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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Inventaris van het archief van de Staten van Brabant, Kartons

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE STATEN VAN BRABANT, 
KARTONS

Deel I: Stukken van algemene aard

DEEL I: STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
I. Resoluties en minuten

I. RESOLUTIES EN MINUTEN
--- Processen-verbaal van de Generale Vergaderingen, met bijhorende stukken, 1774-1789

--- PROCESSEN-VERBAAL VAN DE GENERALE VERGADERINGEN, MET
BIJHORENDE STUKKEN, 1774-1789

11 /1 maart-april 1774
1 bundel

11 /2 okt.-nov. 1774
1 bundel

11 /3 nov. 1775
1 bundel

11 /4 april 1776
1 bundel

11 /5 nov. 1776
1 bundel

11 /6 maart-april 1777
1 bundel

11 /7 nov. 1777
1 bundel

12 /1 mei 1778
1 bundel

11 /9 aug. 1778
1 bundel

12 /2 nov. 1778
1 bundel

12 /4 april 1779
1 bundel

12 /5 juni 1779
1 bundel
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12 /6 nov. 1779
1 bundel

13 /1 /1 april 1780
1 bundel

13 /2 nov. 1780
1 bundel

13 /5 mei 1781
1 bundel

13 /4 juli 1781
1 bundel

13 /6 nov. 1781
1 bundel

14 /6 april-mei 1782
1 bundel

14 /7 nov. 1782
1 bundel

15 /2 nov. 1783
1 bundel

15 /4 nov. 1784
1 bundel

17 /2 mei 1786
1 bundel

19 /2 april 1787
1 bundel

19 /3 mei 1787
1 bundel

20 /1 mei 1787
1 bundel

18 /2 juni 1787
1 bundel

18 /1 juli 1787
1 bundel
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21 /1 aug. 1787
1 bundel

19 /4 sept. 1787
1 bundel

19 /1 okt. 1787
1 bundel

20 /2 nov. 1787
1 bundel

19 /5 dec. 1787
1 bundel

22 /3 mei 1788
1 bundel

22 /4 dec. 1788
1 bundel

22 /5 jan. 1789
1 bundel

--- "Minuten van representatien ende van adviezen"

--- "MINUTEN VAN REPRESENTATIEN ENDE VAN ADVIEZEN"
14 /1 1779-1780

1 bundel

14 /2 1781
1 bundel

14 /3 1782
1 bundel

14 /4 1783
1 bundel

14 /5 1784
1 bundel

16 /1 1785
1 bundel

21 /2 1787
1 bundel

22 /1 1788
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1 bundel

23 /1 1789 (jan.-juni)
1 bundel

--- Agendapunten van de vergaderingen van de Bestendige Deputatie

--- AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE BESTENDIGE
DEPUTATIE

11 /11 1777
1 bundel

11 /10 1778
1 bundel

12 /3 1779
1 bundel

13 /1 /2 1780
1 bundel

13 /7 1781
1 bundel

14 /8 1782
1 bundel

15 /1 1783
1 bundel

15 /3 1784
1 bundel

16 /2 1785
1 bundel

17 /1 1786
1 bundel

22 /2 1788
1 bundel

23 /2 1789 (jan.-juni)
1 bundel

23 /3 Verslag van resoluties genomen tijdens de Generale 
Statenvergadering, jan. 1687-okt. 1703.

1 katern



Staten van Brabant. Kartons 15

II. Correspondentie

II. CORRESPONDENTIE
24/1 - 34/11 Depeches van de landvoogd of hun gevolmachtigd minister aan de Staten van Brabant

24/1 - 34/11 DEPECHES VAN DE LANDVOOGD OF HUN 
GEVOLMACHTIGD MINISTER AAN DE STATEN VAN BRABANT

24 /1 Isabella Clara Eugenia, 1624-1631
8 stukken

24 /2 Ferdinand, 1635-1636
2 stukken

24 /3 Leopold Willem van Oostenrijk, 1645
1 stuk

24 /4 Juan José van Oostenrijk, 1658
1 stuk

24 /5 Carlos, hertog van Villahermosa, 1677
1 stuk

24 /6 Otto, markies van Grana, 1683
1 stuk

24/7 - 29/3 Maximiliaan Emmanuel van Beieren

24/7 - 29/3 Maximiliaan Emmanuel van Beieren
24 /7 1692

4 stukken

24 /8 1693
6 stukken

24 /9 1695
3 stukken

24 /10 1696
3 stukken

24 /11 1697
1 bundel

24 /12 1698
2 stukken

24 /13 1699
4 stukken

24 /14 1700
1 bundel
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25 /1 1704
3 stukken

25 /2 1705
1 bundel

25 /3 1706
1 bundel

26 /1 1707
1 bundel

26 /2 1708
1 bundel

27 /1 1709
1 bundel

27 /2 1710
1 bundel

28 /1 1711
1 bundel

28 /2 1712
1 bundel

29 /1 1713
1 bundel

29 /2 1714
1 bundel

29 /3 1715
1 bundel

30/1 - 30/8 Eugeen van Savoie

30/1 - 30/8 Eugeen van Savoie
30 /1 1716

1 bundel

30 /2 1717
1 bundel

30 /3 1718
1 bundel
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30 /4 1719
1 bundel

30 /5 1720
1 bundel

30 /6 1721
1 bundel

30 /7 1722
1 bundel

30 /8 1723
1 bundel

30/9 - 31/5 Maria Elisabeth

30/9 - 31/5 Maria Elisabeth
30 /9 1724

1 bundel

30 /10 1725
1 bundel

30 /11 1727
1 stuk

30 /12 1732
1 stuk

30 /13 1733
1 stuk

30 /14 1734
3 stukken

30 /15 1735
4 stukken

31 /1 1736
1 bundel

31 /2 1737
1 bundel

31 /3 1738
1 bundel

31 /4 1739
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1 bundel

31 /5 1740
3 stukken

31/6 - 33/18 Karel Alexander van Lotharingen

31/6 - 33/18 Karel Alexander van Lotharingen
31 /6 1741

1 stuk

31 /7 1742
1 bundel

31 /8 1743
1 stuk

31 /9 1744
1 bundel

31 /10 1745
1 bundel

31 /11 1746
1 bundel

31 /12 1748
2 stukken

31 /13 1749
1 bundel

31 /14 1750
1 bundel

32 /1 1751
1 bundel

32 /2 1752
1 bundel

32 /3 1753
1 bundel

32 /4 1754
1 bundel

32 /5 1755
1 bundel
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32 /6 1756
1 bundel

32 /7 1757
1 bundel

32 /8 1758
1 bundel

32 /9 1759
1 bundel

32 /10 1760
1 bundel

32 /11 1761
1 bundel

32 /12 1762
1 bundel

33 /1 1763
1 bundel

33 /2 1764
1 bundel

33 /3 1765
1 bundel

33 /4 1766
1 bundel

33 /5 1767
1 bundel

33 /6 1768
1 bundel

33 /7 1769
1 bundel

33 /8 1770
1 bundel

33 /9 1771
1 bundel
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33 /10 1772
1 bundel

33 /11 1773
1 bundel

33 /12 1774
1 bundel

33 /13 1775
1 bundel

33 /14 1776
1 bundel

33 /15 1777
1 bundel

33 /16 1778
1 bundel

33 /17 1779
1 bundel

33 /18 1780
1 bundel

34/1 - 34/9 Maria Christina en Albert Casimir van Saksen-Teschen

34/1 - 34/9 Maria Christina en Albert Casimir van Saksen-Teschen
34 /1 1781

1 bundel

34 /2 1782
1 bundel

34 /3 1783
1 bundel

34 /4 1784
1 bundel

34 /5 1785
1 bundel

34 /6 1786
1 bundel

34 /7 1787
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1 bundel

34 /8 1788
1 bundel

34 /9 1789
1 bundel

34/10 - 34/11 Karel Lodewijk van Habsburg

34/10 - 34/11 Karel Lodewijk van Habsburg
34 /10 1793

1 stuk

34 /11 1794
1 stuk

35/1 - 36/11 Dépêches van de Raad van Brabant aan de Staten van Brabant

35/1 - 36/11 DÉPÊCHES VAN DE RAAD VAN BRABANT AAN DE 
STATEN VAN BRABANT

35 /1 1697-1700
1 bundel

35 /2 1701-1705
1 bundel

35 /3 1706-1710
1 bundel

35 /4 1711-1715
1 bundel

35 /5 1716-1720
1 bundel

35 /6 1721-1725
1 bundel

35 /7 1726-1730
1 bundel

35 /8 1731-1735
1 bundel

36 /1 1736-1740
1 bundel

36 /2 1741-1745
1 bundel
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36 /3 1746-1750
1 bundel

36 /4 1751-1755
1 bundel

36 /5 1756-1760
1 bundel

36 /6 1761-1765
1 bundel

36 /7 1766-1770
1 bundel

36 /8 1771-1775
1 bundel

36 /9 1776-1780
1 bundel

36 /10 1781-1785
1 bundel

36 /11 1786-1788
1 bundel

37/1 - 40/36 Dépêches van de Raad van Financiën aan de Staten van Brabant

37/1 - 40/36 DÉPÊCHES VAN DE RAAD VAN FINANCIËN AAN DE 
STATEN VAN BRABANT

37 /1 1693
1 stuk

37 /2 /1 1696
3 stukken

37 /2 /2 1697
1 bundel

37 /4 1700
1 bundel

37 /5 1706
1 bundel

37 /6 1707
1 bundel
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37 /7 1708
1 bundel

37 /8 1709
1 bundel

37 /9 1710
1 bundel

37 /10 1711
1 bundel

37 /11 1712
1 bundel

38 /1 1713
1 bundel

38 /2 1714
1 bundel

38 /3 1715
1 bundel

38 /4 1716
1 bundel

38 /5 1717
1 bundel

38 /6 1718
1 bundel

38 /7 1719
1 bundel

38 /8 1720
1 bundel

38 /9 1721
1 bundel

38 /10 1722
1 bundel

38 /11 1724
1 bundel
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38 /12 1725
1 bundel

38 /13 1726
1 bundel

38 /14 1727
1 bundel

38 /15 1728
1 bundel

38 /16 1729
1 bundel

38 /17 1730
1 bundel

39 /1 1731
1 bundel

39 /2 1732
5 stukken

39 /3 1733
1 bundel

39 /4 1734
3 stukken

39 /5 1735
3 stukken

39 /6 1736
1 bundel

39 /7 1737
1 bundel

39 /8 1738
1 bundel

39 /9 1739
1 bundel

39 /10 1740
1 bundel

39 /11 1741
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1 bundel

39 /12 1742
1 bundel

39 /13 1743
1 bundel

39 /14 1744
1 bundel

39 /15 1745
1 bundel

39 /16 1746
2 stukken

39 /17 1749
1 bundel

39 /18 1750
1 bundel

40 /1 1751
1 bundel

40 /2 1752
1 bundel

40 /3 1753
1 bundel

40 /4 1754
1 bundel

40 /5 1755
3 stukken

40 /6 1756
1 bundel

40 /7 1757
1 bundel

40 /8 1758
1 bundel

40 /9 1759
1 bundel
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40 /10 1760
5 stukken

40 /11 1761
4 stukken

40 /12 1762
4 stukken

40 /13 1763
1 bundel

40 /14 1764
1 bundel

40 /15 1765
1 bundel

40 /16 1766
1 bundel

40 /17 1767
1 bundel

40 /18 1768
1 bundel

40 /19 1769
1 bundel

40 /20 1770
1 bundel

40 /21 1771
2 stukken

40 /22 1772
2 stukken

40 /23 1773
1 bundel

40 /24 1774
1 bundel

40 /25 1775
3 stukken
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40 /26 1776
1 bundel

40 /27 1777
1 bundel

40 /28 1778
2 stukken

40 /29 1779
2 stukken

40 /30 1780
2 stukken

40 /31 1781
2 stukken

40 /32 1782
3 stukken

40 /33 1783
3 stukken

40 /34 1784
1 bundel

40 /35 1785
1 bundel

40 /36 1786
1 bundel

41/1 - 41/10 Brieven vanwege de Staten aan de Staten van Brabant

41/1 - 41/10 BRIEVEN VANWEGE DE STATEN AAN DE STATEN VAN 
BRABANT

41 /1 Staten van Vlaanderen, 1710-1791
1 bundel

41 /2 Staten van Henegouwen, 1718-1793
1 bundel

41 /3 Staten van Namen, 1714-1791
1 bundel

41 /4 Staten van Limburg, 1715-1791
1 bundel
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41 /5 Staten van Luik, 1713-1721
1 bundel

41 /6 Staten van het Doornikse, 1790-1791
1 bundel

41 /7 Staten van Luxemburg, 1716-1723
2 stukken

41 /8 Staten van Gelre, 1789
1 stuk

41 /9 Staten van Artesië, 1775
1 stuk

41 /10 Staten-Generaal, 1713-1715
2 stukken

--- Brieven gericht aan de raadspensionaris van de Staten van Brabant

--- BRIEVEN GERICHT AAN DE RAADSPENSIONARIS VAN DE STATEN 
VAN BRABANT

42 /1 1699
1 bundel

42 /2 1700
1 bundel

43 /1 1702
1 bundel

43 /2 1703
1 bundel

44 1704
1 bundel

45 1705
1 bundel

46 /1 1706
1 bundel

46 /2 1707
1 bundel

46 /3 1708
1 bundel
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46 /4 1709
1 bundel

47 /1 1710
1 bundel

47 /2 1711
1 bundel

48 1712
1 bundel

49 /1 1713
1 bundel

49 /2 1714
1 bundel

49 /3 1715
1 bundel

50 1716
1 bundel

51 1717
1 bundel

52 1718
1 bundel

53 1719
1 bundel

54 /1 1720
1 bundel

54 /2 1721
1 bundel

54 /3 1722
1 bundel

54 /4 1723
1 bundel

54 /5 1724
1 bundel

54 /6 1725



30 Staten van Brabant. Kartons

1 bundel

54 /7 1726
1 bundel

55 /1 1726
1 bundel

55 /2 1727
1 bundel

56 /1 1727
1 bundel

56 /2 1728
1 bundel

57 /1 1729
1 bundel

57 /2 1730
1 bundel

58 /1 1731
1 bundel

58 /2 1732
1 bundel

59 /1 1733
1 bundel

59 /2 1734
2 stukken

59 /3 1735
1 bundel

59 /4 1736
1 bundel

59 /5 1737
1 bundel

59 /6 1738
1 bundel

59 /7 1739
1 bundel
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59 /8 1740
1 bundel

59 /9 1742
1 bundel

59 /10 1743
1 bundel

59 /11 1744
1 bundel

59 /12 1745
1 bundel

59 /13 1746
1 bundel

60 /1 1747
1 bundel

60 /2 1748
1 bundel

60 /3 1749
1 bundel

60 /4 1750
1 bundel

60 /5 1751
1 bundel

60 /6 1752
1 bundel

60 /7 1753
1 bundel

60 /8 1754
1 bundel

60 /9 1755
1 bundel

60 /10 1756
1 bundel
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60 /11 1757
1 bundel

60 /12 1758
1 bundel

60 /13 1759
1 bundel

60 /14 1760
1 bundel

61 /1 1761
1 bundel

61 /2 1762
1 bundel

61 /3 1763
1 bundel

61 /4 1764
1 bundel

61 /5 1765
1 bundel

61 /6 1766
1 bundel

61 /7 1767
1 bundel

61 /8 1768
1 bundel

62 /1 1769
1 bundel

62 /2 1770
1 bundel

62 /3 1771
1 bundel

62 /4 1772
1 bundel

62 /5 1773
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2 stukken

62 /6 1774
3 stukken

62 /7 1775
5 stukken

62 /8 1776
2 stukken

62 /9 1777
1 bundel

62 /10 1778
4 stukken

62 /11 1779
1 bundel

62 /12 1780
1 bundel

62 /13 1781
1 bundel

62 /14 1782
1 bundel

62 /15 1783
1 bundel

62 /16 1784
1 bundel

62 /17 1785
1 bundel

62 /18 1786
2 stukken

62 /19 1787
1 bundel

62 /20 1788
1 bundel

62 /21 1789
1 bundel
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71 /5 1790
1 bundel

71 /6 1791
1 bundel

71 /7 1792
1 stuk

71 /8 1793
1 bundel

71 /9 1794
2 stukken

--- Brieven gericht aan de Bestendige Deputatie

--- BRIEVEN GERICHT AAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE
69 /1 1705

1 bundel

69 /2 1706
1 bundel

69 /3 1707
1 bundel

69 /4 1708
1 bundel

69 /5 1709
1 bundel

69 /6 1710
1 bundel

69 /7 1711
1 bundel

69 /8 1712
1 bundel

69 /9 1713
1 bundel

69 /10 1714
1 bundel
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69 /11 1715
1 bundel

69 /12 1716
1 stuk

69 /13 1717
1 bundel

69 /14 1719
1 bundel

69 /15 1720
1 bundel

69 /16 1721
1 bundel

69 /17 1722
1 bundel

69 /18 1723
1 stuk

69 /19 1725
1 bundel

70 /1 1766
1 bundel

70 /2 1768
1 bundel

70 /3 1772
1 stuk

70 /4 1779
1 stuk

70 /5 1780
1 bundel

70 /6 1782
1 bundel

70 /7 1783
1 bundel

70 /8 1784
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1 bundel

70 /9 1785
1 bundel

70 /10 1786
1 bundel

19 /16 1788
1 bundel

70 /11 1789
1 bundel

70 /12 1790
1 bundel

70 /13 1791
1 bundel

70 /14 1792
1 bundel

70 /15 1793
1 stuk

70 /16 1794
1 bundel

--- Concepten van brieven uitgaand van de Staten van Brabant

--- CONCEPTEN VAN BRIEVEN UITGAAND VAN DE STATEN VAN 
BRABANT

68 /1 1730-1739, vnl. 1737
1 bundel

68 /2 1740-1749, vnl. 1748-1749
1 bundel

68 /3 1750-1760, vnl. 1758-1760
1 bundel

17 /3 1786
1 bundel

154 /3 1787
1 bundel

68 /4 1793-1794
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1 bundel

--- Correspondentielijsten

--- CORRESPONDENTIELIJSTEN
156 /4 /1 Lijsten van brieven, rekwesten decreten, reglementen, memories 

i.v.m. de provoost-generaal van het Hof en de Nederlanden en de 
drossard van Brabant, voorgekomen tijdens de vergaderingen van 
de gedeputeerden van de Staten van Brabant tijdens de jaren 
1676-1785

1 bundel

153 /8 Lijst van niet geregistreerde brieven, decreten, rekwesten, enz., 
1787

1 katern

153 /7 Lijst van brieven, decreten, rekwesten, enz. gedrukt door de Staten
van Brabant tijdens het jaar 1787

2 stukken

71 /1 Lijst van uitgaande brieven, resoluties, rapporten, enz., jan.-nov. 
1792

1 katern

71 /2 Lijst van uitgaande brieven, resoluties, rapporten, enz., mei 1793-
juni 1794

1 katern

71 /3 Lijst van brieven van de regering aan de Staten, april-dec. 1793
1 katern

III. Rekwesten

III. REKWESTEN
72/1 - 133 Rekwesten gericht aan de Bestendige Deputatie

72/1 - 133 REKWESTEN GERICHT AAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE
72 /1 1616

3 stukken

72 /2 1689
2 stukken

72 /3 1690
3 stukken

72 /4 1692
2 stukken

72 /5 1696
1 bundel
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72 /6 1797
1 bundel

73 /1 1798
1 bundel

73 /2 1699
1 bundel

74 1700
1 bundel

75 1702
1 bundel

76 /1 1703
1 bundel

76 /2 1704
1 bundel

77 1705
1 bundel

78 1705
1 bundel

79 1706
1 bundel

80 /1 1706
1 bundel

80 /2 1707
1 bundel

81 1707
1 bundel

82 1708
1 bundel

83 1708
1 bundel

84 1709
1 bundel
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85 1710
1 bundel

86 /1 1711
1 bundel

86 /2 1712
1 bundel

86 /3 1713
1 bundel

87 1714
1 bundel

88 /1 1715
1 bundel

88 /2 1716
1 bundel

89 /1 1717
1 bundel

89 /2 1718
1 bundel

90 1719
1 bundel

91 1720
1 bundel

92 /1 1721
1 bundel

92 /2 1722
1 bundel

93 /1 1723
1 bundel

93 /2 1724
1 bundel

94 1724
1 bundel

95 1725



40 Staten van Brabant. Kartons

1 bundel

96 1725
1 bundel

97 1726
1 bundel

98 1727
1 bundel

99 /1 1728
1 bundel

99 /2 1729
1 bundel

100 /1 1730
1 bundel

100 /2 1731
1 bundel

100 /3 1732
1 bundel

101 /1 1733
1 bundel

101 /2 1734
1 bundel

102 /1 1735
1 bundel

102 /2 1736
1 bundel

103 /1 1737
1 bundel

103 /2 1738
1 bundel

103 /3 1739
1 bundel

104 /1 1740
1 bundel
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104 /2 1741
1 bundel

104 /3 1742
1 bundel

105 /1 1743
1 bundel

105 /2 1744
1 bundel

106 /1 1745
1 bundel

106 /2 1746
1 bundel

107 1747
1 bundel

108 1747
1 bundel

109 1748
1 bundel

110 1749
1 bundel

111 1750
1 bundel

112 /1 1751
1 bundel

112 /2 1752
1 bundel

113 1753
1 bundel

114 1754
1 bundel

115 /1 1755
1 bundel
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115 /2 1756
1 bundel

116 /1 1756
1 bundel

116 /2 1757
1 bundel

117 /1 1758
1 bundel

117 /2 1759
1 bundel

118 /1 1760
1 bundel

118 /2 1761
1 bundel

119 /1 1762
1 bundel

119 /2 1763
1 bundel

119 /3 1764
1 bundel

119 /4 1765
1 bundel

119 /5 1766
2 stukken

119 /6 1767
1 bundel

119 /7 1768
1 bundel

119 /8 1769
1 bundel

120 /1 1770
1 bundel

120 /2 1771
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1 bundel

120 /3 1772
1 bundel

120 /4 1773
1 bundel

120 /5 1774
1 bundel

120 /6 1775
1 bundel

121 /1 1776
1 bundel

121 /2 1777
1 bundel

121 /3 1778
1 bundel

121 /4 1779
1 bundel

121 /5 1780
1 bundel

122 /1 1781
1 bundel

122 /2 1782
1 bundel

122 /3 1783
1 bundel

123 /1 1784
1 bundel

123 /2 1785
1 bundel

123 /3 1786
1 bundel

124 1787
1 bundel
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125 /1 1788
1 bundel

125 /2 1789
1 bundel

125 /3 1790
1 bundel

126 1790
1 bundel

127 1790
1 bundel

128 1790
1 bundel

129 /1 1791
1 bundel

129 /2 1792
1 bundel

129 /3 1793
1 bundel

130 /1 1793
1 bundel

130 /2 1794
1 bundel

131 z.d.
1 bundel

132 z.d.
1 bundel

133 z.d.
1 bundel

--- Adviezen over de rekwesten aan de Bestendige Deputatie (met begeleidende staten, rapporten, enz.)

--- ADVIEZEN OVER DE REKWESTEN AAN DE BESTENDIGE 
DEPUTATIE (MET BEGELEIDENDE STATEN, RAPPORTEN, ENZ.)

63 /1 1695
1 bundel
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63 /2 1696
1 bundel

63 /3 1697
1 bundel

63 /4 1698
1 bundel

63 /5 1699
1 bundel

63 /6 1700
1 bundel

63 /7 1701
1 bundel

63 /8 1702
1 bundel

64 /1 1703
1 bundel

64 /2 1704
1 bundel

64 /3 1705
1 bundel

64 /4 1706
1 bundel

65 /1 1707
1 bundel

65 /2 1708
1 bundel

65 /3 1709
1 bundel

65 /4 1710
1 bundel

65 /5 1711
1 bundel
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65 /6 1712
1 bundel

134 /1 1713
1 bundel

134 /2 1714
1 bundel

134 /3 1715
1 bundel

135 /1 1715
1 bundel

135 /2 1716
1 bundel

135 /3 1717
1 bundel

135 /4 1718
1 bundel

135 /5 1719
1 bundel

136 /1 1719
1 bundel

136 /2 1720
1 bundel

136 /3 1721
1 bundel

136 /4 1722
1 bundel

137 /1 1723
1 bundel

137 /2 1724
1 bundel

137 /3 1725
1 bundel

137 /4 1726
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1 bundel

137 /5 1727
1 bundel

138 /1 1728
1 bundel

138 /2 1729
1 bundel

138 /3 1730
1 bundel

138 /4 1731
1 bundel

138 /5 1732
1 bundel

138 /6 1733
1 bundel

139 /1 1734
1 bundel

139 /2 1735
1 bundel

139 /3 1736
1 bundel

139 /4 1737
1 bundel

139 /5 1738
1 bundel

139 /6 1739
1 bundel

139 /7 1740
1 bundel

139 /8 1742
4 stukken

139 /9 1743
1 bundel
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139 /10 1744
1 bundel

139 /11 1745
1 bundel

139 /12 1746
1 bundel

139 /13 1747
1 bundel

139 /14 1748
1 bundel

139 /15 1749
1 bundel

140 /1 1750
1 bundel

140 /2 1751
1 bundel

140 /3 1752
1 bundel

140 /4 1753
1 bundel

140 /5 1754
1 bundel

141 /1 1755
1 bundel

141 /2 1756
1 bundel

141 /3 1757
2 stukken

141 /4 1758
1 stuk

141 /5 1759
1 stuk
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141 /6 1768
3 stukken

141 /7 1769
2 stukken

141 /8 1770
1 bundel

141 /9 1771
1 bundel

141 /10 1772
1 bundel

141 /11 1773
1 bundel

141 /12 1774
1 bundel

142 /1 1775
1 bundel

142 /2 1776
1 bundel

142 /3 1777
1 bundel

142 /4 1778
1 bundel

142 /5 1779
1 bundel

154 /6 1791
1 bundel

154 /7 1792
1 bundel

494 /2 Adviezen betreffende de imposten en de barrièrerechten, 1778-
1793

1 bundel
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Deel II: Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

DEEL II: STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
I. Interne organisatie van de staten

I. INTERNE ORGANISATIE VAN DE STATEN
1 /1 Reflexies aangaande de noodzaak tot continuïteit of discontinuïteit 

van de deputatie van de adel in de Staten van Brabant, 1677
1 bundel

1 /5 Memories aangaande de deputatie van de adel in de Staten van 
Brabant, z.d. [eerste kwart 18de eeuw]

1 bundel

1 /2 Reglement voor de toetreding tot de edele staat van Brabant, 20 
oktober 1777

1 katern

1 /3 Gedrukte instructie i.v.m. de toetredingsvoorwaarden van de adel 
in de Staten van Brabant, 2 april 1778

1 katern

1 /4 Klad van de instructie i.v.m. de toetredingsvoorwaarden van de 
adel in de Staten van Brabant, 17 november 1777

2 katernen

1 /6 Reflexies over de instructie voor de toetredingsvoorwaarden van de
adel in de Staten van Brabant, 1778

3 stukken

1 /7 Reglement uitgaand van de prelaten en de adel aangaande de 
taken van de Generale Vergadering, de bestendige deputatie, de 
griffiers, de tresorier, de rentmeesters, 1663 (kopie 18de eeuw) 
(beschadigd)

1 katern

1 /8 Instructie voor de drie rentmeesters-generaal van de Staten van 
Brabant, 15 april 1698 (fragment)

1 stuk

529 /5 Lijsten van de aanwezige leden van de drie Staten op de Generale 
Vergadering, 1749, 1750

1 bundel

1 /10 Lijsten van de aanwezige leden van de drie staten op de Generale 
Vergadering, 1776, 1789, 1793, 1794

1 bundel

20 /3 Lijsten van de leden van de bestendige deputatie, 1787
1 bundel
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1 /9 Observaties betreffende de bestendige deputatie n.a.v. de 
hervormingen van keizer Jozef II

1 bundel

1 /12 Opmerkingen betreffende de maatregel van Jozef II tot uitbreiding 
van de derde stand tot Tienen, Zoutleeuw, Nijvel, Lier, Vilvoorde, 
Hanut, Genappe, Hoogstraten, Turnhout, Geel, Aarschot en Wavre, 
1789

1 bundel

17 /4 Uittreksels uit resoluties en briefwisseling betreffende de 
gedeputeerden, 1789

1 bundel

529 /29 Brieven van de hoofdsteden betreffende de aanstelling van 
Sanchez d'Aguilar tot adjunct-raadspensionaris van de Staten op 4 
april 1759

1 bundel

11 /8 Aanbevelingsbrieven voor de functie van adjunct-raadspensionaris 
te begeven in 1777

1 bundel

1 /13 Aanvragen voor de betrekking van en benoeming van rentmeesters
en "toezienders" van de imposten, 18 de eeuw

1 bundel

3 Lijsten van akten opgemaakt ter griffie van de Staten van Brabant, 
1716-1739

1 bundel

4 Lijsten van akten opgemaakt ter griffie van de Staten van Brabant, 
1740-1759

1 bundel

5 Lijsten van akten opgemaakt ter griffie van de Staten van Brabant, 
1760-1780

1 bundel

6 Lijsten van akten opgemaakt ter griffie van de Staten van Brabant, 
1780-1789

1 bundel

7 /1 Staten van inkomsten voor de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant, genaamd "seantierechten", midden 18de eeuw, 1

1 bundel

7 /2 Staten van inkomsten voor de gedeputeerden van de Staten van 
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Brabant, genaamd "seantierechten", midden 18de eeuw, 2
1 bundel

8 Lijsten van druksels van drukkerij de Grieck voor de Staten van 
Brabant, met voorbeelden, 1739-1745

7 bundels

9 /1 Lijsten van druksels van drukkerij de Grieck voor de Staten van 
Brabant, met voorbeelden, 1746-1749

4 bundels

9 /2 Lijsten van druksels van drukkerij de Grieck voor de Staten van 
Brabant, met voorbeelden, 1750-1751

2 bundels

10 /1 Lijsten van druksels van drukkerij de Grieck voor de Staten van 
Brabant, met voorbeelden, 1752-1759

8 bundels

10 /2 Lijsten van druksels voor de Staten van Brabant, 1790-1791
1 bundel

II. Politiek en diplomatie

II. POLITIEK EN DIPLOMATIE
A. Ceremonies: De Blijde inkomst

A. CEREMONIES: DE BLIJDE INKOMST
145/34 - 145/39 Filips de Goede 1430, 1451, 1457

145/34 - 145/39 Filips de Goede 1430, 1451, 1457
145 /34 Eerste "Toebrief" (7 artikelen) op de Blijde Inkomst van hertog Filips

de Goede, gegeven te Leuven op 5 okt. 1430. Kopie op perkament, 
16de eeuw.

1 katern

145 /35 Eerste "Toebrief" (7 artikelen) op de Blijde Inkomst van hertog Filips
de Goede, gegeven te Leuven op 5 okt. 1430. Kopie op perkament, 
18de eeuw, 1

1 katern

145 /36 Eerste "Toebrief" (7 artikelen) op de Blijde Inkomst van hertog Filips
de Goede, gegeven te Leuven op 5 okt. 1430. Kopie op perkament, 
18de eeuw, 2

1 katern

145 /37 Derde "Toebrief" (2 artikelen), tevens de tweede "Toebrief" (14 
artikelen) gegeven te Brussel op 20 sept. 1451 ratificerend, op de 
Blijde Inkomst van Filips de Goede, gegeven op 28 nov. 1457. Kopie
op perkament, 16de

1 katern
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145 /38 Derde "Toebrief" (2 artikelen), tevens de tweede "Toebrief" (14 
artikelen) gegeven te Brussel op 20 sept. 1451 ratificerend, op de 
Blijde Inkomst van Filips de Goede, gegeven op 28 nov. 1457. Kopie
op perkament, 18de

1 katern

145 /39 Derde "Toebrief" (2 artikelen), tevens de tweede "Toebrief" (14 
artikelen) gegeven te Brussel op 20 sept. 1451 ratificerend, op de 
Blijde Inkomst van Filips de Goede, gegeven op 28 nov. 1457. Kopie
op perkament, 18de

1 katern

--- Keizer Karel V, 1515, 1549

--- Keizer Karel V, 1515, 1549
143 /15 Eerste "Additie" (10 artikelen) op de Blijde Inkomst van Keizer 

Karel, gegeven te Gent op 12 april 1515. Kopie op perkament, 18de
eeuw, 1

1 katern

143 /16 Eerste "Additie" (10 artikelen) op de Blijde Inkomst van Keizer 
Karel, gegeven te Gent op 12 april 1515. Kopie op perkament, 18de
eeuw, 2

1 katern

143 /17 Eerste "Additie" (10 artikelen) op de Blijde Inkomst van Keizer 
Karel, gegeven te Gent op 12 april 1515. Kopie op perkament, 18de
eeuw, 3

1 katern

143 /11 Tweede "Additie" (16 artikelen) op de Blijde Inkomst van Keizer 
Karel, gegeven te Brugge op 26 april 1515. Kopie op perkament, 
16de eeuw.

1 katern

143 /12 Tweede "Additie" (16 artikelen) op de Blijde Inkomst van Keizer 
Karel, gegeven te Brugge op 26 april 1515. Kopie op perkament, 
18de eeuw, 1

1 katern

143 /13 Tweede "Additie" (16 artikelen) op de Blijde Inkomst van Keizer 
Karel, gegeven te Brugge op 26 april 1515. Kopie op perkament, 
18de eeuw, 2

1 katern

143 /14 Tweede "Additie" (16 artikelen) op de Blijde Inkomst van Keizer 
Karel, gegeven te Brugge op 26 april 1515. Kopie op perkament, 
18de eeuw, 3
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1 katern

143 /1 Blijde Inkomst van Filips II in naam van Keizer Karel te Leuven op 5 
juli 1549. Orgineel op perkament, met ruiterzegel van Keizer Karel 
en klein zegel van Filips II (fragment).

1 katern

143 /18 De twee eedformules in het Latijn van Filips II tijdens zijn 
inauguratie te Leuven op 5 juli 1549. Kopie, 18de eeuw.

1 stuk

--- Filip II, 1555

--- Filip II, 1555
143 /3 Eedaflegging van Filips II tijdens zijn inauguratie te Leuven op 26 

okt. 1555. Origineel op perkament, met het ruiterzegel van Keizer 
Karel (beschadigd).

1 charter

143 /9 Eedaflegging van Filips II tijdens zijn inauguratie te Leuven op 26 
okt. 1555. Origineel op perkament, met het ruiterzegel van Keizer 
Karel (beschadigd). Kopie, 16de eeuw

1 stuk

143 /10 Eedaflegging van de Staten van Brabant tijdens de inauguratie van
Filips II te Brussel op 9 nov. 1555. Kopie, 16de eeuw.

1 stuk

143 /8 Eedaflegging van de Staten van Brabant tijdens de inauguratie van
Filips II te Brussel op 9 nov. 1555. Kopie, 17de eeuw.

1 stuk

--- Albrecht en Isabella, 1598, 1599

--- Albrecht en Isabella, 1598, 1599
143 /6 Eedaflegging van aartshertog Albrecht in naam van infante Isabella

tijdens zijn inauguratie te Brussel op 25 aug. 1598. Origineel op 
perkament, met beschadigd zegel.

1 charter

146 /42 Brief van de Staten van Brabant waarin zij hun eedaflegging tijdens
de inauguratie van Albrecht te Brussel op 25 aug. 1598 bevestigen.
Kopie 17de eeuw.

1 katern

146 /27 Uittreksels uit het relaas van de inauguratie van Albrecht in 1598. 
18de eeuw.

1 bundel

143 /4 Eedaflegging van Albrecht en Isabella tijdens hun inauguratie te 
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Leuven op 24 nov. 1599. Origineel op perkament.
1 charter

146 /55 Relaas van de Staten van Brabant over de inauguratie van Albrecht
en Isabella in 1599. Kopie, 17de eeuw.

1 katern

146 /28 Uittreksels uit relazen over de inauguratie van Albrecht en Isabella 
op 24 en 25 nov. te Leuven, op 28 nov. te Brussel en op 17 dec. 
1599 te Antwerpen, 18de eeuw.

1 bundel

--- Filips III, 1616

--- Filips III, 1616
144 /4 Eedaflegging van Albrecht in naam van koning Filips III te Brussel 

op 18 juli 1616. Origineel op perkament, met ruiterzegel van 
Albrecht en Isabella.

1 charter

144 /30 Eedaflegging van Albrecht in naam van koning Filips III te Brussel 
op 18 juli 1616. Origineel op perkament, met ruiterzegel van 
Albrecht en Isabella. Kopie, 18de eeuw.

1 katern

146 /26 Eedformules van Albrecht en van de Staten van Brabant tijdens de 
inauguratie van 1616. Kopie, 18de eeuw.

1 katern

145 /41 Eedformule van de Staten van Brabant, z.d. [1616]
1 stuk

144 /33 Procuratie verleend door Filips III aan Albrecht om de eedaflegging 
te doen in zijn naam. Gegeven te Madrid op 24 feb. 1616. Kopie, 
18de eeuw.

1 katern

144 /34 "Discours" van de kanselier van Brabant gericht aan de Staten van 
Brabant op 26 april 1616 i.v.m. de komende eedaflegging en 
antwoord van eerste twee Staten (prelaten en edelen) op 6 mei 
1616. Kopie, 18de eeuw.

3 stukken

144 /8 Procuratie voor de gedeputeerden van de stad Brussel om de 
inauguratie bij te wonen. Gegeven te Brussel op 13 juni 1616. 
Origineel op perkament met zegel "ten zaken" van de stad Brussel 
(fragment).

1 charter
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146 /47 Memorie over de in acht te nemen formaliteiten tijdens de 
inauguratie van [1616]. Z.d., kopie 17de eeuw.

1 stuk

146 /41 Uittreksel uit het relaas van de inauguratie van Albrecht en Isabella
in naam van Filips III te Brussel op 26 juni 1616, 17de eeuw.

1 katern

144 /10 Akte van "non-prejuditie" door Albrecht in naam van Filips III 
verleend aan de Landen van Limburg en Overmaas die tegen de 
Blijde Inkomst in hun eed afzonderlijk hadden afgelegd. Gegeven te
Brussel op 13 aug. 1616. Orgineel op perkament.

1 charter

144 /31 Akte van "non-prejuditie" door Albrecht in naam van Filips III 
verleend aan de Landen van Limburg en Overmaas die tegen de 
Blijde Inkomst in hun eed afzonderlijk hadden afgelegd. Gegeven te
Brussel op 13 aug. 1616. Orgineel op perkament. Kopie, 18de 
eeuw.

1 stuk

144 /32 Akte van Albrecht aangaande de ratificatie van zijn eedaflegging 
op 18 juli 1616. Gegeven te Brussel op 13 aug. 1616. Kopie, 18de 
eeuw.

1 stuk

--- Filips IV, 1623

--- Filips IV, 1623
143 /2 Blijde Inkomst van Isabella in naam van koning Filips IV te Brussel 

op 1 april 1623. Orgineel op perkament, met ruiterzegel van Filips 
IV (beschadigd).

1 katern

146 /1 Eedaflegging van Isabella in naam van Filips IV te Brussel op 1 april
1623. Orgineel op perkament, met ruiterzegel van Filips IV.

1 charter

146 /43 Eedafleggingsformule van Isabella in naam van Filips IV in 1623. 
Kopie, 17de eeuw

1 katern

144 /12 Procuratie voor de gedeputeerden van de stad Brussel om de 
inauguratie bij te wonen. Gegeven te Brussel op 28 maart 1623. 
Origineel op perkament, met zegel "ten zaken" van de stad Brussel
(beschadigd).

1 charter

144 /7 Procuratie voor de gedeputeerden van de stad Antwerpen om de 
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inauguratie bij te wonen. Gegeven te Antwerpen op 30 maart 1623.
Origineel op perkament, met zegel "ten zaken" van de stad 
Antwerpen.

