoners van Ranst, der gendarmen, die 
overtredingen aan de wetten op den katholieken eeredienst hadden 
vastgesteld. Jaar VI, 26 thermidor.
1797-1798

139 /111 Verslag over den tegenstand geboden aan de gendarmerie belast het sluiten 
der kerk aldaar te bestatigen. Jaar VI, 27 thermidor.
1797-1798
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139 /112 Vervolgingen tegen eenen adjunct der gemeente Hersselt, die knevelaars in 
vrijheid had gesteld. Jaar VI.
1797-1798

139 /113 Verschillende brieven van het departementsbestuur, hulptroepen vragende 
om de wanorden te bevechten.

139 /114 Maatregelen door de krijgsoverheid genomen.

139 /115 De gewapende macht naar Duffel gezonden om er opstandelingen aan te 
houden. Jaar VI, 23 prairial.
1797-1798

139 /116 Geschil tusschen het municipaal bestuur van Turnhout en den bestuurder 
der jury, betrekkelijk het zenden van troepen om de openbare rust te 
handhaven.

139 /1/117 Proces-verbaal van den municipalen agent van Esschen, bevestigende dat de 
vrijheidsboom aldaar geveld was. Jaar VI, 17 fructidor.
1797-1798

139 /2/117 Besluit van het departementsbestuur, de vervanging van dien boom 
bevelende, met al de plechtvormen in soortgelijke omstandigheid gebruikt 
en ten koste van de inwoners der gemeente. Jaar VI, 9 vendemiaire.
1797-1798

139 /118 Zelfde bescheiden voor wat Hove betreft. Jaar VI, 12 messidor.
1797-1798

139 /119 Zelfde bescheiden aangaande Sinte-Katelijne-Waver. Jaar VI, 1 messidor.
1797-1798

139 /1/120 Zelfde bescheiden voor wat Poederlé betreft. Jaar VI, 5 messidor.
1797-1798

139 /2/120 Zelfde bescheiden voor wat Wijneghem betreft. Jaar VI, 5 messidor.
1797-1798

139 /121 Bescheiden betrekkelijk het toezenden van marschvaardige kolommen in de 
Kempen. Jaar VII, 6 vendemiaire.
1798-1799
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139 /122 Verslag over beleedigingen toegebracht aan staatsambtenaren te Bouchout. 
Jaar VII, 13 vendemiaire.
1798-1799

139 /1/123 Krijgsbewegingen op het Vlaamsch hoofd tegen de opstandelingen. Jaar VII, 
29 vendemiaire.
1798-1799

139 /2/123 Verslag over de maatregelen genomen om de opstandelingen te beletten van 
het departement der Schelde naar dat der Beide-Nethen over te trekken. 
Nederlaag der opstandelingen van het Vlaamsch Hoofd. Jaar VII, 29 
vendemiaire.
1798-1799

139 /124 Afkondiging te Lier der proclamatiën van de wet op de loting voor den 
krijgsdienst. Het wordt bevestigd dat deze proclamatiën zonder uitslag 
bleven. Jaar VII, 25 vendemiaire.
1798-1799

139 /125 Weigering door de municipaliteit van Heyst-op-den-Berg de wetten op de 
loting voor den krijgsdienst af te kondigen. Jaar VII, 25 vendemiaire.
1798-1799

139 /126 Afkondiging van het gemeentebestuur van Willebroek i.v.m. de 
dienstplichtigen van dit kanton. Jaar VII, 27 vendemiaire.
1798-1799

139 /126 Bescheid betrekkelijk de aanhouding in het kanton Herenthals van eenen 
door Oostenrijk bezoldigden aanwerver. Jaar VII, 27 vendemiaire.
1798-1799

140 /127 Pogingen van oproerige bewegingen in het departement der Schelde, alsook 
in de kantons Puers, Boom en Hoboken. Jaar VII, 27 vendemiaire.
1798-1799
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

140 /128 Inlichtingen verzameld over een ontwerp van opstand in de departementen 
van de Schelde en de Dijle. Jaar VII, 28 vendemiaire.
1798-1799

140 /129 Afzending naar den commissaris van het uitvoerend bewind te Antwerpen, 
van eenen officier belast met de bewaking van de uitvoering der maatregelen 
bevolen om de opstandelingen te onderwerpen. Jaar VII, 28 vendemiaire.
1798-1799
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140 /130 Oproep aan de krijgsbedienden zich bereid te houden bij het eerste teeken op 
te trekken. Jaar VII, 28 vendemiaire.
1798-1799

140 /131 Bericht der inneming door de troepen van het fort van het Vlaamsch Hoofd. 
Jaar VII, 28 vendemiaire.
1798-1799

140 /132 Beweging van troepen tusschen Antwerpen en Brussel. Jaar VII, 28 
vendemiaire.
1798-1799

140 /133 Bescheid betrekkelijk de aankomst der opstandelingen in de omstreken van 
Antwerpen. Jaar VII, 29 vendemiaire.
1798-1799

140 /2/133 Maatregelen genomen om het aanplakken van oproerige schriften te 
beletten. Jaar VII, 29 vendemiaire.
1798-1799

140 /134 Bescheid betrekkelijk de krijgsbewegingen tegen de opstandelingen te 
Beveren, departement der Schelde. Jaar VII, 29 vendemiaire.
1798-1799

140 /135 Verslag over de nederlaag ondergaan door de opstandelingen te Beveren. 
Jaar VII, 29 vendemiaire.
1798-1799

140 /133 Stukken betrekkelijk deze zaak.

140 /136 Vervolging van de opstandelingen in het departement der Schelde. Jaar VII, 
29 vendemiaire.
1798-1799

140 /137 Verslag over de bewegingen tegen de opstandelingen tusschen Sint-Nikolaas 
en Zwijndrecht. Jaar VII, 29 vendemiaire.
1798-1799

140 /138 Oproerige schriften aangeplakt gevonden op den boom van vrijheid te 
Berchem. Jaar VII, 29 vendemiaire.
1798-1799

140 /139 Verslag bevestigende de tegenwoordigheid der opstandelingen te Herenthout 
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en Kessel. Jaar VII, 29 vendemiaire.
1798-1799

140 /140 Verslag over de oproerige beweging in het departement.

140 /2/140 Dringende aanvragen van hulptroepen door het departementsbestuur. Jaar 
VII.
1798-1799

140 /141 Verslag over de buitensporigheden der opstandelingen te Wilrijck. Jaar VII, 
30 vendemiaire.
1798-1799

140 /142 Verslag over de buitensporigheden der oproerlingen te Boom, Reeth en 
Rumpst. Jaar VII, 30 vendemiaire.
1798-1799

140 /143 Bevel aan de bedienden van het departement van oorlog op hunnen post te 
blijven om de krijgsgebouwen te beschermen. Jaar VII, 30 vendemiaire.
1798-1799

140 /144 Verslag over den toestand in het kanton Duffel. Jaar VII, 30 vendemiaire.
1798-1799

140 /145 Bericht betrekkelijk de vijandige schikkingen der inwoners van Mechelen. 
Aanplakking van oproerige geschriften. Jaar VII, 30 vendemiaire.
1798-1799

140 /2/145 Bericht over den voortgang des oproers in de gemeenten rond Mechelen. 
Jaar VII, 30 vendemiaire.
1798-1799

140 /146 Maatregelen genomen door de municipaliteit van Mechelen om de 
opstandelingen te beletten de stad te veroveren. Jaar VII, 30 vendemiaire.
1798-1799

140 /147 De opstandelingen te Boom op de vlucht gedreven. Jaar VII, 30 vendemiaire.
1798-1799

140 /2/147 Verslag over den toestand der gemoederen te Antwerpen. Jaar VII, 30 
vendemiaire.
1798-1799

140 /148 Verslag over de gisting der gemoederen in het kanton Eeckeren. Jaar VII, 30 
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vendemiaire.
1798-1799

140 /149 Vraag van hulp voor Wilrijck, alwaar men de stormklok luidt. Aankondiging 
eener volksbeweging te Antwerpen. Jaar VII, 30 vendemiaire.
1798-1799

140 /150 Vraag van hulp voor Wilrijck, alwaar men de stormklok luidt. Aankondiging 
eener volksbeweging te Antwerpen. Jaar VII, 30 vendemiaire.
1798-1799

140 /150 Maatregelen genomen om aldaar de openbare rust te verzekeren. Jaar VII, 
30 vendemiaire.
1798-1799

140 /2/150 Vraag door de krijgsoverheid het kasteel van Antwerpen te bevoorraden. Jaar 
VII, 30 vendemiaire.
1798-1799

140 /151 Verslag over oproerige samenscholingen te Turnhout. Jaar VII, 30 
vendemiaire.
1798-1799

140 /152 Bericht van eenen opstand te Putte.

140 /153 Bescheid betrekkelijk de vernietiging van den boom van vrijheid te Merxplas. 
Maatregelen tot het voorkomen van onlusten te Casterlé. Jaar VII, 1 
brumaire.
1798-1799

140 /154 Verslag over onstuimige samenscholingen te Eeckeren. Jaar VII, 1 brumaire.
1798-1799

140 /155 Aankondiging van plunderingen door de opstandelingen begaan te Gheel, 
Westerloo en Tongerloo. Jaar VII, 1 brumaire.
1798-1799

140 /156 Verslag over den inval der opstandelingen te Mechelen en de 
buitensporigheden welke zij aldaar begingen. Deze gebeurtenissen 
noodzaakten die stad in staat van beleg te stellen. Proclamatie welke te dier 
gelegenheid werd afgekondigd. Jaar VII, 1 brumaire.
1798-1799

140 /157 Verslag over de buitensporigheden begaan door de opstandelingen te Lier. 



514 Provincie Antwerpen. Reeks A

Jaar VII, 1 brumaire.
1798-1799

140 /158 Verslag over een gevecht tegen de opstandelingen te Mechelen en over de 
oproerige beweging in de naburige kantons. Jaar VII, 1 brumaire.
1798-1799

140 /159 Bericht van de afzending van hulptroepen gekomen uit Holland. Jaar VII, 1 
brumaire.
1798-1799

140 /160 Oproerige poging te Beirendrecht en Stabroeck en wegvoering der klokken 
uit de eerste gemeente. Jaar VII, 1-2 brumaire.
1798-1799

140 /2/160 Aanhoudingsbevel der personen beschuldigd den oproer aangehitst of 
bestuurd te hebben in de negen departementen. Jaar VII, 2 brumaire.
1798-1799

140 /161 Verslag over den naren toestand waarin de stad Lier zich bevindt, ten gevolge 
van den optocht der opstandelingen naar Herenthout en hunne bedreigingen 
terug naar de eerste plaats te keeren. Jaar VII, 2 brumaire.
1798-1799

140 /162 Maatregelen te dier gelegenheid genomen te Lier. Jaar VII, 14 brumaire.
1798-1799

140 /163 Verslag over den toestand der gemoederen te Antwerpen. Jaar VII, 5 
brumaire.
1798-1799

140 /164 De opstandelingen in de omstreken van Mechelen verslagen. Jaar VII, 2 
brumaire.
1798-1799

140 /165 Verslag betrekkelijk eene vergeefsche poging der opstandelingen te 
Mechelen. Jaar VII, 2 brumaire.
1798-1799

140 /2/165 Doortocht der opstandelingen te Sinte-Kathelijne-Waver, Willebroeck en in 
de Kempen. Maatregelen om ze te overvallen. Jaar VII, 2 brumaire.
1798-1799

140 /166 Bescheid betrekkelijk den intocht der opstandelingen te Gheel. Jaar VII, 3 
brumaire.
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1798-1799

140 /167 Inlichtingen gegeven over de opstandelingen in het kanton Boom. Jaar VII, 3 
brumaire.
1798-1799

140 /168 Inlichtingen over de hoofdmannen van den oproer. Jaar VII, 3 brumaire.
1798-1799

140 /2/168 Buitensporigheden der opstandelingen te Viersel. Jaar VII, 3 brumaire.
1798-1799

140 /169 Maatregelen genomen te Boom om onlusten te voorkomen. Jaar VII, 3 
brumaire.
1798-1799

140 /170 Verslag over de plundering van het stadhuis te Mechelen en de herplanting 
van den boom van vrijheid. Jaar VII, 3 brumaire.
1798-1799

140 /171 Verslag over eene poging van herinval te Mechelen door de opstandelingen 
die werden teruggedreven en over de terechtstelling van verschillende dezer. 
Jaar VII, 3 brumaire.
1798-1799

140 /172 Nota over de handelingen van kannunik Van Eupen en van den deken der 
hoofdkerk van Antwerpen. Jaar VII, 3 brumaire.
1798-1799

140 /173 Verslag over eene schermutseling met de opstandelingen te Waelhem. Jaar 
VII, 4 brumaire.
1798-1799

140 /174 Voorstel van het departementsbestuur, bespieders te gelasten de ontwerpen 
der oproerlingen te ontdekken. Jaar VII, 4 brumaire.
1798-1799

140 /175 Verslag over de oproerige beweging in het departement der Schelde. Jaar 
VII, 4 brumaire.
1798-1799

140 /176 Bericht betrekkelijk de beweging der opstandelingen te Contich, na hunne 
nederlaag te Mechelen. Jaar VII, 4 brumaire.
1798-1799
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140 /177 Verslag over een hardnekkig gevecht tegen de opstandelingen in de 
omstreken van Sint-Nicolaas. Inlichtingen over hunne inrichting. Jaar VII, 4 
brumaire.
1798-1799

140 /178 Verslag over den aantocht der troepen en eene ontmoeting tusschen deze en 
de opstandelingen te Waelhem. Jaar VII, 4 brumaire.
1798-1799

140 /179 Bescheiden rakende de onlusten van Beirendrecht. Jaar VII, 4 brumaire.
1798-1799

140 /180 Besluit van het departementsbestuur, de krijgsoverheid machtigende in de 
gemeenten waar onlusten hadden onstaan, levensmiddelen, voeder en 
paarden te doen afleveren en bevelende : 1° dat in de gemeenten waar 
republikeinen vermoord zijn, de inwoners zullen gehouden wezen de 
plichtigen aan de oversten der gewapende macht kenbaar te maken; 2° dat, 
ingeval zij het niet deden, de voornaamste en de rijkste inwoners als 
gijzelaars moesten aangehouden en naar het kasteel van Antwerpen gevoerd 
worden; 3° dat de gemeenten van het departement zouden ontwapend 
worden. Jaar VII, 4 brumaire.
1798-1799

140 /181 Brand van het krijgsmagazijn te Antwerpen. Jaar VII, 4 brumaire.
1798-1799

140 /182 Verslag over de buitensporigheden te Contich bedreven. Jaar VII, 5 brumaire.
1798-1799