1 charter

144 /6 Procuratie voor de gedeputeerden van de stad Leuven om de 
inauguratie bij te wonen. Gegeven te Leuven op 28 maart 1623. 
Origineel op perkament, met zegel "ten zaken" van de stad Leuven.

1 charter

146 /29 Uittreksels uit relazen over de inauguratie van Isabella in naam van
Filips IV in 1623, 17de en 18de eeuw.

2 katernen

--- Karel II, 1666

--- Karel II, 1666
144 /3 Blijde Inkomst van gouverneur François de Moüra en Cortereal, 

markies van Castelrodrigo, in naam van koning Karel II te Brussel 
op 24 feb. 1666. Origineel op perkament, met ruiterzegel van Filips 
IV. Eraan vastgenaaid: 1) De eerste "Additie" van 1515. - 2) De 
tweede "Additie" van 1515.

3 katernen

144 /9 /1 Blijde Inkomst van 1666. Kopie, 18de eeuw.
3 katernen

144 /14 Blijde Inkomst van 1666. Kopie, 18de eeuw. Gedrukt door E.H. Fricx
te Brussel, 1702, 28 p.

1 boekje

144 /18 Vertaling in het Frans van de Blijde Inkomst van 1666. Kopie, 18de 
eeuw.

4 katernen

144 /15 Eedaflegging van de markies van Castelrodrigo in naam van Karel II
te Brussel op 24 feb. 1666. Kopie, 18de eeuw, Ned.

1 katern

144 /16 Eedaflegging van de markies van Castelrodrigo in naam van Karel II
te Brussel op 24 feb. 1666. Kopie, 18de eeuw, Latijn.

1 katern

144 /17 Eedaflegging van de markies van Castelrodrigo in naam van Karel II
te Brussel op 24 feb. 1666. Kopie, 18de eeuw, Frans.

1 katern

144 /22 De twee eedformules van de markies van Castelrodrigo in 1666 in 
het Latijn. Kopie, 18de eeuw.



58 Staten van Brabant. Kartons

1 stuk

144 /24 Eedaflegging van de Staten van Brabant in handen van de markies 
van Castelrodrigo te Brussel op 24 feb. 1666. Kopie, 18de eeuw.

1 stuk

144 /27 Bericht van de markies van Castelrodrigo aan de Staten van de 
Zuidelijke Nederlanden van het overlijden van Filips IV, met 
begeleidend uittreksel uit diens testament over hun 
ondergeschiktheid aan de Spaanse Kroon. Gegeven te Brussel op 9 
okt. 1665. Kopie, 18de eeuw.

2 stukken

146 /45 Uittreksel uit het testament van Filips IV betreffende "Vlaanderen", 
18de eeuw.

2 stukken

146 /44 Opdracht van de markies van Castelrodrigo aan de kanselier van 
Brabant om de inauguratie mee te delen aan de Staten, 4 dec. 
1665, met bijgevoegd een kopie van de procuratie van douairière 
Marie Anne (wegens de minderjarigheid van Karel II) aan de 
markies van Castelrodrigo om de inauguratie in haar naam te 
verrichten, 6 nov. 1665.

2 stukken

144 /28 Bericht van de kanselier van Brabant aan de Staten van Brabant 
dat de markies van Castelrodrigo de Blijde Inkomst zal doen. 
Gegeven te Brussel op 10 dec. 1665. Kopie, 18de eeuw.

2 stukken

144 /9 /2 Procuratie voor de gedeputeerden van de stad Brussel om de 
inauguratie bij te wonen. Gegeven te Brussel op 19 dec. 1665. 
Origineel op perkament, met zegel "ten zaken" van de stad Brussel
(beschadigd).

1 charter

144 /11 Procuratie voor de gedeputeerden van de stad Antwerpen om de 
inauguratie bij te wonen. Gegeven te Antwerpen op 22 dec. 1665. 
Origineel op perkament, met zegel "ten zaken" van de stad 
Antwerpen.

1 charter

144 /13 Procuratie voor de gedeputeerden van de stad Leuven om de 
inauguratie bij te wonen. Gegeven te Leuven op 3 jan. 1666. 
Origineel op perkament.

1 stuk

144 /23 Brief van de markies van Castelrodrigo aan de magistraat van 
Leuven waarbij hun het voorrecht (tot 1599) van inauguratie in 
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deze stad geweigerd wordt. Gedaan te Brussel op 4 feb. 1666. 
Kopie, 18de eeuw.

1 stuk

144 /21 Lijst van de wapenkoningen aanwezig bij de eedaflegging op 24 
feb. 1666.

1 stuk

144 /20 Vertoogschriften ("Remontrances") van de Staten van Brabant 
gericht aan de markies van Castelrodrigo n.a.v. de Blijde Inkomst, 8
jan. en 16-17 maart 1666, met apostilles van Castelrodrigo na 
advies van de Raad van State. Kopies, 18de eeuw.

5 katernen

146 /30 Relaas van de Blijde Inkomst van 1666. Kopie, 17de eeuw.
1 katern

144 /25 Akte van Karel II waarbij hij de eedaflegging door de markies van 
Castelrodrigo in 1666 ratificeert. Gegeven te Madrid op 31 mei 
1678. Kopie, 18de eeuw.

1 katern

146 /31 Namenlijsten van de gedeputeerden van de Staten van Brabant 
tijdens de inauguraties van 1599, 1623 en 1666, 17de eeuw.

1 katern

144 /26 Korte beschrijving van de Blijde Inkomsten van 1406 tot 1666. 
Kladtekst, 17de eeuw.

2 stukken

146 /46 Notitie over de "augmentaties" van de Blijde Inkomst sinds 1356 
tot 1666, 17de eeuw.

1 katern

144 /29 Uittreksel uit de "akte van acceptatie" van Keizer Karel van 30 juni 
1549 en uit de Blijde Inkomst van de markies van Castelrodrigo van
24 feb. 1666. 18de eeuw.

1 katern

146 /58 Sententie van de Geheime Raad over de functie van de abt van 
Park tijdens de inauguraties, 20 april 1674. Kopie.

1 stuk

--- Filips V, 1702

--- Filips V, 1702
145 /1 Blijde Inkomst door commandant-generaal Isidorus de la Cueba en 

Benavides, markies van Bedmar in naam van koning Filips V te 
Brussel op 13 feb. 1702. Origineel op perkament, met ruiterzegel 
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van Filips V.
1 katern

145 /2 Eedaflegging door de markies van Bedmar in naam van Filips V te 
Brussel op 21 feb. 1702. Origineel op perkament, met ruiterzegel 
van Filips V.

1 katern

145 /30 Vertaling in het Frans van de Blijde Inkomst van 1702. Kopie, 18de 
eeuw.

1 katern

145 /32 Brief van de markies van Bedmar aan de Staten van Brabant 
waarin hij zijn hoop op het goede verloop van de inauguratie 
uitdrukt. Gegeven te Brussel op 6 jan. 1702.

1 stuk

146 /54 Vraag van kanselier Grysperre, baron van Gooik, aan de Staten van
Brabant de eed te willen afleggen tijdens de inauguratie, 26 jan. 
1702.

1 stuk

145 /17 Nota betreffende de organisatie van de inauguratie, z.d. [1702]
1 stuk

145 /33 Advies op het rekwest van de stad Leuven om de inauguratie in 
deze stad te laten doorgaan, met kopies van brieven van de 
markies van Bedmar.

1 bundel

146 /56 Eedformule van de raadsheren van de Raad van Brabant tijdens de 
inauguratie, z.d. [1702 ?]

1 stuk

146 /50 Vertoogschrift van de Staten van Brabant n.a.v. de inauguratie, z.d.
[1702 ?]

1 stuk

--- Karel VI, 1717

--- Karel VI, 1717
144 /5 Eedaflegging van gevolmachtigd minister Hercules Joseph Turinetti,

markies van Prié, in naam van koning Karel VI te Brussel op 11 okt. 
1717. Orgineel op perkament, fragment van een zegel.

1 katern

145 /19 Vertaling in het Frans van de Blijde Inkomst gehouden te Brussel 
door de markies van Prié in naam van Karel VI te Brussel op 8 okt. 
1717. Kopie, 18de eeuw.
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1 katern

145 /4 Briefwisseling tussen de Staten van Brabant en de markies van Prié
over de locatie van de komende inauguratie die door de stad 
Leuven wordt opgeëist, maar door de markies verworpen wordt, 8 
feb., 10 en 13 aug. 1717.

3 stukken

145 /10 Vertoogschrift van de Staten van Brabant aan de gouverneur over 
het Barrièretraktaat n.a.v. de komende inauguratie, 6 feb. 1717. 
Kopie, 18de eeuw.

1 katern

145 /24 Procuratie van Karel VI voor de markies van Prié om de inauguratie 
in zijn naam te doen. Gegeven te Wenen, 25 juli 1716. Kopie, 18de 
eeuw.

1 katern

145 /14 Brief van de eerste twee Staten aan de derde Staat waarin zij hun 
goedkeuring aan de komende inauguratie hechten, 6 feb. 1717, 
met uittreksel uit hun resolutieboek.

2 stukken

145 /8 Procuratie voor de gedeputeerden van de stad Brussel om de 
inauguratie bij te wonen. Gegeven te Brussel op 4 okt. 1717. 
Origineel op papier, met opgeplakt zegel "ten zaken" van de stad 
Brussel.

1 stuk

145 /7 Procuratie voor de gedeputeerden van de stad Antwerpen om de 
inauguratie bij te wonen. Gegeven te Antwerpen op 24 feb. 1717. 
Origineel op papier, met opgeplakt zegel "ten zaken" van de stad 
Antwerpen.

1 stuk

143 /7 Procuratie voor de gedeputeerden van de stad Leuven om de 
inauguratie bij te wonen. Gegeven te Leuven op 2 okt. 1717. 
Origineel op perkament, met groot zegel van de stad Leuven.

1 charter

145 /12 Resolutie in de Wijde Raad van Brussel over de af te vaardigen 
gedeputeerden naar de inauguratie, 3 aug. 1717.

1 katern

145 /11 Resolutie in de Brede Raad van Antwerpen over de af te vaardigen 
gedeputeerden naar de inauguratie, 24 feb. 1717.

1 katern

145 /13 Resolutie in de Raad van Leuven over de af te vaardigen 
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gedeputeerden naar de inauguratie, 18 aug. 1717.
1 stuk

145 /18 Nota over het verloop van de formaliteiten tijdens de komende 
inauguratie, met apostilles van de markies van Prié van 3 sept. 
1717. Eraan vastgehecht een uittreksel uit het resolutieboek van 
de Generale Statenvergadering, d.d. 6 feb. 1717.

1 katern

145 /23 Brief van de raadspensionaris van de Staten over de kosten van de 
komende inauguratie, 18 sept. 1717, met retroakten over de 
kosten van de inauguratie in 1666.

3 stukken

145 /21 Brief van de Staten van Brabant i.v.m. de aanwezigheid van de 
geputeerden van Limburg en Overmaas bij de komende 
inauguratie, 9 feb. 1717. Kopie, 18de eeuw.

1 stuk

145 /22 Nota over het "Verbond tussen de Landen van Overmaas en 
Brabant", z.d. [1717 ?]

1 katern

145 /20 Brieven van de markies van Prié aan de Staten van Limburg i.v.m. 
de komende inauguratie, 20 sept. en 1 okt. 1717. Kopies, 18de 
eeuw.

3 stukken

145 /40 Lijst van de gedeputeerden van de Staten van Brabant aanwezig 
op de inauguratie van 1717.

1 stuk

145 /16 Vier betalingsnota's voor gouden medailles gegraveerd door Philips
Roettiers voor de inauguratie van 1717, dec.1717-mei 1718.

4 stukken

146 /24 Staat van kosten voor het logement van militairen tijdens de 
inauguratie van 1717.

1 stuk

145 /25 Advies over het rekwest van Joseph vanden Leene, eerste 
wapenkoning over zijn vergoeding n.a.v. de inauguratie van 1717, 
met retroakten.

1 bundel

--- Maria Theresia, 1744

--- Maria Theresia, 1744
145 /3 Blijde Inkomst door landvoogd Karel Alexander van Lotharingen in 
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naam van keizerin Maria Theresia te Brussel op 20 april 1744. Met 
toevoeging van: 1) De eerste "Toebrief" van 1430 - 2) De derde 
"Toebrief" van 1457 - 3) De eerste "Additie" van 1515 - 4) De 
tweede "Additie" van 1515. Origineel op perkament, met 2 
fragmenten van het ruiterzegel van Maria Theresia.

1 katern

145 /29 Blijde Inkomst van 1744. Kopie, 18de eeuw.
1 katern

145 /6 Eedaflegging van Karel Alexander van Lotharingen in naam van 
Maria Theresia te Brussel op 20 april 1744. Origineel op perkament,
2 fragmenten van een zegel.

1 katern

145 /28 Eedaflegging van Karel Alexander van Lotharingen in naam van 
Maria Theresia te Brussel op 20 april 1744. Origineel op perkament,
2 fragmenten van een zegel. Kopies 18de eeuw, Ned. en Frans.

4 stukken

146 /19 Procuratie van Maria Theresia aan Karel Alexander van Lotharingen
om de inauguratie te verrichten in haar naam, 22 nov. 1741. Kopie,
18de eeuw.

1 katern

146 /20 Procuratie van co-regent Frans III van Lotharingen aan zijn broer 
Karel Alexander van Lotharingen om de inauguratie te verrichten in
zijn plaats. Gegeven te Wenen op 25 aug. 1743. Kopie, 18de eeuw, 
1.

1 katern

145 /27 Procuratie van co-regent Frans III van Lotharingen aan zijn broer 
Karel Alexander van Lotharingen om de inauguratie te verrichten in
zijn plaats. Gegeven te Wenen op 25 aug. 1743. Kopie, 18de eeuw, 
2.

1 stuk

146 /21 Brieven van gevolmachtigd minister Karel Ferdinand van Königsegg
Erps en van kanselier Schockaert aan de Staten van Brabant i.v.m. 
de inauguratie, 31 aug. en 23 sept. 1743, met bijgevoegd de 
kopies van de procuraties van 22 nov. 1741 en 25 aug. 1743.

1 bundel

146 /9 Brief van Karel Ferdinand van Königsegg Erps waarin hij de 
inauguratie meedeelt van Karel Alexander van Lorreinen in naam 
van Maria Theresia, 31 aug. 1743.

1 stuk

146 /8 Brief van Karel Ferdinand van Königsegg Erps aan de Staten van 
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Brabant i.v.m. het verbeurde recht van de stad Leuven om daar de 
Blijde Inkomst te doen, met kopie van zijn brief aan de magistraat 
van Leuven, 6 december 1743.

2 stukken

145 /31 Resolutie genomen in het College van de stad Antwerpen i.v.m. de 
gedeputeerden voor de komende inauguratie, 5 dec. 1743.

1 katern

145 /26 Resoluties genomen in het Raad van de stad Leuven i.v.m. de 
gedeputeerden voor de komende inauguratie, eind 1743-begin 
1744.

3 stukken

146 /37 /1 Memorie van de Staten van Brabant over het verloop van de 
komende inauguratie, met apostilles van Karel Alexander van 
Lotharingen, 12 april 1744.

1 katern

146 /34 Memorie over de in acht te nemen formaliteiten tijdens de 
inauguratie van 20 april 1744, z.d.

1 katern

146 /10 Memorie over de in acht te nemen formaliteiten tijdens de 
komende inauguratie, z.d. [1744 ?]

1 stuk

146 /35 Protocol in acht te nemen tijdens de komende inauguratie, z.d. 
[1744 ?]

1 stuk

146 /39 Concepten van vertoogschriften van de Staten van Brabant 
aangaande de hervorming van het tolwezen, dit n.a.v. de komende 
inauguratie, z.d. [1744 ?]

2 stukken

146 /33 Tekst van de redevoering gehouden ter gelegenheid van de Blijde 
Inkomst, z.d. [1744]

1 katern en 1 stuk

146 /49 Vertoogschrift over artikel 34 van de Blijde Inkomst aangaande 
vrijstelling van "charges brabançonnes" (naar aanleiding van een 
inauguratie ?), z.d., 18de eeuw.

1 stuk

145 /15 Lijst van de gedeputeerden van de eerste twee Staten. Fragment 
van een document i.v.m. een inauguratie, z.d., 18de eeuw.

1 stuk
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146 /18 Observaties over de eerste vier artikelen van de Blijde Inkomst, 
z.d., 18de eeuw.

1 stuk

146 /48 Inhoudstafel van de Blijde Inkomst, z.d., 18de eeuw.
1 katern

--- Jozef II, 1781

--- Jozef II, 1781
146 /2 Blijde Inkomst van gouverneur Albert Casimir van Saksen Teschen 

in naam van keizer Jozef II te Brussel op 17 juli 1781. Origineel op 
perkament, met ruiterzegel van Maria Theresia (gebroken en 
beschadigd).

1 katern

146 /3 Eedaflegging door Albert Casimir van Saksen Teschen in naam van 
Jozef II te Brussel op 17 juli 1781. Origineel op perkament, met 
ruiterzegel van Maria Theresia (beschadigd).

1 katern

146 /11 Memorie over de in acht te nemen formaliteiten tijdens de 
inauguratie van 17 juli 1781.

1 druksel

146 /25 Memorie over het verloop van de komende inauguratie, z.d. 
[1781 ?]

1 katern

146 /51 Vertoogschrift van de magistraat van Antwerpen tegen de 
inbreuken op artikel 46 van de Blijde Inkomst i.v.m. de handel, 
n.a.v. de komende inauguratie. z.d. [1781 ?]

1 katern

146 /23 Lijst van personen die medailles ontvingen ter gelegenheid van de 
inauguratie van 1781, met kwitanties van de stad Leuven.

1 bundel

503 /1 Aanvragen aan de Staten van Brabant tot vergoeding van 
geneesheren en medicijnen ter verzorging van 
brandwondpatiënten opgenomen in het Brusselse Sint-
Jansgasthuis, die het slachtoffer zijn van de brand op de Grote 
Markt veroorzaakt door het vuurwerk afgestoken ter gelegenheid 
van de inauguratie van Jozef II op 17 juli 1781.

1 bundel

146 /17 Vertoogschrift van de Staten van Brabant tegen de vernieuwingen 
van Jozef II die ingaan tegen de Blijde Inkomst (kloosteropheffing, 
intendanten, nieuwe rechtbanken), z.d.
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1 stuk

--- Leopold II, 1791

--- Leopold II, 1791
144 /2 Blijde Inkomst van gouverneur Albert Casimir van Saksen Teschen 

in naam van keizer Leopold II te Brussel op 30 juni 1791. Origineel 
op perkament, met ruiterzegel van Jozef II.

1 katern

146 /4 Eedaflegging van Albert Casimir van Saksen Teschen in naam van 
Leopold II te Brussel op 30 juni 1791. Origineel op perkament, met 
ruiterzegel van Jozef II.

1 katern

146 /12 Memorie over de formaliteiten in acht te nemen tijdens de 
inauguratie van 30 juni 1791.

3 druksels

146 /14 Lijsten van de aanwezige gedeputeerden van de Staten van 
Brabant tijdens de inauguratie van 1791.

1 bundel

146 /15 Organisatieplan van het feest in het Koninklijk Park tijdens de 
inauguratie van 1791.

1 bundel

146 /16 Lijst van de kerkelijke diensten tijdens de inauguratie van 1791.
1 stuk

146 /13 Relaas van de inauguratie van 1791. Kladtekst.
1 katern

146 /57 Brief aan de Staten van Brabant i.v.m. de vergoeding van de 
militairen aanwezig tijdens de inauguratie van 1791, 12 juli 1791.

1 stuk

--- Frans II, 1792, 1794

--- Frans II, 1792, 1794
146 /5 Minuut op perkament van drie akten betreffende de inauguratie 

van Albert Casimir van Saksen Teschen in naam van Frans II te 
Mechelen op 13 aug. 1792: 1) Procuratie verleend aan Albert 
Casimir van Saksen Teschen om de inauguratie te verrichten - 2) 
Kennisgeving aan Goswinus de Fierlant, voorzitter van de Grote 
Raad te Mechelen - 3) Eedaflegging door Goswinus de Fierlant in 
naam van stad en Land van Mechelen.

1 katern

144 /1 Blijde Inkomst van keizer Frans II te Brussel op 23 april 1794. 
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Origineel op perkament, met ruiterzegel van Jozef II (beschadigd).
1 katern

146 /6 De twee eedformules van Frans II aan de Staten van Brabant, zijn 
eed aan de Staten van Limburg en de eed van de Staten van 
Brabant aan Frans II.

4 katernen

146 /40 Resoluties van de Wijde Raad van Brussel i.v.m. de inauguratie van 
1794.

1 katern

145 /9 Resoluties van de Wijde Raad van Brussel betreffende de 
gedeputeerden voor de komende inauguratie, 18, 19 en 21 nov. 
1793.

1 katern

146 /38 Resoluties van de "goede mannen" van de ambachten en van de 
Brede Raad van Antwerpen i.v.m. de komende inauguratie.

2 katernen

146 /52 Resoluties van de Raad van Leuven i.v.m. de komende inauguratie, 
22-23 nov. 1793.

1 stuk

146 /22 Protocol in acht te nemen tijdens de inauguratie van 23 april 1794.
1 druksel

146 /37 /2 "Ordre de la marche à Ste Gudule" tijdens de inauguratie van 1794.
2 stukken

146 /32 Staten van kosten voor de inauguratie van 1794.
1 bundel

146 /7 Brief van G. Beydaels, eerste wapenkoning, i.v.m. de vergoeding 
van de wapenkoningen voor hun deelname aan de inauguratie van 
1794, 8 mei 1794.

1 stuk

146 /53 Briefwisseling i.v.m. de inauguratie van 1794.
1 bundel

B. Verdragen

B. VERDRAGEN
150 /1 Kopie van het "Solemneel Verbond" tussen Vlaanderen en Brabant 

over de handel op 3 dec. 1339 gesloten tussen hertog Jan III van 
Brabant en graaf Lodewijk van Nevers, evenals de artikels over de 
handel in de Blijde Inkomst, een edikt over de Brusselse 



68 Staten van Brabant. Kartons

Vrijdagmarkt van 1491 en een resolutie van de Staten van Brabant 
over de handel van 1600, 17de eeuw.

1 katern

150 /2 Tekst van de Pacificatie van Gent op 8 nov. 1576, gedrukt te Mons, 
1787.

1 katern

150 /3 Tekst van het Verdrag van Atrecht op 17 mei 1579, gedrukt te 
Mons, 1787.

1 katern

150 /4 Memories , resoluties, brieven, staten i.v.m. het protest van de 
Staten van Brabant tegen het Barrièretractaat gesloten te 
Antwerpen op 15 nov. 1715, evenals documentatie over de reizen 
in 1716 van hun gedeputeerden naar Wenen en Den Haag in 
verband hiermee.

1 bundel

150 /5 Stukken i.v.m. de officiële bekendmaking van de Pragmatieke 
Sanctie te Brussel op 15 mei 1725; bijgevoegd 3 gedrukte 
registers: 1) "Lettres patentes de la Sanction Pragmatique et loy 
perpetuelle ... Du 6 Decembre 1724", Brussel, 1725 - 2) "Opene 
brieven van de Pragmatique Sanctie ende eeuwigh-durende weth...
Vanden 6 December 1724", Brussel, 1725 - 3) "Traité de paix entre 
Sa Majesté Imperiale et Catholique Charles VI. empereur des 
Romaines et Sa Majesté Catholique Philippe V. roy d'Espagne. Fait à
Vienne le 30. Avril 1725", Brussel, 1725.

1 bundel

150 /6 Briefwisseling, rapporten en verzoekschriften i.v.m. het Verdrag van
Den Haag op 10 dec. 1790 gesloten tussen Oostenrijk, Engeland, 
Pruisen en de Verenigde Provincies, met gedrukte tekst en 
annotatie van deze conventie.

1 bundel

C. Hervormingen van Jozef II

C. HERVORMINGEN VAN JOZEF II
148/1 - 148/10 Gedrukte ordonnanties, decreten en edicten van keizer Jozef II en de landvoogden i.v.m. de hervormingen doorgevoerd in 1787.

148/1 - 148/10 Gedrukte ordonnanties, decreten en edicten van 
keizer Jozef II en de landvoogden i.v.m. de hervormingen 
doorgevoerd in 1787.

148 /1 nov. 1786
1 katern

148 /2 jan. 1787
1 stuk
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148 /3 mei 1787
1 bundel

148 /4 juni 1787
1 bundel

148 /5 juli 1787
1 bundel

148 /6 aug. 1787
1 bundel

148 /7 sept. 1787
1 bundel

148 /8 okt. 1787
2 katernen

148 /9 nov. 1787
1 bundel

148 /10 dec. 1787
1 bundel

148 /12 Gedrukte vertoogschriften en brieven van de Staten van Brabant 
aan de keizer en de landvoogden n.a.v. de hervormingen, mei-okt. 
1787

1 bundel

155 /4 Gedrukte omzendbrieven van de Staten van Brabant aan hun 
rentmeesters en de lokale magistraten i.v.m. de hervormingen, 
april-sept. 1787

1 bundel

155 /7 Gedrukte verzoek- en vertoogschriften van de Naties van Brussel, 
al dan niet in naam van het 3de Lid van Antwerpen en het 3de en 
4de Lid van Leuven gericht aan de Staten van Brabant i.v.m. de 
hervormingen, mei- dec. 1787

1 bundel

153 /2 Verzoekschriften van de Naties van Brussel, tevens in naam van 
het 3de Lid van Antwerpen en het 3de en 4de Lid van Leuven 
gericht aan de Staten van Brabant i.v.m. de hervormingen, 1787

5 katernen

153 /1 Verzoekschrift van de Naties van Brussel, tevens in naam van het 
4de Lid van Antwerpen en het 3de en 4de Lid van Leuven waarbij 
aan de Staten van Brabant om de herinrichting van een aantal 
kloosters te Brussel, Leuven, Tienen, Willebroek wordt verzocht, 
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met begeleidende rekwesten van deze kloosters, 1787
1 bundel

153 /4 Memorie van H. Vander Noot voor de Staten van Brabant over de 
Blijde Inkomst en de privilegies, d.d. 23 april 1787

1 katern

155 /8 Gedrukte brief van de magistraat van Nijvel aan de Staten van 
Brabant over de rechtbank van eerste aanleg in hun stad 
gevestigd, 30 mei 1787

1 stuk

155 /9 Gedrukt rekwest van de magistraat van Diest aan de Staten van 
Brabant over de nieuwe rechterlijke organisatie, z.d. [1787]

1 bundel

155 /11 Gedrukte memorie van een aantal kooplui van Leuven gericht aan 
het 3de en 4de Lid van Leuven in antwoord op een schrijven van de
Staten van Brabant i.v.m. de hervormingen op het vlak van de 
handel, 4 juni 1787

1 register
Niet raadpleegbaar

155 /3 Gedrukt verzoekschrift van het kapittel van de kathedraal van 
Mechelen aan de landvoogden waarin het herstel van hun rechten 
en de terugkeer van de aartsbisschop wordt gevraagd, 22 juni 
1787

1 katern

153 /5 Brieven van de Staten aan de Staten van Brabant over de door hen
op 11 juni 1787 voorgestelde "unie" van de provincies van de 
Oostenrijkse Nederlanden ter vrijwaring van hun constituties, juni 
1787

1 bundel

155 /5 Gedrukte decreten van de Soevereine Raad van Brabant op 
aanvraag van de Staten van Brabant, juni 1787

1 bundel

153 /3 Fragment van een resolutieboek van de gedeputeerden van de 
Staten van Brabant opgesteld i.v.m. de hervormingen, 25 mei-8 
aug. 1787, katernen 15-24, niet ingebonden

9 katernen

155 /1 Gedrukte verslagen gericht aan de Staten van Brabant van de 
gedeputeerden in audiëntie ontvangen te Wenen i.v.m. het herstel 
van de grondwettelijke rechten, aankomst 12 aug. - vertrek 22 aug.
1787

1 bundel
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155 /2 Gedrukt vertoogschrift van de gedeputeerden van de 
"Belgische"provincies geadresseerd aan kanselier Kaunitz Rittberg. 
Gedaan te Wenen op 16 aug. 1787

3 stukken

153 /6 Verslaggeving voor de Staten van Brabant van de gedeputeerden 
van de onderscheiden provincies die naar Wenen zijn geweest, met
het oog op het opstellen van een algemeen rapport, sept. 1787

1 bundel

155 /12 Gedrukt boek getiteld: "Réclamations des trois états du duché de 
Brabant sur les atteintes portées à leurs droits et loix 
constitutionelles au nom de S.M. Joseph II", 4dln., Brussel, 29 okt. 
1787, 563 p.

4 registers

155 /6 Twee gedrukte brieven van de Staten van Brabant aan de 
Soevereine Raad van Brabant, 20 nov. en 3 dec. 1787

1 bundel

D. Brabantse Omwenteling

D. BRABANTSE OMWENTELING
155 /13 /1 Concept van een memorie van advocaat [H. Vander Noot] gericht 

aan de Staten van Brabant over de Blijde Inkomst en de privilegies,
z.d. [1789], 96 p., niet ingebonden

27 bladen

148 /11 Gedrukte ordonnantie van Jozef II waarbij hij de Blijde Inkomst en 
alle privilegies nietig verklaart, 18 juni 1789

1 stuk

504 /2 Gedrukte ordonnanties van Jozef II van 26 januari en 18 juni 1789 
waarbij de Blijde Inkomst, de bestendige deputatie van de Staten 
van Brabant en de Raad van Brabant opgeheven worden

3 stukken

155 /17 Ordonnantie van de Staten van Brabant i.v.m. de oprichting van 
een vrijwilligerskorps, 25 okt. 1789

1 stuk

155 /15 Brief betreffende de ontvoering van de Crumpipen, raadsheer van 
State, 30 okt. 1789.

1 stuk

155 /14 Notulen van de Generale Statenvergadering van 19 dec. [1789] 
over de Unie van de "Belgische" provincies.

1 katern
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155 /13 /2 Kopies van resoluties genomen in de Brede Raad van Antwerpen 
betreffende de eed van trouw aan de Staten van Brabant, 29-30 
dec. 1789

1 bundel

155 /19 Eed van trouw aan de Staten van Brabant door de magistraat van 
Geel, Zichem, Diest, Herentals, Halen, begin jan. 1790

1 bundel

155 /18 Gedrukte ordonnantie van de Staten van Brabant i.v.m. de 
"Declaratie" gericht aan de dorpen en steden, 17 jan. 1790

1 stuk

--- Gedrukt manifest "Déclaration du peuple Belgique "I" Declaratie van de Belgische volkeren" voor het behoud van de religie en de constitutie, per lokaliteit ondertekend door de inwoners, eind jan.-begin feb. 1790.

--- Gedrukt manifest "Déclaration du peuple Belgique "I" Declaratie 
van de Belgische volkeren" voor het behoud van de religie en de 
constitutie, per lokaliteit ondertekend door de inwoners, eind jan.-
begin feb. 1790.

147 /1 Anderlecht
5 stukken

147 /36 Antwerpen (Austruweel)
1 stuk

147 /54 Antwerpen (Sint-Wilibrordus en Kiel)
5 stukken

147 /51 Attenhoven
1 stuk

147 /13 Attenrode
1 stuk

147 /17 Boutersem
1 stuk

147 /37 Brasschaat
2 stukken

147 /15 Bunsbeek
1 stuk

147 /47 Deurne en Borgerhout
1 bundel

147 /64 Dilbeek
2 stukken
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147 /50 Duffel
1 bundel

147 /52 Ekeren
5 stukken

147 /26 Everberg
1 stuk

147 /18 Gaasbeek
1 stuk

147 /44 Geel
6 stukken

147 /4 Gembloux
8 stukken

147 /25 Goetsenhoven
1 stuk

147 /42 Hamme-Mille
3 stukken

147 /55 Hemiksem
2 stukken

147 /19 Honsem (Neervelp)
1 stuk

147 /20 Honsem (Opvelp)
1 stuk

147 /6 Huldenberg
1 stuk

147 /16 Kerkom
1 stuk

147 /49 Kessel
5 stukken

147 /30 Kontich
4 stukken

147 /21 Kumtich
1 stuk
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147 /28 Leefdaal
1 stuk

147 /2 Lier
1 bundel

147 /3 Lillo
3 stukken

147 /27 Meerbeek
1 stuk

147 /53 Merksem
3 stukken

147 /39 Millegem
1 stuk

147 /43 Mol
5 stukken

147 /45 Mol (Postel)
1 stuk

147 /22 Neerheylissem
1 stuk

147 /59 Nijvel
3 stukken

147 /23 Noduwez
1 stuk

147 /7 Oelegem
2 stukken

147 /8 Oevel
2 stukken

147 /24 Opheylissem
1 stuk

147 /46 poppel
1 stuk

147 /41 Ramsel
2 stukken

147 /35 Ranst en Millegem
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3 stukken

147 /34 Reet
2 stukken

147 /38 Retie
6 stukken

147 /12 Rillaar
2 stukken

147 /60 Ruisbroek
1 stuk

147 /11 Scherpenheuvel
2 stukken

147 /57 Schelle
4 stukken

147 /33 Schilde
1 stuk

147 /31 Schoten
4 stukken

147 /62 Sint-Martens-Bodegem
1 stuk

147 /65 Sint-Pieters-Leeuw
3 stukken

147 /63 Sint-Ulriks-Kapelle
4 stukken

147 /5 Stabroek
1 bundel

147 /10 Tielt
1 stuk

147 /9 Tongerlo
1 bundel

147 /29 Vilvoorde
1 stuk

147 /14 Vissenaken
2 stukken
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147 /61 Wambeek
2 stukken

147 /40 Westerlo
3 stukken

147 /56 Wijnegem
3 stukken

147 /58 Wolvertem
2 stukken

147 /32 Wilrijk
4 stukken

147 /48 Zandvliet
1 stuk

155 /16 Gedrukte brief van het Soeverein Congres gericht aan de Staten 
van Brabant over het vragen van de eed van trouw aan de steden 
en dorpen, 3 mei 1790

1 katern

529 /2 Giften van de steden Leuven, Brussel en Antwerpen aan Hendrik 
Vander Noot en van Eupen op aanvraag van de Staten van 
Brabant, juli 1790

1 katern

154 /4 Brieven van steden en dorpen gericht aan de Staten van Brabant 
over hun afgevaardigden die de eed van trouw zullen afleggen aan 
de Staten van Brabant en het Soeverein Congres, juli-aug. 1790

1 bundel

154 /2 Gedrukte resolutie van het Soeverein Congres betreffende de 
landsverdediging, door de Staten van Brabant naar de lokale 
magistraten verstuurd, 23 aug. 1790

1 bundel

154 /1 Gedrukte resolutie van het Soeverein Congres betreffende de 
landsverdediging, door de Staten van Brabant naar de lokale 
magistraten verstuurd, 15 nov. 1790

1 bundel

154 /5 Patriotisch adres van de leerlingen van de Theresiaanse colleges 
aan het vaderland en zijn bestuurders, z.d. [1790]

1 stuk

155 /10 Gedrukte "Projet de souscription" tot uitbreiding van het 
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politieapparaat, opgesteld door de Staten van Brabant en de 
magistraat van Brussel, z.d. [1790]

1 stuk

155 /20 Gedrukte eedformule door de vrijwillige ordehandhavers van de 
steden en dorpen af te leggen aan de Staten van Brabant, z.d.

2 stukken

III. Justitie

III. JUSTITIE
A. Jurisdictieconflicten

A. JURISDICTIECONFLICTEN
149 /1 Dossier aangelegd voor de Staten van Brabant n.a.v. een 

veroordeling van Limburgse kooplui te Luik in 1709, wat ingaat 
tegen de Gouden Bul, dit vóór de conferentie die hiervoor zal 
gehouden worden te Maastricht in juni 1710

1 bundel

149 /2 Dossier over het bevoegdheidsconflict tussen de subalterne wetten
en de hoofdsteden i.v.m. de registratie van akten en contracten, 
1723-1724 (met retroakten)

1 bundel

149 /3 Dossier over het jurisdictieconflict tussen de subalterne rechters en
de rechters van de hoofdsteden ("hoofdgerechten"), 1729 (met 
retroakten)

1 bundel

149 /4 Dossier over de grensscheiding en het jurisdictieconflict tussen 
Braives (prinsbisdom Luik) en Lens-Saint-Rémy (hertogdom 
Brabant), 1755 (met 2 memories voor de Staten van Luik en 
Brabant)

1 bundel

149 /5 Dossier over de conflicten i.v.m. de hoge justitie en de fiscale 
rechten te Hoegaarden, Beauvechain (Bevekom) en Tourinnes-la-
Grosse (Deurne) tussen Brabant en Luik, 1725 (met retroakten)

1 bundel

149 /6 Dossier over de overeenkomst tussen de vorstin en de 
prinsbisschop van Luik over de grenzen tussen Brabant en Luik, 
gesloten te Brussel op 26 aug. 1780

1 bundel

151 /1 Twee dossiers over de grensscheiding, de jurisdictie en de fiscale 
rechten in de heerlijkheid Lummen die 1/4 toebehoorde aan 
Brabant en voor 3/4 aan Loon, 1727 en 1734 (met retroakten en 
een belastingkohier van de dorpen Lummen, Linkhout en Koersel)
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1 bundel

151 /2 Dossier over het conflict tussen de Staten van Vlaanderen en de 
Staten van Brabant over de grensscheiding, de jurisdictie en de 
fiscale rechten in de tot landbouwgrond omgezette percelen van 
het bos Oudenhouw van de abdij van Affligem op de grens van 
Moorsel (Vlaanderen) en Meldert (Brabant), 1770-1779 (met 
enkwesten, memories, opmetingen, uittreksels uit rekeningen en 
pointingboeken)

1 bundel

B. Drossaard en Provoost-Generaal

B. DROSSAARD EN PROVOOST-GENERAAL
166 /14 Correspondentie van en betreffende de provoost-generaal van het 

Hof en de Nederlanden, 1711-1755
1 bundel

166/5 - 167/4 Correspondentie van en betreffende de drossaard van Brabant

166/5 - 167/4 Correspondentie van en betreffende de drossaard 
van Brabant

166 /5 1688-1700
1 bundel

166 /6 1711-1720
3 stukken

166 /7 1721-1730
1 bundel

166 /8 1731-1740
2 stukken

166 /9 1741-1750
1 bundel

166 /10 1751-1760
2 stukken

166 /11 1761-1770
3 stukken

166 /12 1771-1780
1 bundel

166 /13 1781-1789
1 bundel

167 /1 1790
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1 bundel

167 /2 1791
1 bundel

167 /3 1792-1794
1 bundel

167 /4 z.d.
1 bundel

161/10 - 161/13 Maandelijkse onkostenstaten van de drossaard van Brabant en de provoost-generaal van het Hof en de Nederlanden.

161/10 - 161/13 Maandelijkse onkostenstaten van de drossaard van
Brabant en de provoost-generaal van het Hof en de Nederlanden.

161 /10 1712
1 bundel

161 /11 1714
1 bundel

161 /12 1720
1 bundel

161 /13 1721
1 bundel

157/1 - 159/7 Tweemaandelijkse onkostenstaten van de drossaard van Brabant (met bewijsstukken).

157/1 - 159/7 Tweemaandelijkse onkostenstaten van de drossaard 
van Brabant (met bewijsstukken).

157 /1 1729
1 bundel

157 /2 1730
1 bundel

157 /3 1731
1 bundel

157 /4 1732
1 bundel

157 /5 1733
1 bundel

157 /6 1734
1 bundel

157 /7 1735
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1 bundel

157 /8 1737
1 bundel

157 /9 1738
1 bundel

157 /10 1739
1 bundel

158 /1 1740
1 bundel

158 /2 1744
1 bundel

158 /3 1745
1 bundel

158 /4 1747
1 bundel

158 /5 1749
1 bundel

158 /6 1750
1 bundel

159 /1 1751
1 bundel

159 /2 1752
1 bundel

159 /3 1753
1 bundel

159 /4 1756
1 bundel

159 /5 1757
1 bundel

159 /6 1758
1 bundel

159 /7 1759
1 bundel



Staten van Brabant. Kartons 81

160/1 - 161/9 Maandelijkse onkostenstaten van de drossaard van Brabant.