140 /183 Bevel des ministers van justicie al de personen, die deel hadden gemaakt 
van oproerige samenscholingen, voor den krijgsraad te verzenden. Jaar VII, 5 
brumaire.
1798-1799

140 /184 Bescheid betrekkelijk de buitensporigheden bedreven door de 
opstandelingen in de omstreken van Doornik. Jaar VII, 5 brumaire.
1798-1799

140 /185 Afzending van hulptroepen naar Turnhout, Herenthals, Antwerpen en 
Mechelen. Jaar VII, 5 brumaire.
1798-1799

140 /186 Gevechten in de omstreken van Mechelen. Jaar VII, 5 brumaire.
1798-1799



Provincie Antwerpen. Reeks A 517

140 /187 Verslag over den opstand uitgeborsten op al de punten van het departement 
en namelijk te Boom, Duffel, Lier, Mechelen, Eeckeren, Stabroeck, 
Wuestwezel en Hoogstraeten en over de krijgsbewegingen in het 
departement der Schelde. Jaar VII, 6 brumaire.
1798-1799

140 /188 Maatregelen genomen om de Antwerpenaren te beletten zich in betrekking 
te stellen met de boeren der omstreken, ter gelegenheid van het feest van 
Aller-Heiligen. Jaar VII, 6 brumaire.
1798-1799

140 /189 Verslag over de ontwapening van Loenhout en Brecht. Jaar VII, 6 brumaire.
1798-1799

140 /190 Klacht over de werkeloosheid der municipale besturen van Mechelen en Lier, 
welke geene maatregelen namen om de opstandelingen te bevechten. Jaar 
VII, 8 frimaire.
1798-1799

140 /191 Maatregelen genomen om te beletten dat de opstandelingen van het 
departement der Schelde in dat der Beide-Nethen binnendrongen. Jaar VII, 
11 frimaire.
1798-1799

140 /192 Bescheiden betrekkelijk de verhooren ondergaan door de personen 
opgesloten in het kasteel van Antwerpen en van opstand beticht. Jaar VII, 6 
brumaire.
1798-1799

140 /193 Bericht van het vertrek van een gedeelte der troepen van Mechelen naar 
Diest. Jaar VII, 6 brumaire.
1798-1799

140 /194 Bescheiden betrekkelijk de toebereidselen tot den aanval tegen de 
opstandelingen in het departement der Schelde. Jaar VII, 6 brumaire.
1798-1799

140 /2/194 Verslag over de krijgsbewegingen in de omstreken van Rupelmonde. Jaar VII, 
6 brumaire.
1798-1799

140 /195 Verslagen over de onlusten van 3 brumaire te Turnhout en de gevaren 
waaraan de commissaris van het uitvoerend bewind in het kanton Santhoven 
is blootgesteld geweest, die bij den aantocht der opstandelingen en bij zijne 
terugkomst naar Arendonck was moeten vluchten. Jaar VII, 7-17 brumaire.
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1798-1799

140 /196 Onderrichtingen van den minister van binnenlandsche zaken over de 
krijgsvaardige kolommen en het aannemen van bestuurlijke maatregelen om 
de krijgsbewegingen te begunstigen. Jaar VII, 7 brumaire.
1798-1799

140 /197 Maatregelen genomen om de aanwervingen in Holland door het comiteit van 
opstand van Roosendael, te beletten. Jaar VII, 8 brumaire.
1798-1799

140 /198 Onderrichtingen aan de commissarissen van het uitvoerend bewind, over de 
maatregelen te nemen om den voortgang van den opstand te beletten; bevel 
de klokken te verbrijzelen en de niet-beëedigde priesters aan te houden. 
Jaar VII, 8 brumaire, 28 vendemiaire.
1798-1799

140 /198 Afkondiging van het centraal bestuur van het departement, waarbij de 
rebellen aangemaand worden hun wapens neer te leggen en aan de 
kantonnale en departementale overheden bekend te maken wie hen 
geëngageerd had of gedwongen tot de rebellie "La clémence accueillera leur 
repentier. Que tout rentre dans l'ordre, accoutumé et les désordres..." 
Oproep tot rust en orde. De ongeregeldheden zullen slechts ten laste gelegd 
worden van de brigands die ze hebben uitgelokt. Zij alleen zullen gestraft 
worden. Maar degenen die binnen de drie dagen nog gewapend rondlopen 
zullen als brigands behandeld worden. Hun stellingen zullen worden 
vernietigd, hun eigendommen in brand gestoken en zij zullen overgeleverd 
worden aan de strengste straffen, die de wet voorziet. "Respect aux 
personnes et aux propriétés de ceux qui se soumettront et déposeront les 
armes; guerre à mort aux brigands et aux rebelles". Jaar VII, 11 brumaire.
1798-1799

140 /199 Aankondiging van de nederlaag der opstandelingen te Herenthals. Verslag 
over dit gevecht. Jaar VII, 8-10 brumaire.
1798-1799

126 /39 Aankondiging van de nederlaag der opstandelingen te Herenthals. Verslag 
over dit gevecht. Jaar VII, 8-10 brumaire.
1798-1799

140 /200 Vervolging der oproermakers in de Kempen.

140 /201 Onwettige aanhoudingen op het bataafsch grondgebied door fransche 
gendarmen. Jaar VII, 24 vendemiaire.
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1798-1799

140 /202 Proklamatie van het departementaal bestuur rakende den opstand. Jaar VII, 
29 brumaire.
1798-1799

140 /203 Besluit van het departementsbestuur bevelende dat de municipale 
ambtenaren die, op het tijdstip der onlusten hun ontslag hadden gegeven, 
onmiddellijk moesten aangehouden en als gijzelaars naar het kasteel van 
Antwerpen worden gebracht. Jaar VII, 29 brumaire.
1798-1799

140 /204 Verslag over de stellingen door de opstandelingen in het kanton Contich 
betrokken. Jaar VII, 8 brumaire.
1798-1799

140 /205 Verslag over den aanval der opstandelingen te Gheel en het verwoesten van 
een groot getal woningen. Jaar VII, 8 brumaire.
1798-1799

140 /197 Maatregelen genomen tegen het comiteit van opstand van Roosendael en 
verslag over het gevecht van Herenthals. Jaar VII, 8 brumaire.
1798-1799

140 /206 Verdedigingsmaatregelen genomen te Mechelen in het vooruitzicht van 
eenen aanval der opstandelingen gelegerd te Sinte-Kathelijne-Waver, 
Muysen, Duffel, Putte, Willebroeck en Boom. Jaar VII, 17 brumaire.
1798-1799

140 /2/206 Aankondiging eener nederlaag van de opstandelingen te Herenthals. Jaar 
VII, 9 brumaire.
1798-1799

140 /206BIS Verslag over de publieke opinie te Mechelen. Vraag om versterking van de 
troepen. Jaar VII.
1798-1799

140 /207 Verslag over de klachten van personen in het kasteel van Antwerpen 
opgesloten tengevolge van het gevecht van Herenthals. Jaar VII, 9 brumaire.
1798-1799

140 /208 Poging tot oproer in het kanton Eeckeren door den genaamde Beukelaer, die 
den titel neemt van bevelhebber van het katholiek, apostoliek en roomsch 
leger. Genomen maatregelen. Jaar VII, 9 brumaire.
1798-1799
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140 /209 Verslag betreffende : 1° de weigering der municipaliteit van Berlaer de 
wetten over de loting voor den krijgsdienst, te doen afkondigen, de 
eigendommen en het leven der municipale ambtenaren bedreigd zijnde, en 
2° den geest van tegenstreving welke in het kanton heerschte. Jaar VII, 9 
brumaire.
1798-1799

140 /210 Lijst der opstandelingen van de gemeente Grobbendonck. Jaar VII, 9 
brumaire.
1798-1799

140 /2/210 Oproerige proklamatie in het departement. Jaar VII, 9 brumaire.
1798-1799

140 /211 Inlichtingen over verdachte personen van Herenthals. Jaar VII, 9 brumaire.
1798-1799

140 /212 Bescheid waaruit blijkt dat de oproerige beweging in het departement 
algemeen was. Jaar VII, 9 brumaire.
1798-1799

140 /213 Proces-verbaal van 't verhoor eens oproermakers van Westerloo, en 
aanklacht door dezen van verschillende opstandelingen. Jaar VII, 9 brumaire.
1798-1799

140 /214 Afkondiging te Mechelen van schriften tot den oproer aanhitsende. Jaar VII, 9 
brumaire.
1798-1799

140 /215 Bericht der moord door zijne [/] medemakkers, te Hemixem, van het 
opperhoofd der oproermakers, Cartier, gewezen vrederechter van het kanton 
Berchem. Jaar VII, 9 brumaire.
1798-1799

140 /216 Bescheiden betrekkelijk aanhoudingen te Antwerpen. Jaar VII, 9 brumaire.
1798-1799

140 /217 Doortocht der opstandelingen te Huybergen, kanton Wuestwezel. Jaar VII, 9 
brumaire.
1798-1799

140 /218 Stappen gedaan door het middenbestuur, om generaal Durutte te behouden, 
die de bewegingen tegen de opstandelingen had bevolen. Jaar VII, 9 
brumaire.
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1798-1799

140 /219 Aanvraag door den commissaris van het uitvoerend bewind te Gheel, ten 
einde onmiddellijk hulp te krijgen. Jaar VII, 10 brumaire.
1798-1799

140 /2/219 Lichting van het beslag gelegd op de schuiten te Antwerpen en afzending van 
sterke afdeelingen te Willebroeck en Boom, om de scheepvaart te 
beschermen. Jaar VII, 10 brumaire.
1798-1799

140 /220 Verslag over de bewegingen tegen de opstandelingen verslagen te Waelhem, 
Duffel en Mechelen en die zich in de richting van Lier terug trokken. Jaar VII, 
10 brumaire.
1798-1799

140 /221 Beweging tegen de oproerlingen om de betrekkingen met Antwerpen te 
herstellen.

140 /222 Overvoering naar het kasteel van Antwerpen, van personen verdacht aan den 
oproer deel te hebben genomen. Jaar VII, 10 brumaire.
1798-1799

140 /223 Verslag over den oproer van 30 vendemiaire en volgende dagen, te 
Massenhoven, Broechem, Santhoven, Wijneghem, Lier en omliggende 
gemeenten. Jaar VII, 10 brumaire.
1798-1799

140 /224 Klacht betrekkelijk de aanhouding van eenen gijzelaar te Herenthals. Jaar 
VII, 10 brumaire.
1798-1799

140 /225 Onderrichtingen aan de krijgsoverheid, te Antwerpen, voor het vervolgen der 
opstandelingen. Jaar VII, 11 brumaire.
1798-1799

140 /226 Proces-verbaal van lichting der zegels gelegd op de papieren der monniken 
van Roosendael, verdacht deel te hebben genomen aan den oproer der 
vereenigde departementen. Jaar VII, 11 brumaire.
1798-1799

140 /227 Verslag aan den minister van binnenlandsche zaken over de oorzaken van 
den oproer, de maatregelen genomen bij den aanvang der eerste oproerige 
bewegingen en den doortocht der opstandelingen te Contich, Boom en 
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Willebroeck. Jaar VII, 18 brumaire.
1798-1799

140 /228 Verslag aan den minister der algemeene policie over den toestand van het 
departement, de verliezen ondergaan door de oproerlingen te Herenthals en 
hunnen doortocht te Bouchout en te Mortsel. Jaar VII, 11 brumaire.
1798-1799

140 /229 Inrichting der plaatselijke wacht te Mechelen; voorstel ter uitsluiting der 
personen die door de republikeinen werden mistrouwd. Jaar VII, 11 
brumaire.
1798-1799

140 /230 Verslag over de samenscholingen van opstandelingen in de omstreken van 
Mechelen, namelijk te Hombeeck, Heffen en Leest, alsook over den toestand 
der gemoederen in die eerste stad en welken onrustwekkend was. Jaar VII, 
11 brumaire.
1798-1799

140 /231 Doortocht der oproerlingen te Niel en te Oostmalle. Jaar VII, 12 brumaire.
1798-1799

140 /232 Bevel van herneming te Mechelen [/] der bestuurlijke werken, onderbroken 
door de plunderingen der opstandelingen. Jaar VII, 12 brumaire.
1798-1799

140 /233 Bescheiden betrekkelijk pogingen tot geldlichtingen door de oproerlingen te 
Wijneghem gedaan. Jaar VII, 12 brumaire.
1798-1799

140 /234 Verslag over eenen aanval tegen de oproerlingen tusschen Bouchout en 
Mortsel. Jaar VII, 12 brumaire.
1798-1799

140 /235 Verslag over der intocht der oproerlingen te Mechelen. - Deze stad wordt in 
staat van beleg verklaard. Jaar VII, 12 brumaire.
1798-1799

140 /236 Verslag aan den minister van binnenlandsche zaken over den oproer en de 
nederlagen der opstandelingen. Jaar VII, 12-15 brumaire.
1798-1799

140 /237 In staat van beleg verklaring van al de gemeenten van het departement. Jaar 
VII, 13 brumaire.
1798-1799
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140 /238 Besluit van het uitvoerend bewind over de inrichting van krijgsvaardige 
kolommen belast de opstandelingen te vervolgen. Jaar VII, 13 brumaire.
1798-1799

140 /239 Beteekening van het bestaan eens comiteits van opstand te Wilrijck. Jaar VII, 
13 brumaire.
1798-1799

140 /240 Aanhouding te Hingene en Sint-Amands, van personen in de opstand 
betrokken. Jaar VII, 13 brumaire.
1798-1799

140 /241 Bescheid betrekkelijk krijgsmaatregelen genomen om den opstand te 
beteugelen. Jaar VII, 13 brumaire.
1798-1799

140 /242 Aanhouding van gijzelaars te Bouchout, na de verdrijving der oproerlingen. 
Jaar VII, 13 brumaire.
1798-1799

140 /243 Verslag bestatigende het afsnijden, door de opstandelingen, van alle 
gemeenschap tusschen Mechelen, Hombeeck [/] en Leest en meldende dat 
de muiters nog slechts een kwart mijl van de stad verwijderd waren. Bij dit 
verslag is een vrijgeleide gevoegd afgeleverd door een der opperhoofden van 
de muiters. Jaar VII, 13 brumaire.
1798-1799

140 /244 Bescheid betrekkelijk den doortocht der opstandelingen te Mechelen. Jaar 
VII, 16 brumaire.
1798-1799

140 /245 Verslag over de onlusten ontstaan te Herenthals tusschen den 13n 
vendemiaire en den 3n brumaire. Jaar VII, 14 brumaire.
1798-1799

140 /2/245 Herstelling der betrekkingen tusschen Antwerpen en Lier, welke door de 
oproerlingen waren onderbroken geweest. Vervolging dezer laatsten die zich 
in de richting der Kempen terugtrokken. Jaar VII, 13 brumaire.
1798-1799

140 /246 Verslag over de bewegingen rond Mechelen : te Leest, Hombeeck en Heffen. 
Jaar VII, 13 brumaire.
1798-1799
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140 /2/246 Bescheid betrekkelijk de aanstokers van den oproer en het getal 
opstandelingen. Jaar VII, 13 brumaire.
1798-1799

140 /247 Proklamatie van het departementaal bestuur nopens den opstand. Jaar VII, 
13 brumaire.
1798-1799

140 /2/247 Aanhouding van oproerlingen te Wilrijck. Jaar VII, 13 brumaire.
1798-1799

140 /248 Reklaam van het middenbestuur tegen de in staat van beleg verklaring van 
het departement. Jaar VII, 15 brumaire.
1798-1799

140 /249 Protest tegen de in staat van beleg verklaring van Antwerpen, Eeckeren, 
Wuestwezel, Stabroeck en Hoogstraeten. Jaar VII, 15 brumaire.
1798-1799

140 /250 Verslag dat eenen beteren toestand te Lier aanduidt. Jaar VII, 14 brumaire.
1798-1799

140 /251 Verslag over de gebeurtenissen welke op 30 vendemiaire te Boom en te 
Bornhem waren voorgevallen. Jaar VII, 16 brumaire.
1798-1799

140 /252 Verschillige opeischingen door de opstandelingen te Boom. Klachten van 
officiers van het leger ten laste der gemeente Boom, waar zij slecht waren 
behandeld geweest.

141 /253 Nota over de onlusten in het kanton Boom.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

141 /254 Verslag over verschillige gevechten te Boom, Willebroeck, Heffen en 
Bornhem. Jaar VII, 16 brumaire.
1798-1799

141 /255 Bescheiden betrekkelijk den doortocht der oproerlingen te Viersel. Jaar VII, 
16 brumaire.
1798-1799

141 /256 Bevel van den minister van binnenlandsche zaken aan de commissarissen 
van het uitvoerend bewind hem van al de pogingen tot wanorde en oproer 
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bericht te geven. Jaar VII, 16 brumaire.
1798-1799

141 /257 Verslag over de inrichting te Edegem van wachten om de plunderingen en 
brandstichtingen te beletten en over de buitensporigheden door de 
oproerlingen begaan. Jaar VII, 16 brumaire.
1798-1799

141 /258 Inlichtingen over de opstandelingen in de omstreken van Gheel.

141 /259 Inlichtingen over personen betrokken in de onlusten van Wilrijck. Jaar VII, 17 
brumaire.
1798-1799

141 /260 Verslag over den toestand van het kanton Boom, na den aftocht der 
opstandelingen. Branden te Willebroeck. Jaar VII, 17 brumaire.
1798-1799

141 /261 Verslag over de nederlagen door de oproerlingen ondergaan te Willebroeck, 
Ruysbroeck en Bornhem. Jaar VII, 17 brumaire.
1798-1799

141 /262 Maatregelen genomen voor het wegruimen der klokken in die plaatsen. 
Opzoeking naar de registers van den burgerlijken stand geroofd door de 
oproerlingen te Willebroeck, Ruysbroeck, Leest, Heffen en Heyndonck. Jaar 
VII, 17 brumaire.
1798-1799

141 /263 Bescheid betrekkelijk de in staat van beleg verklaring te Mechelen. Jaar VII, 
17 brumaire.
1798-1799

141 /264 Bevel voorschrijvende, dat, ten gevolge van den staat van beleg, de 
reispassen door de krijgsoverheden moeten geldig gemaakt worden. Jaar 
VII, 18 brumaire.
1798-1799

141 /265 Verslag over de gebeurtenissen van 15 en 16 brumaire te Willebroeck, 
Blaesvelt, Bornhem en Ruysbroeck. Brand van een groot aantal huizen. 
Inlichtingen over Quartier en Rollier, aanleiders der opstandelingen. Jaar VII, 
18-26 brumaire.
1798-1799

141 /266 Aantocht der troepen op Aerschot, waar de oproerlingen op nieuw 
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verschenen waren. Jaar VII, 18 brumaire.
1798-1799

141 /267 Verhoor van verschillende personen in den opstand betrokken. Jaar VII, 18 
brumaire.
1798-1799

141 /268 Lijst der personen, die te Broechem een comiteit van opstand hadden 
gevormd. Jaar VII, 19 brumaire.
1798-1799

141 /269 Verslag waarin op nieuw vrees wordt uitgedrukt voor het behoud van Lier en 
waarin de aankomst wordt vermeld der oproerlingen te Meerhout en hun 
inzicht naar Lier op te rukken. Jaar VII, 19 brumaire.
1798-1799

141 /270 Afkondiging in het departement van het vonnis uitgesproken tegen de te 
Merchtem aangehouden oproerlingen. Jaar VII, 20 brumaire.
1798-1799

141 /271 Bevel van den staat van beleg te lichten in de gemeenten welke geen deel 
hadden genomen aan den oproer, waar de stormklok niet was geluid 
geweest en waar de vrijheidsbomen niet waren vernietigd. Jaar VII, 21 
brumaire.
1798-1799

141 /272 Briefwisseling van den minister van algemeene policie over de in beleg 
verklaring der gemeenten van het departement. Jaar VII, 22 brumaire.
1798-1799

141 /273 Verslag over den toestand der gemoederen in het kanton Wuestwezel. Jaar 
VII, 22 brumaire.
1798-1799

141 /274 Maatregelen genomen om de samenscholingen in de omstreken van Heyst-
op-den-Berg te beletten.

141 /2/274 Aanhoudingen in de omstreken van Herenthals. Jaar VII, 22 brumaire.
1798-1799

141 /275 Vraag om commissarissen naar Lier te zenden, voor het opnemen der 
schade door de oproerlingen bedreven. - Oproerige vlugschriften rakende 
den opstand te Tongerloo. Jaar VII, 23 brumaire.
1798-1799
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141 /276 Vraag om commissarissen naar Lier te zenden, voor het opnemen der 
schade door de oproerlingen bedreven. - Oproerige vlugschriften rakende 
den opstand te Tongerloo. Jaar VII, 23 brumaire.
1798-1799

141 /277 Verslag over wanordelijke gebeurtenissen te Wilmarsdonck en Oorderen. 
Jaar VII, 23 brumaire.
1798-1799

141 /278 Samenscholingen van wederspannige priesters te Rethy.

141 /2/278 Bescheid betrekkelijk wreedheden door de oproerlingen te Londerzeel 
begaan. Jaar VII, 23 brumaire.
1798-1799

141 /3/278 Bescheid betrekkelijk den doortocht der opstandelingen te Boom. Jaar VII, 
23 brumaire.
1798-1799

141 /279 Vereeniging van Brabantsche uitwijkelingen en Hollandsche officieren met 
de oproerlingen van het departement. Jaar VII, 23 brumaire.
1798-1799

141 /280 Mededeeling rakende samenscholingen van opstandelingen tusschen Diest 
en Thienen.

141 /2/280 Lijst der voornaamste aanstokers van den oproer in het kanton Duffel. Jaar 
VII, 23 brumaire.
1798-1799

141 /281 Proces-verbaal der plunderingen begaan door de oproerlingen te Thisselt. 
Jaar VII, 2-3 brumaire.
1798-1799

141 /282 Plundering der woning van den commissaris van het uitvoerend bewind te 
Gierle en vernieling der vrijheidsboomen in de gemeenten van het kanton. 
Jaar VII, 24 brumaire.
1798-1799

141 /2/282 Maatregelen genomen om de jongelingen te beletten Antwerpen te verlaten 
en zich met de oproerlingen te vereenigen. Jaar VII, 24 brumaire.
1798-1799
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141 /283 Vraag tot in vrijheidstelling van Antwerpsche gijzelaars. Jaar VII, 25 
brumaire.
1798-1799

141 /284 Benoeming van schatters voor het opnemen der schade door de 
oproerlingen aangericht. Jaar VII, 25 brumaire.
1798-1799

141 /285 Proces-verbaal van 't verhoor te Hoogstraeten ondergaan door personen die 
waren gedwongen geweest zich bij de oproerlingen te voegen en er in gelukt 
waren te ontsnappen. Jaar VII, 25 brumaire.
1798-1799

141 /2/285 Ondervraging van personen verdacht deel genomen te hebben aan den 
opstand. Jaar VII, 25 brumaire.
1798-1799

141 /286 Bescheid betrekkelijk het opzoeken [/] van opstandelingen vertrokken uit 
Ruysbroeck en Rumpst om zich naar de Kempen te begeven. Jaar VII, 25 
brumaire.
1798-1799

141 /287 Verslag over den toestand van Mechelen. Beweging der troepen in de richting 
van Diest. Jaar VII, 25 brumaire.
1798-1799

141 /288 Vernieling van den vrijheidsboom te Putte. Jaar VII, 26 brumaire.
1798-1799

141 /289 Inlichtingen over personen die deel hadden genomen aan den oproer te 
Westerloo.

141 /290 Bevestiging te Willebroeck der dood van een der opperhoofden van den 
oproer, door zijne aanhangers omgebracht. Jaar VII, 26 brumaire.
1798-1799

141 /2/290 Plunderingen begaan door de baanstroopers te Boom, Calmpthout, Oevel, 
Merxplas en Westmeerbeeck. Jaar VII, 26 brumaire.
1798-1799

141 /291 Onderrichtingen voor het aanhouden der opstokers van de 
buitensporigheden begaan te Bornhem. Jaar VII, 26 brumaire.
1798-1799
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141 /292 Proces-verbaal van de inneming door de oproerlingen van het arresthuis van 
Mechelen. In vrijheidstelling der opgeslotenen, onder welke priesters waren 
tot de verbanning veroordeeld. Jaar VII, 26 brumaire.
1798-1799

141 /293 Bescheid dat de neerlaag bevestigt der oproerlingen te Diest. Jaar VII, 28 
brumaire.
1798-1799

141 /294 Briefwisseling met den vertegenwoordiger des volks, Arnold Bartholomeus 
Beirenbroeck, om de ontwerpen der tegenstrevers van het staatsbestuur te 
verijdelen. Jaar VII, 29 brumaire.
1798-1799

141 /295 Verslag bevestigende de herstelling der rust te Herenthals. Jaar VII, 29 
brumaire.
1798-1799

141 /2/295 Maatregelen genomen in de kantons waar de onlusten het meest hadden 
plaats gehad, namelijk in die van Mechelen, Willebroeck en Boom. Jaar VII, 
29 brumaire.
1798-1799

141 /296 Verslagen over eenen aanval der oproerlingen in de omstreken van Gheel. 
Voorstel krijgsvaardige kolommen in te richten. Verschillende maatregelen 
genomen om den opstand te dempen. Jaar VII, 29 brumaire.
1798-1799

141 /297 Aanhoudingen, in het kanton Eeckeren, van personen verdacht deel te 
hebben genomen aan den opstand.

141 /298 Doortocht der oproerlingen te Rethy en Desschel. Jaar VII, 30 brumaire.
1798-1799

141 /299 Vervolging tegen den drukker van den Courrier de l'Escaut, te Mechelen, om 
onnauwkeurig verslag gegeven te hebben over wanordelijkheden, 
voorgevallen te Diest. Jaar VII, 2 frimaire.
1798-1799

141 /300 Bevel van overvoering naar Brussel, om aldaar veroordeeld te worden, van 
personen aangehouden uit hoofde van opstand. Jaar VII, 2 frimaire.
1798-1799
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141 /301 Verslag over den toestand der gemoederen in het kanton Stabroeck. Jaar VII, 
1 frimaire.
1798-1799

141 /302 Bevel van aanhouding door het uitvoerend bewind : des vrederechters van 
Boom, der genaamden Quartier en Caro van hetzelfde kanton, alsook van 
een groot getal personen verdacht den opstand aangehitst of geleid te 
hebben, welke in de negen departementen was uitgeborsten. Jaar VII, 2 
frimaire.
1798-1799

141 /303 Bewaking van het dagblad Le Courrier de l'Escaut.

141 /304 Bericht aangaande de verdrijving van de opstandelingen in de Kempen, na de 
nederlaag van Diest. Jaar VII, 3 frimaire.
1798-1799

141 /305 Gevechten te Moll, Vorst en Veerle. Jaar VII, 3 frimaire.
1798-1799

141 /2/305 Aanhoudingen te Hoboken en in het kanton Eeckeren. Jaar VII, 4 frimaire.
1798-1799

141 /306 Plunderingen door de soldaten in de omstreken van Lier en Bouchout. 
Maatregelen genomen om hunne uitbuiting te beletten. Jaar VII, 4 frimaire.
1798-1799

141 /307 Verslag over de krijgsbewegingen in de Kempen. - Vraag ter inrichting van 
krijgsvaardige kolommen. Jaar VII, 4-27 frimaire.
1798-1799

141 /308 Verslagen over den inval der oproerlingen te Westerloo, de 
buitensporigheden welke aldaar bedreven werden en over het gedrag der 
inwoners van het kanton, waarvan verschillende zich bij de opstandelingen 
hadden vervoegd. Jaar VII, 5 frimaire.
1798-1799

141 /309 Onderrichtingen der krijgsoverheid te Antwerpen, aangaande het aanhouden 
van de weggeloopene dienstplichtigen. Jaar VII, 6 frimaire.
1798-1799

141 /2/309 Bevel van aanhouding van personen die deel hadden genomen aan 
samenscholingen in de gemeenten Cappellen en Raemsdonck (Dijle) en 
Thisselt van het kanton Willebroeck. Jaar VII, 6 frimaire.
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1798-1799

141 /310 Bevel van overvoering naar Brussel, om aldaar veroordeeld te worden, van 
personen beticht van verstandhouding met de oproerlingen. Jaar VII, 6 
frimaire.
1798-1799

141 /311 Proklamatie van het departementsbestuur [/] betrekkelijk den opstand, de 
nederlagen herinnerende der oproerlingen, alsook de schrikkelijke 
kastijdingen te Herenthals, Willebroeck, Bornhem en Moll en de inwoners 
aanzettende zich te onderwerpen. Jaar VII, 6 frimaire.
1798-1799

141 /312 Bevel van aanhouding van verschillende personen verdacht deel genomen te 
hebben aan gewapende samenscholingen te Cappellen, Thisselt en 
Raemsdonck, departement der Dijle. Jaar VII, 6 frimaire.
1798-1799

141 /313 Bewegingen van troepen in het kanton Willebroeck. Jaar VII, 6 frimaire.
1798-1799

141 /314 Opzoeking en aanhouding van opstandelingen te Turnhout. - Lijst der 
personen van het kanton, die gemeene zaak hadden gemaakt met de 
oproerlingen. Jaar VII, 7-28 frimaire.
1798-1799

141 /315 Inlichtingen over de stellingen der oproerlingen die zich gereed maakten 
naar Brussel op te rukken en over den toestand der gemoederen in het 
kanton Contich. Jaar VII, 7 frimaire.
1798-1799

141 /316 Lijst der opstandelingen wonende te Berlaer, Bouchout, Duffel, Wiekevorst, 
Itegem en Lier. Jaar VII, 7 frimaire.
1798-1799

141 /2/316 Aanhoudingen te Antwerpen. Jaar VII, 7 frimaire.
1798-1799

141 /317 Inlichtingen over de opstandelingen aangehouden te Bornhem. Jaar VII, 7 
frimaire.
1798-1799

141 /318 Jaar VII, 8-14 frimaire.
1798-1799
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141 /319 Besluit van het uitvoerend bewind, aan de bevelhebbers der openbare macht 
bevelende de opeischingen in te willigen der burgerlijke overheden, om zich 
van het een naar het ander departement te begeven, ten einde de 
oproerlingen op te sporen en te vervolgen.