160/1 - 161/9 Maandelijkse onkostenstaten van de drossaard van 
Brabant.

160 /1 1765
1 bundel

160 /2 1766
1 bundel

160 /3 1767
1 bundel

160 /4 1768
1 bundel

160 /5 1769
1 bundel

160 /6 1770
1 bundel

160 /7 1772-1774
1 bundel

160 /8 1774-1776
1 bundel

160 /9 1777-1779
1 bundel

161 /1 1782
1 stuk

161 /2 1785
1 stuk

161 /3 1787
2 stukken

161 /4 1789
1 bundel

161 /5 1790
1 bundel

161 /6 1791
1 bundel
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161 /7 1792
1 bundel

161 /8 1793
1 bundel

161 /9 1794
1 bundel

156 /21 Memorie over de nutteloosheid van de functie van provoost-
generaal van het Hof en de Nederlanden gezien door het plakkaat 
van 27 aug. 1702 de plattelandspatrouilles in alle dorpen verplicht 
worden, z.d. [begin 18de eeuw]

1 katern

156 /4 /2 Memorie over de jaarwedde van de provoost-generaal en zijn 
ondergeschikten, z.d. [1710]

1 katern

156 /1 Opmerkingen bij het consult van de Geheime Raad aangaande het 
jurisdictieconflict tussen provoost-generaal de Deckher en de Raad 
van Brabant, z.d. [2de kwart 18de eeuw] (met 2 bijlagen: een 
ordonnantie van 1555 voor provoost-generaal de Herlaer en de 
aanstellingsakte van 1719 van provoost-generaal de Deckher)

1 bundel

156 /2 Dossier i.v.m. het rapport van de Rekenkamer over de aanstelling 
van een nieuw reglement voor een efficiëntere inning van de 
gerechtskosten van de provoost-generaal en de drossaard van 
Brabant, 1744

1 bundel

156 /9 Lijst van de dorpen waar de compagnie van de provoost-generaal 
tijdens het jaar 1752 dag aan dag is naartoe getrokken

1 katern

156 /5 Gedrukte reglementen voor de provoost-generaal van 29 dec. 1764
en 8 mei 1765, met bijlagen, 1765

1 register

156 /17 Projekttekst van een ordonnantie over de rechtspleging door de 
drossaard van Brabant, z.d.

1 stuk

153 /23 Lijst van personen die door de drossaard van Brabant en de 
provoost-generaal zijn gevangen genomen in het Land van Rhyen 
in het kwartier van Antwerpen tijdens de jaren 1768-1772 (met als 
bijlagen uittreksels uit de resolutieboeken van Rhyen betreffende 
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de vergoedingen voor de inhechtenisneming, z.d. [1773]
1 bundel

156 /25 Memorie over de nadelen van de plattelandspatrouilles en de 
voordelen van het plaatsen van "stationairs" of beroepsmilitairen, 
opgemaakt door de drossaard van Brabant Vanderstegen in 1770, 
met begeleidende brieven

1 bundel

156 /15 Memorie over de voordelen van de stationairs-patrouilles, 
opgemaakt door drossaard Vanderstegen, z.d. [1770-1772] (met 
bijlagen)

1 bundel

156 /10 Memorie over de voordelen, de organisatie en de betaling van de 
stationairs-patrouilles, opgemaakt door drossaard Vanderstegen, 
z.d. [1772]

2 katernen

156 /16 Memorie over de betaling van de stationairs, opgemaakt door 
drossaard Vanderstegen, z.d. [1772]

1 stuk

156 /11 Memorie over de voorstellen van de gedeputeerden van de Staten 
van Brabant i.v.m. de organisatie en de betaling van de stationairs,
opgemaakt door drossaard Vanderstegen, z.d. [1772]

1 katern

156 /14 Samenvatting van de inhoud van zijn verschillende memories over 
de voordelen, de organisatie en de betaling van de stationairs, 
opgemaakt door drossaard Vanderstegen, z.d. [1772]

1 katern

156 /18 Gedrukte kaart voor de Staten van Brabant geconcipieerd door 
drossaard Vanderstegen om zijn stationairs-projekt te visualiseren, 
z.d. [1772]

6 stuks

156 /13 Memorie over de noodzaak lijsten van "wachtbare" mannen op te 
stellen die een belasting zullen moeten betalen om bevrijd te zijn 
van de plattelandspatrouilledienst, opgemaakt door de Staten van 
Brabant, z.d. [1772] (met als bijlage de ordonnantie van 26 juli 
1749 over de plattelandspatrouilles

1 bundel

156 /6 Gedrukte decreten uitgaand van de Staten van Brabant i.v.m. de 
oprichting en de organisatie van de stationairs-patrouilles, 14 feb., 
4 mei, 26 juni 1772

1 bundel
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156 /12 Evaluatie van de werking van de stationairs-patrouilles na de 
eerste termijn van drie jaar, z.d. [1776 ?]

1 katern

156 /22 Memorie aangaande het projekt voor een nieuw reglement voor de 
stationairs, opgemaakt tijdens een Generale Vergadering van de 
Staten van Brabant in 1780

1 katern

156 /20 Voorwaarden gesteld door de Staten van Brabant aan die dorpen 
die nog zouden willen toetreden tot het stationairs-regime, z.d. 
[1780 ?]

2 katernen

156 /19 Nota vanwege de Staten van Brabant over de noodzakelijke 
wijzigingen aan te brengen aan het projekt van het nieuw 
reglement voor de stationairs voor die dorpen die willen toetreden 
tot het stationairs-regime, z.d. [1780]

1 stuk

156 /7 Gedrukt reglement bij de hernieuwing van de stationairs-patrouilles
in 1787

1 bundel

156 /8 Gedrukt reglement bij de hernieuwing van de stationairs-patrouilles
in 1790

1 stuk

156 /26 "Brieven van submissie": brieven van de lokale wethouders aan de 
Staten van Brabant waarbij zij zich akkoord verklaren met de 
vernieuwing van de stationairs-patrouille in hun dorp voor een 
termijn van 3 jaar, ingaand op 15 jan. 1793. Rugzijde: B = Kwartier 
van Brussel

1 bundel

156 /27 "Brieven van submissie": brieven van de lokale wethouders aan de 
Staten van Brabant waarbij zij zich akkoord verklaren met de 
vernieuwing van de stationairs-patrouille in hun dorp voor een 
termijn van 3 jaar, ingaand op 15 jan. 1793. Rugzijde: A = Kwartier 
van Antwerpen

1 bundel

156 /28 "Brieven van submissie": brieven van de lokale wethouders aan de 
Staten van Brabant waarbij zij zich akkoord verklaren met de 
vernieuwing van de stationairs-patrouille in hun dorp voor een 
termijn van 3 jaar, ingaand op 15 jan. 1793. Rugzijde: L = Kwartier 
van Leuven

1 bundel
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156 /3 Overzicht van alle dorpen en steden van Brabant geordend per 
kwartier en per meierij, met vermelding an het aantal "wachtbare" 
mannen, opgemaakt i.v.m. de opstelling van stationairs, z.d. [na 
1772]

1 katern

163/17 - 163/21 Lijsten van weerbare ("wachtbare") mannen "onderworpen aan de last der patrouille" in 1773 opgemaakt voor de Staten van Brabant conform het plakkaat van 26 juli 1772.

163/17 - 163/21 Lijsten van weerbare ("wachtbare") mannen 
"onderworpen aan de last der patrouille" in 1773 opgemaakt voor 
de Staten van Brabant conform het plakkaat van 26 juli 1772.

--- Kwartier Brussel

--- Kwartier Brussel
163 /17 Meierij Merchtem: Blaasveld, Ganshoren, Liezele, Lippelo, 

Malderen, Merchtem, Nederoverheembeek, Oppuurs, Sint-Pieters-
Jette, Steenhuffel, Zellik

1 bundel

163 /18 Meierij Grimbergen: Beigem, Brussegem, Duffel (Parwijs), 
Eppegem, Grimbergen, Londerzeel, Meise, Sint-Katelijne-Waver, 
Strombeek, Walem, Weerde, Zemst

1 bundel

163 /19 Meierij Kampenhout: Berg, Elewijt, Everberg, Evere, Haren, 
Kortenberg, Meerbeek, Melsbroek, Perk, Peutie, Sterrebeek, 
Wespelaar

1 bundel

163 /20 Meierij Vilvoorde: Diegem, Erps, Leefdaal, Machelen, Nossegem, 
Quarebbe, Sint-Joost-ten-Node, Vossem, Zaventem

1 bundel

163 /21 Meierij Kapelle-op-den-Bos: Heinsdonk, Humbeek, Kapelle-op-den-
Bos, Puurs, Willebroek

1 bundel

164/1 - 164/4 Lijsten van weerbare ("wachtbare") mannen "onderworpen aan de last der patrouille" in 1773 opgemaakt voor de Staten van Brabant conform het plakkaat van 26 juli 1772.

164/1 - 164/4 Lijsten van weerbare ("wachtbare") mannen 
"onderworpen aan de last der patrouille" in 1773 opgemaakt voor 
de Staten van Brabant conform het plakkaat van 26 juli 1772.

--- Kwartier Leuven

--- Kwartier Leuven
164 /1 Meierij Leuven: Archennes, Holsbeek, Linden, Lombeek, Neerijse, 

Nethen, Veltem, Wezemaal
1 bundel

164 /2 Meierij Aarschot: Assent, Beisem, Buken, Rotselaar
1 bundel
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164 /3 Meierij Zichem: Scherpenheuvel, Zichem
1 bundel

164 /4 Meierij Meerhout: Meerhout, Vorst
1 bundel

164/5 - 164/10 Lijsten van weerbare ("wachtbare") mannen "onderworpen aan de last der patrouille" in 1773 opgemaakt voor de Staten van Brabant conform het plakkaat van 26 juli 1772.

164/5 - 164/10 Lijsten van weerbare ("wachtbare") mannen 
"onderworpen aan de last der patrouille" in 1773 opgemaakt voor 
de Staten van Brabant conform het plakkaat van 26 juli 1772.

--- Kwartier Waals-Brabant. Leuven

--- Kwartier Waals-Brabant. Leuven
164 /5 Meierij Incourt: Gottechain

1 bundel

164 /6 Meierij Jandrain: Jandrain, Jandrenouille, Marilles
1 bundel

164 /7 evaluatie van de werking van de stationairs-patrouilles na de 
eerste termijn van drie jaar, z.d. [1776 ?]

1 bundel

164 /8 Meierij Jauche: Autre-Eglise, Jauche, Jauchelette
1 bundel

164 /9 Meierij Geest-Gérompont: Foix-les-Caves, Geest-Gérompont, Offuz, 
Ramillies

1 bundel

164 /10 Meierij Orp-le-Grand: Linsmeau, Maret, Orp-le-Grand, Pellaines
1 bundel

164/12 - 164/18 Lijsten van weerbare ("wachtbare") mannen "onderworpen aan de last der patrouille" in 1773 opgemaakt voor de Staten van Brabant conform het plakkaat van 26 juli 1772.

164/12 - 164/18 Lijsten van weerbare ("wachtbare") mannen 
"onderworpen aan de last der patrouille" in 1773 opgemaakt voor 
de Staten van Brabant conform het plakkaat van 26 juli 1772.

--- Kwartier Antwerpen

--- Kwartier Antwerpen
164 /12 Meierij Herentals: Balen, Eindhout (Ham), Herentals, Herenthout, 

Kasterlee, Lichtaart, Mol, Poederlee, Retie, Wersbeek
1 bundel

164 /13 Meierij Arckel: Aartselaar, Beerzel,Berlaar, Bonheiden, Niel, Putte, 
Rijmenam, Schriek, Waarloos

1 bundel

164 /14 Meierij Turnhout: Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Boom, Lille, 
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Merksplas, Oorderen, Poppel, Ravels, Stabroek, Vlimmeren, 
Vosselaar, Weelde, Wilmarsdonk

1 bundel

164 /15 Meierij Rhyen: Berchem, Borgerhout, Bouchout, Deurne, Edegem, 
Essen, Hove, Kamthout, Mortsel, Schilde, Vremde, Wijnegem, 
Wuustwezel

1 bundel

164 /16 Meierij Geel: Eindhout, Geel, Houtvenne, Oevel, Olen, Oosterwijk, 
Veerle, Vorselaar, Westerlo, Zoerle-Parwijs

1 bundel

164 /17 Meierij Zandhoven: Broechem, Bouwel, 's Gravenwezel, 
Grobbendonk, Halle, Massenhoven, Oelegem, Pulderbos, Ranst, 
Schoten, Viersel, Wommelgem, Zandhoven

1 bundel

164 /18 Meierij Hoogstraten: Austruweel, Berendrecht, Ekeren, Hemiksem, 
Hoevenen, Hoboken, Hoogstraten, Itegem, Kapellen, Keerbergen, 
Lillo, Meer, Meerle, Minderhout, Rijkevorsel, Wortel, Zandvliet

1 bundel

--- Lijsten van weerbare ("wachtbare") mannen "onderworpen aan de last der patrouille" in 1781 opgemaakt voor de Staten van Brabant conform het plakkaat van 26 juli 1772.

--- Lijsten van weerbare ("wachtbare") mannen "onderworpen aan 
de last der patrouille" in 1781 opgemaakt voor de Staten van 
Brabant conform het plakkaat van 26 juli 1772.

--- Kwartieren Brussel, Leuven, Tienen

--- Kwartieren Brussel, Leuven, Tienen
165 /1 Anderlecht

1 katern

165 /11 Attenrode, Kerkom, Kiezegem, Meensel, Outgaarden, Sint-Joris-
Winge

1 bundel

165 /7 Autre-Eglise, Bomal, Bomelette, Enines, Folx-les-Caves, Hédenge, 
Jandrain, Jandrenouille, Jauche, Jauchelette, Marilles, Molembais-
Saint-Pierre, Noduwez, Ramillies

1 bundel

163 /14 Berg, Elewijt, Perk
1 bundel

163 /16 Bertem, Everberg, Meerbeek
1 bundel

165 /17 Bierbeek, Mille
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165 /24 Blanden, Heverlee, Oud-Heverlee, Vaalbeek
1 bundel

163 /15 Boortmeerbeek, Wespelaar
1 bundel

165 /5 Bunsbeek, Ezemaal, Goetsenhoven, Hakendover, Neerheylissem, 
Neerlanden, Neerwinden, Oorbeek, Overwinden, Sint-Margriete-
Houtem, Vissenaken

1 bundel

163 /7 Diegem, Evere, Haren, Kraainem, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-
Stevens-Woluwe

1 bundel

163 /11 Duisburg, Tervuren

165 /2 Eliksem, Gussenhoven, Laar, Neerhespen, Overhespen, Wange
1 bundel

165 /15 Haacht, Rotselaar
1 bundel

165 /22 Herent, Tildonk
1 bundel

165 /19 Holsbeek, Kortrijk, Sint-Pieters-Rode
1 bundel

163 /3 Huldenberg
1 katern

163 /13 Kampenhout
1 katern

165 /23 Korbeek-Dijle, Loonbeek, Neerijse
1 bundel

165 /18 Korbeek-Lo, Linden, Lovenjoel, Pellenberg
1 bundel

165 /6 Kumtich, Vissenaken
1 bundel

165 /9 L'écluse, Meldert, Willebringen
1 bundel

163 /9 Leefdaal, Vossem
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1 bundel

163 /12 Liezele, Oppuurs
1 bundel

163 /4 Lippelo, Maldereren
1 bundel

165 /20 Lubbeek
1 katern

165 /13 Meerhout
1 katern

165 /8 Mélin
1 katern

163 /1 Nederheembeek, Overheembeek
1 bundel

165 /10 Neervelp, Opvelp, Roosbeek, Vertrijk
1 bundel

163 /8 Nossegem, Zaventem
1 bundel

165 /3 Oplinter, Wommersom
1 bundel

165 /14 Ottenburg, Sint-Agatha-Rode, Sint-Joris-Weert
1 bundel

163 /10 Overijse
1 katern

165 /16 Putte, Wezemaal, Wilsele
1 bundel

165 /25 Rumsorp
1 stuk

163 /5 Steenhuffel
1 katern

163 /2 Sterrebeek, Wezembeek
1 bundel

165 /21 Veltem, Winksele
1 bundel



90 Staten van Brabant. Kartons

165 /12 Vorst
1 katern

163 /6 Zellik
1 katern

165 /4 Zoutleeuw
1 katern

--- Kwartier Antwerpen

--- Kwartier Antwerpen
162 /37 Aartselaar

1 katern

162 /8 Balen
1 katern

162 /6 Beerse, Vlimmeren, Vosselaar
1 katern

162 /13 Berchem
1 katern

162 /17 Berendrecht, Zandvliet
1 katern

162 /21 Berlaar
1 katern

162 /59 Bevel, Kessel
1 katern

162 /23 Bonheiden
1 katern

162 /9 Boom
1 katern

162 /31 Borgerhout, Deurne
1 katern

162 /47 Borsbeek, Ranst, Vremde
1 katern

162 /28 Bouchout
1 katern
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162 /46 Bouwel, Grobbendonk, Pulle
1 katern

162 /45 Brecht
1 katern

162 /51 Broechem
1 katern

162 /53 Dessel
1 katern

162 /20 Duffel
1 katern

162 /34 Edegem, Hove
1 katern

162 /25 Eindhout, Veerle
1 katern

162 /11 Ekeren, Hoevenen, Kapellen
1 katern

162 /32 Essen
1 katern

162 /3 Gierle, Lille
1 katern

162 /30 s Gravenwezel, Wijnegem
1 katern

162 /49 Halle, Massenhoven, Pulderbos, Vliersel, Zandhoven
1 bundel

162 /38 Hemiksem, Schelle
1 katern

162 /52 Herentals, Noorderwijk
1 katern

162 /57 Herenthout
1 katern

162 /42 Hoboken
1 katern

162 /10 Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout, Rijkevorsel, Wortel
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1 bundel

162 /58 Hulshout, Morkhoven, Wiekevorst
1 katern

162 /44 Itegem
1 katern

162 /33 Kampenhout
1 katern

162 /56 Kasterlee
1 katern

162 /43 Keerbergen
1 katern

162 /19 Kontich, Waarloos
1 katern

162 /55 Lichtaart
1 katern

162 /60 Lier
1 katern

162 /15 Lillo
1 katern

162 /41 Loenhout
1 katern

162 /14 Merksem
1 katern

162 /5 Merksplas, Wechelderzande
1 katern

162 /29 Mortsel
1 katern

162 /24 Niel
1 katern

162 /27 Oelegem, Schilde
1 katern

162 /39 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
1 katern
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162 /18 Oorderen, Wilmarsdonk
1 katern

162 /1 Poederlee, Tielen, Vorselaar
1 katern

162 /7 Poppel, Ravels, Weelde
1 katern

162 /40 Reet, Walem
1 katern

162 /54 Retie
1 katern

162 /22 Rijmenam
1 katern

162 /4 Rumst
1 katern

162 /50 Schoten
1 katern

162 /35 Schriek
1 katern

162 /16 Stabroek
1 katern

162 /2 Turnhout
1 katern

162 /48 Wommelgem
1 katern

162 /26 Wuustwezel
1 katern

162 /12 Wilrijk
1 katern

166/1 - 166/4 Staten, rekeningen, kwitanties van betalingen aan de stationairs, inzonderheid voor hun uniformen

166/1 - 166/4 Staten, rekeningen, kwitanties van betalingen aan de
stationairs, inzonderheid voor hun uniformen

166 /1 1772-1780
1 bundel
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166 /2 1781-1789
1 bundel

166 /3 1790-1793
1 bundel

166 /4 z.d.
1 bundel

161 /14 Lijsten van 'stationairs', 1772-1793
1 bundel

C. Processen

C. PROCESSEN
169 /8 Jean van Everbroeck, leverancier van fourage tegen adjudant 

Pasquel die samen met andere officieren geweld gepleegd heeft in 
zijn huis, 1653

1 bundel

181 /19 Jacques Vande Ven, heer van Bets, rentmeester-generaal van de 
Staten Van Brabant, betreffende de lichting van penningen, 1666

1 stuk

169 /1 Deurwaarder Borremans tegen de gedeputeerden van de Staten 
van Brabant, betreffende de inning van subsidies door de 
schepenen van Loupoigne, 1673

1 bundel

173 /5 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
erfgenamen van wijlen Jacques Vande Ven, heer van Bets, 
rentmeester-generaal van de Staten in het Kwartier Leuven, 
betreffende zijn sterfhuis en met name wat hij nog verschuldigd is 
aan de Staten wegens niet afgesloten rekeningen, 1674, 1

1 bundel

173 /12 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
erfgenamen van wijlen Jacques Vande Ven, heer van Bets, 
rentmeester-generaal van de Staten in het Kwartier Leuven, 
betreffende zijn sterfhuis en met name wat hij nog verschuldigd is 
aan de Staten wegens niet afgesloten rekeningen, 1674, 2

168 /7 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
erfgenamen van wijlen Jacques Vande Ven, heer van Bets, 
rentmeester-generaal van de Staten in het Kwartier Leuven, 
betreffende zijn sterfhuis en met name wat hij nog verschuldigd is 
aan de Staten wegens niet afgesloten rekeningen, 1674, 3
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176 /1 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
erfgenamen van wijlen Jacques Vande Ven, heer van Bets, 
rentmeester-generaal van de Staten in het Kwartier Leuven, 
betreffende zijn sterfhuis en met name wat hij nog verschuldigd is 
aan de Staten wegens niet afgesloten rekeningen, 1674, 4

180 /8 /1 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
erfgenamen van wijlen Jacques Vande Ven, heer van Bets, 
rentmeester-generaal van de Staten in het Kwartier Leuven, 
betreffende zijn sterfhuis en met name wat hij nog verschuldigd is 
aan de Staten wegens niet afgesloten rekeningen, 1674, 5

181 /29 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
erfgenamen van wijlen Jacques Vande Ven, heer van Bets, 
rentmeester-generaal van de Staten in het Kwartier Leuven, 
betreffende zijn sterfhuis en met name wat hij nog verschuldigd is 
aan de Staten wegens niet afgesloten rekeningen, 1674, 6

171 /3 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
erfgenamen van wijlen Jacques Vande Ven, heer van Bets, 
rentmeester-generaal van de Staten in het Kwartier Leuven, 
betreffende zijn sterfhuis en met name wat hij nog verschuldigd is 
aan de Staten wegens niet afgesloten rekeningen, 1674, 7

170 /11 Betreffende cijnshouders die in de onmogelijkheid verkeren de 
bede te betalen wegens hun armoede, 1676

2 stukken

170 /4 Catherine de Robronnoys, weduwe van Jean Marc, burgemeester 
van Namen tegen Vande Velde, rentmeester-generaal in het 
Kwartier van Brussel, wegens achterstallige renten aan haar uit te 
betalen, 1680

1 bundel

170 /5 De meier van Drogenbos tegen de wethouders van Drogenbos 
betreffende zijn salaris, 1680

1 bundel

170 /10 De weduwe van Guillaume Herincx, burgemeester van Hennuyères,
tegen Vande Velde, rentmeester-generaal in het Kwartier van 
Brussel, betreffende achterstallige renten, 1681

1 bundel

181 /6 Philips van Parijs, heer van Merksem en Dambrugge, tresorier van 
de Staten van Brabant (tegen de erfgenamen van rentmeester-
generaal Vande Ven?) betreffende rechten op de heerlijkheid Bets, 
1681

1 bundel



96 Staten van Brabant. Kartons

170 /7 De wethouders van Alsemberg tegen rentmeester-generaal Vande 
Velde, betreffende de taksen, zettingen en beden, 1682

1 bundel

172 /5 De wethouders en inwoners van Genappe tegen rentmeester-
generaal Vande Velde, betreffende de eigendom van een gebouw, 
1682

1 bundel

173 /45 De erfgenamen van Jacques Focaut tegen rentmeester-generaal 
Vande Velde, betreffende verschuldigde renten, 1682

1 bundel

172 /9 Raadsheer Van Hemselrode tegen rentmeester-generaal Vande 
Velde, betreffende de jaarlijks verschuldigde renten, 1683

2 stukken

170 /12 Lijst van door rentmeester-generaal Vande Velde betaalde 
proceskosten tijdens de jaren 1675-1683

1 katern

177 /4 Hendrick Govaerts tegen de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant, wegens een verschuldigde rente, 1684

1 bundel

177 /8 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de weduwe 
van auditeur Vande Ven, 1684

5 stukken

177 /3 De baron van Wemmel tegen de edelen die de 2de staat 
vertegenwoordigen, betreffende de duur van zijn mandaat in de 
2de staat, 1685

4 stukken

177 /2 Andries Van Moy, gewezen pachter van de wijnaccijns te Brussel, 
tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, i.v.m. de 
terugbetaling van proceskosten, 1685

1 bundel

177 /7 De pachter van de wijnaccijns te Brussel tegen de gedeputeerden 
van de Staten van Brabant, betreffende zijn "pachtpenningen", 
1685

1 katern

177 /6 De weduwe barones douairière van Rèves tegen de gedeputeerden
van de Staten van Brabant, om haar naam te doen schrappen uit 
de registers van de 20ste en 40ste penning, 1685

1 katern
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177 /5 De inwoners van Loonbeek tegen de gedeputeerden van de Staten 
van Brabant, i.v.m. de contributie aan de Fransen, 1685

1 bundel

177 /10 De inwoners van Veerle tegen de gedeputeerden van de Staten 
van Brabant, wegens contributie van hen geëist door de 
rentmeester-generaal van het Kwartier van Leuven, terwijl zij tot 
het Kwartier van Antwerpen behoren, 1685

1 katern

177 /9 De erfgenamen van raadsheer Gillis Albert van Male en Anna Maria
Maes tegen de rentmeester-generaal in het Kwartier van Brussel 
Vande Velde, wegens achterstallige betaling van 
oorlogscontributie, 1685

3 stukken

176 /29 De baron van Waver tegen de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant, 1688

2 stukken

181 /8 Philips van Parijs, heer van Merksem en Dambrugge, tresorier-
generaal van de Staten van Brabant, betreffende achterstallige 
bede in de heerlijkheid van Stalle (Ukkel) en Overhem, 1688

1 stuk

176 /23 Het wijntaverniersambacht van Brussel tegen de gezworen klerk 
van het comptoir van de wijnaccijns van de Staten van Brabant, 
1692

1 stuk

176 /25 De Scholieren te Zoutleeuw tegen de gedeputeerden van de Staten
van Brabant, betreffende hun vrijstelling van subsidies, 1692

1 stuk

174 /1 De weduwe van Jacques Vande Ven, heer van Bets, rentmeester-
generaal in het Kwartier van Leuven tegen de gedeputeerden van 
de Staten van Brabant, betreffende zijn sterfhuis (met uittreksels 
uit zijn rekeningen), 1693

1 bundel

176 /13 /1 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen het 
wijntaverniersambacht te Brussel, 1693

1 bundel

176 /24 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen 
gecommiteerde Vanden Zande uit Gaasbeek, 1693

1 stuk

176 /26 Jeanne, Cornelia en Isabelle Respanie tegen de gedeputeerden van 
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de Staten van Brabant, wegens achterstallige renten hun 
verschuldigd door rentmeester-generaal Vande Velde, 1693

4 stukken

181 /11 De baron van Wassenaar, landcommandeur van de Duitse Orde 
balije Biezen, tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 
betreffende de akte van acceptatie van de subsidies, 1693

1 bundel

176 /18 De procureur-generaal van de Soevereine Raad van Brabant tegen 
de gedeputeerden van de Staten van Brabant, wegens onbetaalde 
proceskosten in het proces tegen deurwaarder Franco, 1694

1 bundel

176 /19 De procureur van de Soevereine Raad van Brabant tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant in naam van de 
wethouders van Antwerpen, betreffende de inning van de 20ste 
penning, 1694

1 bundel

176 /20 De kwartieren van Hoogstraten, Herentals en Turnhout tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, wegens de toezegging 
van subsidievermindering in de kwartieren van Rhyen, Arckel en 
Zandhoven, 1694

3 stukken

176 /21 De meier van Sint-Agatha-Berchem tegen de collecteur van de 
accijnzen, wegens door hem opgelegde boetes, 1694

1 bundel

176 /22 Franchois Blocquaert uit Lippelo tegen de gedeputeerden van de 
Staten van Brabant en commis Everaert Tassot, i.v.m. fraudering 
van vervoerkosten van bier, 1694

1 bundel

173 /23 Jacobus Waersegger, collecteur van de brandewijnaccijns tegen de 
weduwe van Jan van Cuthem wegens weigering van betaling, 1694

1 bundel

173 /37 De meier van Berchem tegen de collecteur van de bieraccijns te 
Berchem, z.d. [1694]

3 stukken

177 /26 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan Baptiste 
De Fraye, meier van de heerlijkheid Sint-Agatha-Berchem, wegens 
bierimport zonder betaling van het barrièrerecht, 1694

1 bundel

171 /2 Jacobus Waersegger, collecteur van de accijns op mout bestemd 



Staten van Brabant. Kartons 99

tot het stoken van brandewijn tegen Jan Baptista Boeck, 
brandewijnstoker te Brussel, wegens het niet opgeven van de juiste
voorraad mout, 1695

1 bundel

173 /44 Lieven Verbeeck uit Tisselt tegen Jan Schellekens, collecteur van de
bieraccijns, i.v.m. de betaling van deze belasting, 1695

1 bundel

176 /15 Het brouwersambacht van Tienen tegen de gedeputeerden van de 
Staten van Brabant, i.v.m. de bieraccijns, 1695

1 bundel

180 /19 Anna Foppens, erfgename van Adriane Foppens, vorstelijk 
secretaris, tegen Pierre Foppens en Nicolaas Brassine, collecteurs 
van de accijnzen in Terhulpen, betreffende het sterfhuis, 1695

1 bundel

176 /28 De gedeputeerden van de Staten van Brabant, in naam van Jan 
Verbeeck, collecteur van de bieraccijns tegen Lieven Verbeeck uit 
Tisselt, i.v.m. fraudering van die accijns, 1695

2 stukken

173 /8 Dierick Havens, rentmeester-generaal in het kwartier van Leuven 
tegen de magistraat van Leuven, betreffende de inzage in hun 
boekhouding, 1695

1 bundel

180 /3 Jacobus Waersegger, collecteur van de accijns op mout bestemd 
tot het stoken van brandewijn tegen Charles Le Lièvre, 
wijnhandelaar te Brussel wegens ontduiking van deze accijns, 1695

1 bundel

173 /22 Jacobus Waersegger, collecteur van de accijns op mout bestemd 
tot het stoken van brandewijn tegen Charles Le Lièvre, 
wijnhandelaar te Brussel wegens ontduiking van deze accijns, 1696

173 /15 Rentmeester-generaal Vande Velde tegen Charles Le Lièvre, 
wijnhandelaar te Brussel, wegens ontduiking van de 
brandewijnaccijns, 1696

1 bundel

178 /2 De wethouders van Tisselt tegen de gedeputeerden van de Staten 
van Brabant, i.v.m. de weigering tot betaling van oorlogsbelasting, 
1696

1 bundel

176 /31 De deken van het brouwersambacht te Brussel tegen de collecteur 
van de bieraccijns, 1696
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1 stuk

176 /27 Jonker van Eynatten tegen de wethouders van Betekom, 
betreffende de belasting op hun bossen, 1696

2 stukken

180 /15 Nicolaas Dooms, collecteur van de bieraccijns tegen Jan De Boeck, 
brouwer te Eppegem, wegens fraudering van die accijns, 1696

3 stukken

176 /16 Proces tegen de Staten van Brabant tegen de heffing van 
oorlogsbelasting in dorpen door armoede geplaagd, 1696

2 stukken

176 /14 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen 
brandewijnstoker Gabriel, wegens het niet aangeven van de 
aanvoer van mout, 1697

1 stuk

176 /13 /2 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Philips vanden
Kerckhoven wegens niet-betaling van de 20ste penning, 1696

2 stukken

176 /17 Ambrosius de Thorre, deken van de collegiale kerk van Sint-
Goedele tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 
wegens de vrijstelling van belastingen, 1697

2 stukken

177 /36 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan Wauters, 
drossaard van Impde te Wolvertem, wegens transport van bier naar
het kasteel van Impde, zonder aangifte, 1696

1 bundel

173 /14 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen het godshuis 
van Sint-Martens te Leuven, betreffende de jaarlijks te betalen 
belasting, 1697

1 bundel

180 /1 De vorstelijke raden van Groot-Brittannië bekleed met de functie 
van baron van Diest tegen de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant, wegens de bieraccijns, 1697

1 bundel

173 /9 Melchior Vande Velde, rentmeester-generaal van de Staten van 
Brabant tegen de tresoriers en de rentmeesters van Brussel, 
wegens achterstallige belastingen, 1698

1 bundel

181 /16 De gedeputeerden van de Staten van Brabant betreffende het 
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sterfhuis van Bouten, rentmeester-generaal in het kwartier van 
Leuven, wegens achterstallige betalingen, 1698

1 bundel

180 /16 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Charles 
Philippe Praet, meier van de parochie en heerlijkheid 
Nederheembeek, wegens de geweigerde controle ("vondt") van de 
bieren in het dorp, 1698

1 bundel

178 /16 Laurijs Clement, collecteur van de wijnaccijns te Brussel tegen 
waard Jan Sevein gezegd Laverdeur wegens weigering van 
controle, 1699

1 bundel

178 /9 Barbe Catherine de Baillencourt, wonende te Nijvel, tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant samen met Jean de 
Lune en Philippe Fauville, collecteurs van de wijnaccijns, i.v.m. haar
aanvechting van de boete voor het ontduiken van die accijns, 1699

1 bundel

178 /7 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Amatus 
vander Linden, aan wie het ambt van drossaard van Sint-Pieters-
Leeuw geweigerd wordt, 1699

1 stuk

177 /39 Daniel Michotte, eigenaar van gronden in Grand Hallet tegen Jaspar
Streutels, pachter van het comptoir van de Staten van Brabant in 
het Kwartier van Leuven, wegens weigering van betaling van 
oorlogsbelasting omdat hij in de provincie Namen woont, 1699

1 bundel

177 /28 Jan Meert, collecteur van de bieraccijns te Steenhuffel tegen 
Carolus Raguet, pastoor van Steenhuffel die weigerde zijn 
biervoorraad te laten controleren, 1699

1 bundel

177 /11 Peeter vanden Broeck, raadspensionaris van de Staten van Brabant
tegen het brouwersambacht van Brussel, betreffende hun 
verplichte jaarlijkse recognitie aan de Staten die bestaat in de 
schenking van een vette os, 1699

1 bundel

176 /47 Justus Leurs, wijnhandelaar te Turnhout tegen de gedeputeerden 
van de Staten van Brabant in naam van Jan Baptista Van Parijs, 
rentmeester-generaal in het Kwartier van Antwerpen, die 
geweigerd heeft de extraordinaire wijnsubsidie te betalen, 1699

1 bundel
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169 /12 Manuel Cardosso, proveedor general, tegen de gedeputeerden van 
de Staten van Brabant, i.v.m. zijn weigering belasting te betalen 
voor aangevoerd graan dat als fourage moest dienen, 1699

1 bundel

172 /2 De baron van Bornival die de vorstelijke bossen te Nijvel, Hazou, 
Hez en Bossu in leenpand heeft tegen de gezworenen van het bos 
over de administraite ervan volgens het keurboek, 1699

1 bundel

321 /1 Ridder de Fourneau, agent generaal van de Orde van Malta tegen 
de gedeputeerden van de Staten van Brabant betreffende de 
vrijstelling van de commanderijen en van hun pachters van alle 
belastingen en hun neutraliteit in tijd van oorlog volgens hun 
privileges, 1697-1699

1 bundel

176 /30 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan van den 
Stock, brouwer te Dilbeek, wegens illegaal vervoer van wijn, z.d. 
[einde 17de-begin 18de eeuw]

1 stuk

176 /32 Proces tussen rekenmeester de Onate en de collecteurs van de 
belastingen, z.d.

1 stuk

181 /9 De gedeputeerde van de dorpen van de meierij Gaasbeek tegen de
drossaard van de meierij, betreffende zijn rekening, z.d.

1 stuk

172 /13 Laureys Clement, collecteur van de wijnaccijns te Brussel en samen
met hem de gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen 
Colins, wijntavernier die wijn geleverd heeft zonder voorzien te zijn 
van een biljet, z.d.

1 bundel

173 /28 De gedeputeerden van de Staten van Brabant in naam van hun 
collecteur te Etterbeek tegen brouwer Matheus Van Caulaerde, 
omdat hij de gebrouwde hoeveelheid niet heeft meegedeeld, z.d.

1 stuk

173 /29 De collecteur van de wijnaccijns te Brussel tegen Bernaerdt de 
Brie, wegens het opslaan van wijn, zonder accijns te betalen, z.d.

2 stukken

173 /30 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Michiel de 
Puttere, collecteur van de bieraccijns te Ekeren, wegens het 
achterhouden van belastinggelden, z.d.

1 stuk
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173 /31 Adriano Heny, rentmeester-generaal in het kwartier van Antwerpen
tegen Huybrecht van Rymenant, brouwer en tapper te Putte, 
wegens het opslaan van bier zonder accijns te betalen, z.d.

1 stuk

173 /32 De gedeputeerden van de Staten van Brabant samen met Jacques 
van Thilt, collecteur van de bieraccijns te Sint-Agatha-Berchem 
tegen Martinus Streulens, brouwer te Koekelberg, omdat hij meer 
gebrouwd heeft dan aangegeven, z.d.

1 katern

173 /33 Laureys Clement, collecteur van de wijnaccijns te Brussel , tegen 
Jan Drooge, wegens weigering van controle van zijn wijnvoorraad, 
z.d.

1 stuk

173 /34 Anthoen Rameau tegen weduwe Humble, wegens het weghalen 
van meubels, z.d.

1 stuk

173 /35 Leonard Cesar, collecteur van de bieraccijns te Etterbeek tegen 
brouwer Matthijs Van Caulaerden, wegens weigering van controle 
van zijn biervoorraad, z.d.

1 stuk

173 /36 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jacobus De 
Bruyn, brouwer te Leuven omdat hij bier vervoerd heeft zonder in 
het bezit te zijn van een biljet, z.d.

1 stuk

178 /3 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Nicolas Henry 
uit Nil-Saint-Martin die collecteur Del Hoffe uitgescholden heeft, 
z.d.

1 stuk

179 /11 /1 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jacobus van 
Rossum, secretaris te Rijkevorsel, wegens fraudering van het 
zegelrecht, z.d.

1 stuk

179 /32 /1 Proces wegens een twist tussen Martinus Mattaers, barrièrehouder 
te Vuregem en luitenant Lamberti en soldaten, z.d.

1 stuk

181 /23 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de griffier van 
Gooik, wegens fraudering van het zegelrecht, z.d.

1 stuk
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181 /22 Processtuk betreffende de bieraccijns, z.d.
1 katern

181 /21 De wethouders van Tisselt tegen de gedeputeerden van de Staten 
van Brabant, z.d.

1 stuk

168 /10 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen notaris Du 
Bois, wegens weigering zijn studie te laten inspecteren, z.d.

1 bundel

181 /18 Proces betreffende de Majesteitsaccijnzen in het vrijeigen van 
Tervuren, z.d.