141 /320 Aanhouding des broeders van Van der Noot en zijne overvoering naar Parijs. 
Jaar VII, 8 frimaire.
1798-1799

141 /321 Verslag der departementale overheid over de oproerige samenscholingen en 
de aanhoudingen die te Borgerhout hadden plaats gehad. Jaar VII, 8 frimaire.
1798-1799

141 /322 Bericht der aankomst van de oproerlingen te Broechem en te Viersel. Jaar 
VII, 9 frimaire.
1798-1799

141 /323 Vervoer naar Parijs van personen beticht deel genomen te hebben aan de 
onlusten welke in het departement der Dijle hadden plaats gegrepen. Jaar 
VII, 9 frimaire.
1798-1799

141 /324 Proces-verbaal van het feest der herplanting van den vrijheidsboom te 
Mechelen. Jaar VII, 10 frimaire.
1798-1799

141 /325 Nummer der Gazette van Antwerpen, dat een artikel bevat over de 
bewegingen der troepen gezonden tegen de oproerlingen te Diest; eene 
proklamatie aan de inwoners over het vluchten der dienstplichtigen naar het 
leger der opstandelingen en eene nederlaag door deze geleden te Moll, 
Gheel, Olmen en Meerhout. Jaar VII, 10 frimaire.
1798-1799

141 /326 Verslag der policie van Antwerpen over moordaanslagen van soldaten van 
het garnizoen en over de gedane aanhoudingen. Jaar VII, 10 frimaire.
1798-1799

141 /327 Inval der oproerlingen in het kanton Gierle. Jaar VII, 10 frimaire.
1798-1799

141 /2/327 Plagerijen bedreven door krijgslieden te Bouchout.

141 /3/327 Aanhouding van oproerlingen en van kwaaddoeners te Bouchout. Jaar VII, 10 
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frimaire.
1798-1799

141 /328 Bericht van het vertrek uit Antwerpen van een groot getal dienstplichtigen, 
die, in plaats van hun vaandel te volgen, de rangen der oproerlingen gingen 
vermeerderen.

141 /329 In staat van belegverklaring der stad Antwerpen. Jaar VII, 11-13 frimaire.
1798-1799

141 /330 Krijgsmaatregelen genomen voor het herstellen der openbare rust in het 
departement. Jaar VII, 11 frimaire.
1798-1799

141 /331 Bescheid betrekkelijk het overvoeren naar Brussel van personen 
beschuldigd deel genomen te hebben aan den opstand. Jaar VII, 11 frimaire.
1798-1799

141 /332 Bescheid de gevaren bevestigende waaraan de commissaris van het 
uitvoerend bewind zich blootstelde met zijnen post te Herenthals te 
hernemen, zonder zich van eene voldoende gewapende geleide te voorzien. 
Jaar VII, 12 frimaire.
1798-1799

141 /333 Proces-verbaal der navorschingen gedaan bij den gewezen portier der 
Kipdorppoort, te Antwerpen, beticht van verstandhouding met de 
oproerlingen. Jaar VII, 12 frimaire.
1798-1799

141 /334 Aanhoudingen te Willebroeck en te Berchem, van personen van 
medeplichtigheid met de opstandelingen verdacht. Jaar VII, 13 frimaire.
1798-1799

141 /335 Verslag over de samenscholingen van oproerlingen te Diest. Jaar VII, 13 
frimaire.
1798-1799

141 /336 Toezending van hulptroepen in de Kempen om de opstandelingen te 
verdrijven. Jaar VII, 13 frimaire.
1798-1799

141 /2/336 Proces-verbaal van 't verhoor van eenen inwoner van Boom, verdacht eenen 
bijzonderen commissaris vermoord te hebben. Jaar VII, 13 frimaire.
1798-1799
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141 /337 Verslag over de in uitvoerstelling der wet betreffende de verbanning der niet 
beëedigde priesters en inlichtingen over de opstandelingen, die 
gekantonneerd waren op de Hollandsche grenzen en Turnhout bedreigden. 
Jaar VII, 14 frimaire.
1798-1799

141 /338 Bescheid betrekkelijk de voorafgaandelijke maatregelen der in staat van 
beleg verklaring van Antwerpen en van het kasteel dier stad. Jaar VII, 14 
frimaire.
1798-1799

141 /2/337 Vraag van troepen door den bestuurder der jury bij de rechtbank van 
Turnhout.

141 /339 Aankondiging der in belegverklaring van Antwerpen en van het kasteel dier 
stad. Jaar VII, 14 frimaire.
1798-1799

141 /340 Nota over de oproerlingen toehoorende aan de gemeente Bornhem. Jaar VII, 
14 frimaire.
1798-1799

141 /341 Aanhouding van oproerhoofden te Blaesvelt en Willebroeck. Jaar VII, 13-15-
22 frimaire.
1798-1799

141 /342 Verslag over den loop des oproers te Santhoven, Viersel, Herenthout en 
Wiekevorst. Jaar VII, 15 frimaire.
1798-1799

141 /343 Verslag over de buitensporigheden begaan door de opstandelingen te Gierle, 
Casterlé, Lichtaert en Vosselaer. Jaar VII, 15 frimaire.
1798-1799

141 /344 Aanvraag ter versterking der garnizoenen van Lier, Turnhout en Herenthals, 
om den doortocht van opstandelingen in die kantons te beletten. Jaar VII, 15 
frimaire.
1798-1799

141 /345 Bescheid betrekkelijk een misverstand [/] dat had bestaan tusschen de 
generaals over de zaak van Diest. Jaar VII, 15 frimaire.
1798-1799
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141 /346 Doortocht der oproerlingen te Wilrijck. Jaar VII, 15 frimaire.
1798-1799

141 /347 Aanvraag van hulptroepen voor de stad Turnhout bedreigd door de 
oproerlingen. Jaar VII, 16-17 frimaire.
1798-1799

141 /348 Aankondiging van den doortocht der oproerlingen te Ranst, Viersel, 
Santhoven, Itegem en van hun inzicht naar Lier op te rukken. Uit vrees van 
wederwraak werd het wegnemen der klokken verdaagd. Jaar VII, 16 frimaire.
1798-1799

141 /349 Aankondiging der aankomst van de opstandelingen in de omstreken van 
Westerloo. Jaar VII, 16 frimaire.
1798-1799

141 /350 Vlucht naar Gheel van dienstplichtigen en van eene bende van het leger der 
opstandelingen. Oproerige samenscholingen in die gemeente en te 
Cappellen. Jaar VII, 16 frimaire.
1798-1799

141 /351 Verslag over eene nederlaag door oproerlingen ondergaan te Hasselt. Jaar 
VII, 16 frimaire.
1798-1799

141 /352 Verslag over nieuwe samenscholingen op alle punten der Kempen en 
grootendeels samengesteld uit dienstplichtigen. Aanvraag van hulptroepen 
te Lier, Herenthals, Turnhout en Heyst-op-den-Berg. Jaar VII, 17 frimaire.
1798-1799

141 /353 Aanvraag van troepen door de rechtbank van Turnhout, tengevolge der 
terugkomst van de opstandelingen. Jaar VII, 17 frimaire.
1798-1799

141 /354 Doortocht der opstandelingen te Gheel, Santhoven en Cappellen. Jaar VII, 17 
frimaire.
1798-1799

141 /355 Verslag over de gevaren waaraan de openbare ambtenaren waren 
blootgesteld in de Kempen en over de bewegingen der oproerlingen. Jaar VII, 
17 frimaire.
1798-1799

141 /356 Pessimistisch verslag over den toestand der gemoederen in het 
departement. Aanvraag van hulptroepen. Jaar VII, 17 frimaire.
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1798-1799

141 /357 Afkondiging der ter doodveroordeeling van drie aanleiders van den oproer. 
Jaar VII, 18 frimaire.
1798-1799

141 /358 Inlichtingen over eene nederlaag der oproerlingen in de nabijheid van 
Hasselt. Jaar VII, 19 frimaire.
1798-1799

141 /359 Verslag over de uitbuitingen door de oproerlingen begaan te Poederlé en 
Thielen. Jaar VII, 19 frimaire.
1798-1799

141 /360 Aanhouding van oproerlingen te Ranst en te Wommelghem. Jaar VII, 20 
frimaire.
1798-1799

141 /361 Aanhoudingen te Bornhem, Puers en Oppuers, van personen die aan den 
opstand hadden deel genomen. Jaar VII, 20 frimaire.
1798-1799

141 /362 Inlichtingen over de opstandelingen in het kanton Heyst-op-den-Berg en 
aanvraag tot vervolging van het dagblad L'Impartial Bruxellois, dat den 
opstand aanstookte. Jaar VII, 21 frimaire.
1798-1799

141 /363 Verslag betrekkelijk eenen moordaanslag op den municipalen agent te Bevel. 
Jaar VII, 20-22 frimaire.
1798-1799

141 /364 Aanhoudingen in het kanton Bornhem. Jaar VII, 23 frimaire.
1798-1799

141 /365 Bericht van den doortocht van troepen te Nijlen, Wieckevorst en Westerloo, 
ter achtervolging van opstandelingen gezonden. Jaar VII, 23 frimaire.
1798-1799

141 /366 Verslag over de verkenningen gedaan te Gheel, Moll, Arendonck en Rethy, 
alsook over de moeilijkheden welke de inlijving der dienstplichtigen 
ontmoette. Jaar VII, 23 frimaire.
1798-1799

141 /367 Maatregelen genomen voor de aanhouding van eenen der oproerhoofden, te 
Turnhout. Jaar VII, 26 frimaire.
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1798-1799

141 /368 Maatregelen genomen door het hoofdbestuur om den opstand te bevechten. 
Jaar VII, 27 frimaire.
1798-1799

141 /2/368 Verslagen over de oproerlingen en den toestand der gemoederen in het 
kanton Moll. - Huiszoekingen.

141 /369 Onderrichtingen van den generaal-bevelhebber der negen departementen, 
over de maatregelen te nemen ten opzichte der oproerlingen 
gewapenderhand aangehouden en van hunne oversten, alsook tegen de 
inwoners die van uit hun huis op de gewapende macht hadden gevuurd. Jaar 
VII, 27 frimaire.
1798-1799

141 /370 Onderzoekingen in de Kempen ter opsporing der oproerlingen. Jaar VII, 27 
frimaire.
1798-1799

141 /371 Verslag over de huiszoekingen gedaan in het kanton Berlaer om de wapens 
der inwoners aan te slagen. Jaar VII, 27 frimaire.
1798-1799

141 /372 Bevel ter lichting van den staat van beleg te Antwerpen, na de betaling der 
lasten van de jaren V en VI en de inlijving zijner dienstplichtigen. Jaar VII, 27 
frimaire.
1796-1799

141 /373 Verslag over de samenscholingen van oproerlingen te Edegem. Bevelen van 
aanhouding. Jaar VII, 29 frimaire.
1798-1799

141 /374 Verslag over den doortocht van opstandelingen te Hersselt en Vorst. Jaar VII, 
30 frimaire.
1798-1799

141 /375 Terugkeer van kleine benden oproerlingen in het kanton Gierle. Jaar VII, 30 
frimaire.
1798-1799

141 /376 Gedwongen leening van 1250 gulden te Herenthals. Jaar VII, 30 frimaire.
1250-1799
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141 /377 Onderhooring van oproerlingen of verdachten te Nattenhaesdonck, Niel, 
Bergen-op-Zoom, Merxem, Boom en Duffel. Jaar VII, 3-30-22-24 brumaire.
1798-1799

141 /378 Maatregelen genomen om den opstand te dempen. Jaar VII, 26 brumaire.
1798-1799

141 /379 Bescheid betrekkelijk de verwoesting van het gemeentehuis van Lier. Jaar 
VII, 1 nivose.
1798-1799

141 /2/379 Verhoor van eenen oproerling van Nattenhaesdonck. Jaar VII, 2 nivose.
1798-1799

141 /380 Verslag over den doortocht van oproerlingen te Gheel. Jaar VII, 3 nivose.
1798-1799

141 /2/380 Wanordelijkheden veroorzaakt te Lier door krijgslieden die oproerlingen 
moesten achtervolgen. Jaar VII, 3 nivose.
1798-1799

141 /381 Aanvraag om te Turnhout een garnizoen te bekomen. Jaar VII, 4 nivose.
1798-1799

141 /382 Verslag over de bewegingen van de gendarmeriebrigaden van Santhoven, 
Oostmalle, Westmalle, Herenthals, Mechelen, Puers, Boom, Lier, Heyst-op-
den-Berg, Putte, Brasschaet, Wuestwezel en Antwerpen, ten einde den 
voortgang van den oproer tegen te gaan. Jaar VII, 4 nivose.
1798-1799

141 /383 Bescheiden betrekkelijk de begenadiging [/] ten behoeve der oproerlingen 
die de wapens zouden neerleggen en in hunne haardsteden terugkeeren. 
Jaar VII, 4 nivose.
1798-1799

141 /384 Klacht van den commissaris bij het municipaal bestuur van Antwerpen, over 
de nalatigheid der politiecommissarissen hem inlichtingen te bezorgen 
betrekkelijk den toestand der gemoederen in die stad. Jaar VII, 5 nivose.
1798-1799

141 /385 Maatregelen voorgeschreven door het ministerie der algemeene policie om 
de oproerlingen te ontdekken. Jaar VII, 7 nivose.
1798-1799
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141 /386 Verslag over de buitensporigheden der opstandelingen in de Kempen.

141 /387 Doortocht en plunderingen der oproerlingen te Broechem, Emblehem en 
Ranst.

141 /388 Maatregelen om de aanwerving te beletten van dienstplichtigen voor het 
leger der oproerlingen. Jaar VII, 8 nivose.
1798-1799

141 /389 Overbrenging naar Antwerpen der gijzelaars van de kantons Berlaer en 
Herenthals. Jaar VII, 8 nivose.
1798-1799

141 /390 Bescheiden betrekkelijk het aanhouden van oproerlingen in het kanton 
Boom. Jaar VII, 8 nivose.
1798-1799

141 /391 Wederopdaging der oproerlingen te Tongerloo en Vorst. - Aanvraag van 
hulptroepen. Jaar VII, 8 nivose.
1798-1799

141 /392 Overlooping naar het kanton Herenthals van dienstplichtigen, die zich bij de 
oproerlingen gingen aansluiten. Jaar VII, 8 nivose.
1798-1799

141 /2/393 Lijst van personen verdacht deel genomen te hebben aan den opstand. Jaar 
VII, 8 nivose.
1798-1799

141 /393 Plunderingen te Contich. Jaar VII, 9 nivose.
1798-1799

141 /394 Inlichtingen over oproerlingen aangehouden te Thisselt. Jaar VII, 9 nivose.
1798-1799

141 /395 Vervolging van eene kolom oproerlingen te Thisselt en Waerloos. Vrees voor 
onlusten te Contich. Jaar VII, 9 nivose.
1798-1799

141 /396 Vraag door de krijgsoverheid de geruchten te logenstraffen, te Antwerpen 
verspreid, betrekkelijk het overlijden van verschillende opgeslotenen in het 
kasteel dezer stad. Jaar VII, 9 nivose.
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1798-1799

141 /397 Verslagen bevestigende dat de kantons in de omstreken van Turnhout rustig 
waren. Jaar VII, 9 nivose.
1798-1799

141 /398 Onderrichtingen betrekkelijk de ontwapening in al de gemeenten rond 
Antwerpen, het wegnemen der klokken en de uitwendige teekens van den 
eeredienst. Bevel in al de wederspannige gemeenten de rijkste inwoners aan 
te houden wier zonen zich niet aan de wet op de dienstplichtigheid hadden 
onderworpen. Jaar VII, 9 nivose.
1798-1799

141 /399 Maatregelen om nieuwe pogingen van opstand te Gheel en Herenthals te 
beteugelen. Jaar VII, 9 nivose.
1798-1799

141 /400 Vervolging der oproerlingen te Thisselt, Leest, Heffen, Heyndonck en 
Blaesvelt. Jaar VII, 10 nivose.
1798-1799

141 /401 Verslag over de buitensporigheden in het kanton Santhoven. Jaar VII, 11 
nivose.
1798-1799

141 /402 Plunderingen in het kanton Herenthals. - Krijgsmaatregelen. Jaar VII, 13 
nivose.
1798-1799

141 /2/402 Doortocht der oproerlingen te Gheel. Jaar VII, 13 nivose.
1798-1799

141 /403 Verslag over de maatregelen genomen om de oproerlingen te Thisselt, Puers 
en Ruysbroeck te bevechten. Jaar VII, 13 nivose.
1798-1799

141 /404 Maatregelen genomen om de vereeniging te beletten der hollandsche 
vaanvluchtelingen met de brabantsche patriotten. Jaar VII, 13 nivose.
1798-1799

141 /405 Proklamatie van generaal Le Grand, tot plaatsbevelhebber van Mechelen 
benoemd.

141 /406 Verslag over de plunderingen begaan te Blaesvelt door eene afdeeling der 
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gewapende macht. Jaar VII, 15 nivose.
1798-1799

141 /407 Aanhouding van een hoofd der oproerlingen in het kanton Berlaer. Jaar VII, 
17 nivose.
1798-1799

141 /408 Verslag over eene schermutseling in de omstreken van Gheel. Jaar VII, 18 
nivose.
1798-1799

141 /409 Krijgsmaatregelen verwekt door het departementsbestuur om de openbare 
rust in de Kempen te herstellen. Jaar VII, 15 nivose.
1798-1799

141 /410 Aanhouding van leden van het oproercomiteit in het kanton Westerloo. Jaar 
VII, 17-19-22 messidor.
1798-1799

141 /2/410 Vervolging van agenten gelast den opstand in het departement uit te breiden. 
Jaar VII, 8 messidor.
1798-1799

141 /411 Bescheiden betrekkelijk het heffen van den staat van beleg te Antwerpen. 
Jaar VII, 17 nivose, 13 ventose.
1798-1799

141 /412 Bescheiden betrekkelijk het heffen van den staat van beleg te Antwerpen. 
Jaar VII, 17 nivose, 13 ventose.
1798-1799

141 /413 Verslag over den toestand der gemoederen in de Kempen. Jaar VII, 18-19 
nivose.
1798-1799

141 /414 Verslag over den toestand der gemoederen in de Kempen. Jaar VII, 18-19 
nivose.
1798-1799

141 /415 Aanhouding te Berlaer van aanleiders der oproerlingen. Jaar VII, 20 nivose.
1798-1799

141 /416 Inlichtingen over de gijzelaars der gemeente Gheel. Jaar VII, 23 nivose.
1798-1799
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141 /417 Nota over het verdacht gedrag van drie openbare ambtenaren van het kanton 
Herenthals. Jaar VII, 27 nivose.
1798-1799

141 /2/417 Aanhouding te Contich van municipale agenten. Jaar VII, 27 nivose.
1798-1799

141 /418 Geldopeischingen gedaan ten laste der stad Turnhout door het leger der 
opstandelingen. Jaar VII, 27 nivose.
1798-1799

141 /419 Onderrichtingen der krijgsoverheid voor het aanhouden van wederspannige 
dienstplichtigen. Jaar VII, 3 pluviose.
1798-1799

141 /420 Aanhouding van oproerlingen te Westerloo. Jaar VII, 8 pluviose.
1798-1799

141 /421 Naamlijst van personen verdacht deel genomen te hebben aan den oproer. 
Jaar VII, 8 pluviose.
1798-1799

142 /422 Vervanging van de verzamelingen der gemeenteboekerijen door de 
oproerlingen geplunderd. Jaar VII, 9 pluviose.
1798-1799
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

142 /2/422 Beweging van troepen in de omstreken van Westerloo. Jaar VII, 9 pluviose.
1798-1799

142 /423 Bescheiden de vernietiging door de oproerlingen van gemeentelijke 
archieven bevestigende. Jaar VII, 9 pluviose.
1798-1799

142 /424 De staat van beleg der stad Mechelen wordt geheven. Jaar VII, 11 pluviose.
1798-1799

142 /425 Bescheiden betrekkelijk plunderingen begaan te Lier op 30 brumaire jaar VII. 
Jaar VII, 1 pluviose.
1798-1799

142 /426 Vraag ter invrijheidstelling van gijzelaars van Gheel. Bevestiging der 
plundering [/] hunner goederen door de troepen welke bij hen waren 
gehuisvest. Jaar VII, 16 pluviose.
1798-1799
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142 /427 Vragen tot vrijlating en bevel van in vrijheidstelling van gijzelaars, gedurende 
de onlusten naar het kasteel van Antwerpen overgevoerd. Jaar VII, 16 
pluviose.
1798-1799

142 /428 Vragen tot vrijlating en bevel van in vrijheidstelling van gijzelaars, gedurende 
de onlusten naar het kasteel van Antwerpen overgevoerd. Jaar VII, 16 
pluviose.
1798-1799

142 /429 Onderrichtingen van den minister van binnenlandsche zaken over 
samenscholingen te Hoboken. Jaar VII, 16 pluviose.
1798-1799

142 /430 Bescheiden betrekkelijk het in vrijheidstellen van gijzelaars van Antwerpen. 
Jaar VII, 17-19 pluviose.
1798-1799

142 /1/431 Samenscholingen te Bladel (Holland). Jaar VII, 21 pluviose.
1798-1799

142 /2/431 Vrees van nieuwe vijandelijke invallen der oproerlingen. Jaar VII, 21 pluviose.
1798-1799

142 /1/432 Maatregelen genomen om de samenscholingen van oproerlingen in de 
omstreken van Arendonck, te verdrijven. Jaar VII, 21 pluviose.
1798-1799

142 /2/433 Bescheiden waaruit blijkt dat de geestelijkheid hare hulp weigerde aan de 
jongelingen die zich naar de wetten op de dienstplichtigheid gedroegen. Jaar 
VII, 21 pluviose.
1798-1799

142 /433 Inlichtingen over de stellingen der opstandelingen aan de hollandsche 
grenzen. Jaar VII, 23 pluviose.
1798-1799

142 /434 Nota over de handelingen tegen de oproerlingen te Bladel, over hunnen 
doortocht te Postel en de maatregelen om ze te 's Hertogenbosch te 
bevechten. Jaar VII, 23 pluviose.
1798-1799

142 /435 Maatregelen genomen om de [/] samenscholingen van oproerlingen te 
verdrijven in het kanton Turnhout. Jaar VII, 24 pluviose.
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1798-1799

142 /436 Aankondiging van nieuwe invallen der opstandelingen te Gierle. Jaar VII, 25 
pluviose.
1798-1799

142 /437 Inlichtingen over de oproerlingen in de omstreken van Gheel. Jaar VII, 25 
pluviose.
1798-1799

142 /438 Aanhoudingen te Lier. Jaar VII, 25 pluviose.
1798-1799

142 /439 De stad Mechelen op nieuw in staat van beleg verklaard. Jaar VII, 21 pluviose.
1798-1799

142 /440 De stad Mechelen op nieuw in staat van beleg verklaard. Jaar VII, 21 pluviose.
1798-1799

142 /2/440 Bescheid betrekkelijk gijzelaars der gemeente Wilrijck. Jaar VII, 22 pluviose.
1798-1799

142 /2/440 Staat der personen verdacht deel genomen te hebben aan de onlusten in het 
departement en naar Rijsel overgevoerd. Jaar VII, 26 pluviose.
1798-1799

142 /2/440 Staat der personen verzonden naar Brussel, Bergen en Parijs, als aanhitsers 
van den oproer. Jaar VII, 26 pluviose.
1798-1799

142 /2/440 Staat van de personen die in vrijheid werden gesteld. Jaar VII, 26 pluviose.
1798-1799

142 /442 Bevel het lood in de abdij van Tongerloo weg te nemen, ten einde de 
opstandelingen te beletten er zich van te bedienen. Jaar VII, 28 pluviose.
1798-1799

142 /443 Aanval van eenen municipalen agent te Lillo. Jaar VII, 28 pluviose.
1798-1799

142 /2/443 Tabellen der personen aangehouden in het departement sedert het begin van 
den opstand. Jaar VII, 28 pluviose.
1798-1799

142 /444 Inlichtingen over de handelingen tegen de oproerlingen in het kanton 
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Arendonck. Jaar VII, 30 pluviose.
1798-1799

142 /445 Aanhoudingen in het kanton Santhoven. Jaar VII, 2 ventose.
1798-1799

142 /446 Afzetting van Verbelen, als voorzitter van het municipaal bestuur van 
Antwerpen, om deel genomen te hebben aan vergaderingen welke voor doel 
hadden den opstand voort te zetten. Jaar VII, 4 ventose.
1798-1799

142 /447 Bescheid rakende de algemeene ontwapening. Jaar VII, 8 ventose.
1798-1799

142 /448 Inbeslagneming eener briefwisseling van de engelsche agenten die 
antirevolutionnaireplannen beraamden, om eene landing in Frankrijk te 
begunstigen. Jaar VII, 9 ventose.
1798-1799

142 /449 Aankondiging dat zich gewapende samenscholingen vormden in de 
departementen van de Leie, de Schelde en de Dijle. Jaar VII, 16 ventose.
1798-1799

142 /2/449 Aankondiging der lichting van den staat van beleg te Antwerpen. Jaar VII, 13 
ventose.
1798-1799

142 /450 Bescheid rakende de aanhouding te Antwerpen van den baron van Mortsel. 
Jaar VII, 17 ventose.
1798-1799

142 /451 Bescheid rakende den doortocht der oproerlingen te Weelde. Jaar VII, 19 
ventose.
1798-1799

142 /452 Onderrichtingen voor het bewaken der personen die het inzicht hadden te 
Parijs te gaan verblijven. Jaar VII, 27 ventose.
1798-1799

142 /453 Beweging der troepen te Boom. Jaar VII, 4 germinal.
1798-1799

142 /1/454 Brief van het departementsbestuur de herstelling bevestigende der 
openbare rust in het kanton Boom. Jaar VII, 6 germinal.
1798-1799
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142 /2/454 Bescheiden betrekkelijk het plunderen der archieven van Herenthals. Jaar 
VII, 11 germinal.
1798-1799

142 /456 Stukken betrekkelijk de buitensporigheden begaan door de oproerlingen te 
Vorst. Jaar VII, 14 germinal.
1798-1799

142 /457 Lichting van den staat van beleg der stad Mechelen. Jaar VII, 28 germinal.
1798-1799

142 /1/458 Verslag over gepleegde onlusten te Liezele. Jaar VII, 1 floreal.
1798-1799

142 /2/459 Verslag over gepleegde onlusten te Ranst en Wommelghem. De boom van 
vrijheid werd er uitgerukt. Jaar VII, 7 prairial.
1798-1799

142 /459 Aanval eener wacht door de oproerlingen te Vorst. Jaar VII, 1 floreal.
1798-1799

142 /460 Aanhouding en ontvluchting te Boom der gebroeders Quartier, 
oproerhoofden. Jaar VII, 3 floreal.
1798-1799

142 /461 Vervolgingen tegen de wachters, die Philip Quartier uit de gevangenis van 
Boom hadden laten vluchten. Jaar VII, 14 floreal.
1798-1799

142 /462 Aanhouding van oproerlingen te Bornhem en Herenthals. Jaar VII, 4-6 
floreal.
1798-1799

142 /2/462 Toezending van hulptroepen naar Contich, waar de municipale agenten 
verdacht waren. Jaar VII, 6 floreal.
1798-1799

142 /463 Maatregelen genomen om de opstandelingen te beletten van het 
departement der Beneden-Maas in dat der Beide-Nethen te trekken. Jaar 
VII, 7 floreal.
1798-1799

142 /464 Vervolging van oproerlingen in het kanton Arendonck. Jaar VII, 10 floreal.
1798-1799
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142 /465 Bericht eener samenscholing van dienstplichtigen te Overpelt. Jaar VII, 15 
floreal.
1798-1799

142 /466 Vruchtelooze krijgswerkingen te Veerle, Vorst en Westerloo. Jaar VII, 16 
floreal.
1798-1799

142 /467 Inlichtingen over samenscholingen [/] van opstandelingen in de omstreken 
van Thienen. Jaar VII, 17 floreal.
1798-1799

142 /468 Aanhouding te Grobbendonck. Inlichtingen over de veldwachters van Duffel; 
hunne vijandelijkheid jegens het staatsbestuur. Jaar VII, 18 floreal.
1798-1799

142 /469 Aanhouding te Grobbendonck. Inlichtingen over de veldwachters van Duffel; 
hunne vijandelijkheid jegens het staatsbestuur. Jaar VII, 18 floreal.
1798-1799