1 stuk

177 /38 Jean Fontaine, collecteur van de bieraccijns te Waver tegen Louis 
Stevens, pachter van de "cense du Temple" van de commanderij 
van Chantraine en samen met hem ridder Charles de Fourneau 
agent général van de orde van Malta, omdat de pachter weigert de
bieraccijns te betalen omdat de goederen van de Orde van Malta 
niet zouden onderworpen zijn aan de Staten van Brabant, 1700

1 bundel

179 /23 De Staten van Limburg tegen de Staten van Brabant, die 
aanvechten dat zij het zegelrecht moeten betalen, 1700

1 bundel

322 /2 /1 Lijsten van de goederen van de Orde van Malta in Brabant (met het
oog op het voeren van een proces over haar vrijstelling van 
belastingen?), 1701

1 bundel

177 /15 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
Predikheren te Brussel, i.v.m. de betaling van de 20ste penning, 
1702

1 bundel

177 /42 De wethouders en inwoners van Meerbeek bij Ninove tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, i.v.m. vrijstelling van de
bede wegens de voorbije oorlog, 1702

1 bundel

181 /27 De abdis van Maagdendaal bij Oplinter tegen de wethouders van 
Gussenhoven, i.v.m. hun belastingsvrijstelling, 1702

1 stuk

169 /4 De pastoor van Libersart, Agapit Tordoir, tegen de gedeputeerden 
van de Staten van Brabant, i.v.m. zijn vrijstelling van belastingen, 
1703
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1 bundel

171 /9 Lefebure, postmeester te Antwerpen tegen rentmeester-generaal 
J.B. Van Parijs betreffende zijn vrijstelling van bepaalde 
bieraccijnzen, 1703

1 bundel

176 /10 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de pachter-
generaal van de Posterijen, wegens het niet opgeven van zijn 
ondergeschikten die accijnsvrijstelling genieten, 1703

3 stukken

171 /6 Marie vander Donck, weduwe van Guillaume Foulon, tegen 
Melchior Vande Velde, rentmeester-generaal in het Kwartier van 
Brussel, wegens aan haar verschuldigde renten, 1703

1 bundel

171 /5 De gedeputeerden van de Staten van Brabant in naam van de 
comptoirbode J. Van Someren tegen Gillis vanden Wijngaerde, 
pachter van de accijnzen te Asse, i.v.m. achterstallige belastingen, 
1703

1 bundel

172 /3 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen verschillende 
notarissen en dorpsgriffiers, wegens fraudering van het zegelrecht 
("generale kleine zegel"), 1703

1 bundel

174 /4 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen A. Melaerdt, 
deurwaarder van de Raad van Brabant, i.v.m. de bieraccijns te Lier 
en de belastingsvrijstelling in het Land van Mechelen, 1703

1 bundel

177 /43 Joan Van Miert, tweede tresorier van de stad Antwerpen tegen Jan 
Baptista Van Parijs, rentmeester-generaal in het Kwartier van 
Antwerpen en samen met hem de gedeputeerden van de Staten 
van Brabant, i.v.m. achterstallige bedegelden, 1703

1 bundel

171 /8 Martin De Lannoy, beenhouwer te Nijvel, tegen de gedeputeerden 
van de Staten van Brabant, wegens de vleesbelasting, 1704

1 bundel

176 /38 Daniel De Raedt uit Lippelo tegen de gedeputeerden van de Staten
van Brabant, betreffende zijn boete wegens fraudering van de 
bieraccijns, 1704

1 bundel

179 /19 Proces betreffende de ontduiking van het zegelrecht in de 
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heerlijkheid Rivieren, 1704
2 stukken

181 /7 Jan Baptista Van Parijs, rentmeester-generaal in het kwartier van 
Antwerpen tegen Philips Gevers, brouwer te Turnhout, wegens de 
bieraccijns, 1704

1 bundel

181 /17 Jean du Lieu, collecteur van de beden te Bierges tegen 
rentmeester-generaal Vande Velde, betreffende de inning van de 
bede, 1704

2 stukken

171 /7 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Anthoni Dielis,
gewezen collecteur van de accijnzen te Turnhout, wegens het 
achterhouden van gelden, 1705

1 bundel

181 /30 Lijsten van notarissen en griffiers die in 1705 gecontroleerd werden
op het gebruik van zegels

1 bundel

173 /26 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Philips 
Coemaen uit Puurs omdat hij meer bier gebrouwd heeft dan 
aangegeven in zijn biljet, 1705

3 stukken

173 /27 Jan Cloutinx, collecteur, tegen Hubrecht Herinx, wegens de aanvoer
van graan zonder belasting hierop te betalen, 1705

1 stuk

178 /18 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Maximiliaen 
vander Meiren, wegens het brouwen zonder biljet, 1706

1 bundel

181 /20 /1 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Guillaume 
Cleme, meier van Rebecq, wegens het uitschelden van de 
collecteur van de brandewijnaccijns, 1706

1 bundel

179 /22 Van Haegenbergh, inspecteur-generaal van de Staten van Brabant 
tegen Peeter De Meyer, dorpsschrijver te Emelen bij Lier, wegens 
fraudering van het zegelrecht, 1707

1 bundel

180 /8 /2 Dhr. Wauter, meester lakensnijder te Elsene tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, betreffende belasting 
op de verkoop van laken, 1707

1 bundel
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179 /7 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen De Haze, 
schouteet van Brecht en rentmeester van de gravin van 
Hoogstraten, wegens fraudering van het zegelrecht, 1708

3 stukken

179 /8 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan Peeters, 
burgemeester van Oosterwijk te Tongerlo, wegens fraudering van 
het zegelrecht, 1708

2 stukken

179 /17 Joan Arnold van Hagenborch, inspecteur-generaal van het 
majesteitszegel in de provincie Brabant tegen de burgemeester 
van Noorderwijk, 1708

2 stukken

179 /18 Joan Arnold van Hagenborch tegen de burgemeester en secretaris 
van Blarendonk en Watereinde et Varendonk, 1708

1 stuk

179 /20 /1 Joan Arnold van Hagenborch tegen Grimmer Verrept uit Rumst, 
wegens fraudering van het zegelrecht, 1708

3 stukken

179 /24 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen deurwaarder 
Schillemans, wegens fraudering van het zegelrecht, 1708

3 stukken

179 /25 De gedeputeerden van de Staten van Brabant, op verzoek van van 
Hagenborch, tegen collecteur Hendrick Milis, wegens fraudering 
van het zegelrecht, 1708

3 stukken

179 /26 De gedeputeerden van de Staten van Brabant, op verzoek van van 
Hagenborch, tegen Alexander François Brackmans, secretaris van 
Viersel, Hovorst (Viersel) en Halle, wegens fraudering van het 
zegelrecht, 1708

1 bundel

179 /33 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Rombauts, 
secretaris en notaris te Aarschot, wegens fraudering van het 
zegelrecht, 1708

3 stukken

180 /20 Joseph Laboureur, ingenieur, architect en landmeter, tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, betreffende zijn loon 
voor de aanleg van twee stenen bruggen tussen Mechelen en 
Walem, 1708

1 bundel
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179 /5 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Gilbert, 
secretaris te Duffel, wegens fraudering van het zegelrecht, 1709

1 stuk

179 /6 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Anthoen van 
Hove, meier van Holsbeek, wegens fraudering van het zegelrecht, 
1709

2 stukken

179 /11 /2 De gedeputeerden van de Staten van Brabant, op verzoek van van 
Hagenborch, tegen de wethouders van Kortenaken, wegens 
fraudering van het zegelrecht, 1709

1 bundel

179 /27 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen André de la 
Bonne Maison, erfgenaam van Pierre Potdor, uit Jodoigne, wegens 
fraudering van het zegelrecht, 1709

2 stukken

179 /28 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Laurentius 
Hechts, secretaris van Wijnegem en 's Gravenwezel, wegens 
fraudering van het zegelrecht, 1709

2 stukken

179 /29 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Guilliam 
François vanden Bossche, secretaris van Korbeek-Dijle, wegens 
fraudering van het zegelrecht, 1709

1 bundel

179 /30 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de griffier van 
Antwerpen, wegens fraudering van het zegelrecht, 1709

3 stukken

179 /31 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Mockenbourg, 
secretaris van Camdonck en griffier van de Munt te Antwerpen, 
wegens fraudering van het zegelrecht, 1709

3 stukken

179 /32 /2 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Houtsiers, 
rentmeester te Antwerpen, wegens fraudering van het zegelrecht, 
1709

2 stukken

180 /10 De dekens en ouders van het bakkersambacht te Brussel tegen de 
dekens en ouders van het molenaarsambacht, betreffende de 
soorten meel, 1709

1 bundel
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179 /12 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen notaris 
Paeschman, wegens fraudering van het zegelrecht, 1710

1 bundel

179 /10 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen De Praet, 
meier te Buggenhout, wegens fraudering van het zegelrecht, 1710

3 stukken

181 /20 /2 De weduwe van Guillaume de Foulon, bankierster te Brussel tegen 
Jan De Wettere, betreffende zijn weigering een wisselbrief te 
aanvaarden, 1711

1 bundel

168 /1 De polderbesturen van Austruweel, Wilmarsdonk en Ekeren tegen 
de gedeputeerden van de Staten van Brabant, i.v.m. de verlenging 
van hun octrooi, 1713

1 bundel

174 /9 Judocus De Vos, collecteur van de bieraccijns tegen Jan De Mach, 
brouwer en tapper te Watermaal, die brouwde zonder over een 
biljet te beschikken, 1713

1 bundel

168 /15 De erfgenamen van Jacques Boone, groothandelaar van wijnen te 
Brussel, tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 
betreffende het sterfhuis, 1714

1 bundel

169 /10 Heer van Joust de Berckenfelt, minister-resident van de Pruisische 
vorst tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 
betreffende de betaling van de 20ste penning in de heerlijkheid 
Turnhout, 1714

1 bundel

174 /6 Hendrick vander Waerden en Catharina en Marcella Beunens tegen 
de gedeputeerden van de Staten van Brabant betreffende een 
rente ten laste van de Staten, 1714

1 bundel

176 /34 François Joseph Deschamps, collecteur van de wijn- en 
bieraccijnzen te Leuven tegen de gedeputeerden van de Staten 
van Brabant, betreffende zijn loon, 1714

1 bundel

177 /24 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen jonker 
Maximiliaen vander Dilft, heer van Borchvliet, die geen "ingeboren 
Brabander" is, waarom hem verboden wordt het voorzitterschap 
van de guldedekens der draperijen te Leuven op zich te nemen, 
1714
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1 bundel

177 /35 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de inwoners 
van Hampteau en hun meier Balthasar Schoonaerts, die van ouds 
zijn vrijgesteld van de 20ste penning, maar niet van de belastingen
op "de vier speciën", 1714

1 bundel

179 /15 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Andries Van 
Bever uit Strombeek, die bier in huis had onvoorzien van een biljet,
1714

1 bundel

181 /15 De rentmeester-generaal van het Kwartier van Brussel tegen de 
weduwe van Jan Van Langendonck, die wijn in huis had onvoorzien 
van een biljet, 1714

1 bundel

168 /17 Adriaen De Groeff tegen de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant, betreffende de aanbesteding van aardewerk aan de 
steenweg van Antwerpen naar Lier, 1715

1 bundel

173 /4 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
rentmeester-generaal van de vorstelijke domeinen in het Kwartier 
van Leuven, Crabeels, en een pachter van de Loolanden te Leuven,
Bastiaen Mercx, betreffende de vrijstelling van de bede in de 
Loolanden, 1715

1 bundel

173 /10 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan Vanden 
Plassche, Jan De Mijn, Cornelis Daelemans en Jan Janssens, 
brandewijnstokers te Borgerhout en Deurne, wegens hun weigering
controle van hun voorraad toe te laten, 1715

1 bundel

176 /8 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de baljuw en 
de griffier van Perwez, i.v.m. de inzage van de rekeningen van de 
collecteurs, 1715

2 stukken

177 /34 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Geeraert, oud-
burgemeester van de Natiën van Antwerpen en rentmeester van de
scheepvaart van de stad en Baltasar Vanden Bossche en Joos 
Nielens, inwoners van Schaarbeek, wegens het bezit van wijn in 
een huis te Schaarbeek die niet aangegeven werd aan het 
comptoir, 1715

1 katern
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173 /17 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Philippe de 
Villegas, schepen van Brussel die bier gebrouwd heeft in zijn 
kasteel te Jette onvoorzien van een biljet, 1716

1 bundel

177 /17 Procureur Delvaille tegen de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant, i.v.m. een rekwest van de weduwe van Gillis De Keyser, 
1716

1 bundel

177 /20 De wethouders en inwoners van de vrijheid van Tervuren en 
Duisburg tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 
betreffende hun verplichting de bede te betalen en hun vrijstelling 
van inkwartiering van soldaten, 1716

1 bundel

179 /13 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Philippe 
Libouton, meier van Nodebais die bier gebrouwd heeft onvoorzien 
van een biljet, 1716

1 bundel

169 /2 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Cornelis De 
Wachter, schoenmaker te Bouchout, betreffende een stuk grond te 
Bouchout, 1717

1 bundel

169 /6 Jean Jacques vander Ven, burggraaf van Leuven tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, betreffende zijn 
burgemeesterschap te Leuven, 1717

1 bundel

169 /9 Geeraerd Gorain, collecteur van de accijnzen te Seneffe tegen 
Martin Petit, betreffende zijn belasting op vlees, 1717

1 bundel

176 /35 De erfgenamen van Jan Broers, burgemeester van Mechelen, tegen
de gedeputeerden van de Staten van Brabant de zaak aannemend 
voor Carel vande Werve, rentmeester-generaal in het Kwartier van 
Antwerpen, betreffende achterstallige betaling, 1717

1 bundel

178 /21 De erfgenamen van Jerome Couck tegen de gedeputeerden van de 
Staten van Brabant, betreffende renten ten laste aan hen 
verschuldigd, 1717

1 bundel

180 /12 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de paters 
Lieve Vrouwebroeders, Augustijnenen en Predikheren, betreffende 
hun vrijstelling van belastingen, 1717
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1 bundel

168 /2 De renmeester-generaal van het Kwartier van Leuven tegen Jan de 
Nop, betreffende de belasting op het lamsvlees, 1718

1 bundel

168 /3 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Anna Mous, 
weduwe van Cornelis Elsacker, brouwster te Kalmhout, i.v.m. het 
intrekken van de brouwbiljetten, 1718

1 bundel

168 /4 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Wauter 
vander Haghen, betreffende de verkoop van twee erven te 
Dielegem (Jette), 1718

1 bundel

168 /5 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Guillam Lam, 
brandewijnstoker te Gierle, betreffende de brandewijnaccijns, 1718

1 bundel

176 /6 De abdis van Vorst tegen de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant, i.v.m. de vrijstelling van de abdij van het poortgeld aan de
zeven poorten van Brussel, 1718

1 bundel

169 /7 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Manuel 
Cardoso, proveedor general betreffende de betaling van fourage, 
1719

1 bundel

172 /8 Proces betreffende de belastingen op "de vier speciën", 1719
1 bundel

176 /36 /1 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de graaf van 
Limmingen die acht karren houtskool gehaald heeft te Liguet ten 
behoeve van zijn kasteel te Grez, zonder aan te geven aan het 
comptoir te Gembloux, 1719

1 bundel

179 /1 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de griffier van 
Berg, wegens fraudering van het zegelrecht, 1719

3 stukken

180 /2 De wethouders en inwoners van Hoegaarden tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant die de zaak aannemen 
voor collecteur Le Febvre, i.v.m. de biljetten voor het transport van 
bier, 1719

1 bundel
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181 /28 A. Elard en P. Pleite, ambtenaren van de vorst in het bureau te 
Trazegnies tegen Charles Cuchet uit Gouy, betreffende de 
transportbiljetten voor goederen uit Brabant, 1719

1 stuk

168 /13 Peeter De Cort, brouwer en azijnbrouwer te Kumtich tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, betreffende de 
toegelaten hoeveelheid gebrouwd azijnbier, 1720

1 bundel

176 /36 /2 Jan Dielis uit Kontich tegen de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant, betreffende de kwaliteit van zijn azijnbier, 1720

1 bundel

172 /7 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Petrus Carolus
De Pauw, pastoor van Buizingen, die zonder biljet een biervoorraad
bezit, 1720

1 bundel

176 /4 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Joos 
Bruggemans, brouwer en herbergier te Walem, wegens het 
uitschelden van de collecteur, 1720

1 bundel

180 /7 De rentmeester-generaal van het Kwartier van Brussel tegen Jan 
De Nap uit Leuven, wegens een boete voor het doden van twee 
schapen waarop hij als militair beweerde recht te hebben, 1720

1 bundel

181 /2 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan Jacques 
vande Ven, burggraaf van Leuven, wegens verschuldigde gelden 
uit de periode dat hij rentmeester was, 1720

1 bundel

176 /39 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Vande Perre, 
pastoor van Nijlen, wegens fraudering van het zegelrecht, 1721

1 bundel

176 /40 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Adrianus 
vander Borght, secretaris van Veerle, wegens fraudering van het 
zegelrecht, 1721

1 bundel

176 /41 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Vanden 
Bossche, drossaard van Waver, omdat hij niet woont waar hij zijn 
functie uitoefent, 1721

1 bundel

176 /42 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen De Wolff, 
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secretaris van Zandvliet, wegens fraudering van het zegelrecht, 
1721

3 stukken

176 /43 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen notaris Parijs, 
wegens fraudering van het zegelrecht, 1721

3 stukken

176 /44 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
wethouders van Bevel, wegens fraudering van het zegelrecht, 1721

1 bundel

176 /45 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Michiels, 
rentmeester van Vilvoorde, wegens fraudering van het zegelrecht, 
1721

4 stukken

176 /46 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
wethouders van Putte, wegens fraudering van het zegelrecht, 1721

4 stukken

177 /1 Peeter Van Camp, barrièrehouder op de Lierse steenweg omtrent 
het Pannenhuis, tegen Peeter Van Roosenbroeck uit Kessel, wegens
fraudering van het barrièrerecht, 1721

1 bundel

178 /5 De juffrouwen Van Thulden, dochters van Joan Florand, baron van 
Thulden, tegen jonker Carel vande Werve, heer van Schilde, 
rentmeester-generaal in het kwartier van Antwerpen, wegens 
verschuldigde renten, 1721

1 bundel

179 /4 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
wethouders en inwoners van Hoegaarden, i.v.m. een 
jurisdictieconflict over Sluis Brabants en Sluis Hoegaards, 1721

1 bundel

322 /3 Boscheron, agent-generaal van de Orde van Malta tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant i.v.m. haar vrijstelling 
van belastingen, 1721

1 bundel

168 /14 Alphonse Vrancx, heer van Terbeke, tegen de gedeputeerden van 
de Staten van Brabant, betreffende het sterfhuis van Catharina 
Batkin, 1722

1 bundel

169 /5 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Ludovicus 
Breydel, stadhouder van Lier, betreffende de gevangenneming van 
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een moordenaar, 1722
1 bundel

173 /6 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Alexander 
Heym, pachter te Stabroek, wegens slagen en verwondingen 
toegebracht aan de collecteur van Ekeren, Haberman, 1722

1 bundel

179 /9 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Wouter Van 
Everbroeck, biertapper te Duffel (Parwijs), wegens het uitschelden 
en slaan van de collecteur, 1722

1 bundel

169 /3 De gedeputeerden van de staten van Brabant tegen notaris De 
Fernelmont uit Gembloux, wegens fraudering van het zegelrecht, 
1723

1 bundel

176 /9 De dekens en geauthoriseerden van het briedersambacht te 
Brussel tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 
betreffende de bieraccijns, 1723

1 stuk

179 /3 De wethouders en inwoners van Hoegaarden (Land van Luik) tegen
de gedeputeerden van de Staten van Brabant, betreffende de 
bieraccijns, 1723

1 bundel

168 /9 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Moittemont, 
notaris bij de Raad van Brabant, wegens weigering zijn studie te 
laten inspecteren, 1724

1 bundel

168 /12 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de drossaard 
en wethouders van Ternat, wegens fraudering van het zegelrecht, 
1725

1 bundel

176 /12 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Marcus 
Verboogen uit Evere, tiendsteker van het kapittel van Soignies en 
"waranthoeder" van Brabant, wegens fraudering van het 
zegelrecht, 1725

1 bundel

178 /1 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Peeter de 
Winter, wijnhandelaar en tavernier te Antwerpen, wegens het 
uitschelden van H. Haberman, collecteur van de belasting op "de 
vier speciën" te Ekeren, 1725

1 bundel
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168 /11 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen A. Verhavert, 
meier van Londerzeel, wegens administratiefouten, 1726

1 bundel

169 /11 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jean Pierre 
Haeghe, notaris te Gosselies, wegens het frauderen van het 
zegelrecht en het niet inbinden van de protocollen, 1726

1 bundel

176 /7 François 't Kint, koopman te Brussel tegen de gedeputeerden van 
de Staten van Brabant en de collecteur van Brussel, betreffende de
export van wijn buiten Brussel, 1726

1 bundel

176 /11 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan Janssens 
uit Grobbendonk, wegens het uitschelden van de comptoirbode 
Thomas, 1726

1 bundel

178 /19 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen J.L. Goffoul, 
deurwaarder bij de Raad van Brabant, betreffende de uitoefening 
van zijn ambt, 1726

1 bundel

179 /20 /2 De gedeputeerden van de staten van Brabant tegen Josephus Van 
Cantelbeeck, notaris te Aarschot, wegens fraudering van het 
zegelrecht, 1726

1 bundel

179 /2 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen notaris 
François Van den Ende, omdat hij zijn protocollen niet liet inbinden, 
1726

1 bundel

168 /6 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Joseph Pirmez,
meier van Mellet, wegens slechte administratie, 1727

1 bundel

168 /8 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen De Ferne, 
deurwaarder te Diest, wegens administratiefouten, 1727

1 bundel

172 /6 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Daniel 
Driesens, brandewijnstoker te Leuven, wegens het uitschelden van 
de collecteur, 1727

1 bundel

176 /2 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Van Helderen, 
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notaris te Putte, wegens het uitschelden van de inspecteurs, 1727
1 bundel

176 /3 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen griffier 
Martinez, wegens fraudering van het barrièrerecht te Zellik, 1727

1 bundel

177 /12 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen G. Vlasselaer, 
deurwaarder van de tolkamer te Antwerpen, wegens fraudering 
van het zegelrecht, 1727

3 stukken

177 /41 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Ramet, zoon 
van wijlen Théodor Ramet, griffier van Walhain, Beaurieux, etc., 
samen met de wethouders van Walhain, wegens fraudering van het
zegelrecht, 1727

1 bundel

180 /21 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Robert Roos, 
knaap van het lakengulde, wegens fraudering van het zegelrecht, 
1727

1 stuk

180 /23 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen François De 
Bruyne, pachter van de vorstelijke biertol te Leuven, wegens het 
bevoordeligen van een persoon, 1727

1 bundel

181 /25 Philippus Van den Plas, barrièrehouder te Boutersem en samen met
hem de gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Martinus 
Aerts, Jan Van der Beecken en Jeroen Hendrickx, wegens weigering 
het barrièregeld te betalen, 1727

1 stuk

322 /2 /2 Boscheron, agent-generaal van de Orde van Malta en procureur-
generaal van de commandeur van Chantraine tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant in naam van hun 
rentmeesters-generaal i.v.m. de vrijstelling van belastingen van de 
Orde, 1727-1728

1 bundel

173 /24 Bulens tegen Joseph De Turcq, wijntavernier, omdat hij Bulens wijn 
heeft verkocht zonder dit aan te geven aan het comptoir, 1728

1 bundel

173 /25 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Nicolaus 
Josephus Madou uit Berchem bij Antwerpen, die geweigerd heeft 
zijn wijnkelder te laten inspecteren, 1728

1 bundel
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174 /5 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Louys De 
Marij, wijntavernier te Brussel, wegens het niet aangeven van de 
"geperste moer", 1728

1 bundel

177 /30 De admodiateurs van de stad Antwerpen tegen Bulincx, wegens 
fraudering van de accijns op de aankoop van wijn, 1728

1 bundel

177 /31 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Peeter 
Wierinckx uit Leuven, omdat hij de collecteur van de tabak- en 
brandewijnaccijns slagen heeft toegebracht, 1728

1 bundel

178 /10 Proces van Guillam Herremans, gecommitteerde van de 
bedezetters uit Asse, i.v.m. incorporatie van gronden in de nieuwe 
steenweg naar Gent (met tekening van het tracé van de steenweg 
te Asse met aanpalende huizen), 1728

1 bundel

180 /11 Proces tussen de gedeputeerden van de Staten van Brabant en de 
polderbesturen van Lillo, Stabroek en Zandvliet, betreffende hun 
octrooi, 1728

5 stukken

180 /14 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Wauter 
Bellens, tapper te Ranst, wegens het uitschelden van de collecteur,
1728

1 bundel

173 /3 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
wethouders van Strombeek en Wemmel, wegens fraudering van 
het zegelrecht, 1728

1 bundel

180 /5 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Annoseth, 
wegens fraudering van het barrièrerecht te Asse, 1729

1 stuk

181 /24 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Gaspar Joseph
de Villegas uit Anderlecht, wegens achterstallige betaling van de 
20ste penning op zijn kasteeldomein, 1729

1 bundel

168 /16 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Cornelis Van 
Put, pachter te Kontich, betreffende de accijnzen, 1730

1 bundel
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172 /1 De polderbesturen van Oorderen, Wilmarsdonk en Oordam tegen 
de gedeputeerden van de Staten van Brabant, betreffende 
belastingen die ingaan tegen hun octrooi (met gedrukt exemplaar 
van het bedijkingsoctrooi van 2 maart 1723), 1730

1 bundel

176 /5 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de huisvrouw 
van Jan Kevelaers, brandewijnschenker te Turnhout, wegens het 
uitschelden van de collecteur, 1730

1 bundel

176 /33 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
wethouders van Dworp, wegens fraudering van het zegelrecht, 
1730

4 stukken

180 /4 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Peter Wouters,
pachter te Oosterwijk, wegens bedreiging van de collecteur der 
"vier speciën", 1730

1 bundel

180 /6 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de 
wethouders van Sint-Katelijne-Waver, wegens fraudering van het 
zegelrecht, 1730

1 bundel

180 /22 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Vouwe, 
secretaris te Tienen, wegens fraudering van het zegelrecht, 1730

5 stukken

181 /26 Judocus Seghers, meelhandelaar tegen de gedeputeerden van de 
Staten van Brabant samen met de admodiateurs te Brussel, 
wegens het aanslaan van 12 zakken meel, 1730

1 stuk

181 /10 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen winkelier 
Cornelis Elen uit Rijkevorsel, wegens het uitschelden van de 
collecteur van de accijnzen, 1730

1 bundel

177 /19 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Govaert 
Peeters, functionaris te Winksele, wegens fraudering van het 
zegelrecht, 1731

1 bundel

178 /8 Hieronimus Huygens, wijnhandelaar uit Lier tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant de zaak aannemend 
voor de collecteur van de wijnaccijns te Lier, wegens het transport 
van wijn zonder biljet, 1731
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1 bundel

178 /11 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan Kevelaers 
omdat zijn vrouw de collecteur uitgescholden heeft, 1731

1 bundel

179 /16 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Hendrick 
Geeraerts, brandewijnstoker te Leuven, wegens ontduiking van 
accijnzen, 1731

1 bundel

180 /9 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Van Cauthem, 
secretaris van Hakendover, 1731

1 stuk

181 /4 /1 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Vandevijver, 
rentmeester van de prins van Grimbergen, wegens achterstallige 
betaling van de 20ste penning, 1731

2 stukken

181 /12 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen notaris Van 
Brempt, wegens fraudering van het zegelrecht, 1731

1 bundel

173 /2 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de weduwe 
van Hubert Simonart, brandewijnstookster te Waver, wegens het 
stoken zonder biljet, 1733

1 bundel

173 /18 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de weduwe 
van Anthoen Coenraet, brouwster en tapster te Etterbeek, wegens 
ontduiking van de bieraccijns, 1733

1 bundel

177 /23 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de inwoners 
van het gehucht Waelhoven gelegen in de meierij Geten te Tienen, 
wegens achterstallige betaling van de subsidies, 1717 en 1731

1 bundel

177 /25 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Peeter 
Sterman en zoon, wegens ontduiking van de accijns op de 
bierexport, 1733

1 bundel

178 /6 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Pierre 
Lambert, brandewijnstoker te Waver, wegens stoken zonder biljet, 
1733

1 stuk
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181 /13 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan Bervoets, 
brouwer en tapper te Ranst, wegens het uitschelden van de 
collecteur, 1733

3 stukken

181 /3 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Vander Elst, 
brouwer en tapper te Jette, wegens ontduiking van de bieraccijns, 
1733

1 stuk

181 /5 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Serste, 
brouwer te Veerle, wegens brouwen zonder biljet, 1733

1 stuk

181 /4 /2 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Philip 
Verspeckt, brouwer en tapper te Buggenhout, wegens brouwen 
zonder biljet, 1733

1 stuk

173 /19 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Francis Van 
Bever, brandewijnstoker te Erps, wegens stoken zonder biljet, 1734

3 stukken

173 /20 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Peeter van 
Cotthem uit Etterbeek, omdat zijn biervoorraad groter was dan 
aangegeven, 1734

1 bundel

173 /21 Franchois Leyniers, collecteur van de wijnaccijns te Brussel tegen 
de crediteurs van wijlen Servais, wijntavernier te Brussel, wegens 
achterstallige belastingen, 1734

3 stukken

173 /40 François van Hocht, François Rimbout en Geerens tegen Vanden 
Sande, collecteur van de 20ste penning, 1734

1 bundel

173 /41 Maria Magdalena vander Veken tegen de gedeputeerden van de 
Staten van Brabant, betreffende de verkoop van een huis te 
Brussel, 1734

1 bundel

173 /43 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Louys 
Goossens, winkelier te Mollem, wegens bezit van tabak zonder 
biljet, 1734

1 bundel

177 /21 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Nicolaes 
Charles en Toussaint Rambequ, brouwers en tappers te Waver, 
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wegens het bezitten van een biervoorraad zonder biljet, 1734
2 stukken

178 /17 Jan Baptista Bodaert, koopman te Brussel, tegen de gedeputeerden
van de Staten van Brabant, wegens geld aan hem verschuldigd 
voor de verkoop van een publieke koets, 1734

1 bundel

173 /11 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan Reydams, 
tapper en winkelier te Wespelaar, wegens weigering zijn 
brandewijn- en tabakvoorraad te laten controleren, 1735

1 bundel

173 /38 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan De Vidts, 
brandewijnstoker te Pamel, n.a.v. de controle van zijn stokerij door 
de collecteur, 1735

1 bundel

173 /39 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen François De 
Boetselier uit Pamel, 1735

1 stuk

177 /13 Henricus Wouters tegen François Leyniers, collecteur van de Staten
van Brabant, i.v.m. huishuur, 1735

1 stuk

177 /14 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Anthonius 
dominicus Schavij uit Wezembeek, wegens bezit van tabak zonder 
biljet, 1735

3 stukken

177 /16 Michiel Cooman en Mommaert, in naam van Christoffel Somer 
tegen Vanden Sande, collecteur van de 20ste penning, i.v.m. het 
sterfhuis van Johannes Baptista Husson, chirurgijn te Brussel, 1735

5 stukken

177 /18 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Daniel 
Lallemant, brieder te Brussel, wegens weigering van controle, 1735

4 stukken

177 /22 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jean Baptiste 
Valentin, brouwer en tapper te Waver, wegens brouwen zonder 
biljet, 1735

1 bundel

177 /27 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Michiel 
Marechal uit Waver, 1735

1 stuk
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177 /29 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de weduwe 
van Bauduin d'Ais uit Waver, 1735

1 stuk

177 /32 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Nicolaes 
Coosemans, brouwer en tapper te Elewijt, wegens brouwen zonder 
biljet, 1735

4 stukken

177 /33 Nicolaes Ingelbeen, in naam van Joan Poullain, koopman te Parijs, 
tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 1735

1 stuk

177 /40 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Lambert 
Sablon, 1735

1 stuk

178 /4 De markies d'Herzelles, surintendant en directeur-generaal van 
Financiën tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 
omdat hij deze functie cumuleert met deze van gedeputeerde van 
de adel in hertogdom Brabant, 1737

1 bundel

178 /14 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jacobus 
Muldermans, voerman, die geweigerd heeft de tabak en de 
brandewijn, die hij van Leuven naar Antwerpen vervoerde, te laten 
controleren, 1737

1 bundel

180 /13 De gedeputeerden van de Staten van Brabant, in naam van Francis
Vander Veken, gewezen barrièrehouder te Orsmaal tegen Jacobus 
De Bent e.a., wegens achterstallig barrièregeld, 1741

1 bundel

170 /1 Martin Joseph Du Bois, tabakhandelaar te Leuven tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, betreffende de accijns 
op tabak, 1742

1 bundel

171 /12 Nicolaus Collaert uit Breissem (Kumtich) tegen de gedeputeerden 
van de Staten van Brabant, in naam van weduwe Zegers, 
barrièrehoudster, wegens het ontduiken van de barrièrerechten 
nabij Tienen op de steenweg Leuven-Tienen, 1744

1 bundel

171 /4 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen François 
Delport, brouwer en leverancier, wegens ontduiking van de grote 
bieraccijns van Leuven, 1745

1 bundel
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177 /37 Charles Michel Schotte, burggraaf van Sint-Winoksbergen, inwoner 
van de vrijheid van Hoegaarden tegen Jan Stroobants, ontvanger 
van het hoofdgeld in het kwartier van Bierbeek, i.v.m. de betaling 
van rechten op dieren, ploegen, enz., 1749

1 bundel

170 /9 De drossaard en de wethouders van Meerhout tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, i.v.m. het hoofdgeld, 
1750

1 stuk

174 /7 Christianus Diu, Dionisius Ryckaert en Vincentius Van Rijmenant 
tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, betreffende 
hooi geleverd aan het Oostenrijkse leger in 1745, 1750

1 bundel

170 /6 De wethouders van Loenhout tegen de gedeputeerden van de 
Staten van Brabant, betreffende het cordon van het geallieerd 
leger in 1748, 1753

1 bundel

181 /1 Jean Gustin, tabakhandelaar te Lérinnes tegen de gedeputeerden 
van de Staten van Brabant, betreffende de tabakaccijns, 1755

1 bundel

178 /12 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de weduwe 
van jonker Jacobus Guyot [1757]

2 stukken

175 /2 Pierre Charlier, barrièrehouder op de Gentse steenweg te Zellik 
tegen Charles, hertog van Arenberg, die als ridder van het Gulden 
Vlies geen barrièrerecht wil betalen, 1759

1 bundel

172 /4 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de weduwe 
van Guilliam De Wandelaer, tapper te Beersel, wegens brouwen 
zonder biljet, 1759

1 bundel

171 /1 "De vier vrije dorpen", nl. Wilrijk, Berchem, Borgerhout en Merksem
tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, in naam van 
de wethouders van Antwerpen, betreffende hun belastingen en 
beden, 1759

1 bundel

172 /11 Weduwe De Vos en andere schippers tegen de gedeputeerden van 
de Staten van Brabant die voor de verplichte "ligdagen" van hun 
schip tijdens de oorlogsjaren 1747-48 niet de gebruikelijke som 
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hebben uitbetaald, 1760
1 bundel

178 /13 J. Verspilt tegen Henricus Leyniers, collecteur van de wijnaccijns en 
de tresoriers en rentmeesters van Brussel, Fernandus Cheval, 
Anthoen Joseph Delhaise, Anna Cornelia Du Houx en Jean Le Père, 
wegens de verkoop van meubelen, effecten en wijnen en de 
verhuring van een huis op de Zavel, 1760

3 stukken

172 /12 Joannes Baptista De Haen en Jacobus Vermeiren uit Vilvoorde tegen
de gedeputeerden van de Staten van Brabant, wegens het niet 
vergoeden van een partij hooi die zij geleverd hebben aan de 
Engelse troepen in het oorlogsjaar 1745, 1762

1 bundel

175 /3 Jean Jaeque Monfils en zijn echtgenote Jeanne Gerard tegen de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, betreffende een stuk 
grond gelegen te Nil-Saint-Martin, 1762

1 stuk

173 /7 Advocaat Van Grimsven tegen de gedeputeerden van de Staten 
van Brabant, wegens zekere aanspraken op het sterfhuis van 
Petrus Vanden Bosch en zijn echtgenote Theresia Berlo, 1763

1 bundel

170 /3 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Jan Baptist 
Lippens, herbergier te Sint-Kwintens-Lennik, betreffende de 
bieraccijns, 1765

1 bundel

322 /4 Stuk vermoedelijk uit een proces waarbij de leden van de Orde van 
het Gulden Vlies verklaren volgens hun privileges vrijgesteld te zijn
van belastingen, 1765

1 stuk

172 /10 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Michel Gigalon
uit Nijvel, wegens weigering van controle van zijn bierkelder, 1767

1 bundel

178 /15 De gedeputeerden van de Staten van Brabant, de tresoriers en 
rentmeesters van Brussel tegen Petrus Mosselman, brieder te 
Brussel, wegens een onbetaalde boete, 1768

1 bundel

170 /8 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Vervack en 
Kaeckenbeen, koetsiers van de publieke koetsen Brussel-Aalst, 
betreffende het toegelaten transport van goederen en personen, 
1768
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1 bundel

170 /2 De inwoners van de vrijheid van Asse tegen de gedeputeerden van 
de Staten van Brabant, i.v.m. de betaling van barrièrerechten op de
steenweg Brussel-Aalst, 1778 (met figuratieve kaart van het dorp 
Asse)

1 bundel

174 /2 Jacobus Van Den Broeck uit Vilvoorde tegen de gedeputeerden van 
de Staten van Brabant, wegens het wegpompen van water uit een 
zavelput waar men zavel haalde voor de bouw van het 
correctiehuis te Vilvoorde, wat schade berokkende aan het 
naastliggende landbouwland, 1776

1 bundel

174 /3 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen L.B. Dewez, 
bouwmeester der stad Brussel, wegens constructiefouten bij de 
bouw van het correctiehuis te Vilvoorde, 1778

1 bundel

321 /2 Opsomming vanwege de dorpsbesturen op last van de Staten van 
Brabant van de bezittingen van de Orde van Malta op hun 
grondgebied (met het oog op het voeren van een proces i.v.m. de 
vrijstelling van belastingen van de Orde?), 1778-1779

1 bundel

171 /10 Michel Carpin, plakker tijdens de bouw van het correctiehuis te 
Vilvoorde tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 
betreffende zijn werk, 1780

1 bundel

174 /11 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen notaris Moeter
uit Ruisbroek, wegens fraudering van het zegelrecht, 1780

1 bundel

175 /1 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen Josephus 
Benedictus, baron van Kessel en Blamont (Blanmont?), betreffende 
zijn gepretendeerde admissie tot de adelstand, 1780

3 stukken

171 /11 De gedeputeerden van de Staten van Brabant, in naam van 
Joannes Baptista Herinkx, barrièrehouder op de steenweg te Jette, 
tegen Laurentius Segers, in naam van Guilliam Moerenhout, 
pachter, 1781

1 bundel

174 /8 Lijst van een aantal processen gevoerd door de Staten van Brabant
1745-1781

1 stuk
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173 /1 Onderzoek betreffende de admissie tot de adelstand van Gerard 
Josephus Helman, burggraaf van Grimbergen en baron van 
Longueville, en zijn broer Helman, baron van Willebroek, 1783-
1785 (met handgeschilderde wapenschilden), 1

1 bundel

172 /14 Onderzoek betreffende de admissie tot de adelstand van Gerard 
Josephus Helman, burggraaf van Grimbergen en baron van 
Longueville, en zijn broer Helman, baron van Willebroek, 1783-
1785 (met handgeschilderde wapenschilden), 2

1 bundel

173 /42 "Mémoire à consulter", i.v.m. de admissie tot de adelstand en over 
hoe men kan opgenomen worden in de Staten van een provincie, 
opgesteld te Mons, 1781

2 katernen

321 /3 De wethouders van de heerlijkheid Neerhespen tegen de 
commandeur van Chantraine van de Orde van Malta, betreffende 
het niet betalen van de 20ste penning, 1783