142 /470 Aanhouding te Antwerpen van eenen genaamde Carolus, die openbaar had 
gedronken op de gezondheid der huzarenmoordenaars van fransche 
ministers te Rastadt. Jaar VII, 24 floreal.
1798-1799

142 /471 Herstelling der lokalen en vernieuwing van de meubelen der rechtbank van 
Turnhout, welke door de opstandelingen waren vernietigd geweest. Jaar VII, 
25 floreal.
1798-1799

142 /472 Lijst van voorloopig in vrijheid gestelde inwoners van het departement. Jaar 
VII, 25 floreal.
1798-1799

142 /473 Bevel van aanhouding der oostenrijksche agenten, gelast de oproerlingen te 
verwittigen van den doortocht van het keizerlijk leger over den Rijn. Jaar VII, 
25 floreal.
1798-1799

142 /474 Beteugelende maatregelen om de samenscholingen aan de Hollandsche 
grens uit een te drijven. Jaar VII, 5-26 floreal.
1798-1799

142 /475 Verslag over eene schermutseling welke ter gelegenheid der aanhouding van 
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dienstplichtigen had plaats gehad. Jaar VII, 26 floreal.
1798-1799

142 /476 Uitnoodiging aan den commissaris van het uitvoerend bewind gezonden, om 
de uitdeeling bij te wonen der vaandels aan het leger, plechtigheid welke 
plaats had in den tempel der Rede, te Antwerpen. Jaar VII, 27 floreal.
1798-1799

142 /477 Lijst der dienstplichtigen van [/] het departement die hunne haardsteden 
hadden verlaten om zich aan den krijgsdienst te onttrekken en die met de 
uitwijkelingen gelijk gesteld werden. Jaar VII, 3 prairial.
1798-1799

142 /478 Verslag over den toestand der gemoederen te Gheel. Jaar VII, 6 prairial.
1798-1799

142 /479 Bevel eener algemeene klopjacht in de kantons Contich, Duffel en Heyst-op-
den-Berg, om de wederspannige dienstplichtigen aan te houden. Jaar VII, 8-
12 prairial.
1798-1799

142 /480 Inlichtingen over eenen geheimen agent van Oostenrijk, die voor zending had 
eenen nieuwen oproer te verwekken. Jaar VII, 22 prairial.
1798-1799

142 /481 Bescheiden betrekkelijk personen verdacht van samenzwering en 
overgevoerd naar Parijs. Jaar VII, 6 prairial.
1798-1799

142 /482 Klachten over het in staat van beleg stellen der gemeenten Ranst en 
Wommelghem en de opheffing van dezen staat. Jaar VII, 25 prairial.
1798-1799

142 /483 Aanslag begaan door struikroovers (binders) te Stabroeck. Jaar VII, 2 
prairial.
1798-1799

142 /484 Maatregelen genomen om den uitvoer te beletten der granen, begunstigd 
door de tegenstrevers van het staatsbestuur. Jaar VII, 16 prairial.
1798-1799

142 /485 Bescheid betrekkelijk de aanhouding van wederspannige dienstplichtigen te 
Santhoven. Jaar VII, 18 prairial.
1798-1799
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142 /2/485 Opheffing van den staat van beleg te Lier en in verschillige landelijke 
gemeenten. Jaar VII, 18 prairial.
1798-1799

142 /486 Bescheiden betrekkelijk het in staat van beleg [/] stellen van Ranst en 
Wommelghem, waar de vrijheidsboom was uitgerust geweest. Jaar VII, 3-15 
messidor, 28 prairial, 28 messidor.
1798-1799

142 /487 Bescheid betrekkelijk het aanhouden van opstandelingen te Wommelghem. 
Jaar VII, 6 messidor.
1798-1799

142 /488 Briefwisseling rakende samenscholingen van voortvluchtige 
dienstplichtigen, vaanvluchtigen en wederspannige priesters, die zich 
vormden op de grenzen der bataafsche republiek. Jaar VII, 14 floreal.
1798-1799

142 /488 Inlichtingen over de publieke opinie in de Bataafse Republiek en i.v.m. een 
poging van de Engelsen om op de Zeeuwse kust te ontschepen. Maatregelen 
genomen door de legers i.v.m. de aanhouding van deserteurs en 
smokkelaars in gemeenten, aangrenzend aan de Bataafse Republiek.

142 /489 Maatregelen genomen ten opzichte van eenen agent van Metternich, belast 
eenen nieuwen oproer aan te stoken in de vereenigde departementen. Jaar 
VII, 28 germinal.
1798-1799

142 /490 Processen-verbaal van het onderhoor van verschillende verdachten, 
aangehouden in het kanton Santhoven. Jaar VII, 8 messidor.
1798-1799

142 /491 Klacht over het in staat van beleg stellen van Sint-Amands, ten gevolge der 
vernieling van den vrijheidsboom. Bescheiden betrekkelijk de in staat van 
beleg verklaring van verschillende gemeenten. Jaar VII, 9-11-25 messidor.
1798-1799

142 /492 Klacht over het in staat van beleg stellen van Sint-Amands, ten gevolge der 
vernieling van den vrijheidsboom. Bescheiden betrekkelijk de in staat van 
beleg verklaring van verschillende gemeenten. Jaar VII, 9-11-25 messidor.
1798-1799

142 /493 Bescheid betrekkelijk maatregelen genomen tegen den dader der 
veranderingen gedaan aan eene proklamatie van den commissaris van het 
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uitvoerend bewind (96). Jaar VII, 10 messidor.
1798-1799

142 /2/493 Bescheid betrekkelijk het opheffen van den staat van beleg der gemeente 
Sint-Amands. Jaar VII, 11 messidor.
1798-1799

142 /494 Bescheid rakende den toestand der gemoederen in het departement. Jaar 
VII, 14 messidor.
1798-1799

142 /495 Bescheid rakende de vervanging der verzamelingen van wetten door de 
oproerlingen verbrand. Jaar VII, 16.
1798-1799

142 /496 Verslag over de buitensporigheden door de opstandelingen te Moll begaan. 
Jaar VII, 22 messidor.
1798-1799

142 /497 Veroordeeling der gemeente Putte tot eene boet van frs. 9000, wegens 
slechte behandelingen, welke een harer inwoners tijdens den oproer heeft 
moeten ondergaan. Jaar VII, 22 messidor.
1798-1799

142 /498 Weigering van den generaal bevelhebber van het departement der Leie 
hulptroepen te zenden naar dat der Beide-Nethen. Hij had al zijne troepen 
noodig om zich te verzetten tegen de ontscheping der Engelschen. Jaar VII, 
23 messidor.
1798-1799

142 /499 Inlichtingen over den toestand der gemoederen te Gheel. Vrees voor nieuwe 
onlusten. Jaar VII, 26 messidor.
1798-1799

142 /500 Het kanton Gheel in opstand verklaard. Jaar VII, 27 messidor.
1798-1799

142 /501 Botsing tusschen inwoners van Contich en gendarmen. Krijgsbewegingen in 
die plaats tegen samenscholingen van dienstplichtigen. De bandiet 
Guldentop werd aangehouden gedurende dien tocht,[/] welke zonder uitslag 
bleef voor wat de dienstplichtigen betreft. Jaar VII, 29 messidor.
1798-1799

142 /502 Beteekening aan het staatsbestuur van de veroordeeling van dezen 
"brigand". Jaar VII, 21 fructidor.
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1798-1799

142 /488 Inlichtingen over den toestand der gemoederen in de bataafsche republiek 
en over eene poging van aanlanding der Engelschen langs de kust van 
Zeeland. Maatregelen genomen door de gewapende macht voor het 
aanhouden der vaanvluchtigen en der smokkelaars in de gemeenten van het 
departement palende aan de bataafsche grenzen. Jaar VII, 8-10-11-19 
fructidor.
1798-1799

142 /488 Briefwisseling van G.F.J. Arnaerts, gezegd Cogliosti i.v.m. samenscholingen 
aan de grens met de Bataafse Republiek. Verslag van de commissaris van 
het departement aan de minister van politie.

142 /503 Bericht van de aanhouding, te Wintham-Nattenhaesdonck, de oproerlingen 
Rollier en Quartier. Jaar VII, 30 messidor.
1798-1799

142 /504 Briefwisseling over de richting te geven aan vliegende kolommen. Jaar VII, 1 
thermidor.
1798-1799

142 /505 Achtervolging van voortvluchtige conscrits te Contich. Jaar VII, 1 thermidor.
1798-1799

142 /506 Inlichtingen over het gedrag der douanen gedurende de onlusten. Jaar VII, 1 
thermidor.
1798-1799

142 /507 Onderrichtingen rakende de wederspannige dienstplichtigen. Maatregelen 
genomen tegen de aanwervers van het leger der opstandelingen en het 
aanzetten tot weglooping. Jaar VII, 2 thermidor.
1798-1799

142 /508 Bericht van het bestaan eener dievenbende in het kanton Eeckeren. Jaar VII, 
2 thermidor.
1798-1799

142 /509 Aanval tegen de gendarmen door eene bende boeren te Westerloo. Jaar VII, 3 
thermidor.
1798-1799

142 /1/510 Verslag over den toestand der gemoederen in het kanton Moll. Jaar VII, 5 
thermidor.
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1798-1799

142 /2/510 Schermutseling tusschen gendarmen en struikroovers onder het bevel van 
Guldentop. Jaar VII, 6 thermidor.
1798-1799

142 /502 Bescheid betrekkelijk de ter dood veroordeling van den struikroover 
Guldentop. Jaar VII, 8 brumaire.
1798-1799

142 /511 Verslag over de maatregelen genomen om de samenscholingen in de 
omstreken van Lier uiteen te drijven. Jaar VII, 6 thermidor.
1798-1799

142 /512 Botsingen tusschen de inwoners en de gendarmen te Zoerle Parwijs, 
Westerloo en Hove. Jaar VII, 7-28 thermidor.
1798-1799

142 /502 Doortocht der oproerlingen te Westerloo. Jaar VII, 7 thermidor.Jaar VII, 7 
thermidor.
1798-1799

142 /513 Bevel den schrijver van een oproerig lasterschrift te vervolgen.

142 /514 Plakkaat, die den dood aankondigt van Karel Jacquemin, gezegd "kozijn 
Karel van Loupoigne" in het departement der Dijle, en de uitroiing der 
opstandelingen, wier aanvoerder hij was. Jaar VII, 13 thermidor.
1798-1799

142 /515 Aankondiging van de nederlaag der opstandelingen te Overijssche en dood 
van hun opperhoofd, Karel van Loupoigne, wiens hoofd te Brussel werd 
tentoongesteld. Jaar VII, 14 thermidor.
1798-1799

142 /516 Opzoeking der schrijvers van oproerige schriften te Turnhout en Meerhout. 
Jaar VII, 16 thermidor.
1798-1799

142 /517 Opzoeking der schrijvers van oproerige schriften te Turnhout en Meerhout. 
Jaar VII, 16 thermidor.
1798-1799

142 /518 Opzoeking der schrijvers van oproerige schriften te Turnhout en Meerhout. 
Jaar VII, 16 thermidor.
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1798-1799

142 /519 Bescheid waarin men bestatigt dat geen enkele eigendom te Contich 
geplunderd werd. Jaar VII, 18 thermidor.
1798-1799

142 /520 Verslag aangaande navorschingen te Gheel gedaan om bergplaatsen van 
wapens te ontdekken. Jaar VII, 18 thermidor.
1798-1799

142 /521 Vervolgingen tegen de daders der vernieling van oorkonden die aan het 
gemeentebestuur van Turnhout toebehoorden. Jaar VII, 18 thermidor.
1798-1799

142 /522 Onderrichtingen van den minister der algemeene policie om den geest van 
opstand te dempen, welke in het departement heerschte. Jaar VII, 19 
thermidor.
1798-1799

142 /2/522 Verslag over de opwinding der gemoederen te Meerhout. Jaar VII, 19 
thermidor.
1798-1799

142 /523 Ruchtbaarheid aan de wet op de beteugeling der baanstrooperij verleend. 
Jaar VII, 21 thermidor.
1798-1799

142 /524 Verslag over den openbaren gemoedstoestand in het departement. Jaar VII, 
22 thermidor.
1798-1799

142 /525 Geschil tusschen inwoners van Contich en de gendarmerie voor de 
aanhouding van eenen dienstplichtige. Jaar VII, 23 thermidor.
1798-1799

142 /526 Verslag over de plundering van het bureel des vredegerechts op het 
gemeentehuis van Lier. Jaar VII, 24 thermidor.
1798-1799

142 /527 Buitensporigheden te Moll gepleegd. Jaar VII, 24 thermidor.
1798-1799

142 /528 Maatregelen genomen tot uiteendrijving der samenscholingen in het kanton 
Arendonck. Jaar VII, 24 thermidor.
1798-1799
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142 /529 Maatregelen genomen om de dienstplichtigen van het kanton Moll, vereenigd 
met landloopers en vreemde legerontloopers, te beletten van het bataafsch 
grondgebied naar het departement over te komen. Jaar VII, 24 thermidor.
1798-1799

142 /530 Inlichtingen over nieuwe samenscholingen te Moll. Jaar VII, 26 thermidor.
1798-1799

142 /531 Voorstel tot afzetting van eenen bediende der gemeente Gheel, om reden dat 
hij volle neef van een der opperhoofden van de opstandelingen was. Jaar VII, 
27 thermidor.
1798-1799

142 /532 Samenscholingen te Ranst. Botsing met de gendarmerie. Jaar VII, 27 
thermidor, 11 fructidor.
1798-1799

142 /533 Plunderingen en moord door de binders te Meerhout gepleegd. Jaar VII, 29 
thermidor.
1798-1799

142 /534 Samenscholingen op de hollandsche grens. Jaar VII, 2 fructidor.
1798-1799

142 /535 Ontwapening der bewoners van het departement. Uitzonderingen ten gunste 
der personen van erkende burgerdeugd. Jaar VII, 2 fructidor.
1798-1799

142 /536 Maatregelen voor de inbeslagneming van een oproerig schrift door generaal 
graaf de Sotary. Jaar VII, 4 thermidor.
1798-1799

142 /537 Maatregelen ter gelegenheid der samenscholingen in de kantons Moll en 
Turnhout genomen. Jaar VII, 5 fructidor.
1798-1799

142 /538 Inlichtingen over uitzendelingen van het oostenrijksch staatsbestuur. Jaar 
VII, 8 fructidor.
1798-1799

142 /2/538 Oproerige samenscholingen in het kanton Moll. De officieren der 
gendarmerie worden met het ambt van officieren der rechterlijke policie 
gelast.
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142 /539 Maatregelen om de samenscholingen te Vorst te beletten. Jaar VII, 9 
fructidor.
1798-1799