1 bundel

174 /12 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen notaris 
Herman te Lier, wegens fraudering van het zegelrecht, 1788

1 stuk

174 /13 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen de weduwe 
van notaris De Neve te Lier, wegens fraudering van het zegelrecht, 
1788

2 stukken

174 /14 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen notaris 
Ludovicus Carolus Stalpaert te Lier, wegens fraudering van het 
zegelrecht, 1788

2 stukken

174 /16 De gedeputeerden van de Staten van Brabant tegen notaris 
Ludovicus Carolus Stalpaert te Lier, wegens fraudering van het 
zegelrecht, 1789

1 bundel

174 /17 Liguet tegen de gedeputeerden van de Staten van Brabant, i.v.m. 
de betaling van de 1000 exemplaren van zijn "Annales" die 
wekelijks verspreid werden in 1790 in de Verenigde Nederlandse 
Staten, 1794

4 stukken

174 /15 P.F. Van Merstraeten, P.J.F. De Bremaeker en M.J. Godfurneau, 
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kooplui te Brussel tegen de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant en de tresoriers en rentmeesters van Brussel, i.v.m. de 
betaling van leveringen aan de keizerlijke troepen, 1794

1 bundel

174 /10 De wethouders van Wommelgem tegen de gedeputeerden van de 
Staten van Brabant in naam van de rentmeester van het kwartier 
van Antwerpen, betreffende verschuldigde gelden, 1794

1 katern

173 /16 Advocaat De l'Escaille tegen de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant, betreffende verschuldigde gelden, 1794

2 stukken

D. Vonnissen

D. VONNISSEN
182 Vonnissen uitgesproken voor de Raad van Brabant, 1594-1756

1 bundel

E. Gratieverleningen

E. GRATIEVERLENINGEN
183 /1 Akten van Brabantisatie, 1700-1775, met rekwesten, reflexies, 

retroakten, uittreksels uit parochieregisters, enz.
1 bundel

183 /2 Protest tegen de verkiezing van Jean Francois de Baillencourt, 
kanunnik en aartsdiaken te Brugge tot gedeputeerde in de Staten 
van Vlaanderen voor het district Brugge omdat hij een geboren 
Brabander is, met bewijsstukken, rekwesten, enz., 1700

1 bundel

F. Correctiehuis van Vilvoorde

F. CORRECTIEHUIS VAN VILVOORDE
505 /1 Akte van afstand van keizerin Maria-Theresia aan de Staten van 

Brabant van het kasteel van Vilvoorde met bijhorende fortificaties 
en een terrein van 5 bunder voor de oprichting van het provinciaal 
correctiehuis (origineel op perkament met groot zegel van Maria-
Theresia), 7 juli 1773

1 katern

505 /3 Octrooi van keizerin Maria-Theresia voor de Staten van Brabant tot 
oprichting en administratie van het provinciaal correctiehuis te 
Vilvoorde (origineel op perkament, met fragment van het groot 
zegel), 30 juli 1773

1 katern

505 /9 Memorie betreffende de bouw van het correctiehuis, z.d.
1 katern



Staten van Brabant. Kartons 129

529 /10 Reflecties over de oprichting van een correctiehuis, z.d.
3 katernen

505 /11 Instructies voor het beheer van het correctiehuis, z.d.
1 bundel

505 /10 Vergelijkende observaties betreffende het reglement van inwendige
orde in de correctiehuizen van Gent en Vilvoorde, z.d. [1778]

1 katern

505 /17 Gedrukt reglement van keizerin Maria-Theresia voor het 
correctiehuis te Vilvoorde, 11 februari 1779

2 katernen

529 /8 Reflexies over het privilegie "de non extradendo" betreffende de 
uitlevering van gevangenen (artikel 17 van de Blijde Inkomst), 
1782

1 katern

505 /8 Tabel van het aantal dwangarbeiders in het correctiehuis en hun 
taak in de katoenspinnerij, 21 augustus 1787

1 stuk

505 /7 Lijsten van "dwingelingen", 1779-1789
1 bundel

505 /6 Dépêches van de landvoogden i.v.m. het provinciaal correctiehuis 
te Vilvoorde, 1771-1789

1 bundel

505 /4 Aanklacht wegens fraude en anti-patriotische gezindheid tegen Van
Buggenhoudt, directeur van het provinciaal correctiehuis, 
september 1790

1 bundel

505 /5 Informatie betreffende muiterij in het provinciaal correctiehuis, 
november 1790

1 katern

505 /2 Lijst van de vrouwen "dwingelingen" in het correctiehuis, met 
vermelding van hun herkomst, ouderdom, misdaad en straf, 1793

1 katern

320 /13 Memorie betreffende de kleren, voedsel en werk van de vrouwen 
"dwingelingen" in het correctiehuis en lijst van de wedden van de 
bestuurders en werknemers, 1793

1 bundel
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506 /1 Veroordelingen tot dwangarbeid in het correctiehuis te Vilvoorde, 
1781-1794

1 bundel

506 /2 Gratieverleningen aan "dwingelingen" van goed gedrag door de 
landvoogden op Goede Vrijdag, 1785-1789

1 bundel

--- Bijlagen bij de rekeningen (Correspondentie, rapporten, resoluties, tabellen, onkostenstaten, kwitanties)

--- Bijlagen bij de rekeningen (Correspondentie, rapporten, 
resoluties, tabellen, onkostenstaten, kwitanties)

507 /1 1772
1 bundel

507 /2 1773
1 bundel

507 /3 1774
1 bundel

508 1775
1 bundel

509 1775
1 bundel

510 /1 1776
1 bundel

510 /2 1777
1 bundel

511 1778
1 bundel

523 1779
1 bundel

520 1780
1 bundel

524 1781
1 bundel

521 1782
1 bundel

512 1783
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1 bundel

513 /1 1784
1 bundel

513 /2 1784
1 bundel

514 1785
1 bundel

515 1786
1 bundel

516 1787
1 bundel

517 1788
1 bundel

518 /1 1789
1 bundel

518 /2 1789
1 bundel

519 /1 1790
1 bundel

519 /2 1791
1 bundel

522 1792
1 bundel

525 /1 1793
1 bundel

525 /2 1794
1 bundel

IV. Defensie

IV. DEFENSIE
A. Oorlogen en troepenbewegingen

A. OORLOGEN EN TROEPENBEWEGINGEN
196 /5 Aanvragen tot benoeming in het leger en aanstellingsakten van 

militairen, 1660-1706
1 bundel
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198 /1 Staat van sommen toegekend aan de dorpen in het Kwartier van 
Leuven die schade geleden hebben door de doortocht van 
Hollandse en Franse troepen, 1672-1673

1 register

195 /4 Lijsten van betalingen aan regimenten en hun officieren, 1693-
1694

1 bundel

195 /5 Opsomming van de Hollandse regimenten die toegevoegd zijn aan 
het Brusselse garnizoen van september 1694 tot januari 1695

1 stuk

197 /1 Uittreksels uit de stadsrekening van Leuven betreffende de 
onkosten voor het onderhoud van het garnizoen, 1689

4 katernen

197 /2 Uittreksels uit de stadsrekening van Leuven betreffende de 
onkosten voor het onderhoud van het garnizoen, 1690

2 katernen

197 /3 Uittreksels uit de stadsrekening van Leuven betreffende de 
onkosten voor het onderhoud van het garnizoen, 1691

1 katern

197 /4 Uittreksels uit de stadsrekening van Leuven betreffende de 
onkosten voor het onderhoud van het garnizoen, 1692

3 katernen

197 /5 Uittreksels uit de stadsrekening van Leuven betreffende de 
onkosten voor het onderhoud van het garnizoen, 1693

2 katernen

197 /6 Uittreksels uit de stadsrekening van Leuven betreffende de 
onkosten voor het onderhoud van het garnizoen, 1694

3 katernen

197 /7 Uittreksels uit de stadsrekening van Leuven betreffende de 
onkosten voor het onderhoud van het garnizoen, 1695

4 katernen

197 /8 Uittreksels uit de stadsrekening van Leuven betreffende de 
onkosten voor het onderhoud van het garnizoen, 1696

4 katernen

197 /9 Uittreksels uit de stadsrekening van Leuven betreffende de 
onkosten voor het onderhoud van het garnizoen, 1697

2 katernen
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197 /17 Repartitie van de sommen te betalen door de dorpen per meierij in 
het Kwartier van Antwerpen voor wagens, paarden en pioniers, 
1694

1 bundel

214 /5 Contract tussen de Staten van Brabant en Anthony Alvarez 
Machado betreffende de levering van fourage, 24 augustus 1695

1 druksel

197 /18 Staten van de verplichte levering van wagens in Brabant, met 
bijhorende stukken, 1695

1 bundel

197 /19 Staten van de verplichte levering van wagens in Brabant, met 
bijhorende stukken, 1697

1 bundel

454 /1 Klachten en staten van onkosten over fouragering, 1695-1696
4 stukken

197 /10 Papieren betreffende de voorgeschoten fondsen door de stad 
Brussel voor militaire logementen, 1696

1 bundel

197 /11 Papieren betreffende de voorgeschoten fondsen door de stad 
Brussel voor militaire logementen, 1697

1 bundel

198 /2 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken en 
kwitanties, 1692-1698

1 bundel

205 /5 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën aan de Staten van Brabant tot betaling van de provoost-
generaal, 1699

1 bundel

198 /3 Staten van onkosten voor fourage, schip- en wagenvrachten, met 
bijhorende stukken, 1699

1 bundel

197 /12 Staten van onkosten, met bijhorende dokumenten voor de levering 
van wagens en het logement van soldaten in dorpen van de meierij
Genappe, 1699-1700

1 bundel

197 /13 Staten van onkosten, met bijhorende dokumenten voor de levering 
van wagens en het logement van soldaten in dorpen van de meierij
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La Hulpe, 1699-1700
1 bundel

197 /14 Staten van onkosten, met bijhorende dokumenten voor de levering 
van wagens en het logement van soldaten in dorpen van de meierij
Nijvel, 1699-1700

1 bundel

197 /15 Staten van onkosten, met bijhorende dokumenten voor de levering 
van wagens en het logement van soldaten in dorpen van de meierij
Grez, 1699-1700

1 bundel

197 /16 Staten van onkosten, met bijhorende dokumenten voor de levering 
van wagens en het logement van soldaten in dorpen van de meierij
Mont-Saint-Guibert, 1699-1700

1 bundel

198 /6 Staten van onkosten voor fourage, logementen, schip- en 
wagenvrachten, met bijhorende stukken, 1700

1 bundel

198 /7 Verslag van de "marche des troupes" sinds augustus 1701
1 katern

304 /3 Lijsten van pioniers, 1701
1 bundel

198 /5 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken en 
kwitanties, 1701, 1

1 bundel

199 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken en 
kwitanties, 1701, 2

1 bundel

200 /3 Staten van onkosten voor logement en fourage, met bijhorende 
stukken en kwitanties, 1702

1 bundel

200 /4 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken, 1702
1 bundel

200 /5 Brieven betreffende de werving van 1950 man in de provincie 
Brabant voor de oprichting van 3 bataljons infanterie, 1702

1 bundel

200 /7 Betaling van regimenten en generale stafs van steden en forten 
door ontvanger-generaal van de Staten van Brabant, Van Velde, 
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met bijhorende stukken, 1702
1 bundel

205 /6 Rekening van Jan Baptista Van Laethem "directeur van de militaire 
logementen" van de ontvangst van de 20ste penning dienend tot 
de betaling van het regiment dragonders van kolonel Jacques 
Pastur, augustus 1702

1 katern

205 /8 Rekeningen van de betalingen verricht door J.-B. Van Laethem voor 
garnizoenen ingekwartierd of op doortocht in Brussel, 1702-1721

18 katernen

200 /1 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting van de troepen, 
met bijhorende stukken en kwitanties, 1702-1703

1 bundel

201 /1 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken, einde 
1702-begin 1703

1 bundel

200 /2 Staten van onkosten voor de levering van brandstof aan de troepen
die door Leuven trekken, voorjaar 1703

1 bundel

200 /8 Klachten en onkostenstaten door dorpsbesturen over fouragering 
door de legers, waardoor zij de vorstelijke subsidie en beden niet 
meer kunnen betalen, 1703

1 bundel

201 /2 Stukken i.v.m. het conflict tussen Balen en Begijnendijk enerzijds 
en de stad Aarschot anderzijds, betreffende het logement van 
soldaten, 1703

1 bundel

201 /3 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, met bijhorende 
stukken en kwitanties, najaar 1703

1 bundel

201 /4 Staten van betaling van regimenten, generale stafs en de korpsen 
van de drossaard van Brabant en de provoost-generaal, 1704

1 bundel

201 /5 Gedrukt reglement van Lotharius van Königsegg, gevolmachtigd 
minister, betreffende het logement tijdens de marsroutes, 11 april 
1704

1 stuk

214 /6 Gedrukte ordonnantie betreffende de levering van wagens, 
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schepen, fourage, pioniers en betreffende het logement van 
soldaten, 16 december 1704

1 stuk

201 /6 Klacht over de fouragering in het Kwartier van Antwerpen, met 
vraag tot vrijstelling van de subsidie van de 20ste penning, 1704

1 katern

201 /7 Staten van onkosten voor de levering van paarden, met bijhorende 
stukken, 1704

1 bundel

313 /1 Rekeningen, staten van onkosten en kwitanties voor invalide 
soldaten die moeten onderhouden worden door de Staten van 
Brabant, 1702-1705, 1

1 bundel

313 /2 Rekeningen, staten van onkosten en kwitanties voor invalide 
soldaten die moeten onderhouden worden door de Staten van 
Brabant, 1702-1705, 2

1 bundel

201 /8 Klachten van dorpsbesturen in Waals-Brabant over de fouragering 
door Hollandse en Engelse legers, 1705

1 bundel

201 /9 Klachten en onkostenstaten over fouragering, 1705, 1
1 bundel

454 /2 Klachten en onkostenstaten over fouragering, 1705, 2
1 bundel

202 /1 Verslagen van een overval door een 15-tal Franse soldaten op de 
bevolking van Merchtem op 13 juni 1706

1 bundel

202 /2 Staten van onkosten voor logement, met bijhorende stukken, 1706
1 bundel

202 /3 Staten van onkosten voor fourage, schip- en wagenvrachten, met 
bijhorende stukken, 1706

1 bundel

202 /4 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende kwitanties, 1706
1 bundel

214 /4 Opdrachten tot levering van pioniers, paarden en wagens, 1706
1 bundel
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205 /7 Staten van onkosten gedragen door de dorpen Walem, Wilrijk, 
Aartselaar, Bouchout en Kontich voor het onderhoud van 
wachtkorpsen en een wintergarnizoen, 1706

1 bundel

203 /1 Staten van onkosten voor brandstof, met bijhorende stukken en 
kwitanties, 1706-1707

1 bundel

202 /10 Staten van onkosten voor de levering van fourage in het Kwartier 
van Antwerpen, met bijhorende stukken, 1706-1707

1 bundel

202 /5 Proces tussen Gilbert vanden Biestheuvel en de meier van de stad 
Leuven betreffende de betaling van brandstof geleverd aan de 
troepen gelegerd in het winterkwartier te Leuven, met bijhorende 
onkostenstaten, 1706-1707

1 bundel

206 /2 Staten van onkosten van uitrustingen voor de inkwartiering te 
Brussel geleverd door ondernemer Josse Farasijn, met bijhorende 
stukken, 1706-1712

1 bundel

206 /1 Staten van onkosten voor de uitrusting van het garnizoen in het 
kasteel van Antwerpen, geleverd door Josse Farasijn, met 
bijhorende stukken, eerste kwart 18de eeuw

1 bundel

202 /6 Lijst van kapitalen en intresten van voorgeschoten sommen voor 
militaire logementen die nog moeten teruggestort worden sinds 
1697 tot 1707

1 stuk

202 /9 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken en 
kwitanties, 1707

1 bundel

202 /8 Klachten van dorpsbesturen over de fouragering door de 
geallieerde legers o.l.v. generaal Marlborough, 1707

1 bundel

202 /7 Betalingen verricht voor het logement te Antwerpen van de hertog 
van Marlborough en zijn personeel en paarden, 1707-1708

1 bundel

203 /4 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, met bijhorende 
stukken, 1707-1708

1 bundel
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313 /3 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, 1707-1708

1 bundel

210 /1 Staten van onkosten voor de betaling van het Spaans regiment 
infanterie van kolonel l'Aspiur, met bijhorende stukken, 1707, 
1712-1717

2 bundels

203 /2 Staten van leveringen van pioniers, paarden en wagenvrachten 
door diverse dorpen, 1708

1 bundel

205 /9 Staten van de geleverde paarden en wagens tijdens het jaar 1708 
en lijsten van de kosten hiervoor

3 bundels

203 /3 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken en 
kwitanties, 1708

1 bundel

454 /3 Klachten en onkostenstaten voor fouragering, 1708
1 bundel

204 /1 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, met bijhorende 
stukken, 1708-1709

1 bundel

204 /2 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken en 
kwitanties, 1708-1709

1 bundel

204 /7 Staten van betaling van het logement te Brussel van regimenten 
ruiterij (cavallerie en dragonders), met bijhorende stukken, 1708-
1709

1 bundel

204 /3 Decreet uitgevaardigd in de Raad van Brabant over het omslaan 
van de kosten van fourage geleverd aan de vijandelijke legers, 
1709

1 stuk

204 /4 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken en 
kwitanties, 1709

1 bundel

454 /4 Klachten en onkostenstaten voor fouragering, 1709
1 bundel
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204 /5 Rekening van de onkosten voor wagens en paarden tijdens het jaar
1709, met bijhorende stukken en kwitanties

1 bundel

205 /10 Staten van de geleverde paarden en wagens tijdens het jaar 1709 
en lijsten van de kosten hiervoor

3 bundels

204 /6 Staten van herstellings- en logementsonkosten in het "Huis van 
Oranje", het "Huis van Hoogstraten", het "Huis van de prins van 
Spinola" en de kazernes te Brussel, met bijhorende stukken, 1709

4 bundels

314 /1 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, 1709

1 bundel

531 /6 Gedrukte uitleg over het verdrag over de oorlogscontributie 
gesloten tussen oorlogsintendant Doujat en de Staten van de 
Spaanse Nederlanden op 25 augustus 1709

5 katernen

205 /1 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, met bijhorende 
stukken, 1709-1710

1 bundel

205 /2 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken en 
kwitanties, 1710

1 bundel

204 /9 Marsroutes van regimenten door Brabant op weg naar hun 
winterkwartier en hun benodigde fourage, nov. 1710

1 bundel

204 /8 Gedrukte kopie van een Franse ordonnantie betreffende de 
"volontaires", 30 nov. 1710

1 stuk

205 /12 Staten van de geleverde paarden en wagens tijdens het jaar 1710 
en lijsten van de kosten hiervoor

2 bundels

206 /3 Marsroutes van de troepen door Brabant, met bijhorende stukken, 
1710-1711

1 bundel

205 /3 Staten van onkosten voor logement, met bijhorende kwitanties, 
1710-1711



140 Staten van Brabant. Kartons

1 bundel

205 /4 Opdrachten voor levering van brandstof en kaarsen, najaar 1710-
voorjaar 1711

1 katern

205 /11 Staten van onkosten voor de levering van brandstof en kaarsen, 
1710-1711

1 bundel

207 /8 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van de generale stafs, 1711

1 bundel

207 /7 Staat van betaling van het personeel van het Huis van Oranje dat 
dienst doet als verblijfplaats van prins Eugène van Savoie, met 
bijhorende stukken, 1711

1 bundel

207 /3 Staten van onkosten voor het logement van de officieren van het 
regiment dragonders van de heer d'Audeignies, 1711

2 stukken

207 /6 Staten van onkosten voor onderhoudswerken aan de kazernes te 
Brussel, met kwitanties, 1711

1 bundel

207 /4 Repartitie van pioniers en wagens over de Brabantse meierijen, 
1711

2 stukken

225 /1 Gedrukt reglement i.v.m. het logement van troepen in hun 
winterkwartier, 1711

1 katern

208 /4 Totaalsommen van de onkosten voor inkwartiering te Brussel, 
1711-1712 en 1713-1714

4 stukken

207 /2 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken en 
kwitanties, 1711-1712

1 bundel

207 /5 Totaalsommen van de onkosten voor brandstof en verlichting, 
1711-1712

1 stuk

207 /11 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1711-1712
1 bundel
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207 /18 Staat van betaling voor invaliden van 1 september 1711 tot 31 
augustus 1712

1 stuk

207 /1 Staten van betaling voor het verblijf van de hertog van 
Marlborough te Antwerpen, 1711-1712

1 bundel

314 /2 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1711-augustus 1712

1 bundel

207 /9 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van de generale stafs, 1712

1 bundel

207 /10 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van regimenten, 1712

1 bundel

208 /3 Verkoopsvoorwaarden voor de openbare verkoop van kazernes aan 
de Leuvense Poort te Brussel, 1712

2 stukken

207 /12 Repartitie van legerwagens over de kwartieren van Brabant, 1712
1 stuk

208 /1 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken, 1712
1 bundel

207 /15 Staten van onkosten van dorpen in het Brabantse voor logement 
van soldaten, 1712-1713

1 bundel

208 /2 Staten van onkosten voor inkwartiering te Brussel en herstellingen 
aan de kazernes, met kwitanties, 1712-1713

1 bundel

207 /14 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1712-1713
1 bundel

314 /3 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1712-augustus 1713

1 bundel

208 /5 Totaalsommen te betalen door de Staten van Brabant aan de 
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generale stafs van forten en steden met de subsidie van 1712 en 
1714

2 stukken

196 /7 Betalingen verricht aan hospitalen in Brabant voor de verzorging 
van gewonde militairen, 1712, 1714, 1720, 1721

4 bundels

207 /13 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van de generale stafs, 1713

1 bundel

208 /8 Marsroutes van troepen door Brabant, met bijhorende stukken, 
1713

1 bundel

207 /16 Staten van onkosten voor de levering van paarden en wagens, 
1713

1 bundel

208 /7 Staten van onkosten voor fourage, met kwitanties, 1713, 1
1 bundel

207 /17 Staten van onkosten voor fourage, met kwitanties, 1713, 2
1 bundel

208 /6 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, met bijhorende 
stukken en kwitanties, 1713-1714

1 bundel

314 /4 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1713-augustus 1714

1 bundel

209 /1 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van de generale stafs, 1714

1 bundel

209 /2 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van regimenten, 1714

1 bundel

209 /3 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, met bijhorende 
stukken en kwitanties, 1714-1715

1 bundel

314 /5 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
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1714-augustus 1715
1 bundel

233 /2 Lijsten van manschappen van eskadrons die gelogeerd hebben te 
Brussel, met bijhorende betalingsopdrachten voor Van Laethem, 
1715

1 bundel

315 /1 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1715-augustus 1716

1 bundel

210 /2 Staten van onkosten voor fourage, 1715-1717, met kwitanties
2 katernen en losse stukken

210 /3 Marsroutes van troepen door Brabant, met bijhorende stukken, 
1715-1718

1 bundel

209 /4 Staten van onkosten voor het logement van regimenten, met 
bijhorende stukken, 1716

1 bundel

210 /5 Staten van onkosten voor het onderhoud en de inboedel van 
kazernes te Brussel, met kwitanties, 1716

1 bundel

210 /4 Verkoopsvoorwaarden en verkoopssommen van 4 stallingen op de 
Oude Markt te Brussel en één kazerne buiten de Schaarbeekse 
Poort, 1716

1 katern

210 /7 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, met bijhorende 
stukken, 1716-1717

1 bundel

210 /8 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van generale stafs van forten en steden, 
regimenten, de oorlogscommissaris, het onderhoud van 
stadsversterkingen, de verzorging van zieke soldaten, de 
compagnies van de drossaard van Brabant en de provoost-
generaal, 1716-1717

1 bundel

315 /2 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1716-augustus 1717

1 bundel
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210 /6 Betalingsopdrachten van de Staten van Brabant aan hun 
rentmeesters-generaal voor fourage, brandstof, kaarsen, 1717

1 bundel

211 /3 Opsomming van detachementen van regimenten die gelogeerd 
hebben te Brussel, 1717-1718

1 stuk

315 /3 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1717-augustus 1718

1 bundel

211 /5 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van Alexandre Joseph d'Halmale, oud-
burgemeester van Antwerpen voor zijn consulaat tijdens de jaren 
1717-1719

3 stukken

211 /1 Staten van onkosten voor het logement van officieren te Brussel, 
met bijhorende stukken en kwitanties, 1718-1719

1 bundel

211 /2 Staten van onkosten voor reparaties aan de kazernes te Brussel, 
met kwitanties, 1718-1719

1 bundel

315 /4 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1718-augustus 1719

1 bundel

211 /4 Betalingsopdrachten vanwege de Staten van Brabant aan 
rentmeester-generaal Melchior Van Velde voor inkwartiering te 
Brussel, 1719

1 bundel

211 /6 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van generale stafs, 1719-1720

1 bundel

210 /9 Staten van onkosten voor het logement, met bijhorende stukken, 
1719-1720

1 bundel

315 /5 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1719-augustus 1720
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1 bundel

320 /4 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van de controleur van de fortificaties in het 
Kwartier van Leuven, 1719-1720

1 bundel

211 /10 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van regimenten, 1720

1 bundel

211 /7 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van het garnizoen in het kasteel van 
Antwerpen en de afhankelijke forten en in de stad Lier, 1720

1 bundel

211 /8 Betalingsopdrachten vanwege de Staten van Brabant aan 
rentmeester-generaal Carel van den Werve voor brandstof en 
verlichting voor het garnizoen in het kasteel van Antwerpen en de 
afhankelijke forten en in de stad Lier, 1720

1 bundel

211 /11 Betalingsopdrachten vanwege de Staten van Brabant aan hun 
rentmeesters-generaal voor brandstof en verlichting, uitrusting, 
fourage, 1720

1 bundel

211 /9 Staat van onkosten voor de inkwartiering van soldaten in de stad 
Brussel van 1 oktober 1720 tot 30 september 1721

1 stuk

315 /6 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1720-augustus 1721

1 bundel

212 /2 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van generale stafs, 1721

1 bundel

212 /3 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van regimenten, 1721

1 bundel

212 /1 Betalingsopdrachten vanwege de Staten van Brabant aan hun 
rentmeesters-generaal voor logement, fourage, brandstof en 
verlichting, 1721

1 bundel
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315 /7 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1721-augustus 1722

1 bundel

213 /4 Twee gedrukte ordonnanties over de "dépositaire général" van de 
gelden van boeten opgelopen voor militaire rechtbanken en van de
sterfhuizen van militairen, 17 mei 1721 en 6 september 1724

1 bundel

212 /4 Staat van de militaire uitgaven die moeten betaald worden met de 
subsidie van 1722

2 stukken

212 /5 Betalingsopdrachten vanwege de Staten van Brabant aan hun 
rentmeesters-generaal voor logement, wedden, invaliden, 
brandstof, 1722

1 bundel

213 /1 Staten van onkosten voor brandstof, 1722-1723
1 bundel

315 /8 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1722-augustus 1723

1 bundel

212 /6 Betalingsopdrachten vanwege de Staten van Brabant aan hun 
rentmeesters-generaal voor weddes van generale stafs, voor 
uitrusting van regimenten, voor logement, fourage, gekwetsten en 
invaliden, voor de provoost-generaal, 1723

1 bundel

316 /1 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1723-augustus 1724

1 bundel

213 /2 Betalingsopdrachten vanwege de Staten van Brabant aan hun 
rentmeesters-generaal voor logement, weddes, vervoer van 
bagage, 1724

1 bundel

213 /5 Staten van onkosten voor brandstof, 1724-1725
1 bundel

316 /2 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1724-augustus 1725
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1 bundel

213 /3 Lijsten van de officieren en soldaten van het regiment van markies 
de Bournonville, 1725

4 katernen

214 /1 Tabel van marsroutes van militairen, z.d. [eerste kwart 18de eeuw]
1 stuk

316 /3 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1725-augustus 1726

1 bundel

316 /4 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1726-augustus 1727

1 bundel

316 /5 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1727-augustus 1728

1 bundel

214 /2 Staten van onkosten voor brandstof, 1728-1729
1 bundel

316 /6 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1728-augustus 1729

1 bundel

455 /6 Correspondentie en staten van betaling van de lening aangegaan 
bij de Staten-Generaal van de Verenigde Provincies om de fourage 
te betalen van de keizerlijke troepen in hun winterkwartier in 1707,
te verhalen op de Post in de Zuidelijke Nederlanden, 1729

1 bundel

214 /3 Staten van onkosten voor brandstof, 1729-1730
1 bundel

316 /7 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1729-augustus 1730

1 bundel

214 /7 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1730-1731
1 bundel
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316 /8 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1730-augustus 1731

1 bundel

215 /1 Staten van onkosten voor logement, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1731

1 bundel

214 /9 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1731-1732
1 bundel

316 /9 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1731-augustus 1732

1 bundel

214 /11 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van Financën
tot betaling van de weddes van de leden van de generale stafs, 
1731-1732

1 bundel

214 /10 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van de kannoniers en de fuseliers van het 
kasteel van Antwerpen en de afhankelijke forten, 1731-1732

1 bundel

215 /4 Opdrachten vanwege de vorst na advies van de Raad van 
Financiën tot betaling van de compagnies van de drossaard van 
Brabant en de provoost-generaal, 1732

1 bundel

214 /8 Betalingsopdrachten vanwege de Staten van Brabant aan 
rentmeester-generaal Dominique Van Velde voor het logement van 
generale stafs, brandstof en verlichting en uitrustingen, 1732

1 bundel

215 /3 Marsroutes van detachementen soldaten van en naar Roermod 
(Gelre) via de nieuwe route over Leuven, Diest, Koersel en Weert 
(in gebruik sinds 1712), 1716-1732, met staat van de onkosten 
voor logementen, paarden en wagens die de dorpen Lumay, 
Koersel en Linkhout daardoor gedragen hebben, 1716-1732

1 bundel en 1 katern

215 /2 Brieven betreffende de te begeven betrekking van majoor van 
Leuven, 1732, met bijgevoegd druksel "Ordonnantie op het stuck 
van de Wachte der stadt Loven" van 11 juli 1690

1 bundel
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316 /10 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1732-augustus 1733

1 bundel

317 /1 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1733-augustus 1734

1 bundel

216 /1 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1734-1735
1 bundel

317 /2 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1734-augustus 1735

1 bundel

216 /2 Rekening van de aankoop van tarwe door de Staten van Brabant, 
1735

1 stuk

216 /3 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1735-1736
1 bundel

317 /3 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1735-augustus 1736

1 bundel

216 /4 Stukken uit één (?) proces betreffende de heidevelden (bijvang of 
vroenten) bij Lier en het terrein van de afgebroken fortificaties te 
Zandvliet bij Antwerpen, geüsurpeerd door de Sint-Michielsabdij, 
1736

1 bundel

317 /4 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1736-augustus 1737

1 bundel

216 /5 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, 1737
1 bundel

216 /6 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1737-1738
1 bundel

317 /5 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
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1737-augustus 1738
1 bundel

217 /1 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1738-1739
1 bundel

317 /6 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1738-augustus 1739

1 bundel

217 /2 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1739-1740
1 bundel

317 /7 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1739-augustus 1740

1 bundel

217 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
toevoeging van marsroutes, 1740

1 bundel

217 /4 Staten van onkosten voor logementen, met bijhorende stukken en 
marsroutes, 1740-1741

1 bundel

218 /2 Rekening van Joseph Van Laethem "directeur der militaire 
logementen", 10 oktober 1740 - 30 september 1741, met 
bijhorende stukken, betalingsopdrachten, staten van betalingen, 
kwitanties

1 bundel

317 /8 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1740-augustus 1741

1 bundel

218 /1 Staat van de weddes van de generale stafs te Zoutleeuw, 
Antwerpen, Lier en Brussel, 1741

1 stuk

218 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, 1741
1 bundel

218 /5 Staten van onkosten voor brandstof, 1741-1742
2 stukken

317 /9 Staten van onkosten voor invalide soldaten die moeten 
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onderhouden worden door de Staten van Brabant, september 
1741-augustus 1742

1 bundel

218 /4 Staten van onkosten voor de levering van fourage, 1742, 1
1 bundel

233 /4 Staten van onkosten voor de levering van fourage, 1742, 2
1 bundel

233 /3 Staat van betaling van de weddes van de generale stafs, 1742
1 stuk

231 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, 1743
1 bundel

218 /6 "Kwartierlijsten" d.w.z. opgave van de manschappen van diverse 
regimenten, 1743

1 bundel

218 /8 Staten van onkosten voor het logement van het garnizoen van 
Charleroi, 1743

5 stukken

232 /1 Kwitanties van de dorpsbesturen voor de sommen ontvangen van 
rentmeester Van Velde voor fourage door hen geleverd aan de 
Hannoverse en Hessische troupen tijdens hun kampement tussen 
Brussel en Vilvoorde, 1743

1 bundel

219 /7 Staten van onkosten voor het logement van passerende troepen te 
Leuven, 1737-1743

1 bundel

218 /7 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1743-1744, 1
1 bundel

231 /2 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1743-1744, 2
1 bundel

219 /1 Staten van onkosten voor logement, brandstof, verlichting, 
paarden en wagens in de stad Diest, met bijhorende stukken en 
marsroutes, 1743-1744

1 bundel

221 Staten van onkosten voor logementen, fourage, paarden en 
wagens, 1744

1 bundel
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233 /5 Staten van onkosten voor logementen, met bijhorende kwitanties, 
1744

1 bundel

233 /6 Staten van onkosten, betalingsopdrachten en kwitanties voor de 
levering van fourage, 1744

1 bundel

233 /7 Staten van onkosten voor de levering van paarden en wagens, 
1744

1 bundel

219 /2 Verklaringen van de dorpsbesturen i.v.m. de levering van fourage, 
1744

1 bundel

219 /3 Staten van onkosten voor het logement van officieren in de citadel 
van Antwerpen, 1744

1 bundel

219 /4 Lijst van arbeiders en hun daguren voor werken aan de fortificaties 
van Brussel, september 1744

1 katern

219 /8 Staten van onkosten voor logement, fourage, karren en paarden, 
pioniers in Brussel, 1744

1 bundel

219 /5 "Dechargebrieven" van gelden door de Staten van Brabant 
overgemaakt aan de ontvanger-generaal van Financiën, 1744

1 bundel

219 /6 Staat van onkosten voor de uitrusting voor het garnizoen te 
Charleroi, met bijhorende stukken, 1744

1 bundel

225 /5 Marsroutes van bataljons en regimenten vanuit de Verenigde 
Provincies naar Brussel, 1744

1 bundel

225 /2 Marsroutes voor bataljons op weg naar hun winterkwartier, 1744
1 bundel

219 /12 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, met bijhorende 
stukken en kwitanties, 1744-1745

1 bundel

529 /18 Rekening van de subsidie van 2 twintigste penningen voor de drie 
hoofdsteden en 3 twintigste penningen voor het platteland en de 



Staten van Brabant. Kartons 153

ermee bekostigde oorlogsuitgaven, 1743-1745
1 katern

220 /1 Rekening van Joseph Van Laethem, "directeur der militaire 
logementen" voor het logement van regimenten te Brussel, 1 
oktober 1744 - 30 september 1745

1 katern

220 /2 Rekening van Joseph Van Laethem, "directeur der militaire 
logementen" voor het logement van regimenten te Brussel, 1 
oktober 1745 - 30 september 1746

1 katern

220 /3 Stukken, kwitanties, staten van betaling, onkostenstaten, 
correspondentie bij de rekening van Joseph Van Laethem van 1744-
1745

2 bundels

219 /11 Rekening van de aan- en verkoop van stro, takkenbossen en 
stokken in het magazijn te Tubize, met bijhorende stukken, 1744-
1745

1 bundel

224 /1 Staten van onkosten voor logementen, fourage, paarden en 
wagens, 1745, 1

1 bundel

230 /1 Staten van onkosten voor logementen, fourage, paarden en 
wagens, 1745, 2

230 /2 Staten van onkosten voor logementen, fourage, paarden en 
wagens, 1745, 3

233 /1 Staten van onkosten voor logementen, fourage, paarden en 
wagens, 1745, 4

229 /1 Staten van onkosten voor de levering van fourage, met bijhorende 
stukken, 1745, 1

1 bundel

235 /2 Staten van onkosten voor de levering van fourage, met bijhorende 
stukken, 1745, 2

531 /2 Staten van onkosten voor fourage in Waals-Brabant, 1745
1 bundel

219 /10 Staat van onkosten voor de levering van pioniers voor het kasteel 
van Antwerpen en de afhankelijke forten, 1745

1 katern
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219 /9 Staten van het logement van manschappen in het garnizoen van 
de stad Herentals, met bijhorende marsroutes, 1745

1 bundel

225 /6 Staten van benodigde fourage in het kamp te Schaarbeek, 1745
1 katern

225 /8 Memorie betreffende het logement in het garnizoen van Brussel, 
1745

1 katern

225 /11 Voorwaarden van het wijntaverniersambacht voor de aanbesteding 
van militaire kantines te Brussel, 1745

1 katern

236 /1 Stukken bij de rekening van Joseph Van Laethem, "directeur der 
militaire logementen", 1745

1 bundel

225 /10 Notieboek van "arresten" uit te voeren door het comptoir van 
Joseph Van Laethem, 1743-1745

1 register

225 /3 Lijst van manschappen gelegerd te Antwerpen (opgesteld met het 
oog op de verdeling van brandstof), z.d. [ca. 1745]

1 stuk

225 /14 Lijst van paarden en hun knechten behorend tot de Hannoverse 
troepen, gelegerd in de omgeving van Antwerpen, z.d. [ca. 1745]

1 stuk

225 /4 Staat van de weddes van de generale stafs, z.d. [ca. 1745]
1 katern

222 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, met bijhorende 
kwitanties, 1745-1746, 1

1 bundel

235 /1 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, met bijhorende 
kwitanties, 1745-1746, 2

225 /13 Kwitanties voor de levering van fourage, 1745-1746
1 bundel

235 /3 Lijsten van officieren die gelogeerd hebben te Brussel in hun 
winterkwartier, 1745-1746

1 katern
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225 /7 Rekening van herstellingen aan de kazernes door Joseph Van 
Laethem, "directeur der militaire logementen", 1 oktober 1745 - 25
februari 1746, met bijhorende stukken en kwitanties

1 bundel

225 /9 Notieboek van fournituren, nl. lakens geleverd en gewassen door 
particulieren die hiervoor betaald moeten worden door het 
comptoir der militaire logementen, 1745-1746

1 register

225 /12 Staten van onkosten voor logementen, fourage, paarden en 
wagens, 1746

1 bundel

223 Staten van onkosten voor het logement, uitrusting, brandstof en 
verlichting voor regimenten, met kwitanties, 1746

1 bundel

235 /4 Staten van de schade geleden door de fouragering door de Franse 
troepen, 1746

1 bundel

454 /6 Klachten en staten van onkosten voor fouragering, 1746
1 bundel

226 /8 Rekening van Gabriel Caproens, "directeur der militaire 
logementen", 23 februari 1746 - 30 september 1746, met 
bijhorende stukken en kwitanties

1 bundel

226 /7 Staten van onkosten voor palissades geleverd te Mechelen, 1746
2 stukken

226 /3 Maatregelen uitgevaardigd door Wenceslas von Kaunitz-Rittberg, 
gevolmachtigd minister, ter bescherming van de archieven van de 
Collaterale Raden, de Rekenkamer en de boeken van de Koninklijke
Bibliotheek, 1746

1 bundel

226 /2 Attestaties van de schade en kwetsuren opgelopen door de overval
van ca. 5 soldaten op de dorpelingen van de parochie Bever bij 
Jette op 5 januari 1746