142 /540 Maatregelen om de samenscholingen te Vorst te beletten. Jaar VII, 9 
fructidor.
1798-1799

142 /541 Machtiging van den minister der algemeene policie gijzelaars te nemen in [/] 
de gemeenten die met nakende onlusten bedreigd werden. Jaar VII, 9 
fructidor.
1798-1799

142 /542 Inlichtingen over omwentelingsgezinde vergaderingen te Meerhout. Jaar VII, 
12 fructidor.
1798-1799

142 /543 Beslagneming in Holland van wapens voor de opstandelingen bestemd. Jaar 
VII, 12 fructidor.
1798-1799

142 /544 Aanhoudingen te Calfort. Jaar VII, 19 fructidor.
1798-1799

142 /545 Bescheiden nopens de ontwapening der inwoners van Antwerpen. Jaar VII, 
13-22 fructidor.
1798-1799

142 /546 Nieuwe opstand in het kanton Moll verwekt. Jaar VII, 16 fructidor.
1798-1799

142 /547 Schrijven van den minister der algemeene policie over de samenscholingen 
in het kanton Moll, ten gevolge van de wet op de eerediensten. Jaar VII, 16 
fructidor.
1798-1799

142 /548 Verslagen van huiszoekingen te Oostmalle en te Hove. Jaar VII, 24 fructidor.
1798-1799

143 /549 Maatregelen om de uitwijking der dienstplichtigen van het departement der 
Schelde naar dit der Beide-Nethen te beletten. Jaar VII, 26 fructidor.
1798-1799
Departement van de Twee Neten, 1794-1820
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143 /1/550 Huiszoekingen in het kanton Contich. Jaar VII, 28 fructidor.
1798-1799

143 /2/550 Beslagneming van wapens te Hove. Jaar VII, 4e bijgevoegde dag.
1798-1799

143 /551 Volmachten aan generaal Tilly verleend om de gemeenten in staat van beleg 
te stellen, ten einde de invordering der belastingen en het vertrek der 
dienstplichtigen te benaarstigen. Jaar VII, 28 fructidor.
1798-1799

143 /552 Verslag aangaande een opstandelingen comiteit in Pruisisch Gelderland 
gevestigd en de oproerige schriften die het in de Kempen verspreidde. Jaar 
VII, 29 fructidor.
1798-1799

143 /553 Verslag over huiszoekingen te Meerhout en Vorst, voor het ontdekken der 
briefwisseling met de geheime zendelingen der met Frankrijk in oorlog 
zijnde landen. Jaar VII.
1798-1799

143 /554 Aanklacht der monniken van Huijbergen, tegen de agenten die met geweld 
de uitbating beletteden der goederen vn de priorij van dien naam door de 
domeinen teruggegeven.

143 /555 Lijst der personen gedurende de onlusten aangehouden.

143 /556 Lijst der personen die zich in het middenbestuur van het departement deden 
opschrijven, om, in geval van nood, de wapens op te nemen.

143 /557 Onderrichtingen van den minister der algemeene policie aangaande de wijze 
van toezicht over de brieven uit den vreemde gekomen, en omgekeerd.

98 /1/45 Brief van den uitvoerenden commissaris van het departement aan den 
openbaren aanklager bij de lijfstraffelijke rechtbank, ten einde den staat van 
beleg der gemeente Ranst en Wommelghem te doen ophouden, door 
generaal Beguinat bevolen na den aanslag van de brigands op de 
vrijheidsboomen van deze gemeenten.

98 /2/45 Proces-verbaal ten laste van Foucart, vrederechter van het kanton Berchem, 
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beschuldigd anti-republikeinsche gesprekken te hebben gevoerd en eene 
geldomhaling te hebben gedaan om de door hem gekochte kerkvoorwerpen 
te betalen. Jaar VII.
1798-1799

98 /3/45 Brief van den bestuurder van de jury van het arrondissement Antwerpen, de 
in beschuldiging stelling aankondigende van den genaamden Mathias Rums, 
beticht tot weder in voegebrenging van het oud regiem in dit departement te 
hebben aangezet, met eene witte pluim en zwarte cocarde te dragen en 
langs de straten te roepen : Leve de Keizer, die welhaast hier terug zal zijn ! 
Jaar VII.
1798-1799

98 /4/45 Bericht gegeven aan den uitvoerenden commissaris van het departement, 
dat eene bende moordenaars het kanton Moll onveilig maakte : zij hebben er 
een man gedood; na hem armen en beenen te hebben gebroken, hebben zij 
hem als een kieken gestroopt en aan den schoorsteen opgeknoopt. Jaar VII.
1798-1799

98 /5/45 Bescheid rakende daden van geweld in het kanton Hoogstraeten gepleegd. 
Jaar VII.
1798-1799

98 /6/45 Vraag van den genaamden Embregts, opgesloten in het kasteel van 
Antwerpen, om in vrijheid te worden gesteld. Brief betrekkelijk de 
aanhouding van priesters. Jaar VII.
1798-1799

98 /7/45 Briefwisseling van den openbaren aanklager der crimineele rechtbank van 
Antwerpen met betrek op de aanhouding, vooraf gegaan van huiszoeking, van 
de genaamden Horion, gewezen officier der bataafsche legers, woonachtig te 
Heusden, en Theunissens, oud notaris te Meerhout, beiden beschuldigd van 
samenzwering tegen de republiek. Jaar VII.
1798-1799

98 /8/45 Inlichtingen over de aanhouding van de priesters Jan Guerinckx en Peter 
Claes. Jaar VII.
1798-1799

98 /9/45 Brief van den uitvoerenden commissaris aan den openbaren aanklager der 
lijfstraffelijke rechtbank, waarin hij zijne ontevredenheid doet kennen over de 
invrijheidstelling bevolen door de jury van Mechelen, van Quartier, overste 
der brigands. De aanhouding van Rollier, hoofd der brigands, wordt 
bekrachtigd en zijne overbrenging naar het kasteel van Antwerpen bevolen. 
Jaar VII.
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1798-1799

143 /588 Bescheiden over de gijzelaars der gemeenten Gheel. Jaar VII.
1798-1799

143 /2/588 Stukken aangaande de uitvoering van het dekreet van 10 vendemiaire jaar IV, 
bevelende dat de inwoners eener zelfde gemeente burgerlijk 
verantwoordelijk zijn voor de aanslagen op het grondgebied der gemeente 
tegen de personen of de eigendommen gepleegd. Jaar VII-VIII.
1795-1800

143 /3/588 Stukken aangaande de uitvoering van het dekreet van 10 vendemiaire jaar IV, 
bevelende dat de inwoners eener zelfde gemeente burgerlijk 
verantwoordelijk zijn voor de aanslagen op het grondgebied der gemeente 
tegen de personen of de eigendommen gepleegd. Jaar VII-VIII.
1795-1800

143 /4/588 Stukken aangaande de uitvoering van het dekreet van 10 vendemiaire jaar IV, 
bevelende dat de inwoners eener zelfde gemeente burgerlijk 
verantwoordelijk zijn voor de aanslagen op het grondgebied der gemeente 
tegen de personen of de eigendommen gepleegd. Jaar VII-VIII.
1795-1800

143 /559 Invrijheidstelling van personen te Bornhem aangehouden. Jaar VIII, 3 
vendemiaire.
1799-1800

143 /560 Aankondiging der aankomst van gewapende benden in de steden der 
vereenigde departementen. Jaar VIII, 6 vendemiaire.
1799-1800

143 /561 Maatregelen te Contich genomen tegen personen, bij welke men anti-
revolutionnaire schriften en wapens had aangeslagen. Jaar VIII, 8 
vendemiaire.
1799-1800

143 /562 Pogingen van ophitsing tot den opstand door geheime zendelingen van 
Oostenrijk en Engeland. Jaar VIII, 28 vendemiaire.
1799-1800

143 /563 Maatregelen door den minister der algemeene policie voorgeschreven, om 
de legerontvluchting en den invoer van [/] anti-revolutionnaire schriften, uit 
Pruisisch Gelderland komende, te beletten. Jaar VIII, 3 brumaire.
1799-1800
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143 /564 Bescheid rakende de invrijheidstelling van J. B. Van der Noot. Jaar VIII, 9 
brumaire.
1799-1800

143 /565 Bescheid aangaande de invrijheidstelling van personen te Antwerpen 
aangehouden. Jaar VIII, 17 brumaire.
1799-1800

143 /566 Opzoeking in het departement der personen, die gewikkeld waren in de 
samenzwering met het doel voorraad aan de opstandelingen van het westen 
te verschaffen. Jaar VIII, 19 brumaire.
1799-1800

143 /567 Bescheiden nopens de verzending van den opstandeling Rollier voor den 
bestuurder der jury van het arrondissement Mechelen. Jaar VIII, 28 
brumaire.
1799-1800

143 /568 Verrechtveerdiging ingebracht door Caeijmax, gewezen secretaris der 
municipaliteit van het kanton Berlaer, beschuldigd betrekkingen met de 
opstandelingen onderhouden te hebben. Jaar VIII, 3 frimaire.
1799-1800

143 /569 Het vieren van den vastenavond te Antwerpen verboden, uit vrees van 
onlusten. Jaar VIII, 2 ventose.
1799-1800

143 /570 Bescheiden aangaande de herplanting van den vrijheidsboom te Gierle en 
het heffen van den staat van beleg dezer gemeente. Jaar VIII, 8-12 nivose.
1799-1800

143 /571 Bescheiden aangaande de herplanting van den vrijheidsboom te Gierle en 
het heffen van den staat van beleg dezer gemeente. Jaar VIII, 8-12 nivose.
1799-1800

143 /2/571 Versterking der krijgsmacht te Arendonck. Jaar VIII, 12 nivose.
1799-1800

143 /572 Stukken nopens het heffen van den staat van beleg te Gierle. Jaar VIII, 11 
pluviose.
1799-1800

143 /573 Inlichtingen over inwoners van Boom, die aan den opstand hadden 
deelgenomen. Jaar VIII, 16 fructidor.
1799-1800
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143 /574 Verslag over de aanklachten,[/] ten laste van personen gedaan, die zich in 
den opstand verdacht hadden gemaakt. Jaar VIII, 6 fructidor.
1799-1800

143 /575 Maatregelen te Santhoven genomen voor de onderdrukking der 
baanstrooperijen. Jaar VIII, 23 brumaire.
1799-1800

143 /2/575 Zending van troepenversterking in het departement der Beide-Nethen. Jaar 
VIII, 16 vendemiaire.
1799-1800

143 /576 Vervolging van benden "brigands" in het kanton Westerloo. Jaar VIII, 15 
vendemiaire.
1799-1800

143 /577 Huiszoekingen te Lille om wapen- en poederstapelplaatsen te ontdekken. 
Jaar VIII, 15 vendemiaire.
1799-1800

143 /578 Vervolging van benden "brigands" die de omstreken der stad Lier onveilig 
maakten. Jaar VIII, 19 brumaire.
1799-1800

143 /579 Krijgsmaatregelen tot onderdrukking van de talrijke rooverijen, die het 
departement teisterden. Jaar VIII, 6 ventose.
1799-1800

143 /580 Klachten over de kwaadwilligheid der municipale agenten van Westerloo en 
Tongerloo, die den dienst der vliegende vendels, met de vervolging der 
"brigands" gelast, belemmerden. Jaar VIII, 1 prairial.
1799-1800

143 /581 Maatregelen genomen om in het Contich een einde te stellen aan de 
misdrijven der branders, bestaande uit Luikenaars, oostenrijksche en 
fransche legerontvluchters. Jaar VIII, 8 messidor.
1799-1800

143 /582 Klachten der gendarmerie over de maires en hunne adjunkten, die, uit vrees 
voor de binders, zich onthielden van ze aan te klagen. Jaar VIII, 23 thermidor.
1799-1800

143 /583 Inlichtingen door de gendarmerie [/] gegeven over de benden knevelaars uit 
Holland gekomen, en die zich op alle punten van het departement 
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verspreidden. Jaar VIII, 2 thermidor.
1799-1800

143 /584 Bescheiden nopens de plunderingen en de moorden te Wuestwezel, 
Westmeerbeek, Merxplas, Boom, Oevel, Calmpthout en Eeckeren. De 
koopers van nationale goederen waren dikwijls de slachtoffers van deze 
misdaden.

143 /585 Bescheiden nopens de plunderingen en de moorden te Wuestwezel, 
Westmeerbeek, Merxplas, Boom, Oevel, Calmpthout en Eeckeren. De 
koopers van nationale goederen waren dikwijls de slachtoffers van deze 
misdaden.

143 /586 Bescheiden nopens de plunderingen en de moorden te Wuestwezel, 
Westmeerbeek, Merxplas, Boom, Oevel, Calmpthout en Eeckeren. De 
koopers van nationale goederen waren dikwijls de slachtoffers van deze 
misdaden.

143 /587 Verslag over bewakingsmaatregelen in het kanton Duffel genomen.Jaar VIII, 
29 brumaire.
1799-1800

143 /588 Aanhoudingen aan de grenzen, van lieden die deelmaakten eener bende 
knevelaars.