1 bundel

224 /2 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, 1746-1747
1 bundel

226 /6 Staat van de totale kost voor brandstof en verlichting voor het 
garnizoen te Brussel en Vilvoorde, maart 1746 - 30 april 1747
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1 katern

226 /4 Kladrekeningen van betalingen te Brussel voor uitrustingen, 
brandstof en verlichting, 1746-1747

3 stukken

227 /1 Staten van hoeveelheden brandstof die moeten geleverd worden 
aan troepen die verblijven te Brussel, Antwerpen en Leuven, met 
bijhorende kwitanties, 1746-1747

1 bundel

232 /2 Staten van onkosten en klachten van dorpsbesturen wegens 
beschadiging door fouragering, 1746-1747

1 bundel

226 /5 Opsomming van de militaire uitgaven in vredestijd en in 
oorlogstijd, z.d. [1747]

3 stukken

227 /2 Staten van onkosten voor de uitrusting van de slaapgelegenheid 
van het garnizoen van Antwerpen en de afhankelijke forten, met 
bijhorende stukken, 1732-1748

1 bundel

235 /5 Vier rekeningen van meester-timmerman Joannes-Baptista Van 
Laethem voor het maken van bedden in huizen, het hospitaal 
genaamd Het Weeshuis en de kazernes te Brussel, 1745, 1747, 
1748

4 katernen

236 /2 /1 Leveringen van uitrustingen voor de barakken, kazernes, 
wachthuizen en hospitalen, en herstellingswerken aan de 
verblijfplaatsen van de generale stafs en het huis van intendant 
Jean Moreau de Sechelle, met bijhorende kwitanties, 1745-1748

1 bundel

318 /2 Correspondentie, ordonnanties en instructies van Jean Moreau de 
Sechelle "intendant de Flandres et des armées du Roy" i.v.m. de 
oorlogscontributie opgeëist door de Franse koning, februari-
december 1746

11 bundels

318 /1 Correspondentie, ordonnanties en instructies van Jean Moreau de 
Sechelle "intendant de Flandres et des armées du Roy" i.v.m. de 
oorlogscontributie opgeëist door de Franse koning, januari-juni 
1747

6 bundels

319 /2 Correspondentie, ordonnanties en instructies van Jean Moreau de 
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Sechelle "intendant de Flandres et des armées du Roy" i.v.m. de 
oorlogscontributie opgeëist door de Franse koning, juli-december 
1747

6 bundels

319 /1 Correspondentie, ordonnanties en instructies van Jean Moreau de 
Sechelle "intendant de Flandres et des armées du Roy" i.v.m. de 
oorlogscontributie opgeëist door de Franse koning, januari-
december 1748

12 bundels

236 /2 /2 Staten van onkosten voor fourage, met bijhorende stukken, 1746-
1748

1 bundel

226 /1 Staten van onkosten voor de uitrusting van de Brusselse 
hospitalen, 1746-1748

1 bundel

228 /3 Lijsten van de onkosten voor de uitrusting van het "Hopital des 
Hollandois" te Brussel, 1746-1748

2 stukken

226 /9 Maandelijkse rekeningen van schipvrachten door de Antwerpse 
schippers, met kwitanties en stukken i.v.m. de overzetveren op de 
Beneden-Schelde, 1746-1748

1 bundel

227 /3 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting van het 
wachtkorps en garnizoen te Nijvel, met bijhorende stukken, 1747-
1748

1 bundel

228 /7 Staten van onkosten en betalingsopdrachten voor hoeveelheden 
brandstof die moeten geleverd worden aan de troepen te Leuven, 
voorjaar 1748

1 bundel

234 Staten van onkosten voor brandstof en verlichting, met bijhorende 
stukken en kwitanties, 1748

1 bundel

228 /1 Correspondentie betreffende de subsidie van 1.600.000 gulden 
Brabants courant geld gevraagd door intendant Jean Moreau de 
Sechelle aan de Staten van Brabant ter bekostiging van de oorlog, 
1748

1 bundel

228 /9 Staten van subsidies door de Staten van Brabant aan de koning 
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betaald in 1748 op last van intendant de Sechelle
1 bundel

228 /2 Opdracht van intendant Jean Moreau de Sechelle voor de Staten 
van Brabant tot lichting van penningen voor soldaten in hun 
winterkwartier, 18 april 1748

1 druksel

228 /8 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken en marsroutes, 1749

1 bundel

229 /2 Staten van onkosten en betalingsopdrachten voor militaire 
logementen, 1749

1 bundel

228 /5 Rekening van de verkoop van stallingen te Lier, met bijhorende 
stukken, 1749

1 bundel

304 /2 Staat van onkosten voor brandstof en verlichting voor troepen op 
doortocht door Leuven, met bijhorende stukken, 3 februari - 8 mei 
1749

1 bundel

243 Staten van onkosten van de dorpen in het Kwartier van Brussel, 
Kwartier Waals-Brabant-departement Brussel en het Kwartier van 
Leuven voor logementen en wagenvrachten sinds de evacuatie van
Brussel in 1749, met bijhorende marsroutes

3 bundels

228 /4 Marsroutes, 1749-1750
1 bundel

228 /6 Akten van acceptatie door de drie Staten van Brabant voor de 
bekostiging van 3000 recruten voor de nationale regimenten, 
aangevraagd door gouverneur-generaal Karel van Lotharingen in 
naam van de vorst, 1750

1 bundel

237 /2 Rekening van Gabriël Caproens, "directeur der militaire 
logementen", met bijhorende stukken (betalingsopdrachten, staten
van betalingen, kwitanties), 28 januari - 31 december 1750

1 katern en 1 bundel

237 /1 Staten van onkosten voor de herstelling en uitrusting van de 
kazernes te Brussel, 1750

1 bundel
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237 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1750

1 bundel

238 /1 Staten van betalingen verricht voor militaire zaken met de subsidie
van 1751, met bijhorende betalingsopdrachten voor de ontvangers-
generaal van de Staten van Brabant

1 bundel

238 /2 Rekening van Gabriël Caproens, "directeur der militaire 
logementen", met bijhorende stukken, 1 januari - 31 december 
1751

1 katern en 1 bundel

238 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1751

1 bundel

238 /4 Staten van onkosten voor logementen, met bijhorende stukken en 
marsroutes, 1752

1 bundel

239 /1 Rekening van Gabriël Caproens, "directeur der militaire 
logementen", met bijhorende stukken, 1 januari - 31 december 
1752

1 katern en 1 bundel

239 /2 Staten van betalingen verricht voor militaire zaken met de subsidie
van 1753, met bijhorende dechargebrieven van de ontvanger-
generaal van Financiën en betalingsopdrachten voor de 
ontvangers-generaal van de Staten van Brabant

1 bundel

240 /1 Rekening van Gabriël Caproens, "directeur der militaire 
logementen", met bijhorende stukken, 1 januari - 31 december 
1753

1 katern en 1 bundel

240 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1753

1 bundel

240 /4 Rekening van Gabriël Caproens, "directeur der militaire 
logementen", met bijhorende stukken, 1 januari - 31 december 
1754

1 katern en 1 bundel

240 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1754
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1 bundel

241 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1755

1 bundel

241 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1756

1 bundel

242 /1 Project van marsroutes voor bataljons, 1756
2 stukken

242 /2 Lijsten van officieren die te Brussel ingekwartierd werden, 1757
2 katernen

242 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1757

1 bundel

242 /4 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1758, 1

1 bundel

244 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1758, 2

244 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1759, 1

1 bundel

244 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1759, 2

245 /1 Marsroutes van regimenten, 1760
1 bundel

245 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1760

1 bundel

246 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1761

1 bundel

246 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1762

1 bundel
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247 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1763, 1

1 bundel

248 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1763, 2

195 /3 Logementsonkosten en marsroutes van de Franse hulptroepen bij 
hun terugkeer naar Frankrijk, 1763

1 bundel

249 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1764

1 bundel

249 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1765, 1

1 bundel

249 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1765, 2

249 /4 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1766, 1

1 bundel

250 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1766, 2

250 /3 Rekening van de inkomsten en uitgaven van de subsidie van 1767, 
met bijhorende stukken, inz. dechargebrieven van de ontvanger-
generaal van Financiën voor gelden overgemaakt aan de Krijgskas

1 katern en 1 bundel

250 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1767

1 bundel

250 /5 Rekening van de inkomsten en uitgaven van de subsidie van 1768, 
met bijhorende stukken, inz. dechargebrieven van de ontvanger-
generaal van Financiën voor gelden overgemaakt aan de Krijgskas

1 katern en 1 bundel

250 /4 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1768

1 bundel

250 /6 Lijsten van militairen en de dorpen waar ze gestationeerd zijn. Ze 
vormen er cordons om desertie tegen te gaan evenals de 



162 Staten van Brabant. Kartons

ontduiking van de invoer- en uitvoerrechten op granen, bloem en 
brood, 1768-1771

1 bundel

251 /1 Rekening van de inkomsten en uitgaven van de subsidie van 1769, 
met bijhorende stukken, inz. dechargebrieven van de ontvanger-
generaal van Financiën voor gelden overgemaakt aan de Krijgskas

1 katern en 1 bundel

251 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1769

1 bundel

252 /1 Rekening van de inkomsten en uitgaven van de subsidie van 1770, 
met bijhorende stukken, inz. dechargebrieven van de ontvanger-
generaal van Financiën voor gelden overgemaakt aan de Krijgskas

1 katern en 1 bundel

252 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1770

1 bundel

252 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1771

1 bundel

195 /6 Lijst van brieven betreffende de marsroute van compagnies 
Spaanse recruten doorheen Brabant richting Vlaanderen, 1 februari
1771 - 16 december 1772

1 katern

252 /5 Lijst van de dechargebrieven van de ontvanger-generaal van 
Financiën voor gelden betaald met de subsidie van 1772

1 katern

252 /4 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1772

1 bundel

253 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1773

1 bundel

254 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1774

1 bundel

254 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1775
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1 bundel

254 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1776

1 bundel

281 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1777

1 bundel

309 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1778

1 bundel

270 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1779

1 bundel

258 /3 Project van een nieuw reglement voor de marsroutes van de 
troepen en de inkwartiering van militairen bij de bevolking, z.d. 
[tachtiger jaren van de 18de eeuw]

6 katernen

270 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1780

1 bundel

271 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1781

1 bundel

264 /4 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende marsroutes, 1782

1 bundel

195 /1 Patentbrieven van de gouverneur-generaal waarin aan de Staten 
van Brabant de marsroutes doorheen Brabant worden meegedeeld 
van de Hollandse troepen die het barrièregarnizoen van Namen 
komen versterken, 1753-1782

1 bundel

262 /2 /1 Staat van onkosten van Judocus De Schrijver voor werken 
uitgevoerd aan het barrièrehuis te Tubize, 1783

1 stuk

257 /1 Staten van onkosten, paarden en wagens, met bijhorende stukken, 
1783-1784

1 bundel
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273 /4 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens en 
werken uitgevoerd aan de fortificatie van Stabroek, met bijhorende 
stukken, 1784

1 bundel

265 /1 Lijsten van de paarden en wagens aanwezig in dorpen en steden 
van het Kwartier van Brussel, opgemaakt in december 1784 op 
aanvraag van de Staten van Brabant

1 bundel

265 /2 Lijsten van de paarden en wagens aanwezig in dorpen en steden 
van het Kwartier van Brussel, opgemaakt in december 1784 op 
aanvraag van de Staten van Brabant, Waals Brabant onder Brussel

1 bundel

265 /3 Lijsten van de paarden en wagens aanwezig in dorpen en steden 
van het Kwartier van Brussel, opgemaakt in december 1784 op 
aanvraag van de Staten van Brabant, Kwartier van Leuven

1 bundel

265 /4 Lijsten van de paarden en wagens aanwezig in dorpen en steden 
van het Kwartier van Brussel, opgemaakt in december 1784 op 
aanvraag van de Staten van Brabant, Waals Brabant onder Leuven

1 bundel

265 /5 Lijsten van de paarden en wagens aanwezig in dorpen en steden 
van het Kwartier van Brussel, opgemaakt in december 1784 op 
aanvraag van de Staten van Brabant, Kwartier van Antwerpen

1 bundel

264 /1 Gedrukte decreten, circulaires, instructies betreffende de levering 
van paarden, wagens, brandstof, fourage, pioniers, inkwartiering 
en recrutering van militairen, 1784-1785

1 bundel

259 /2 Lijsten van geleverd hout voor de vuurbakens langs de Schelde te 
Oorderen, Wilmarsdonk en Oordam, 1784-1785

1 bundel

269 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens en voor
pioniers die gewerkt hebben aan de fortificatie van Stabroek, met 
bijhorende stukken, 1784-1785, 1

1 bundel

269 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens en voor
pioniers die gewerkt hebben aan de fortificatie van Stabroek, met 
bijhorende stukken, 1784-1785, 2

1 bundel
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272 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens en voor
pioniers die gewerkt hebben aan de fortificatie van Stabroek, met 
bijhorende stukken, 1784-1785, 3

1 bundel

260 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1784-1785, 1

1 bundel

261 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1784-1785, 2

1 bundel

261 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1784-1785, 3

1 bundel

262 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1784-1785, 4

1 bundel

268 /5 Staten van onkosten voor de overzet met het veer naar Antwerpen,
met bijhorende stukken, 1785

1 bundel

286 /1 Specificatie van de kosten voor werken aan de batterij het Plat 
Luys bij Antwerpen, 1785

1 katern

256 /1 Rekeningen, onkostenstaten, kwitanties voor de betaalde kosten 
van het logement, de levering van brandstof en kaarsen, fourage 
aan de militairen die ingekwartierd werden te Antwerpen, 1785, 1

1 bundel

256 /2 Rekeningen, onkostenstaten, kwitanties voor de betaalde kosten 
van het logement, de levering van brandstof en kaarsen, fourage 
aan de militairen die ingekwartierd werden te Antwerpen, 1785, 2

1 bundel

257 /2 Staten van onkosten voor logement en fourage en werken aan het 
fort te Lillo, 1785

1 bundel

259 /3 Twee memories betreffende de commissarissen respectievelijk 
belast met de inkwartiering in de steden Leuven en Antwerpen, 
1785

2 stukken

259 /5 Staten van de diensten verricht door commissarissen van de 
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fouragemagazijnen te Brussel, Tervuren, Herentals, Geel, Tongerlo, 
Aarschot, Diest en Zichem, 1785

1 bundel

262 /3 Specificatie van de onkosten van de commissarissen van de 
fouragemagazijnen te Lier, Mechelen, Willebroek en Antwerpen, 
1785

4 katernen

262 /2 /2 Leveringen van uitrustingen en werken uitgevoerd voor het 
logement van militairen in de gewezen kloosters te Brussel, 1785

1 bundel

267 /3 Staten van betalingen door de tresoriers en rentmeesters van de 
stad Brussel voor het logement van militairen in particuliere huizen
en afgeschafte kloosters, 1785

1 bundel

268 /3 Staten van onkosten voor het logement van troepen in afgeschafte 
kloosters, publieke gebouwen en bij particulieren te Leuven, 1785

1 bundel

263 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1785, 1

1 bundel

266 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1785, 2

1 bundel

266 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1785, 3

1 bundel

267 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1785, 4

1 bundel

267 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1785, 5

1 bundel

268 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1785, 6

1 bundel

268 /4 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1785, 7

1 bundel
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273 /5 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, met 
bijhorende stukken, 1785, 8

1 bundel

272 /2 Kwitanties voor de betaling van militaire logementen, 1785
1 bundel

268 /2 Staat van de onkosten voor het logement en de werking van het 
Algemeen Burgerlijk Commissariaat in zijn hoofdkwartier te 
Antwerpen, 1785

1 stuk

310 /1 Marsroutes en instructies i.v.m. de inkwartiering, de levering van 
fourage, wagen- en schipvrachten door de landvoogden en Gomar 
Cornet de Grez, algemeen burgerlijk commissaris, gericht aan de 
Staten van Brabant, en correspondentie hieromtrent, 1784

1 bundel

306 Marsroutes en instructies i.v.m. de inkwartiering, de levering van 
fourage, wagen- en schipvrachten door Gomar Cornet de Grez, 
algemeen burgerlijk commissaris, gericht aan de Staten van 
Brabant, en correspondentie hieromtrent, 1785, 1

1 bundel

307 Marsroutes en instructies i.v.m. de inkwartiering, de levering van 
fourage, wagen- en schipvrachten door Gomar Cornet de Grez, 
algemeen burgerlijk commissaris, gericht aan de Staten van 
Brabant, en correspondentie hieromtrent, 1785, 2

1 bundel

308 Marsroutes en instructies i.v.m. de inkwartiering, de levering van 
fourage, wagen- en schipvrachten door Gomar Cornet de Grez, 
algemeen burgerlijk commissaris, gericht aan de Staten van 
Brabant, en correspondentie hieromtrent, 1785, 3

1 bundel

310 /2 Marsroutes en instructies i.v.m. de inkwartiering, de levering van 
fourage, wagen- en schipvrachten door Gomar Cornet de Grez, 
algemeen burgerlijk commissaris, gericht aan de Staten van 
Brabant, en correspondentie hieromtrent, 1785, 4

1 bundel

311 Marsroutes en instructies i.v.m. de inkwartiering, de levering van 
fourage, wagen- en schipvrachten door Gomar Cornet de Grez, 
algemeen burgerlijk commissaris, gericht aan de Staten van 
Brabant, en correspondentie hieromtrent, 1785, 5

1 bundel
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312 Marsroutes en instructies i.v.m. de inkwartiering, de levering van 
fourage, wagen- en schipvrachten door Gomar Cornet de Grez, 
algemeen burgerlijk commissaris, gericht aan de Staten van 
Brabant, en correspondentie hieromtrent, 1785, 6

1 bundel

320 /14 Instructies i.v.m. de inkwartiering van soldaten, 9 februari 1785
1 druksel

273 /6 Rekeningen en staten van inkomsten en uitgaven voor de 
inkwartiering van soldaten in afgeschafte kloosters en publieke 
gebouwen te Leuven, 1785-1786

1 bundel

258 /2 Kwitanties voor sommen door de Staten van Brabant overgemaakt 
aan de ontvangerij-generaal van Financiën ten voordele van de 
Krijgskas, 1786

1 bundel

320 /1 Verkoopsvoorwaarden en koopsommen voor een partij brandstof, 
1786

1 bundel

320 /2 Staten van kosten voor de uitrusting met matrassen van het fort 
St. Philips bij Antwerpen, 1786

1 bundel

273 /3 Taxatie van de schade aan de landerijen door de aanleg van de 
fortificaties te Zandvliet, Kapellen en Stabroek, 1786

1 bundel

273 /2 Taxatie van de misoogst en het verlies van graan, etc. in de 
schuren door de overstromingsramp in 1786 te Lillo, Oorderen, 
Wilmarsdonk en Oordam

1 bundel

273 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, 
schipvrachten, 1786-1787

1 bundel

278 /4 Informatie gericht aan de Staten van Brabant betreffende de 
marsroutes, 1787

1 bundel

196 /3 Twee reglementen en een eedformule betreffende de discipline in 
de compagnies vrijwilligers, 1787 en z.d.

3 stukken

258 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, 1788
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1 bundel

278 /5 Informatie gericht aan de Staten van Brabant betreffende de 
marsroutes, 1788

1 bundel

259 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, 1789, 
1

1 bundel

526 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens, 1789, 
2

278 /6 Informatie gericht aan de Staten van Brabant betreffende de 
marsroutes, 1789

1 bundel

531 /4 Staten verricht in opdracht van de vorst aan afgeschafte kloosters 
te Brussel, 1789

3 katernen

259 /4 Diverse documenten (decreten, onkostenstaten) betreffende het 
werven van soldaten, 1789

1 bundel

282 /3 Opdrachten tot betaling vanwege de Staten van Brabant aan hun 
rentmeester-generaal in het Kwartier van Antwerpen van wapens 
en het logement van het Soeverein Congres der Verenigde 
Nederlandse Staten in de abdij van Villers, 1790

1 bundel

282 /12 Rekening van kosten gemaakt door generale stafleden van het 
leger van de Verenigde Nederlandse Staten, uitbetaald in 1791

3 katernen

196 /2 Lijsten van "dons patriotiques", 1790
1 bundel

282 /8 Stalen van stoffen voor de uniformen van het leger van de 
Verenigde Nederlandse Staten, z.d. [1790]

1 stuk

282 /2 Lijsten van vrijwilligers voor het leger van de Verenigde 
Nederlandse Staten en staten van betaling van hun weddes, 1790

1 bundel

196 /1 Lijsten, staten, rekeningen van betalingen door de Staten van 
Brabant aan vrijwilligers die het leger van de Verenigde 
Nederlandse Staten vervoegd hebben, 1790
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1 bundel

196 /10 Lijsten van kosten en kwitanties voor de uitrusting (paarden en 
geweren) van de vrijwilligers voor het leger van de Verenigde 
Nederlandse Staten, 1790

1 bundel

282 /1 Staten van onkosten en rekeningen van de kosten voor kanonnen, 
geweren, munitie, de uitrusting van vrijwilligers voor het leger van 
de Verenigde Nederlandse Staten en werken uitgevoerd aan de 
kazernes te Brussel, einde 1789-1790

1 bundel

282 /9 Twee rekeningen van betalingen door de trezorij van de stad 
Brussel gepresenteerd aan de Staten van Brabant voor werken 
uitgevoerd aan wachtposten en kazernes, december 1789 - januari 
1790 en maart-mei 1790

2 katernen

274 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 1

1 bundel

275 /1 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 2

275 /2 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 3

276 /1 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 4

276 /2 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 5

277 /1 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 6

277 /2 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 7

278 /1 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
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en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 8

278 /2 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 9

279 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 10

280 /1 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 11

280 /2 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 12

281 /1 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 13

281 /2 Staten van onkosten voor logement, fourage, paarden en wagens 
en uitrusting van het vrijwilligerskorps van de Verenigde 
Nederlandse Staten, met bijhorende stukken, einde 1789-1790, 14

299 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan het leger van de Verenigde Nederlandse Staten, met 
bijhorende stukken, einde 1789-1790, 1

1 bundel

299 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan het leger van de Verenigde Nederlandse Staten, met 
bijhorende stukken, einde 1789-1790, 2

300 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan het leger van de Verenigde Nederlandse Staten, met 
bijhorende stukken, einde 1789-1790, 3

301 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan het leger van de Verenigde Nederlandse Staten, met 
bijhorende stukken, einde 1789-1790, 4

285 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan het leger van de Verenigde Nederlandse Staten, met 
bijhorende stukken, einde 1789-1790, 5

286 /5 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 



172 Staten van Brabant. Kartons

geleverd aan het leger van de Verenigde Nederlandse Staten, met 
bijhorende stukken, einde 1789-1790, 6

264 /3 Verzoeken tot en verklaring van de levering van paarden en 
wagens voor het Brabantse leger in het Kwartier van Leuven, 1789-
1790

1 bundel

264 /2 Staten van onkosten voor de levering van paarden en wagens aan 
de "Belgische" militairen in het Kwartier van Leuven, 1790

1 bundel

320 /6 Opdrachten vanwege de Staten van Brabant aan hun rentmeester-
generaal in het Kwartier van Leuven tot betaling van de kosten 
gedragen door de stad Leuven voor het leger van de Verenigde 
Nederlandse Staten, 1790

1 bundel

320 /10 Opdrachten vanwege de Staten van Brabant aan hun rentmeester-
generaal in het Kwartier van Brussel tot betaling voor fourage en 
inkwartiering, 1790

1 bundel

320 /7 Drie rekeningen van de onkosten voor het logement van soldaten 
van de Verenigde Nederlandse Staten te Brussel, 1790

3 katernen

282 /6 Denombrementen van de paarden en wagens aanwezig in de 
dorpen van Waals-Brabant opgemaakt op last van het Soeverein 
Congres van de Verenigde Nederlandse Staten, juli 1790

1 bundel

282 /7 Opeisingen van paarden en wagens voor de kazernes te Namen, 
1790

1 bundel

282 /5 Staat van inkomsten en uitgaven van het Département des 
Finances, met bijhorende stukken, december 1789 - januari 1790

1 bundel

282 /4 Twee staten van inkomsten en uitgaven van de Commission des 
Vivres van de Staten van Brabant, 1790

2 stukken

282 /11 Lijsten van zieke en gekwetste soldaten opgenomen in het Sint-
Pietershospitaal sinds 12 december 1789

4 katernen

501 /2 Kosten voor medicamenten in het Sint-Pietershospitaal, 1789
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1 bundel

320 /5 Rapport over het logement van invaliden te Brussel in het vroegere
gebouw van de Raad van Financiën, 1790

1 katern

282 /10 Staat van de kosten voor medicamenten voor de gevangenen 
ondergebracht in het gewezen klooster der Brigitinen te Brussel, 
juli-oktober 1790

1 katern

320 /9 Staten van onkosten ingediend door religieuze instellingen te 
Brusssel die soldaten van de Verenigde Nederlendse Staten 
ingekwartierd hebben, 1790

1 bundel

500 /1 Uitgaven voor werken aan publieke gebouwen, inzonderheid 
kazernes, afgeschafte kloosters en gevangenissen te betalen door 
de Staten van Brabant uit de kas der domeinen, april-juni 1790

2 bundels

320 /8 Drie rekeningen van de onkosten voor het overvaren van soldaten 
van de Verenigde Nederlandse Staten van Boom naar Willebroek en
vice versa, met bijhorende stukken, einde 1789-1790

3 bundels

196 /6 Rekwesten voor benoemingen bij de burgerwacht van de stad 
Brussel, einde 1789-1790

1 bundel

286 /4 Staten van onkosten voor het logement van het patriotisch leger te
Meerhout evenals van de keizerlijke troepen aldaar respectievelijk 
einde 1789 en 1791

1 bundel

290 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens van 
zowel het leger van de Verenigde Nederlandse Staten als de 
keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, 1789-1792, 1

1 bundel

290 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens van 
zowel het leger van de Verenigde Nederlandse Staten als de 
keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, 1789-1792, 2

295 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens van 
zowel het leger van de Verenigde Nederlandse Staten als de 
keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, 1789-1793

278 /7 Aanstellingsakte door de landvoogden Maria Christina en Albert 
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Casimir van Saxen Teschen van Petrus de Lannoy tot "commissaris-
generaal van het gouvernement" om samen met de generaal alles 
wat de krijgsdienst aanbelangt te regelen, 28 oktober 1790

2 druksels

320 /15 Instructies i.v.m. de inkwartiering , 27 november 1793
1 druksel

288 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan de keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, 1788-
1789 en 1791-1793, 1

1 bundel

289 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan de keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, 1788-
1789 en 1791-1793, 2

297 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan de keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, 1789 
en einde 1790 - einde 1793, 1

298 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan de keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, 1789 
en einde 1790 - einde 1793, 2

296 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan de keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, 1789 
en einde 1790 - begin 1794

296 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan de keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, einde 
1790 - begin 1794

292 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan de keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, 1792-
1793

291 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan de keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, 1792 -
begin 1794

527 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens 
geleverd aan de keizerlijke troepen, met bijhorende stukken, 1793

286 /2 Algemene staat van de onkosten voor logementen, paarden en 
wagens, fourage en pioniers geleverd door de meierij Rhyen in het 
Kwartier van Antwerpen aan de keizerlijke troepen in 1789, met 
bijhorende correspondentie

1 bundel
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286 /3 Algemene staat van de onkosten voor logementen, paarden en 
wagens, fourage en pioniers geleverd door de meierij Rhyen in het 
Kwartier van Antwerpen aan de keizerlijke troepen in 1789, met 
bijhorende correspondentie, 1791

294 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens in de 
meierij Vilvoorde, met bijhorende stukken, einde 1790-1793

1 bundel

287 /1 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens in de 
meierij La Hulpe, met bijhorende stukken, einde 1790-1793

1 bundel

287 /2 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens in de 
meierij Genappe, met bijhorende stukken, einde 1790-1793

1 bundel

293 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens in de 
gemeente Genappe, met bijhorende stukken, einde 1790-1791

1 bundel

284 /2 Staten van onkosten voor het logement van militairen te Asse, met 
bijhorende stukken, 1793

1 bundel

320 /12 Staten van onkosten voor het logement van militairen te Brussel, 
januari - maart 1794

1 bundel

284 /4 Opdrachten vanwege algemeen burgerlijk commissaris Christophe 
de Bartenstein aan de hoofdmeier van het Kwartier van Tienen tot 
levering van paarden en wagens, 1793

1 bundel

284 /3 Staten van onkosten voor logementen, paarden en wagens in het 
Kwartier van Tienen, 1793

1 bundel

284 /1 Memorie van een ondernemer die instaat voor de levering van 
paarden en wagens, met bijhorende correspondentie, 1793

1 bundel

283 /20 Betalingsopdrachten vanwege de Staten van Brabant aan hun 
rentmeester-generaal in het Kwartier van Brussel, Sanchez de 
Aguilar in 1794, om met de subsidie van 1793 de dorpen te betalen
voor hun militaire prestaties in 1793 (logementen, levering van 
paarden en wagens, pioniers)

1 bundel
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278 /3 Staten van onkosten voor het logement van generale stafs van 
regimenten in garnizoen te Brussel, december 1790

1 bundel

277 /3 Staten van onkosten voor het logement van generale stafs van 
regimenten in garnizoen te Brussel, mei 1791

1 bundel

299 /3 Staten van onkosten voor het logement van generale stafs van 
regimenten in garnizoen te Brussel, november 1791 - april 1792

7 bundels

276 /3 Staten van onkosten voor het logement van generale stafs van 
regimenten in garnizoen te Brussel, mei 1792

1 bundel

195 /8 Overzicht van de manschappen van de "Belgische" bataljons 
artillerie, dragonders, infanterie en jagers opgemaakt te Brussel op
4 februari 1793

1 katern

282 /13 Staten van betalingen verricht door de Staten van Brabant in 1790 
en 1791 voor militaire aangelegenheden

1 bundel

284 /14 Diverse staten van betalingen, inzonderheid voor de Opperpolitie 
van de stad Brussel, 1791

1 bundel

283 /1 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Geten, en
van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan het
leger, maart 1792

1 bundel

283 /2 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Geest-
Gérompont, en van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd 
worden aan het leger, maart 1792

283 /3 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Orp-le-
Grand, en van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd 
worden aan het leger, maart 1792

283 /4 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Mont-
Saint-Guibert, en van de hoeveelheden die daarvan kunnen 
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geleverd worden aan het leger, maart 1792

283 /5 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Kumtich, 
en van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan 
het leger, maart 1792

283 /6 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Grez, en 
van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan het
leger, maart 1792

283 /7 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij 
Gembloux, en van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd 
worden aan het leger, maart 1792

283 /8 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Hannut, 
en van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan 
het leger, maart 1792

283 /9 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Jandrain, 
en van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan 
het leger, maart 1792

283 /10 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Jauche, 
en van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan 
het leger, maart 1792

283 /11 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Halen, en
van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan het
leger, maart 1792

283 /12 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Genappe,
en van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan 
het leger, maart 1792

283 /13 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de Stad Jodoigne, en
van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan het
leger, maart 1792

283 /14 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Saint-
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Jean-Geest, en van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd 
worden aan het leger, maart 1792

283 /15 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Incourt, 
en van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan 
het leger, maart 1792

283 /16 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij La Hulpe,
en van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan 
het leger, maart 1792

283 /17 Denombrementen van de hoeveelheden hooi en tarwe-, rogge-, 
haver- en gerststro aanwezig in de dorpen van de meierij Nijvel, en 
van de hoeveelheden die daarvan kunnen geleverd worden aan het
leger, maart 1792

283 /18 Lijst van de bussels hooi die kunnen geleverd worden door de 
dorpen in het Kwartier Brussel (geordend per meierij), met de 
bijhorende verklaringen van de dorpsschepenen, mei 1793

1 bundel

283 /19 Lijst van de bussels hooi die kunnen geleverd worden door de 
dorpen in het Kwartier Leuven (geordend per meierij), met de 
bijhorende verklaringen van de dorpsschepenen, mei 1793

303 /1 Lijsten van de pioniers die gewerkt hebben aan de fortificatie van 
het bezette Valenciennes in juni 1793 en het bezette Fontenelle in 
mei 1793, 1

1 bundel

303 /2 Lijsten van de pioniers die gewerkt hebben aan de fortificatie van 
het bezette Valenciennes in juni 1793 en het bezette Fontenelle in 
mei 1793, 2

529 /1 Gedrukte lijst van "patriotische giften", 1793
1 katern

320 /11 Instructies voor de commissarissen van de pioniers van Brabant, 
1794

1 katern

304 /4 Rapporten van P. Bousman en A. Verhocht, commissarissen van 
Brabant belast met de algemene leiding over de pioniers die 
werken aan de fortificaties van Valenciennes, najaar 1793 - 
voorjaar 1794

1 bundel
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304 /1 Opgave door de dorpsbesturen van de pioniers die zij op vraag van
de Staten van Brabant naar Valenciennes gestuurd hebben, met 
bijhorende correspondentie en circulaires van de Staten van 
Brabant, november 1793

1 bundel

195 /2 Opdrachten van gevolmachtigd minister Metternich-Winneburg in 
naam van de keizer, na advies van de Raad van Financiën aan de 
generale ontvangers om op 29 juni gelden te storten in de "Caisse 
d'opérations de l'armée", 29 maart 1794

1 bundel

499 /1 Correspondentie betreffende de "patriotische giften" om de 
oorlogskosten te dekken, 1794

1 bundel

499 /2 Gedrukte lijsten van "patriotische giften", februari - maart 1794
1 bundel

195 /7 Relaas van een gevecht tussen de Oostenrijkse troepen en de 
Fransen nabij Kortrijk, z.d. [1794?]

1 stuk

--- Correspondentie betreffende militaire aangelegenheden

--- Correspondentie betreffende militaire aangelegenheden
254 /4 1698

1 bundel

254 /5 1700-1709
1 bundel

254 /6 1710-1719
1 bundel

254 /7 1720-1729
1 bundel

254 /8 1740-1749
1 bundel

254 /9 1750-1759
1 bundel

255 /1 1760-1769
1 bundel

255 /2 1780-1789
1 bundel
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301 /2 1790-1793
1 bundel

--- Briefwisseling van burgerlijk commissaris N.J. Le Bidart met de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 1793-1794.

--- Briefwisseling van burgerlijk commissaris N.J. Le Bidart met de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, 1793-1794.

302 /1 1793 (1)

302 /2 1793 (2)
1 bundel

66 1794
1 bundel

B. Fortificaties

B. FORTIFICATIES
305 /5 Memories, voorwaarden voor de aanbesteding, staten van 

onkosten voor werken aan het kasteel van Antwerpen en de 
bijhorende forten, 1701

1 bundel

305 /4 Memories, voorwaarden voor de aanbesteding van "affuiten" of 
onderstellen van kannonnen op het kasteel van Antwerpen en de 
bijhorende forten, 1701

1 bundel

305 /3 Memorie over de werken te verrichten aan de citadel van 
Zoutleeuw, 1701

1 stuk

305 /2 Memories, inspectieverslag, staten van onkosten voor de 
herstelling van de stadswallen te Diest op last van de markies van 
Bedmar, commandant-generaal van de Nederlanden (met plan van
de Geusebrug), 1701

1 bundel

198 /4 Dokumenten betreffende de werken uitgevoerd door pioniers aan 
de militaire linie van Lier naar Wijnegem, 1701-1702

1 bundel

200 /6 Dokumenten over de gebouwen voor de wachtkorpsen die zullen 
opgericht worden op de linie van Wasseige naar Orp-le-Petit en van
Orp-le-Petit naar Zoutleeuw, 1702 (met 2 bouwplannen)

1 bundel

305 /1 Instructie, memories over de kosten, inspecties, betalingsnota's 
voor het slechten van de linie van de Schelde bij Antwerpen over 
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Lier naar de Demer te Werchter, genaamd de Linie van Brabant, op
last van de hertog van Marlborough, kapitein-generaal van de 
Nederlanden, 1707 (met figuratief plan van de linie)

1 bundel

305 /6 Staat van het hout geleverd voor de palissades van de fortificatie 
van Antwerpen, Mechelen, Leuven, Vilvoorde en Brussel, op last 
van intendant Jean Moreau de Sechelle, 1747

1 katern

320 /3 Staten van onkosten voor het opmeten van de fortificaties van 
Stabroek, Kapellen en Zandvliet, 1786

1 bundel

C. Militair Hospitaal

C. MILITAIR HOSPITAAL
529 /3 Aanvraag van de staten van Brabant tot "patriotische giften" voor 

het correctiehuis van Vilvoorde dat recent omgebouw werd tot 
militair hospitaal, 1793

1 stuk

196 /8 Rekening overgemaakt door het militair hospitaal van Vilvoorde 
aan de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 1793

1 katern

196 /9 Briefwisseling betreffende het militair hospitaal te Vilvoorde, 1793
1 bundel

D. Militaire Academie

D. MILITAIRE ACADEMIE
196 /4 Opmerkingen over het projekt tot oprichting van een militaire 

academie te Brussel voor de adel in de Zuidelijke Nederlanden, 
1718

1 katern

V. Fiscaliteit

V. FISCALITEIT
A. Diverse stukken i.v.m. de belastingen

A. DIVERSE STUKKEN I.V.M. DE BELASTINGEN
368 /1 Verslag van de beden toegekend door de Staten van Brabant, 

genoteerd in de Rekenkamer van Brabant, van 1407 tot 1575
1 katern

387 /7 Akkoord gesloten tussen de Universiteit van Leuven, enerzijds, en 
de Staten van Brabant en de stad Leuven anderzijds betreffende de
vrijstelling van de imposten van de Staten en van de 
stadsaccijnzen, 1636

1 katern
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387 /5 Stukken betreffende de bier- en wijnimposten geheven door de 
Staten van Brabant in de stad Brussel, 1699-1710

1 bundel

389 /2 Staat van de uitgaven voor de inning van de imposten in de 
Kwartieren van Brussel, Antwerpen en Leuven, z.d. [eerste kwart 
18de eeuw]

1 katern

387 /4 Stukken betreffende de imposten op de bieren gebrouwd in de 
"Terres franches" van Brabant, 1704-1705

1 bundel

387 /6 Reglementen betreffende de levering van bier, wijn en brandewijn 
in de militaire cantines, 1704-1705

1 bundel

387 /3 Rekwesten gericht aan de Staten van Brabant i.v.m. de imposten, 
1730-1749

1 bundel

387 /2 Instructie voor de heffing van hoofdgeld door de Staten van 
Brabant, 1747

1 bundel

387 /1 "Emport" van de totaalsommen per wijk te Brussel van het 
opgebrachte hoofdgeld en lijst van personen die niet onderworpen 
zijn aan het hoofdgeld, z.d. [tweede helft 18de eeuw]

1 katern

324 /7 Kopies van akten van propositie en acceptatie van het 
extraordinaris secours, 1701-1766

1 register

388 Adviezen over rekwesten verstrekt door directeurs van de 
imposten, 1760-1769

1 bundel

389 /15 Regeling van de augmentatie van de bede, 1762
1 katern

389 /11 Rekwest gepresenteerd in de Raad van Brabant door de drossaard, 
wethouders en bedezetter van Kasterlee omdat de inning van de 
bede bemoeilijkt is wegens de brand van 1735 die het archief 
vernietigd heeft, en projekt voor het opstellen van een nieuw 
metingboek, 1767

1 bundel
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389 /10 Staten van inkomsten van imposten in de Kwartieren van Brussel, 
Antwerpen en Leuven, 1776-1786

1 bundel

389 /1 Staat van inkomst van de imposten in het kwartier van Antwerpen, 
1782

2 katernen

389 /14 Rapporten van de directeur van de imposten in het kwartier van 
Antwerpen, Vanden Broeck, over zijn vergoedingen en onkosten en 
over het werk van zijn visitateurs, met bijhorende stukken, z.d. 
[1783]

1 bundel

389 /12 Staten van imposten in het kwartier van Brussel, 1782, 1784, 1785
1 bundel

389 /8 Staten van de ontvangsten van de belastingen in de kwartieren 
Brussel, Antwerpen, Leuven, 1784-1785

1 bundel

389 /13 Totaalsommen van inkomsten en uitgaven van de subsidie in het 
kwartier van Leuven, 1784-1785

1 bundel

389 /3 Notities over de bij te houden registers voor de inning van de 
imposten in het kwartier van Brussel, 1786

1 bundel

389 /7 Dossier betreffende de heffing van belastingen in de heerlijkheid 
Wijtvliet onder Austruweel en Wilmarsdonk, 1786

1 bundel

389 /5 Staat van de onkosten voor de regie der belastingen in het kwartier
van Antwerpen, 1786

1 bundel

389 /6 Rapport van directeur Vanden Broeck over de betaling van de 
imposten in het fort van Lillo, 1788

1 bundel

389 /4 Staten van inkomsten van de XXste penning in de stad Antwerpen, 
1788-1789

1 bundel

389 /9 Staten van inkomsten van de imposten en de subsidie in de 
kwartieren Brussel, Antwerpen, Leuven, 1789

1 bundel
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B. Akten van Acceptatie

B. AKTEN VAN ACCEPTATIE
--- Jaarlijkse subsidie, 1513-1794

--- Jaarlijkse subsidie, 1513-1794
368 /2 1513-1681

1 bundel

369 /1 1689
1 bundel

369 /2 1690
1 bundel

369 /3 1692
1 bundel

369 /4 1693
1 bundel

369 /5 1694
1 bundel

369 /6 1695
1 bundel

369 /7 1696
1 bundel

368 /8 1697
1 bundel

368 /9 1698
1 bundel

369 /10 1699
1 bundel

370/1 - 370/13 Jaarlijkse subsidie, 1513-1794

370/1 - 370/13 Jaarlijkse subsidie, 1513-1794
370 /1 1700

1 bundel

370 /2 1701
1 bundel

370 /3 1702
1 bundel
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370 /4 1703
1 bundel

370 /5 1704
1 bundel

370 /6 1705
1 bundel

370 /7 1706
1 bundel

370 /8 1707
1 bundel

370 /9 1708
1 bundel

370 /10 1709
1 bundel

370 /11 1710
1 bundel

370 /12 1711
1 bundel

370 /13 1712
1 bundel

371/1 - 371/17 Jaarlijkse subsidie, 1513-1794

371/1 - 371/17 Jaarlijkse subsidie, 1513-1794
371 /1 1713

1 bundel

371 /2 1714
1 bundel

371 /3 1715
1 bundel

371 /4 1716
1 bundel

371 /5 1717
1 bundel

371 /6 1718
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1 bundel

371 /7 1719
1 bundel

371 /8 1720
1 bundel

371 /9 1721
1 bundel

371 /10 1722
1 bundel

371 /11 1723
1 bundel

371 /12 1724
1 bundel

371 /13 1725
1 bundel

371 /14 1726
1 bundel

371 /15 1727
1 bundel

371 /16 1728
1 bundel

371 /17 1729
1 bundel

372/1 - 372/20 Jaarlijkse subsidie, 1513-1794

372/1 - 372/20 Jaarlijkse subsidie, 1513-1794
372 /1 1730

1 bundel

372 /2 1731
1 bundel

372 /3 1732
1 bundel

372 /4 1733
1 bundel
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372 /5 1734
1 bundel

372 /6 1735
1 bundel

372 /7 1736
1 bundel

372 /8 1737
1 bundel

372 /9 1738
1 bundel

372 /10 1739
1 bundel

372 /11 1740
1 bundel

372 /12 1741
1 bundel

372 /13 1742
1 bundel

372 /14 1743
1 bundel

372 /15 1744
1 bundel

372 /16 1745
1 bundel

372 /17 1746
1 bundel

372 /18 1747
1 bundel

372 /19 1748
1 bundel

372 /20 1749
1 bundel
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373/1 - 373/20 Jaarlijkse subsidie, 1513-1794

373/1 - 373/20 Jaarlijkse subsidie, 1513-1794
373 /1 1750

1 bundel

373 /2 1751
1 bundel

373 /3 1752
1 bundel

373 /4 1753
1 bundel

373 /5 1754
1 bundel

373 /6 1755
1 bundel

373 /7 1756
1 bundel

373 /8 1757
1 bundel

373 /9 1758
1 bundel

373 /10 1759
1 bundel

373 /11 1760
1 bundel

373 /12 1761
1 bundel

373 /13 1762
1 bundel

373 /14 1763
1 bundel

373 /15 1764
1 bundel

373 /16 1765
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1 bundel

373 /17 1766
1 bundel

373 /18 1767
1 bundel

373 /19 1768
1 bundel

373 /20 1769
1 bundel

374/1 - 374/25 Jaarlijkse subsidie, 1513-1794

374/1 - 374/25 Jaarlijkse subsidie, 1513-1794
374 /1 1770

1 bundel

374 /2 1771
1 bundel

374 /3 1772
1 bundel

374 /4 1773
1 bundel

374 /5 1774
1 bundel

374 /6 1775
1 bundel

374 /7 1776
1 bundel

374 /8 1777
1 bundel

374 /9 1778
1 bundel

374 /10 1779
1 bundel

374 /11 1780
1 bundel
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374 /12 1781
1 bundel

374 /13 1782
1 bundel

374 /14 1783
1 bundel

374 /15 1784
1 bundel

374 /16 1785
1 bundel

374 /17 1786
1 bundel

374 /18 1787
1 bundel

374 /19 1788
1 bundel

374 /20 1789
1 bundel

374 /21 1790
1 bundel

374 /22 1791
1 bundel

374 /23 1792
1 bundel

374 /24 1793
1 bundel

374 /25 1794
1 bundel

375/1 - 375/29 Subsidie voor onderhoud van het Hof, 1727-1794

375/1 - 375/29 Subsidie voor onderhoud van het Hof, 1727-1794
375 /1 1727

1 bundel
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375 /2 1728
1 bundel

375 /3 1729
1 bundel

375 /4 1730
1 bundel

375 /5 1731
1 bundel

375 /6 1732
1 bundel

375 /7 1733
1 bundel

375 /8 1734
1 bundel

375 /9 1735
1 bundel

375 /10 1736
1 bundel

375 /11 /1 1737
1 bundel

375 /11 /2 1738
1 bundel

375 /12 1739
1 bundel

375 /13 1740
1 bundel

375 /14 1741
1 bundel

375 /15 1742
1 bundel

375 /16 1743
1 bundel

375 /17 1745
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1 bundel

375 /18 1749
1 bundel

375 /19 1750
1 bundel

375 /20 1751
1 bundel

375 /21 1752
1 bundel

375 /22 1753
1 bundel

375 /23 1754
1 bundel

375 /24 1755
1 bundel

375 /25 1756
1 bundel

375 /26 1757
1 bundel

375 /27 1758
1 bundel

375 /28 1759
1 bundel

375 /29 1760
1 bundel

376/1 - 376/34 Subsidie voor onderhoud van het Hof, 1727-1794

376/1 - 376/34 Subsidie voor onderhoud van het Hof, 1727-1794
376 /1 1761

1 bundel

376 /2 1762
1 bundel

376 /3 1763
1 bundel
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376 /4 1764
1 bundel

376 /5 1765
1 bundel

376 /6 1766
1 bundel

376 /7 1767
1 bundel

376 /8 1768
1 bundel

376 /9 1769
1 bundel

376 /10 1770
1 bundel

376 /11 1771
1 bundel

376 /12 1772
1 bundel

376 /13 1773
1 bundel

376 /14 1774
1 bundel

376 /15 1775
1 bundel

376 /16 1776
1 bundel

376 /17 1777
1 bundel

376 /18 1778
1 bundel

376 /19 1779
1 bundel
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376 /20 1780
1 bundel

376 /21 1781
1 bundel

376 /22 1782
1 bundel

376 /23 1783
1 bundel

376 /24 1784
1 bundel

376 /25 1785
1 bundel

376 /26 1786
1 bundel

376 /27 1787
1 bundel

376 /28 1788
1 bundel

376 /29 1789
1 bundel

376 /30 1790
1 bundel

376 /31 1791
1 bundel

376 /32 1792
2 stukken

376 /33 1793
1 bundel

376 /34 1794
1 bundel

377/1 - 377/18 Extraordinaire subsidie, 1761-1794

377/1 - 377/18 Extraordinaire subsidie, 1761-1794
377 /1 1691
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1 bundel

377 /2 1692
1 bundel

377 /3 1694
1 bundel

377 /4 1695
1 bundel

377 /5 1696
1 bundel

377 /6 1697
1 bundel

377 /7 1698
1 bundel

377 /8 1708
1 bundel

377 /9 1709
1 bundel

377 /10 1710
1 bundel

377 /11 1711
1 bundel

377 /12 1712
1 bundel

377 /13 1713
1 bundel

377 /14 1721
1 bundel

377 /15 1727
1 bundel

377 /16 1734
1 bundel

377 /17 1735
1 bundel
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377 /18 1736
1 bundel

378/1 - 377/12 Extraordinaire subsidie, 1761-1794

378/1 - 377/12 Extraordinaire subsidie, 1761-1794
378 /1 1740

1 bundel

378 /2 1743
1 bundel

378 /3 1744
1 bundel

378 /4 1745
1 bundel

378 /5 1746
1 bundel

378 /6 1747
1 bundel

378 /7 1753
1 bundel

378 /8 1755
1 bundel

378 /9 1756
1 bundel

378 /10 1757
1 bundel

378 /11 1758
1 bundel

378 /12 1759
1 bundel

379/1 - 379/12 Extraordinaire subsidie, 1761-1794

379/1 - 379/12 Extraordinaire subsidie, 1761-1794
379 /1 1760

1 bundel

379 /2 1761
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1 bundel

379 /3 1762
1 bundel

379 /4 1763
1 bundel

379 /5 1765
1 bundel

379 /6 1778
1 bundel

379 /7 1779
1 bundel

379 /8 1780
1 bundel

379 /9 1784
1 bundel

379 /10 1791
1 bundel

379 /11 1793
1 bundel

379 /12 1794
1 bundel

--- Termijnimposten op de vier speciën, 1690-1794

--- Termijnimposten op de vier speciën, 1690-1794
381 /1 1690

1 bundel

381 /2 1691
1 bundel

380 /1 1692
1 bundel

1681 /3 1692
1 bundel

380 /2 1693
1 bundel
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380 /3 1694
1 bundel

381 /4 1694
1 bundel

380 /4 1695
1 bundel

381 /5 1695
1 bundel

380 /5 1696
1 bundel

381 /6 1696
1 bundel

380 /6 1697
1 bundel

381 /7 1697
1 bundel

380 /7 1698
1 bundel

381 /8 1698
1 bundel

380 /8 1699
1 bundel

380 /9 1700
1 bundel

380 /10 1701
1 bundel

381 /9 1701
1 bundel

380 /11 1702
1 bundel

381 /10 1702
1 bundel
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381 /11 1703
1 bundel

380 /12 1704
1 bundel

381 /12 1705
1 bundel

380 /13 1706
1 bundel

381 /13 1707
1 bundel

381 /14 1708
1 bundel

381 /15 1709
1 bundel

381 /16 1710
1 bundel

380 /14 1711
1 bundel

381 /17 1711
1 bundel

381 /18 1712
1 bundel

381 /19 1713
1 bundel

381 /20 1714
1 bundel

381 /21 1715
1 bundel

380 /15 1716
1 bundel

381 /22 1716
1 bundel

380 /16 1717
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1 bundel

381 /23 1718
1 bundel

381 /24 1719
1 bundel

382 /1 1720
1 bundel

382 /2 1721
1 bundel

382 /3 1722
1 bundel

380 /17 1723
1 bundel

380 /18 1724
1 bundel

382 /4 1724
1 bundel

382 /5 1725
1 bundel

380 /19 1726
1 bundel

382 /6 1727
1 bundel

382 /7 1728
1 bundel

382 /8 1729
1 bundel

382 /9 1730
1 bundel

382 /10 1731
1 bundel

381 /25 1732
1 bundel
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380 /20 1733
1 bundel

381 /26 1733
1 bundel

383 /1 1734
1 bundel

383 /2 1735
1 bundel

383 /3 1736
1 bundel

383 /4 1737
1 bundel

383 /5 1738
1 bundel

383 /6 1739
1 bundel

383 /7 1740
1 bundel

383 /8 1741
1 bundel

383 /9 1742
1 bundel

383 /10 1743
1 bundel

383 /11 1744
1 bundel

383 /12 1745
1 bundel

383 /13 1746
1 bundel

383 /14 1747
1 bundel
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383 /15 1748
1 bundel

384 /1 1749
1 bundel

384 /2 1750
1 bundel

384 /3 1751
1 bundel

384 /4 1752
1 bundel

384 /5 1753
1 bundel

383 /16 1754
1 bundel

384 /6 1754
1 bundel

383 /17 1755
1 bundel

383 /18 1756
1 bundel

384 /7 1757
1 bundel

384 /8 1758
1 bundel

384 /9 1759
1 bundel

384 /10 1760
1 bundel

384 /11 1761
1 bundel

383 /19 1762
1 bundel

384 /12 1762
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1 bundel

383 /20 1763
1 bundel

383 /21 1764
1 bundel

385 /1 1765
1 bundel

385 /2 1766
1 bundel

385 /3 1767
1 bundel

385 /4 1768
1 bundel

385 /5 1769
1 bundel

385 /6 1770
1 bundel

385 /7 1771
1 bundel

385 /8 1772
1 bundel

385 /9 1773
1 bundel

385 /10 1774
1 bundel

385 /11 1775
1 bundel

386 /1 1776
1 bundel

386 /2 1777
1 bundel

386 /3 1778
1 bundel
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386 /4 1779
1 bundel

386 /5 1780
1 bundel

386 /6 1781
1 bundel

386 /7 1782
1 bundel

386 /8 1783
1 bundel

386 /9 1784
1 bundel

386 /10 1785
1 bundel

386 /11 1786
1 bundel

386 /12 1787
1 bundel

386 /13 1788
1 bundel

386 /14 1789
1 bundel

386 /15 1790
1 bundel

386 /16 1791
1 bundel

386 /17 1792
1 bundel

386 /18 1793
1 bundel

386 /19 1794
1 bundel
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C. Capitale Impositie (Capitatie)

C. CAPITALE IMPOSITIE (CAPITATIE)
1. Kohieren van het hoofdgeld, beestgeld en paardengeld, opgemaakt conform het plakkaat van 4 augustus 1694

1. Kohieren van het hoofdgeld, beestgeld en paardengeld, 
opgemaakt conform het plakkaat van 4 augustus 1694

Kwartier van Antwerpen

Kwartier van Antwerpen
390 /5 Stad Antwerpen (Abdij van Sint-Salvator, Kartuizerklooster, Sint-

Bernaardsabdij)
3 stukken

--- Meierij Arckel

--- Meierij Arckel
391 /32 Aartselaar

1 katern

391 /40 Beersel
1 katern

391 /41 Berlaar
1 stuk

391 /43 Bonheiden
1 katern

391 /36 Duffel
1 katern

391 /30 Kontich
1 katern

391 /34 Niel
1 katern

391 /42 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
1 stuk

391 /33 Putte
1 katern

390 /16 Reet
1 katern

390 /18 Rijmenam
1 stuk

391 /37 Schelle
1 katern



206 Staten van Brabant. Kartons

391 /8 Schriek en Grootlo
1 katern

391 /39 Waarloos
3 stukken

--- Meierij Geel

--- Meierij Geel
391 /46 Hulshout

2 stukken

391 /47 Olen
1 katern

391 /27 Veerle
1 katern

391 /26 Vorselaar
1 katern

--- Meierij Herentals

--- Meierij Herentals
390 /32 Balen

1 katern

390 /33 Dessel
1 katern

390 /17 Herentals
1 katern

390 /27 Herselt
1 katern

390 /29 Kasterlee
1 katern

390 /24 Lichtaart
1 katern

390 /31 Mol
1 katern

390 /21 Morkhoven
1 katern

390 /30 Noorderwijk
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1 katern

390 /22 Olmen
1 katern

390 /23 Poederlee
2 stukken

390 /20 Retie
1 katern

390 /25 Tielen
1 katern

390 /26 Tongerlo
1 katern

390 /28 Wersbeek
1 stuk

390 /19 Wiekevorst
1 katern

--- Meierij Hoogstraten

--- Meierij Hoogstraten
391 /6 Austruweel

1 katern

391 /3 Berendrecht
1 katern

391 /35 Brecht
1 katern

391 /2 Ekeren
4 katernen

391 /17 Hemiksem
1 katern

391 /1 Hoboken
1 katern

391 /15 Hoogstraten
1 katern

391 /11 Itegem
1 katern
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391 /16 Keerbergen
1 stuk

391 /4 Lillo
1 katern

391 /45 Loenhout
1 katern

391 /18 Meer
1 katern

391 /13 Meerle
1 katern

391 /10 Minderhout
1 katern

391 /7 Oorderen
1 katern

391 /9 Rijkevorsel
1 katern

391 /12 Wortel
1 katern

391 /5 Zandvliet
1 katern

390 /1 Bank van Lier
1 bundel

--- Meierij Rhyen

--- Meierij Rhyen
391 /14 Berchem

1 katern

391 /21 /1 Boechout
1 katern

391 /23 Deurne en Borgerhout
1 katern

391 /19 Edegem
1 katern
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391 /28 Essen en Kalmhout
1 katern

391 /20 Hove
1 stuk

391 /22 Mortsel
1 katern

391 /25 Schilde
1 katern

391 /31 Vremde
1 katern

391 /21 /2 Wijnegem
1 katern

391 /24 Wilrijk
1 katern

391 /38 Wuustwezel
1 katern

--- Meierij Turnhout

--- Meierij Turnhout
390 /14 Arendonk

1 katern

390 /12 Baarle-Hertog
1 katern

390 /2 Boom
1 katern

390 /7 Lille
1 stuk

390 /11 Poppel
1 katern

390 /10 Ravels
1 katern

390 /3 Rumst
1 katern

390 /8 Stabroek
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1 katern

390 /6 Turnhout
1 katern

390 /15 Vosselaar en Beerse
1 katern

390 /13 Wechelderzande en Vlimmeren
1 katern

390 /4 Weelde
1 katern

390 /9 Wilmarsdonk
1 katern

Kwartier van Leuven

Kwartier van Leuven
--- Meierij Tienen

--- Meierij Tienen
391 /44 Vissenaken (Sint-Martens)

1 stuk

2. Kohieren van het hoofdgeld, beestgeld en paardengeld, opgemaakt conform het plakkaat van 3 december 1696

2. Kohieren van het hoofdgeld, beestgeld en paardengeld, 
opgemaakt conform het plakkaat van 3 december 1696

Kwartier van Antwerpen

Kwartier van Antwerpen
--- Meierij Arckel

--- Meierij Arckel
392 /3 Berlaar

1 katern

392 /4 Rijmenam
1 katern

--- Meierij Herentals

--- Meierij Herentals
390 /34 Herenthout

1 katern

--- Meierij Hoogstraten

--- Meierij Hoogstraten
392 /6 Itegem

1 katern

392 /5 Keerbergen
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1 katern

--- Meierij Turnhout

--- Meierij Turnhout
390 /50 Gierle

2 stukken

390 /49 Lille
1 stuk

392 /1 Merksplas
1 katern

392 /2 Turnhout
1 katern

Kwartier van Leuven

Kwartier van Leuven
--- Meierij Geten

--- Meierij Geten
390 /70 Dormaal

1 stuk

390 /63 Eliksem
1 stuk

390 /38 Gussenhoven
1 stuk

390 /66 Heylissem
1 stuk

390 /36 Neerhespen
1 stuk

390 /65 Neerheylissem
1 stuk

390 /39 Neerlanden
1 stuk

390 /37 Overhespen
1 stuk

390 /35 Overwinden
1 stuk

390 /41 Raatshoven
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1 stuk

390 /55 Rumsdorp
1 stuk

390 /59 Wange
1 stuk

--- Meierij Halen

--- Meierij Halen
390 /57 Attenrode

1 katern

390 /53 Glabbeek
1 katern

390 /54 Kappellen
1 stuk

390 /58 Kersbeek
1 katern

390 /48 Kiezegem
1 katern

390 /61 Meensel
1 stuk

390 /44 Webbekom en Assent
1 katern

390 /62 Wever
1 katern

--- Meierij Kumtich

--- Meierij Kumtich
390 /60 Binkom

1 katern

390 /51 Boutersem
1 stuk

390 /42 Budingen
1 stuk

390 /56 Hoeleden
1 katern
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390 /43 Kerkom
1 katern

390 /40 Kumtich
1 stuk

390 /68 Molenstede
2 stukken

390 /45 Neervelp
1 stuk

390 /47 Oplinter
1 katern

390 /69 Opvelp
2 stukken

390 /46 Roosbeek
1 katern

390 /52 Vissenaken (Sint-Pieters)
1 katern

--- Meierij Tienen

--- Meierij Tienen
390 /64 Bunsbeek

1 katern

390 /67 Sint-Margriet-Houtem
1 stuk

3. Kohieren van het hoofdgeld, beestgeld en paardengeld, opgemaakt conform het plakkaat van 2 juni 1702

3. Kohieren van het hoofdgeld, beestgeld en paardengeld, 
opgemaakt conform het plakkaat van 2 juni 1702

Kwartier van Antwerpen

Kwartier van Antwerpen
--- Meierij Arckel

--- Meierij Arckel
392 /55 Aartselaar 392

1 katern

392 /47 Beersel
1 katern

392 /46 Berlaar
1 katern
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392 /11 Duffel
1 katern

392 /44 Kontich
1 katern

392 /18 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
2 katernen

392 /43 Putte
1 katern

392 /13 Reet
1 katern

392 /41 Rijmenam
1 katern

392 /42 Schriek en Grootlo
1 katern

392 /40 Waarloos
1 katern

--- Meierij Geel

--- Meierij Geel
393 /52 Bel (Geel)

1 stuk

393 /51 Blarendonk, Varendonk en Watereinde
1 stuk

393 /53 Echelpoel
1 stuk

393 /54 Eindhout
1 katern

393 /55 Geel
1 katern

393 /59 Houtvenne
1 stuk

393 /56 Hulshout
1 katern

393 /58 Oevel
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1 katern

393 /60 Olen
1 katern

393 /62 Veerle
1 katern

393 /63 Vorselaar
1 katern

393 /64 Westerlo
1 katern

393 /57 Westmeerbeek
1 katern

393 /61 Zoerle-Parwijs
1 katern

--- Meierij Herentals

--- Meierij Herentals
393 /65 Balen

1 katern

393 /66 Dessel
1 katern

393 /67 Eindhoutham
1 stuk

393 /68 Herentals
1 katern

393 /69 Herenthout
1 katern

393 /70 Herselt
1 katern

393 /71 Lichtaart
1 katern

393 /72 Mol
1 katern

393 /73 Morkhoven
1 katern
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393 /74 Noorderwijk
1 katern

393 /75 Olmen
1 katern

393 /50 Poederlee
1 katern

393 /76 Tielen
1 katern

393 /77 Tongerlo
1 katern en 1 stuk

393 /78 Wersbeek
1 katern

393 /79 Wiekevorst
1 katern

--- Meierij Hoogstraten

--- Meierij Hoogstraten
393 /45 Brecht

1 katern

393 /48 Hemiksem
1 katern en 1 stuk

393 /44 Hoboken
1 katern

393 /41 Hoogstraten
1 katern

393 /46 Itegem
1 katern

393 /42 Keerbergen
1 katern

393 /1 Loenhout
1 katern

393 /40 Meer
1 katern
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393 /39 Meerle
1 katern

393 /47 Minderhout
1 katern

393 /38 Rijkevorsel
1 katern

393 /49 Wortel
1 katern

--- Bank van Lier

--- Bank van Lier
393 /43 Lier

5 katernen en 3 stukken

--- Meierij Rhyen

--- Meierij Rhyen
392 /57 Boechout

1 katern

392 /52 Deurne en Borgerhout
1 katern

392 /51 Edegem
1 katern

392 /53 Essen en Kalmhout
1 katern

392 /45 Hove
1 katern

392 /50 Mortsel
1 katern

392 /56 Schilde
1 katern

392 /49 Vremde
1 katern

392 /48 Wijnegem
1 katern

392 /28 Wuustwezel
1 katern
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--- Meierij Turnhout

--- Meierij Turnhout
392 /39 Arendonk

1 katern

392 /38 Baarle-Hertog
1 katern

392 /19 Beerse
1 katern

392 /54 Boom
1 katern

392 /37 Gierle
1 katern

392 /32 Lille
1 katern

392 /20 Merksplas
1 katern

392 /31 Poppel
1 katern

392 /36 Ravels
1 katern

392 /35 Rumst
1 katern

392 /58 Turnhout
2 katernen en 1 stuk

392 /33 Wechelderzande en Vlimmeren
1 katern

392 /34 Weelde
1 katern

Kwartier van Brussel

Kwartier van Brussel
--- Meierij Asse

--- Meierij Asse
395 /9 Asse

1 katern
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395 /10 Baardegem
1 katern

395 /13 Essene
1 katern

395 /3 Hekelgem
1 katern

395 /12 Mazenzele
1 katern

395 /14 Meldert
1 katern

395 /11 Mollem en Bollebeke
1 katern

--- Meierij Gaasbeke

--- Meierij Gaasbeke
395 /41 Sint-Kwintens-Lennik

1 katern

392 /29 Sint-Martens-Lennik
1 katern

--- Meierij Kampenhout

--- Meierij Kampenhout
393 /4 Berg

1 katern

393 /5 Boortmeerbeek
1 katern

393 /8 Elewijt
1 katern

393 /3 Everberg
1 katern

393 /9 Evere
1 katern

393 /10 Haren
1 katern

393 /11 Humelgem
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1 katern

393 /6 Kampenhout
1 katern

393 /7 Kortenberg
1 katern

393 /2 Meerbeek
1 katern

393 /12 Melsbroek
1 katern

393 /13 Nederassent

393 /14 Nederokkerzeel
1 katern

393 /15 Perk
1 katern

393 /16 Peutie
1 katern

393 /17 Steenokkerzeel
1 katern

393 /18 Sterrebeek
1 katern

393 /19 Wespelaar
1 katern

--- Meierij Kapelle-op-den-Bos

--- Meierij Kapelle-op-den-Bos
392 /59 Heindonk

1 katern en 1 stuk

392 /14 Humbeek
1 katern

392 /17 Kapelle-op-den-Bos
1 katern

392 /16 Ophumbeek
1 katern
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392 /12 Puurs
1 katern

392 /15 Ramsdonk
1 katern

392 /10 Ruisbroek
1 katern

392 /9 Weerde
1 katern

392 /7 Willebroek
1 katern

392 /8 Zemst
1 katern

--- Meierij Merchtem

--- Meierij Merchtem
394 /24 Bever

1 katern

394 /2 Baasveld
1 katern

394 /20 Bollebeek Bogaert
1 katern

394 /23 Ganshoren
1 katern

394 /19 Hamme
1 katern

394 /21 Jette
1 katern

394 /22 Kobbegem
1 katern

394 /26 Liezele
1 katern

394 /30 Lippelo
1 katern

394 /15 Malderen
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1 katern

394 /16 Merchtem
2 katernen

394 /32 Nederheembeek
1 katern

394 /28 Oppuurs
1 katern

394 /18 Overheembeek
1 katern

394 /4 Petit-Wavre
1 katern

394 /17 Relegem
1 katern

394 /25 Steenhuffel
1 katern

394 /31 Wemmel
1 katern

394 /14 Wolvertem
1 katern

394 /29 Zellik
1 katern

--- Meierij Vilvoorde

--- Meierij Vilvoorde
393 /20 Diegem

1 katern

393 /21 Duisburg
1 katern

393 /22 Erps-Kwerps
1 katern en 2 stukken

393 /23 Hoeilaart
1 katern

393 /24 Huldenberg
1 katern
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393 /28 Jezus-Eik
1 stuk

393 /25 Leefdaal
1 katern

393 /26 Machelen
1 katern

393 /27 Nossegem
1 katern

393 /29 Overijse
1 katern

393 /30 Rosières
1 katern

393 /37 Sint-Lambrechts-Woluwe
1 katern

393 /36 Sint-Stevens-Woluwe
1 katern

393 /32 Tervuren
1 katern

393 /33 Vilvoorde
2 katernen

393 /34 Vossem
1 katern

393 /35 Wezembeek
1 katern

393 /31 Zaventem
1 katern

--- Meierij Gembloux

--- Meierij Gembloux
395 /25 Bertinchamps

1 stuk

395 /21 Cortil
1 katern
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395 /24 Ernage
1 katern

395 /22 Grand Manil
1 katern

395 /23 Liroux
1 stuk

--- Meierij Grez

--- Meierij Grez
392 /30 Biez

1 katern

392 /23 Bonlez
1 katern

392 /24 Bossut
1 katern

392 /21 Chapelle-Saint-Laurent
1 katern

392 /26 Doiceau
1 katern

392 /27 Grez
1 katern

392 /22 Nodebais
1 katern

392 /25 Sart
1 katern

--- Meierij La Hulpe

--- Meierij La Hulpe
394 /27 Braine l'Alleud

1 katern

394 /3 Chapelle-Saint-Lambert
1 katern

394 /1 Genval
1 katern

394 /12 Clabecq
1 katern
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394 /7 /1 La Hulpe
1 katern

394 /9 Lillois en Lello
1 katern

394 /8 Ohain
1 katern

394 /11 Oisquercq
1 katern

394 /5 Ophain
1 katern

394 /6 Plancenoit
1 katern

394 /7 /2 Waterloo
1 stuk

394 /13 Wauthier-Braine
1 katern

394 /10 Witterzée
1 katern

--- Meierij Mont-Saint-Guibert

--- Meierij Mont-Saint-Guibert
395 /17 Bierges

1 katern

395 /8 Blanmont
1 katern

395 /31 Chastre-Dame-Alerne
1 katern

395 /7 Corbais
1 katern

395 /32 Corroy-le-Château
1 katern

395 /38 Corroy-le-Grand
1 katern
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395 /39 Court-Saint-Etienne
1 katern

395 /6 Dion-le-Mont
1 katern

395 /5 Dion-le-Val
1 stuk

395 /30 Gentinnes
1 katern

395 /26 Grand Leez
1 katern

395 /15 Hévillers
1 katern

395 /33 Limal
1 katern

395 /19 Limelette
3 stukken

395 /28 Mellery
1 katern

395 /2 Mont-Saint-Guibert
1 katern

395 /16 Mousty en Franquenies
1 katern

395 /37 Nil-Saint-Martin
1 katern

395 /20 Nil-Saint-Vincent
1 katern

395 /1 Ottignies
1 katern

395 /27 Petit-Manil
1 stuk

395 /29 Saint-Géry
1 katern

395 /35 Sart (Walhain)
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1 katern

395 /34 Tourinnes-les-Ourdons en Lérinnes
1 katern

395 /4 Tourinnes-Saint-Lambert en Libersart
1 katern

395 /36 Villeroux
1 stuk

395 /18 Walhain-Saint-Paul
1 katern

395 /40 Wavre
1 katern

4. Kohieren van het hoofdgeld, beestgeld en paardengeld, schouwgeld, ploeggeld en teegeld opgemaakt conform het plakkaat van 23 augustus 1747

4. Kohieren van het hoofdgeld, beestgeld en paardengeld, 
schouwgeld, ploeggeld en teegeld opgemaakt conform het 
plakkaat van 23 augustus 1747

399 /6 /1 Gedrukt plakkaat van 23 augustus 1747 getiteld: "Instruction et 
reglement pour la levée et collecte d'une Imposition capitale sur 
les Personnes, Chevaux et autres Bestiaux, Charrues, Cheminées et
Redemption pour la Consomation du Thé qui se fera de la part des 
Etats du Pays et Duché de Brabant pour le subside de cette année 
1747. Donné à Bruxelles le 23 Août 1747"

1 register

399 /10 Capitatie van abdijen en kloosters in het Kwartier van Antwerpen, 
1747

1 katern

399 /11 Capitatie van de raden, procureur-generaal, griffiers en 
secretarissen van de Raad van Brabant, 1747

1 katern

Kwartier van Antwerpen

Kwartier van Antwerpen
399 /8 Stad Antwerpen (wijk 1 tot 13)

1 bundel

--- Meierij Arckel

--- Meierij Arckel
400 /8 Aartselaar

1 katern

401 /12 Beersel
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2 katernen en 1 stuk

404 /17 Berlaar
1 katern

400 /24 Bonheiden
1 katern

400 /13 Duffel
1 katern

400 /3 Kontich
1 katern en 2 stukken

400 /2 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
1 katern

401 /29 Putte
1 katern

400 /5 Reet
1 katern

401 /22 Schelle
1 katern

--- Meierij Herentals

--- Meierij Herentals
401 /1 Poederlee

2 katernen

--- Meierij Hoogstraten

--- Meierij Hoogstraten
400 /21 Austruweel

2 katernen en 2 stukken

401 /10 Berendrecht
1 katern

400 /16 Ekeren
1 katern en 1 stuk

400 /18 Ettenhoven
1 katern en 1 stuk

401 /4 Hemiksem
1 katern
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400 /1 Hoboken
1 katern

400 /11 Itegem
1 katern

400 /17 Kapellen
1 katern en 1 stuk

400 /14 Keerbergen
1 katern

401 /9 Lillo
1 stuk

400 /20 Oorderen
1 katern

401 /8 Weydtvliet (Austruweel)
1 stuk

401 /3 Zandvliet
3 stukken

--- Bank van Lier

--- Bank van Lier
401 /13 Bevel

1 stuk

401 /7 Hagenbroek
1 katern

400 /10 Lachenen
1 katern

401 /6 Mijel
1 katern

--- Meierij Turnhout

--- Meierij Turnhout
400 /4 Boom

1 katern

400 /23 Rumst
1 katern

401 /5 Wilmarsdonk
1 katern en 1 stuk
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--- Meierij Zandhoven

--- Meierij Zandhoven
400 /26 Borsbeek

1 katern

400 /6 Duffel
2 katernen

400 /15 Merksem
2 katernen

400 /7 Oelegem
1 katern

401 /27 Ranst en Millegem
1 katern

401 /11 Schoten
2 katernen

398 /20 Sint-Job-in-'t Goor
1 katern

401 /28 Wommelgem
1 katern

Kwartier van Brussel

Kwartier van Brussel
--- Stad Brussel

--- Stad Brussel
404 /19 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 

Kapellewijk
1 bundel

404 /20 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
Sint-Juliaanswijk

1 bundel

404 /21 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
Sint-Pieterswijk

1 bundel

404 /22 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
Sint-Anthoniuswijk

1 bundel

404 /23 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
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Houtmarktwijk
1 bundel

404 /24 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
Putterijwijk

1 bundel

404 /25 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
Bergstraatwijk

1 bundel

404 /26 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
Korenhuiswijk

1 bundel

404 /27 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
Guldenwijk

1 bundel

404 /28 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
Magdalenawijk

1 bundel

404 /29 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
Hofwijk

1 bundel

405 /1 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
Ruisbroekwijk

1 bundel

405 /2 Lijst van de armen en hun belastingbrieven ("Waerschouwinghe"), 
Zavelwijk

1 bundel

405 /3 Capitatie van families die soldaten ingekwartierd hebben
4 katernen

--- Meierij Asse

--- Meierij Asse
398 /29 Asse

3 katernen

398 /3 Baardegem
2 katernen

398 /13 Essene
1 katern en 2 stukken
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398 /15 Hekelgem
1 katern en 4 stukken

398 /2 Mazenzele
1 katern en 1 stuk

398 /19 Meldert
2 katernen en 2 stukken

398 /1 Mollem
1 katern en 2 stukken

--- Meierij Gaasbeek

--- Meierij Gaasbeek
398 /16 Dilbeek

2 katernen en 2 stukken

398 /25 Elingen
1 katern en 2 stukken

398 /21 Gaasbeek
1 katern

398 /24 Gooik
1 katern

398 /28 Itterbeek
1 katern en 1 stuk

398 /6 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
1 katern en 3 stukken

398 /26 Oudenaken
1 katern en 1 stuk

398 /14 Pamel
1 katern

398 /7 Sint-Kwintens-Lennik
2 katernen

398 /23 Sint-Laureins-Berchem
2 stukken

398 /11 Sint-Martens-Bodegem
1 katern
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398 /22 Sint-Martens-Lennik
1 katern

398 /9 Sint-Pieters-Leeuw
3 katernen en 1 stuk

398 /27 Strijtem
1 katern

398 /8 Vlezenbeek
2 katernen en 1 stuk

--- Meierij Grimbergen

--- Meierij Grimbergen
395 /50 Beigem

1 katern

395 /52 Brussegem
1 katern

395 /49 Buggenhout
2 katernen

395 /48 Duffel Parwijs
1 katern

395 /46 Eppegem
1 katern

395 /53 Grimbergen
1 katern en 2 stukken

395 /47 Londerzeel
1 katern

395 /43 Meise
1 katern en 2 stukken

395 /45 Sint-Katelijne-Waver
3 katernen

395 /51 Strombeek
1 katern

395 /42 Tisselt
1 katern

395 /44 Walem
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2 katernen en 2 stukken

--- Meierij Kapelle-op-den-Bos

--- Meierij Kapelle-op-den-Bos
402 /23 Heindonk

1 katern

402 /43 Humbeek
2 katernen

402 /44 Kapelle-op-den-Bos
1 katern

402 /24 Ophumbeek
1 katern

402 /31 Ramsdonk
1 katern

402 /42 Ruisbroek
1 katern

402 /26 Weerde
1 katern

402 /32 Willebroek
1 katern

402 /25 Zemst
2 katernen en 2 stukken

--- Meierij Merchtem

--- Meierij Merchtem
397 /29 Bever

1 katern

397 /50 Blaasveld
2 stukken

397 /28 Bollebeek Bogaert
2 stukken

397 /31 Ganshoren
1 katern en 2 stukken

397 /27 Hamme
1 katern
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397 /30 Jette
1 katern

397 /46 Kobbegem
1 katern

397 /58 Malderen, Liezele en Lippelo
1 katern

397 /23 Merchtem
1 katern

397 /24 Nederheembeek
1 katern en 1 stuk

397 /44 Oppuurs
1 katern

397 /25 Overheembeek
1 katern

397 /26 Relegem
1 katern

397 /49 Steenhuffel
1 katern

397 /54 Wemmel
1 katern en 1 stuk

397 /48 Wolvertem, Impde en Meusegem
3 katernen

397 /1 Zellik
1 katern

--- Meierij Rode

--- Meierij Rode
402 /8 Alsemberg

1 katern

402 /2 Beersel
1 katern

402 /9 Bekkerzeel
1 katern

402 /14 Bosvoorde
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2 katernen

402 /20 Drogenbos
1 katern en 1 stuk

402 /1 Dworp
1 katern en 4 stukken

402 /22 Elsene
2 katernen en 1 stuk

402 /4 Etterbeek
1 katern

402 /19 Groot-Bijgaarden
1 katern en 1 stuk

402 /17 Kraainem
1 katern

402 /12 Linkebeek
1 katern

402 /10 Meerbeke
1 katern

402 /21 Ruisbroek
1 katern en 1 stuk

402 /7 Sint-Agatha-Berchem
1 katern en 6 stukken

402 /15 Sint-Genesius-Rode
1 katern

402 /5 Sint-Katerina-Lombeek
1 katern en 1 stuk

402 /18 Sint-Pieters-Woluwe
2 katernen en 8 stukken

402 /11 Sint-Ulrikskapelle
1 katern

402 /3 Stalle, Carlo en Veerle
1 katern

402 /6 Ternat
2 katernen
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402 /16 Wambeek
1 katern en 1 stuk