143 /589 Wederstand door de bevolking van Moll aan de gendarmerie geboden, bij de 
aanhouding van eenen legerontvluchter. Jaar IX, 3 vendemiaire.
1800-1801

143 /590 Oproerige plakkaten op de Meirplaats te Antwerpen aangeplakt. De 
ontvangers der belastingen werden er in beschuldigd valsche munt te 
vervaardigen, die zij aan de belastingbetalers zouden gegeven hebben. Jaar 
IX, 10 frimaire.
1800-1801

143 /591 Omzendbrief van den minister der algemeene policie, die aan de prefekten 
de dagelijksche zending voorschrijft van een bulletin, over de 
gebeurtenissen, die de veiligheid der personen en der eigendommen 
aanbelangden. Jaar IX, 14 brumaire.
1800-1801
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143 /592 Maatregelen in het kanton Duffel genomen om de aanslagen tegen de 
personen en de eigendommen te beteugelen. Jaar IX, 18 brumaire.
1800-1801

143 /593 Vernieling en herplanting van den vrijheidsboom te Turnhout. Jaar IX, 20 
brumaire.
1800-1801

143 /594 Maatregelen om de veiligheid [/] der postkoetsen te verzekeren en het 
vervoer van geld, aan de republiek toebehoorde, tegen de aanvallen der 
baanstroopers te behouden. Jaar IX, 20 brumaire.
1800-1801

143 /595 Maatregelen om de veiligheid [/] der postkoetsen te verzekeren en het 
vervoer van geld, aan de republiek toebehoorde, tegen de aanvallen der 
baanstroopers te behouden. Jaar IX, 20 brumaire.
1800-1801

143 /596 Vervolging eener bende "brigands" in de omstreken van O.-L.-Vrouw-Waver. 
Jaar IX, 20 brumaire.
1800-1801

143 /597 Verslag over de moord op den veldwachter van Waerloos. Jaar IX, 19 ventose.
1800-1801

143 /598 Moord op eenen gendarm te Santvliet. De vrederechter geeft geen gevolg 
aan deze zaak. Jaar IX, 27 ventose.
1800-1801

143 /599 Verslag over de aanvallen door de verkeerd ingelichte gendarmerie, op 
eenen groep jongelingen die zich gereed maakten om ketelmuziek te houden 
bij eenen inwoner van O.-L.-Vrouw-Waver. Er viel een doode. Jaar IX, 20 
nivose.
1800-1801

143 /600 Maatregelen om te beletten dat krijgsgevangenen uit het leger van Condé 
zouden ontsnappen en zich bij de benden "brigands" voegen, in het 
departement verspreid. Jaar IX, 28 nivose.
1800-1801

143 /601 Algemeene klopjachten op de grenzen van Holland voor de aanhouding der 
"brigands" en legerontvluchters. Jaar IX, 6 pluviose.
1800-1801

143 /602 Maatregelen tegen de brigands, die de groote wegen onveilig maakten. Jaar 
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IX, 26 pluviose.
1800-1801

143 /602 Verslagen over de moord op een lid des municipalen raads van Turnhout. 
Jaar IX, 27 messidor.
1800-1801

143 /603 Hevige betoogingen der inwoners van Veerle, jegens vreemde werklieden tot 
de ontginning der bosschen gebezigd,[/] die van den verkoop der nationale 
goederen voortkwamen. Jaar IX, 20 fructidor.
1800-1801

143 /604 Bescheiden nopens diefstallen, plunderingen, brandstichtingen en moorden 
door de "brigands" gepleegd te Contich, Oeleghem, Liezele, Hersselt, Heyst-
op-den-Berg, Houtvenne, Westmalle, Bonheijden, Lillo, Tongerloo en 
Vorsselaer.

143 /605 Bescheiden nopens diefstallen, plunderingen, brandstichtingen en moorden 
door de "brigands" gepleegd te Contich, Oeleghem, Liezele, Hersselt, Heyst-
op-den-Berg, Houtvenne, Westmalle, Bonheijden, Lillo, Tongerloo en 
Vorsselaer.

143 /606 Bescheid over de moord op den veldwachter van Schilde. Jaar X, 23 
vendemiaire.
1801-1802

143 /546 Maatregelen genomen opdat de krijgsgevangen van Condé de benden 
opstandelingen in het departement niet zouden gaan vergrooten. Jaar X.
1801-1802

143 /607 Stuk over de aanhouding van "brigands" uit het departement der Schelde 
gekomen. Jaar X, 4 brumaire.
1801-1802

143 /608 Opzoekingen door de gewapende macht des nachts te Merxem, Borgerhout, 
en Berchem gedaan, om legerontvluchters, "brigands" en landloopers aan te 
houden. Jaar X, 2 frimaire.
1801-1802

143 /609 Bescheid aangaande de aanhouding van binders, te Boom. Jaar X, 2 pluviose.
1801-1802

143 /610 Maatregelen tot vervolging der binders te Santvliet. Jaar X, 12 germinal.
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1801-1802

143 /611 Maatregelen om de schrijvers van talrijke dreigbrieven te ontdekken, die aan 
inwoners van landelijke gemeenten gestuurd waren. Jaar X, 22 germinal.
1801-1802

143 /612 Voorstel tot oprichting van eene bijzondere rechtbank om de binders te 
oordeelen, die gezwoornen al te dikwijls vrijspraken. Jaar X, 25 germinal.
1801-1802

143 /613 Logenstraffing door den minister van policie, der valsche geruchten, die de 
opstandelingen rondstrooiden, nopens de zoogezegde samenzweringen 
tegen de republiek en den eersten consul. Jaar X, 10 prairial.
1801-1802

143 /614 Vervolging van benden "brigands" in de omstreken van Heyst-op-den-Berg 
en Lier. Jaar X.
1801-1802

143 /615 Verslagen over de misdaden door de binders en de voetbranders te 
Santhoven, Boom, Oeleghem, Heyst-op-den-Berg, Meir en Herenthout, 
gepleegd.

143 /616 Verslagen over de misdaden door de binders en de voetbranders te 
Santhoven, Boom, Oeleghem, Heyst-op-den-Berg, Meir en Herenthout, 
gepleegd.

143 /617 Inrichting van nachtwachten, om een einde te stellen aan de 
buitensporigheden der baanstroopers, die het platteland van het 
departement en bijzonder de Kempen teisterden. Jaar XI.
1802-1803

143 /618 Verslagen over de plunderingen der binders te Heyst-op-den-Berg. Jaar XI, 
18 brumaire.
1802-1803

143 /619 Bescheiden nopens de aanhouding van binders. Jaar XI, 2 frimaire.
1802-1803

143 /620 Maatregelen om de wandaden der baanstroopers te beteugelen, die gedurig 
toenamen, onder andere te Lier, waar het Karthuizerskwartier een nest van 
boosdoeners was. Jaar XI, 13 frimaire.
1802-1803
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143 /621 Plunderingen door de voetbranders en moord op eenen gendarm te 
Oeleghem. Jaar XI, 23 frimaire.
1802-1803

143 /622 Benden "brigands" te Stabroeck, Merxplas en Turnhout gemeld. Jaar XI, 18 
ventose.
1802-1803

143 /623 Aanhouding van "brigands", die het postbureel van Putte geplunderd en 
Zeeland verontrust hadden. Jaar XI, 24 ventose.
1802-1803

144 /624 Vervolging van "brigands" tusschen Merxplas en Ryckevorsel. Jaar XI, 25 
germinal.
1802-1803
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

144 /625 Verslagen betreffende aanslagen te Rethy, Bonheyden, Bornhem, Antwerpen 
en Turnhout. Verslagen over de plunderingen te Viersel, Heyst-op-den-Berg, 
Merxplas, Poederlé en Meir gepleegd. Jaar XII.
1803-1804

144 /626 Maatregelen om de stroopers uit de omstreken van Lier te verjagen. Jaar XII, 
23 nivose.
1803-1804

144 /627 Ontdekking eener bende binders te Heyst-op-den-Berg en te Meerle. Jaar 
XII, 27 pluviose.
1803-1804

144 /628 Maatregelen tot aanhouding van binders op de grenzen van Holland. Jaar XII, 
7 fructidor.
1803-1804

144 /629 Verwoestingen gepleegd te Nijlen, in eenen eigendom die als nationaal goed 
verkocht was.

144 /630 Vervolging eener bende "brigands" die de baan van Antwerpen naar Contich 
onveilig maakten. Jaar XIII.
1804-1805

144 /631 Klacht der gendarmerie over de werkeloosheid der meiers, voor wat de 
vervolging der dienstplichtigen, legerontvluchters en lieden betreft, verdacht 
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tot benden der binders te behooren. Jaar XIII, 22 nivose.
1804-1805

144 /630 Verslagen over de plunderingen, brandstichtingen en moorden te 
Beirendrecht, Esschen, Veerle en Rumpst gepleegd.

144 /632 Verslagen over de misdaden door de binders te Wuestwezel, Bouchout en 
Pulderbosch begaan. Jaar XIV.
1805-1806

144 /633 Briefwisselingen aangaande oproerige plakschriften [/] te Antwerpen en 
Mechelen aangeplakt. 1804.
1804-1804

144 /634 Briefwisselingen aangaande oproerige plakschriften [/] te Antwerpen en 
Mechelen aangeplakt. 1804.
1804-1804

144 /635 Briefwisselingen aangaande oproerige plakschriften [/] te Antwerpen en 
Mechelen aangeplakt. 1804.
1804-1804

144 /636 Vervolging van lieden beschuldigd van bindingsmisdaad te Cappellen, 
Eeckeren en Santvliet. 1806, 25 maart.
1806-1806

144 /637 Vervolging van lieden beschuldigd van bindingsmisdaad te Lier en Berlaer. 
1806, 8 mei.
1806-1806

144 /638 Bescheiden over eene aanhitsing tot oproer te Loenhout.

144 /639 Bescheiden over diefstallen, brandstichtingen en moordaanslagen te Reeth, 
Rijmenam, Kessel, Aartselaar, Boisschot en Cappellen gepleegd. 1806-1807.
1806-1807

144 /640 Bescheiden over diefstallen, brandstichtingen en moordaanslagen te Reeth, 
Rijmenam, Kessel, Aartselaar, Boisschot en Cappellen gepleegd. 1806-1807.
1806-1807

144 /641 Bescheiden over diefstallen, brandstichtingen en moordaanslagen te Reeth, 
Rijmenam, Kessel, Aartselaar, Boisschot en Cappellen gepleegd. 1806-1807.
1806-1807
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144 /642 Bescheiden over diefstallen, brandstichtingen en moordaanslagen te Reeth, 
Rijmenam, Kessel, Aartselaar, Boisschot en Cappellen gepleegd. 1806-1807.
1806-1807

144 /643 Bescheiden over de misdaden der binders te Sinte-Catharina-Waver, 
Schilde, Berlaer, Lier, Waelhem, Eeckeren, Boom, Heijst-op-den-Berg, 
Esschen, Cappellen, Wijneghem, Sint-Amands, Hingene, Tongerloo, Meerle, 
Gheel, Blaesveld en Bonheijden. 1806-1807-1810.
1806-1810

144 /644 Bescheiden over de misdaden der binders te Mechelen. 1807.
1807-1807

145 /645 Bundel betreffende de misdaden der binders te Sprundel, arrondissement 
Breda, begrepen in het departement der Beide-Nethen, en in andere 
gemeenten. 1808-1812.
1808-1812
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

145 /646 Maatregelen om den verkoop te beletten van een schrift getiteld : "Réfutation 
des calomnies publiées contre le général Charette, commandant en chef des 
armées catholiques et royales dans la Vendéé." 1809.
1809-1809

145 /647 Verslagen over misdaden der binders te Kessel en Meir, alsook over de 
diefstallen [/] te Mariekerke, Rethy, Casterlé, Gheel, Heijst-op-den-Berg en 
Nijlen gepleegd. 1810.
1810-1810

145 /648 Verslagen over misdaden der binders te Kessel en Meir, alsook over de 
diefstallen [/] te Mariekerke, Rethy, Casterlé, Gheel, Heijst-op-den-Berg en 
Nijlen gepleegd. 1810.
1810-1810

145 /649 Maatregelen te Heijst-op-den-Berg genomen om de aanslagen der binders 
te beletten.

145 /650 Premiën beloofd aan diegene welke de daders zouden aanbrengen van de 
aanslagen op de koeriers en de postkoetsen gepleegd. 1812, 25 mei.
1812-1812

145 /651 Maatregelen om de benden plunderaars aan te houden die het departement 
teisterden. (97). 1813.
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1813-1813

145 /652 Bundels betreffende de verliezen door de opstandelingen in het kanton 
Santhoven veroorzaakt en de schadevergoedingen wegens plunderingen, 
voor dewelke de gemeenten verantwoordelijk waren. Jaren VII tot 1810.
1798-1810

145 /653 Bundels betreffende de verliezen door de opstandelingen in het kanton 
Santhoven veroorzaakt en de schadevergoedingen wegens plunderingen, 
voor dewelke de gemeenten verantwoordelijk waren. Jaren VII tot 1810.
1798-1810

146 /654 Bundels betreffende de verliezen door de opstandelingen in het kanton 
Boom veroorzaakt.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

146 /2/654 Bundels betreffende de verliezen door de opstandelingen in het kanton 
Boom veroorzaakt.

147 /655 Bundels betreffende de verliezen door de opstandelingen in de kantons 
Contich, Berchem, Ranst, Mechelen, Duffel, Lier, Bouchout, Berlaer, Onze-
Lieve-Vrouw-Waver, Willebroeck, Heijst-op-den-Berg, Bornhem, Westerloo, 
Moll, Arendonck, Herenthals, Turnhout, Gierle, Gheel, en in de gemeenten 
Putte, Schelle, Herenthout, Norderwijck, Bouwel, Grobbendonck, Vorsselaer, 
Lichtaert en Puers veroorzaakt.

Departement van de Twee Neten, 1794-1820

147 /656 Bundels betreffende de verliezen door de opstandelingen in de kantons 
Contich, Berchem, Ranst, Mechelen, Duffel, Lier, Bouchout, Berlaer, Onze-
Lieve-Vrouw-Waver, Willebroeck, Heijst-op-den-Berg, Bornhem, Westerloo, 
Moll, Arendonck, Herenthals, Turnhout, Gierle, Gheel, en in de gemeenten 
Putte, Schelle, Herenthout, Norderwijck, Bouwel, Grobbendonck, Vorsselaer, 
Lichtaert en Puers veroorzaakt.

147 /657 Bundels betreffende de verliezen door de opstandelingen in de kantons 
Contich, Berchem, Ranst, Mechelen, Duffel, Lier, Bouchout, Berlaer, Onze-
Lieve-Vrouw-Waver, Willebroeck, Heijst-op-den-Berg, Bornhem, Westerloo, 
Moll, Arendonck, Herenthals, Turnhout, Gierle, Gheel, en in de gemeenten 
Putte, Schelle, Herenthout, Norderwijck, Bouwel, Grobbendonck, Vorsselaer, 
Lichtaert en Puers veroorzaakt.
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147 /658 Bundels betreffende de verliezen door de opstandelingen in de kantons 
Contich, Berchem, Ranst, Mechelen, Duffel, Lier, Bouchout, Berlaer, Onze-
Lieve-Vrouw-Waver, Willebroeck, Heijst-op-den-Berg, Bornhem, Westerloo, 
Moll, Arendonck, Herenthals, Turnhout, Gierle, Gheel, en in de gemeenten 
Putte, Schelle, Herenthout, Norderwijck, Bouwel, Grobbendonck, Vorsselaer, 
Lichtaert en Puers veroorzaakt.

148 /659 Krijgsmaatregelen om de inwoners der gemeenten van de kantons Berlaer 
en Duffel te dwingen, diegene schadeloos te stellen welke gedurende den 
opstand van het jaar VII verliezen geleden hadden. Jaar IX, 3 vendemiaire.
1798-1801
Departement van de Twee Neten, 1794-1820

148 /660 Krijgsmaatregelen om de inwoners der gemeenten van de kantons Berlaer 
en Duffel te dwingen, diegene schadeloos te stellen welke gedurende den 
opstand van het jaar VII verliezen geleden hadden. Jaar IX, 3 vendemiaire.
1798-1801

148 /661 Krijgsmaatregelen om de inwoners der gemeenten van de kantons Berlaer 
en Duffel te dwingen, diegene schadeloos te stellen welke gedurende den 
opstand van het jaar VII verliezen geleden hadden. Jaar IX, 3 vendemiaire.
1798-1801
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