402 /13 Watermaal
1 katern

--- Meierij Vilvoorde

--- Meierij Vilvoorde
402 /40 Nossegem

2 stukken

402 /29 Sint-Stevens-Woluwe
1 katern en 6 stukken

399 /2 Tervuren
2 katernen en 1 stuk

401 /2 Vilvoorde
1 katern en 3 stukken

--- Meierij Gembloux

--- Meierij Gembloux
401 /20 Bertinchamps

1 stuk

401 /26 Ernage
2 stukken

397 /45 Gembloux
1 katern

401 /23 Grand Manil
1 katern

401 /21 Liroux
1 katern

--- Meierij Genappe

--- Meierij Genappe
403 /16 Aiseau

3 katernen en 5 stukken

403 /14 Baisy
1 katern en 1 stuk

403 /3 Bousval
1 katern en 1 stuk
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403 /18 Céroux
1 katern

403 /2 Couture Sauvagemont en Maransart
1 katern en 5 stukken

403 /4 Frasnes
2 katernen

403 /5 Genappe
1 katern en 4 stukken

403 /13 Hattain
1 katern en 1 stuk

403 /12 Houtain-le-Mont
1 katern

403 /11 Houtain-le-Val
1 katern en 2 stukken

403 /19 Lasne
1 katern

403 /8 Liberchies
2 katernen en 2 stukken

403 /10 Loupoigne
1 katern en 2 stukken

403 /21 Mellet
1 katern en 1 stuk

403 /15 Sart-Dames-Avelines
1 katern en 2 stukken

403 /1 Sombreffe
1 katern en 5 stukken

403 /17 Thy
1 katern en 1 stuk

403 /20 Tilly
1 katern en 2 stukken

403 /23 Villers-Perwin
1 katern en 1 stuk
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403 /22 Wanfercée
1 katern

403 /9 Ways
1 katern en 4 stukken

--- Meierij Grez

--- Meierij Grez
397 /22 Biez

1 katern

397 /21 Bonlez
2 katernen en 2 stukken

397 /19 /1 Bossut
1 katern

397 /18 Chapelle-Saint-Laurent
1 katern

397 /20 Doiceau
1 katern

397 /9 Grez
1 katern en 2 stukken

397 /19 /2 Nodebais
1 katern

--- Meierij La Hulpe

--- Meierij La Hulpe
397 /2 Braine l'Alleud

1 katern en 5 stukken

397 /10 Chapelle-Saint-Lambert
1 katern

397 /8 Clabecq
4 stukken

397 /11 Genval
1 katern

397 /6 La Hulpe
1 katern

397 /14 Lillois
1 katern
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397 /7 Ohain
1 stuk

397 /16 Oisquercq
1 katern

397 /12 Ophain
1 katern en 1 stuk

397 /4 Plancenoit
1 katern

397 /13 Wauthier-Braine
1 katern

397 /3 Waterloo
1 katern

397 /15 Witterzée
1 katern

--- Meierij Mont-Saint-Guibert

--- Meierij Mont-Saint-Guibert
404 /9 /1 Bierges

1 katern en 2 stukken

404 /4 Blanmont
1 katern en 1 stuk

403 /6 Chastre-Dame-Alerne
1 katern

404 /3 Corbais
1 katern

401 /16 Corroy-le-Château
1 katern

401 /17 Corroy-le-Grand
1 katern

404 /1 Court-Saint-Etienne
2 katernen en 1 stuk

404 /18 /1 Dion-le-Mont
1 katern
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401 /15 Dion-le-Val
1 katern

399 /4 Gentinnes
1 katern

399 /6 /2 Grand Leez
1 katern

404 /5 Hévillers
1 katern en 2 stukken

401 /25 Lérinnes
1 katern

401 /19 Libersart
1 katern

404 /7 Limal
1 katern

403 /7 Limelette
1 katern en 3 stukken

404 /14 Mellery
1 katern en 1 stuk

404 /8 Mont-Saint-Guibert
1 katern en 1 stuk

404 /2 Mousty en Franquenies
2 stukken

404 /10 Nil-Saint-Martin
1 katern

404 /9 /2 Nil-Saint-Vincent
1 katern

404 /15 Noirmont
1 katern

404 /6 Ottignies
1 katern

399 /5 Petit Leez
1 katern en 1 stuk

399 /7 Petit Manil
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1 stuk

404 /11 Rixensart
1 katern en 4 stukken

399 /3 Saint-Géry
1 katern

401 /24 Villeroux
1 katern

404 /16 Wavre
2 katernen en 4 stukken

--- Meierij Nijvel

--- Meierij Nijvel
399 /1 Nijvel

1 bundel

Kwartier van Leuven

Kwartier van Leuven
--- Stad Leuven

--- Stad Leuven
402 /34 Wijk van de Tiense en de Heverse straat

1 register

402 /45 Wijk van de Mechelse straat
2 katernen

404 /18 /2 Diesterse wijk (met een pak "waerschouwingen")
2 katernen en 1 bundel

406 /1 Wijk van de Oude Markt (met een pak "waerschouwingen")
2 katernen en 1 bundel

406 /2 Brusselse wijk (met een pak "waerschouwingen")
2 katernen en 1 bundel

401 /14 Ontvangboeken van het schouwgeld in de wijk van de Mechelse 
straat en de wijk van de Tiense en de Heverse straat

4 katernen

--- Meierij Aarschot

--- Meierij Aarschot
397 /59 Hamme

1 katern en 1 stuk

397 /34 Mille
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1 katern en 1 stuk

--- Meierij Herent

--- Meierij Herent
402 /33 Herent

1 katern en 1 stuk

402 /37 Tildonk
1 katern

402 /30 Veltem
1 katern

402 /41 Winksele
1 katern en 4 stukken

--- Meierij Heverlee

--- Meierij Heverlee
398 /12 Beisem

1 katern

402 /35 Bertem
1 katern en 1 stuk

402 /28 Blanden
1 katern

402 /39 Heverlee
1 katern

402 /38 Oud-Heverlee
1 katern

--- Meierij Lubbeek

--- Meierij Lubbeek
404 /12 Dutsel

1 katern

397 /57 Holsbeek
1 katern

397 /40 Kortrijk
1 katern en 1 stuk

--- Land van Rotselaar

--- Land van Rotselaar
398 /10 Haacht

1 katern en 6 stukken
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397 /32 Werchter en Wakkerzeel
1 katern en 3 stukken

--- Land van Sint-Agatha-Berchem

--- Land van Sint-Agatha-Berchem
398 /5 Ottenburg

1 katern

398 /4 Sint-Agatha-Berchem
1 katern

--- Meierij Dongelberg

--- Meierij Dongelberg
397 /56 Dongelberg

1 katern en 1 stuk

--- Meierij Hannut

--- Meierij Hannut
400 /25 Avernas-le-Bauduin

1 katern

400 /19 Bertrée
1 katern

402 /36 Lens-Saint-Rémy
1 katern

400 /9 Moucheron
1 stuk

--- Meierij Incourt

--- Meierij Incourt
397 /60 Glatigny

1 stuk

402 /27 Lathuy en Piétrebais
1 katern

397 /37 Malèves
1 katern

397 /38 Orbais en Odenge
1 katern

397 /39 Petit Rosière
1 katern
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397 /55 Roux-Miroir
1 katern

397 /47 Sainte Marie
1 stuk

397 /51 Thorembais-les-Béguines
1 katern en 1 stuk

397 /61 Thorembais-Saint-Trond
1 katern

400 /22 Thorembisoul
1 katern

397 /63 Wastines
1 katern

--- Meierij Jauche

--- Meierij Jauche
397 /43 Autre-Eglise

1 katern

397 /42 Bomal
1 katern

397 /53 Jauche
1 katern en 2 stukken

397 /35 Jauchelette
1 katern en 1 stuk

398 /17 Jodoigne
1 katern

397 /5 Jodoigne-Souveraine
1 katern en 1 stuk

--- Meierij Mélin

--- Meierij Mélin
398 /18 Mélin

1 katern en 1 stuk

--- Meierij Orp-le-Grand

--- Meierij Orp-le-Grand
397 /64 Libertange

1 katern
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397 /52 Noduwez
1 katern

--- Meierij Saint-Jean-Geest

--- Meierij Saint-Jean-Geest
397 /36 Herbais

1 katern

397 /41 Piétrain
1 katern

397 /62 Piétremau
1 katern

397 /33 Sainte-Marie-Geest
1 katern en 1 stuk

400 /12 Sainte-Rémy-Geest
1 katern en 1 stuk

531 /9 Gedrukt reglement i.v.m. de heffing van een nieuwe belasting op 
dienstboden en paarden, 24 mei 1794, evenals een instructie voor 
de ontvangers

1 bundel

D. Volkstellingen

D. VOLKSTELLINGEN
1. Denombrement van de bevolking opgemaakt conform het plakkaat van 27 december 1754

1. Denombrement van de bevolking opgemaakt conform het 
plakkaat van 27 december 1754

407 /16 Telling van de personen aanwezig in de pachthoven en refuges van 
de Orde van Malta in Brabant

1 katern

407 /1 Telling van de bevolking in het Conincx in het Land van Mechelen
1 katern

408 /42 Lijsten van de overgebrachte denombrementen in de kwartieren 
van Antwerpen, Leuven en Waals-Brabant

3 katernen

Kwartier van Antwerpen

Kwartier van Antwerpen
--- Kuip van Antwerpen

--- Kuip van Antwerpen
531 /7 Sint-Willibrordusparochie

1 katern
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531 /8 Het Kiel
1 katern

--- Meierij Rhyen

--- Meierij Rhyen
408 /5 Berchem

1 katern

408 /8 Borgerhout
1 katern

408 /1 Wilrijk
1 katern

Kwartier van Brussel

Kwartier van Brussel
409 Stad Brussel 1

9 registers

410 Stad Brussel 2

--- Kuip van Brussel

--- Kuip van Brussel
408 /16 Anderlecht

1 register

408 /12 Elsene
1 katern

408 /15 Schaarbeek
1 katern

408 /10 Sint-Gillis (Opbrussel)
1 katern

408 /2 Sint-Jans-Molenbeek
1 katern

408 /13 Sint-Joost-ten-Node
1 katern

408 /11 Vorst
2 katernen

--- Meierij Gaasbeek

--- Meierij Gaasbeek
408 /6 Dilbeek

1 katern
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407 /3 Elingen
1 katern

407 /18 Gaasbeek
1 katern

407 /2 Itterbeek
2 katernen

407 /6 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
1 katern

407 /20 Oudenaken
1 katern

408 /4 Pamel en Ledeberg
1 register

407 /17 Sint-Kwintens-Lennik
1 katern

407 /19 Sint-Laureins-Berchem
1 katern

407 /4 Sint-Martens-Lennik
1 katern

407 /5 Sint-Pieters-Leeuw
2 katernen

408 /3 Strijtem
1 katern

--- Meierij Rode

--- Meierij Rode
407 /27 Elsene Borchgrave en Bosvoorde

1 katern

407 /8 Elsene (Abdij O.L.V. Ter Kameren)
1 katern

408 /14 Sint-Genesius-Rode (Godshuis van Zevenborre)
1 stuk

--- Meierij Vilvoorde

--- Meierij Vilvoorde
407 /21 Wezembeek
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1 katern

--- Meierij Gembloux

--- Meierij Gembloux
407 /10 Gembloux

1 katern

Kwartier van Leuven

Kwartier van Leuven
--- Meierij Aarschot

--- Meierij Aarschot
407 /12 Hamme-Mille (Abdij van Valduc)

1 stuk

407 /13 Testelt (Abdij van Averbode)
1 katern

--- Meierij Diest

--- Meierij Diest
407 /23 Kaggevinne (Kempens)

1 katern

--- Meierij Geten

--- Meierij Geten
407 /26 Landen

1 katern

--- Meierij Halen

--- Meierij Halen
407 /14 Halen (Abdij van Mariën-Rode te Rotem)

1 stuk

--- Meierij Heverlee

--- Meierij Heverlee
407 /11 Heverlee (Klooster van Ter Bank)

1 stuk

--- Meierij Kumtich

--- Meierij Kumtich
407 /7 Oplinter (Abdij van Maagdendal)

1 stuk

--- Meierij Tienen

--- Meierij Tienen
407 /24 Bunsbeek

1 katern

407 /15 Sint-Margriete-Houtem
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1 katern

407 /25 Tienen (Kruisboogwijk, Colemierswijk, Handboogwijk, 
Jonghmanswijk, evenals de kloosterpopulatie)

5 katernen

407 /22 Vissenaken (Sint-Martens)
1 katern

--- Land van Wezemaal

--- Land van Wezemaal
408 /9 Wezemaal

1 katern

--- Meierij Zoutleeuw

--- Meierij Zoutleeuw
407 /9 Zoutleeuw

1 katern

2. Totaalsommen van de bevolking per meierij (per stad en per dorp), s.d.

2. Totaalsommen van de bevolking per meierij (per stad en per 
dorp), s.d.

Kwartier van Antwerpen

Kwartier van Antwerpen
408 /38 Meierij Geel

2 stukken

408 /41 Meierij Herentals
1 katern

408 /39 Bijvang van Lier
1 katern

408 /37 Meierij Rhyen
5 stukken

408 /40 Meierij Zandhoven
1 katern

Kwartier van Brussel

Kwartier van Brussel
408 /31 Kuip van Brussel

2 stukken

408 /7 Meierij Gaasbeek
1 stuk

408 /32 Meierij Grimbergen
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1 katern

408 /33 Meierij Kampenhout
1 katern

408 /30 Meierij Kapelle-op-den-Bos
1 katern

408 /29 Meierij Rode
1 katern

408 /34 Meierij Vilvoorde
1 katern

408 /36 Meierij Mont-Saint-Guibert
1 katern

408 /35 Meierij Nijvel
4 stukken

Kwartier van Leuven

Kwartier van Leuven
408 /24 Meierij Aarschot

2 stukken

408 /20 Stad Diest
2 stukken

408 /27 Meierij Geten
3 stukken

408 /25 Meierij Halen
1 katern

408 /19 Meierij Herent
1 stuk

408 /22 Meierij Heverlee
2 stukken

408 /28 Land van Rotselaar
2 stukken

408 /21 Land van Sint-Agatha-Rode
1 stuk

408 /23 Meierij Tienen
1 katern
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408 /26 Meierij Zichem
3 stukken

408 /17 Meierij Zoutleeuw
1 stuk

408 /18 Meierij Hannut
2 stukken

E. Twintigste penning

E. TWINTIGSTE PENNING
1. Landboeken opgemaakt ten gevolge van de ordonnantie van 3 september 1700

1. Landboeken opgemaakt ten gevolge van de ordonnantie van 3 
september 1700

396/1 - 396/4 Kuip van Brussel

396/1 - 396/4 Kuip van Brussel
396 /1 Anderlecht

1 register

396 /2 Laken
1 register

396 /3 Sint-Gillis (Opbrussel)
1 katern

396 /4 Sint-Jans-Molenbeek
1 register en 1 katern

2. Bijlagen bij de rekeningen

2. Bijlagen bij de rekeningen
411 /1 1670-1700

1 bundel

411 /2 1701-1710
1 bundel

453 1701-1710
1 bundel

411 /3 1711-1720
1 bundel

411 /4 1721-1730
1 bundel

412 /1 1731-1740
1 bundel
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412 /2 1741-1750
1 bundel

412 /3 1751-1760
1 bundel

412 /4 1761-1770
1 bundel

412 /5 1761-1770
1 bundel

414 /1 1761-1770
1 bundel

414 /2 1771-1780
1 bundel

415 /1 1771-1780
1 bundel

415 /2 1771-1780
1 bundel

416 /1 1771-1780
1 bundel

416 /2 1781-1790
1 bundel

417 /1 1781-1790
1 bundel

417 /2 1781-1790
1 bundel

418 1781-1790
1 bundel

419 1781-1790
1 bundel

389 /16 1781-1790
1 bundel

423 1791-1794
1 bundel
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F. Bier- en Wijnimposten

F. BIER- EN WIJNIMPOSTEN
429 /2 Memorie over de methode waarop brouwketels gepegeld worden, 

1786
1 katern

Bijlagen bij de rekeningen

Bijlagen bij de rekeningen
420 1650-1710

1 bundel

421 /1 1700-1710
1 bundel

421 /2 1711-1720
1 bundel

422 /1 1721-1730
1 bundel

422 /2 1731-1740
1 bundel

424 /1 1741-1750
1 bundel

424 /2 1751-1760
1 bundel

425 1761-1770
1 bundel

426 1771-1780
1 bundel

427 1781-1790
1 bundel

428 /1 1781-1790
1 bundel

428 /2 1781-1790
1 bundel

429 /1 1781-1790
1 bundel

430 1791-1794
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1 bundel

G. Imposten op brandewijn en tabak

G. IMPOSTEN OP BRANDEWIJN EN TABAK
Bijlagen bij de rekeningen

Bijlagen bij de rekeningen
431 /1 1688-1710

1 bundel

431 /2 1711-1720
1 bundel

431 /3 1721-1730
1 bundel

431 /4 1731-1740
1 bundel

432 /1 1741-1750
1 bundel

432 /2 1751-1760
1 bundel

432 /3 1761-1770
1 bundel

432 /4 1781-1790
1 bundel

432 /5 1791-1794
1 bundel

H. Graanimposten

H. GRAANIMPOSTEN
467 /3 Staten van graanprijzen met berekening van de te betalen impost, 

1766-1772
1 bundel

467 /2 Staten van graanprijzen met berekening van de te betalen impost, 
1772-1779

1 bundel

I. Generaal Klein Zegel van Brabant

I. GENERAAL KLEIN ZEGEL VAN BRABANT
Bijlagen bij de rekeningen

Bijlagen bij de rekeningen
433 /1 1648-1710
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1 bundel

433 /2 1711-1720
1 katern

433 /3 1731-1740
1 bundel

434 /1 1741-1750
1 bundel

434 /2 1751-1760
1 bundel

435 /1 1761-1770
1 bundel

435 /2 1771-1780
1 bundel

435 /3 1781-1790
1 bundel

435 /4 1754-1794
1 register

J. Poortgeld

J. POORTGELD
436 Pachtvoorwaarden van het poortgeld geheven aan de Vlaamse 

poort, de Leuvense poort en de Anderlechtse poort te Brussel, 
1749-1794 (met bijgevoegd de nog geldende ordonnantie van 28 
juli 1674)

1 bundel

K. Koetsengeld

K. KOETSENGELD
437 Rekeningen van het koetsengeld te Brussel, 1764-1781

1 bundel

L. Hondenrecht

L. HONDENRECHT
504 /3 Gedrukte ordonnanties betreffende de heffing van het hondengeld, 

10 februari 1772 en 20 december 1784
1 bundel
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438 - 450 Denombrementen van honden per dorp, opgesteld conform het plakkaat van 10 februari 1772

438 - 450 Denombrementen van honden per dorp, opgesteld 
conform het plakkaat van 10 februari 1772

438 Deel 1
16 bundels

439 Deel 2

440 Deel 3

441 Deel 4

442 Deel 5

443 Deel 6

444 Deel 7

445 Deel 8

446 Deel 9

447 Deel 10

448 Deel 11

449 Deel 12

450 Deel 13

M. Sluisgeld

M. SLUISGELD
470 /1 Jaarlijkse rekeningen van het sluisgeld geheven te Zichem, 1766-

1781 en 1786-1793
23 katernen

470 /2 Jaarlijkse rekeningen van het sluisgeld geheven te Aarschot, 1761-
1793

32 katernen

N. Barrièrerecht

N. BARRIÈRERECHT
479 /2 Correspondentie, pachtvoorwaarden, reglementen, rekwesten 

i.v.m. de barrièrerechten geheven op de steenwegen, 18de eeuw, 1
1 bundel

494 /1 Correspondentie, pachtvoorwaarden, reglementen, rekwesten 
i.v.m. de barrièrerechten geheven op de steenwegen, 18de eeuw, 2
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1 bundel

496 Correspondentie, pachtvoorwaarden, reglementen, rekwesten 
i.v.m. de barrièrerechten geheven op de steenwegen, 18de eeuw, 3

2 bundels

528 Correspondentie, pachtvoorwaarden, reglementen, rekwesten 
i.v.m. de barrièrerechten geheven op de steenwegen, 18de eeuw, 4

1 bundel

O. Vrijstelling van belastingen

O. VRIJSTELLING VAN BELASTINGEN
451 /1 Stukken betreffende de vermindering van de beden op te brengen 

door de geestelijkheid, 15de eeuw
1 bundel

451 /2 Stukken betreffende de vermindering van de beden op te brengen 
door de geestelijkheid, 16de eeuw

1 bundel

531 /1 Stukken betreffende de vrijstelling van zekere belastingen door 
kloosters, de universiteit van Leuven, vorstelijke raadsheren, 17de 
eeuw

1 bundel

451 /3 Stukken betreffende de vrijstelling van zekere belastingen door 
kloosters, vorstelijke raadsheren en hoge ambtenaren, de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, het Hof, de Munt, de 
Bergen van Barmhartigheid, 17de eeuw

1 bundel

452 Stukken betreffende de vrijstelling van zekere belastingen door de 
clerus, vorstelijke raadsheren, de gedeputeerden van de Staten 
van Brabant, het Hof, de Munt, ridders van de Orde van Malta, de 
Duitse Orde, de Orde van het Gulden Vlies, militairen die zich in 
garnizoen bevinden te Brussel, de Universiteit van Leuven, 18de 
eeuw

1 bundel

497 Brieven, rekwesten en bijhorende stukken betreffende de 
vrijstelling van belastingen van de posthouders, einde 17de-begin 
18de eeuw

1 bundel

529 /7 Rekwesten om vrijstelling van de bede en de twintigste penning 
wegens schade veroorzaakt door hagelslag op 24 mei 1749

1 bundel
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531 /5 Dokumenten betreffende de beschadiging van de oogst door 
wateroverlast en kwijtschelding van belastingen hiervoor, 1752

1 bundel

531 /3 Vrijstelling van belastingen verleend aan dorpen die getroffen 
werden door hagelslag op 2 juni 1753

1 bundel

454 /7 Staten van de schade veroorzaakt aan de oogst door de hagelslag 
op 12 augustus 1763 met het oog op het bekomen van 
belastingsvermindering

1 bundel

454 /5 Staten van de schade veroorzaakt aan de oogst door de hagelslag, 
met het oog op het bekomen van belastingsvermindering, 1776

1 bundel

471 Polders: Stukken betreffende de verlenging van de 
bedijkingsoctrooien voor de polders ten noorden van Antwerpen 
(Austruweel,Wilmarsdonk, Oorderen, enz.) en de clausules erin 
opgenomen over de vrijstelling van imposten door de 
polderbewoners, 18de eeuw

1 bundel

--- Universiteit van Leuven

--- Universiteit van Leuven
463 /9 Druksel: "Recherches historiques sur l'érection constitutions, droits 

et privilèges de l'université de Louvain, relatives à la constestation 
actuelle", 1788

1 register

462 /1 Brieven, privilegies, requesten, kwitanties van de Universiteit van 
Leuven, inzonderheid i.v.m. de vrijstelling van belastingen, 1690-
1699

1 bundel

462 /2 Brieven, privilegies, requesten, kwitanties van de Universiteit van 
Leuven, inzonderheid i.v.m. de vrijstelling van belastingen, 1700-
1709

1 bundel

462 /3 Brieven, privilegies, requesten, kwitanties van de Universiteit van 
Leuven, inzonderheid i.v.m. de vrijstelling van belastingen, 1710-
1719

1 bundel

463 /1 Brieven, privilegies, requesten, kwitanties van de Universiteit van 
Leuven, inzonderheid i.v.m. de vrijstelling van belastingen, 1720-
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1729
1 bundel

463 /2 Brieven, privilegies, requesten, kwitanties van de Universiteit van 
Leuven, inzonderheid i.v.m. de vrijstelling van belastingen, 1730-
1739

1 bundel

463 /3 Brieven, privilegies, requesten, kwitanties van de Universiteit van 
Leuven, inzonderheid i.v.m. de vrijstelling van belastingen, 1740-
1749

1 bundel

463 /4 Brieven, privilegies, requesten, kwitanties van de Universiteit van 
Leuven, inzonderheid i.v.m. de vrijstelling van belastingen, 1750-
1759

1 bundel

463 /5 Brieven, privilegies, requesten, kwitanties van de Universiteit van 
Leuven, inzonderheid i.v.m. de vrijstelling van belastingen, 1760-
1769

1 stuk

463 /6 Brieven, privilegies, requesten, kwitanties van de Universiteit van 
Leuven, inzonderheid i.v.m. de vrijstelling van belastingen, 1770-
1779

1 bundel

463 /7 Brieven, privilegies, requesten, kwitanties van de Universiteit van 
Leuven, inzonderheid i.v.m. de vrijstelling van belastingen, 1780-
1789

1 bundel

463 /8 Brieven, privilegies, requesten, kwitanties van de Universiteit van 
Leuven, inzonderheid i.v.m. de vrijstelling van belastingen, 1790-
1794

1 stuk

VI. Financiën

VI. FINANCIËN
A. Douane

A. DOUANE
460 /1 Brieven betreffende de vrijstelling van het "droit d'aubanité" voor 

de inwoners in de Nederlanden die goederen bezitten in Frankrijk, 
en dit sinds de Vrede van Cambrai van 15 augustus 1529, met 
uittreksels uit dit vredesverdrag, het Verdrag van Crépy van 18 
september 1544 en het Verdrag van Câteau-Cambrésis van 3 april 
1559, begin 17de eeuw
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1 bundel

466 /1 Brieven van de tolkamers van Leuven en Vilvoorde betreffende de 
octrooiverlening voor de oprichting van molens, 1706

1 bundel

460 /2 Gedrukte ordonnantie betreffende het erfenisrecht, nl. aangaande 
het "droit de transport" van de ene provincie naar de andere, 27 
februari 1717

1 bundel

456 /3 Correspondentie betreffende de tollen in Brabant, 1719-1727
1 bundel

474 /2 Stukken betreffende de door de vorst op 9 december 1721 
opgerichte handelscompagnie ("Compagnie établie pour la 
navigation et commerce de la rivière de Ghete") voor de 
transitohandel met de landen over de Maas gelegen, 1723-1724

1 bundel

470 /3 Dossier betreffende het verbod tot lastbreken op het platteland, 
1724-1726

1 bundel

456 /4 Adviezen en reflexies aangaande de plakkaten van 2 december 
1755 en de ordonnantie van 3 maart 1751, betreffende de in- en 
uitvoerrechten

3 katernen

456 /7 Twee brieven betreffende de hoge invoertaksen op Engelse 
steenkool ter begunstiging van de Henegouwse steenkool, 1769

2 stukken

467 /1 Brieven i.v.m. de uitvoer van graan en de import van vee in 
schaarstejaren, 18de eeuw, met bijgevoegd een memorie over het 
tekort aan vee in Brabant en een memorie over de duurte van het 
vlees, 1787

1 bundel

465 /1 Memories, reflexies, rekwesten en adviezen van handelaars 
betreffende de interprovinciale, de internationale en de 
transitohandel, 18de eeuw, inz. 1787

1 bundel

478 /3 Dossier ten voordele van de "nationale visvangst" in de havens van
Nieuwpoort en Oostende, tegen de visimport uit Holland en 
Zeeland, opgemaakt voor de Staten van Brabant, 1787

1 bundel
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456 /1 Brieven, rekwesten en adviezen van de "Commission établie par 
les trois Etats de Brabant pour l'administration des droits de 
douane" doorgestuurd aan de gedeputeerden van de Staten, 1790,
1

1 bundel

456 /2 Brieven, rekwesten en adviezen van de "Commission établie par 
les trois Etats de Brabant pour l'administration des droits de 
douane" doorgestuurd aan de gedeputeerden van de Staten, 1790,
2

1 bundel

456 /8 Lijst van de personeelsleden en hun weddes van het "Bureau 
Général de la régie des douanes des Etats Belgiques unis", z.d. 
[1790]

1 stuk

456 /5 Gedrukt decreet van de Nationale Conventie betreffende de 
afschaffing van de douanerechten op de grens met Frankrijk, 8 
februari 1793

1 stuk

--- Bureau Sint-Philips

--- Bureau Sint-Philips
455 /7 Projekt voor de regie en de administratie van het Bureau Sint-

Philips gevestigd in het fort Sint-Philips op de Benedenschelde ten 
noorden van Antwerpen, met bijhorende stukken, 1734

1 bundel

529 /15 Memories betreffende de regie en administratie van het Bureau 
Sint-Philips, z.d.

1 bundel

455 /1 Uittreksel uit de voorwaarden waarop de administratie van de 
domeinen, het bureau Sint-Philips, de post en de loterij zijn 
overgedragen aan de Staten van Brabant op 1 juli 1736

1 katern

455 /2 Correspondentie en rapporten betreffende de vrijkoop van de in- en
uitvoerrechten in Brabant en Vlaanderenn bedongen door de vorst 
van de Staten-Generaal van de Verenigde Provincies in 1692, 1732-
1734

1 bundel

455 /3 Retroakten betreffende het bureau Sint-Philips en de werken aan 
het fort, 1734-1736 (met plan van het fort)

1 bundel
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455 /8 Staten van inkomsten van de in- en uitvoerrechten geïnd in het 
bureau Sint-Philips, 1732-1743

1 katern en 2 stukken

455 /4 Dossier betreffende de subsidie te betalen door de Staten van 
Brabant voor de overdracht van de in- en uitvoerrechten en de 
domeinen, 1742

1 bundel

455 /5 Observaties aangaande een memorie van de Staten van Brabant 
van 26 juni 1743 over de heffing van in- en uitvoerrechten op de 
Schelde elders dan in het bureau Sint-Philips

1 bundel

456 /6 Maandelijkse staten van de inkomsten van het bureau Sint-Philips, 
1776 en 1777

2 bundels

B. Loterij

B. LOTERIJ
457 Lijst van loten van de Loterij van de Staten van Brabant met hun 

devies en hun prijs, 1736, 1
1 bundel

458 /2 Lijst van loten van de Loterij van de Staten van Brabant met hun 
devies en hun prijs, 1736, 2

1 bundel

459 /1 Lijst van loten van de Loterij van de Staten van Brabant met hun 
devies en hun prijs, 1736-1738

1 bundel

458 /1 Lijst van loten van de Loterij van de Staten van Brabant met hun 
devies en hun prijs, 1737-1738

1 bundel

459 /3 /1 Gedrukte ordonnantie van keizer Karel VI waarbij de buitenlandse 
loterijen in de Nederlanden verboden worden, 5 november 1736

1 bundel

459 /3 /2 Rekening van de derde loterij van de Staten van Brabant door 
Joseph Van Laethem, directeur van de Loterij, maart 1738

1 katern

459 /4 Gedrukte memorie betreffende de trekking van de "Kleine 
dagelijkse of wekelijkse loterij", z.d.

3 stukken
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459 /6 Twee gedrukte circulaires betreffende de keizerlijke en koninklijke 
Loterij, z.d. en 1788

2 stukken

C. Munt van Antwerpen

C. MUNT VAN ANTWERPEN
477 /1 Brieven, vertoogschriften, rekwesten, decreten, met retroakten 

betreffende het slaan van nieuwe munten, het gehalte en gewicht 
van de munten, de prijs van vreemde munten in "courant geld" en 
"sterk geld", de goudprijs, enz., 18de eeuw

1 bundel

477 /2 Brieven, vertoogschriften, rekwesten betreffende de vrijstelling van
de stadsaccijnzen, de bier- en wijnimposten en het 
aalmoezenierschap te Antwerpen voor de officialen van de Munt 
van Antwerpen, met bijgevoegd lijsten van de "vrije munters", 
18de eeuw

1 bundel

D. Publieke Koetsen

D. PUBLIEKE KOETSEN
498 Pachtvoorwaarden, aanbesteding en correspondentie betreffende 

de "publieke koetsen" op de provinciale steenwegen in Brabant, 
inz. Brussel-Gent, Brussel-Leuven, Brussel-Mons, waarvan de 
verpachting voorbehouden was aan de Staten van Brabant, 18de 
eeuw

1 bundel

E. Domeinbeheer

E. DOMEINBEHEER
1. Diverse stukken i.v.m. de domeinen

1. Diverse stukken i.v.m. de domeinen
478 /2 Brieven, plakkaten, resoluties betreffende de justitierechten van de

warandemeester in de warandes van de vorst en de warandes van 
de vorstelijke leenmannen, 17de eeuw

1 bundel

329 /7 Lijst van verduisterde vorstelijke cijnzen behorend tot het domein 
van Brussel, z.d. [1ste helft 18de eeuw]

1 katern

329 /21 Akte van de vorst koning Karel VI waarin hij de voorwaarden tot de 
terugkoop van cijnzen en renten uiteenzet, 9 maart 1739 
(perkament, met fragment van het afhangend ruiterzegel van Karel
VI)

1 stuk

329 /16 Twee lijsten van akten, commissielijsten en ordonnanties 
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betreffende de vorstelijke domeinen, 1738-1750
2 stukken

326 /5 Copies van brieven betreffende de vorstelijke domeinen uitgaand 
van de raadspensionaris van de Staten van Brabant, 1742-1752

1 register

329 /17 Lijst van domeinrekeningen overgemaakt aan de Rekenkamer, 
1740-1744 en 1749-1750

1 stuk

329 /18 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het vorstelijk 
domein te Tervuren, Ter Hulpen, Vilvoorde en Hoeilaart, 1745

1 katern

478 /1 Dossier i.v.m. een enquête in 1776 verricht door de Staten van 
Brabant naar de precieze limieten van de "Vrije Warande" ook 
"Plein" genoemd waar de Koninklijke Jacht toegelaten is volgens De
Blijde Inkomst, 1776-1777 (met bijgevoegd een projekt van 
reglement op de jacht, 1760)

1 bundel

2. Zoniënwoud en Bos van Overalfen

2. Zoniënwoud en Bos van Overalfen
328 /4 Rapport van de meester van de Rekenkamer Guillaume Robert 

Poncet in zijn hoedanigheid van commissaris bij de verdeling in 
kavels en het merken van de af te houwen bomen in het 
Zoniënwoud en het bos van Overalfen (dat gemeenschappelijk 
bezit was van de vorst en het kapittel van Nijvel), opgemaakt op 
last van de vorst en de Raad van Financiën (met 7 bijlagen 
betreffende de opmeting van de kavels), z.d. [1741- 1742]

8 katernen

328 /2 Tweede rapport van raadsheer Poncet, 1741-1742
4 katernen

328 /3 Reflexies bij het tweede rapport van raadsheer Poncet, z.d. [1741-
1742]

4 katernen

327 /1 Memorie betreffende de twee rapporten van raadsheer Poncet voor
advies gestuurd naar de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant. Het berteft enkel het bos van Overalfen, z.d. [1741-1742]

3 katernen

329 /10 Rapport over het bosbeheer in het Zoniënwoud gericht aan de 
Staten van Brabant, opgemaakt door luitenant-woudmeester de 
l'Escaille, 6 juli 1790, met erbij gevoegd 4 gedrukte instrukties voor
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de boswachters van het Zoniënwoud uit de jaren tachtig van de 
18de eeuw

1 bundel

328 /16 Nota betreffende de houtsoorten die moeten aangeplant worden in 
het Zoniënwoud, z.d. [2de helft 18 de eeuw]

1 stuk

329 /2 Opmeting van beboste percelen "copen" in het Zoniënwoud met 
het oog op de verkoop van het hout, 1736-1739

1 bundel

327 /5 Staat van de opmetingen verricht in het Zoniënwoud in de jaren 
1637-1737

1 stuk

329 /3 /1 Projekt betreffende de toekomstige opmetingen te verrichten in het
Zoniënwoud tijdens de periode 1743-1842, 1

2 katernen

328 /1 Projekt betreffende de toekomstige opmetingen te verrichten in het
Zoniënwoud tijdens de periode 1743-1842, 2

4 katernen

327 /6 Staat van de toekomstige opmetingen te verrichten in het 
Zoniënwoud tijdens de periode 1743-1842, 1

1 stuk

327 /7 Staat van de toekomstige opmetingen te verrichten in het 
Zoniënwoud tijdens de periode 1743-1842, 2

327 /8 Staat van de toekomstige opmetingen te verrichten in het 
Zoniënwoud tijdens de periode 1743-1842, 3

328 /14 Plannen van perceelscomplexen in het Zoniënwoud, 1720-1755, 1
1 bundel

327 /2 Plannen van perceelscomplexen in het Zoniënwoud, 1720-1755, 2

328 /7 Opmeting van de "kantons" in het Zoniënwoud die moeten dienen 
voor heraanplantingen, z.d. [2de helft 18de eeuw]

1 stuk

329 /5 /1 Opsomming van de functies van de "porte-crocq" van het 
Zoniënwoud, 1751

1 stuk

329 /19 Kosten voor de eedaflegging van Adriaan De Bruyn als vorstelijk 
landmeter op 26 mei 1721
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1 stuk

329 /3 /2 Staten van betaling van de weddes van de woudmeester en de 
boswachters van het Zoniënwoud, maart, juni, september en 
december 1737

4 stukken

329 /9 Staat van het loon van de raadsheren van de Rekenkamer, de 
landmeter en de forestiers van het Zoniënwoud die aanwezig 
waren bij de opmeting van de "copen" en het merken van de 
bomen, 1741

1 katern

328 /6 Staat van het loon van de commissarissen van de vorst en van de 
Staten van Brabant, de landmeter, de officieren en de forestiers 
van het Zoniënwoud en het bos van Overalfen, 1741

1 katern

327 /4 Staten van onkosten voor opmetingen in het Zoniënwoud en het 
bos van Overalfen, z.d. [1742]

9 stukken

328 /9 Staten van betaling van de werklieden in het Zoniënwoud, 1750-
1751

1 bundel

328 /10 Staten van betaling van de werklieden in het Zoniënwoud, 1772-
1773

1 bundel

327 /9 Rekeningen van de verkoop van hout in het Zoniënwoud, 1736, 
1743, 1752, 1753, 1754, 1758, 1760, 1772

13 registers

329 /8 Lijst van personen en kerkelijke instellingen die vergoedingen 
krijgen in hout en steenkool, z.d. [1ste helft 18de eeuw]

1 katern

329 /1 Lijsten van hoeveelheden hout uit het Zoniënwoud geleverd aan 
diverse personen en kerkelijke instellingen, 1740-1750

1 bundel

328 /15 Opsomming van de soorten hout en de kwaliteit van de steenkool 
die mogen geleverd worden aan het Hof, z.d. [2de helft 18de eeuw]

1 stuk

328 /13 Gedrukte ordonnantie van koning Karel II aangaande het verbod 
voor militairen om hout te kappen in de Brabantse domaniale 
bossen, 7 januari 1668
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1 stuk

328 /12 Gedrukte ordonnantie van de gouverneur van de Nederlanden, 
Juan Domingo de Zuniga, graaf van Monterey, aangaande het 
verbod voor militairen om hout te kappen in het Zoniënwoud, 2 
oktober 1670

1 stuk

328 /5 Briefwisseling betreffende verkoop van hout, februari 1742
1 bundel

326 /1 Correspondentie aangaande de vorstelijke domeinen gericht aan 
de Staten van Brabant, inzonderheid over het Zoniënwoud, 1730-
1739

1 bundel

326 /2 Correspondentie aangaande de vorstelijke domeinen gericht aan 
de Staten van Brabant, inzonderheid over het Zoniënwoud, 1740-
1749

1 bundel

326 /3 Correspondentie aangaande de vorstelijke domeinen gericht aan 
de Staten van Brabant, inzonderheid over het Zoniënwoud, 1750-
1759

1 bundel

326 /4 Correspondentie aangaande de vorstelijke domeinen gericht aan 
de Staten van Brabant, inzonderheid over het Zoniënwoud, 1760-
1769

1 bundel

3. Bos van Nijvel

3. Bos van Nijvel
329 /11 Rekening van de domeinen te Nijvel, 1 juli 1732 - 30 juni 1736

1 katern

326 /6 Brieven gericht aan de raadspensionaris van de Staten van 
Brabant, betreffende het bos van Nijvel, gemeenschappelijk bezit 
van de vorst en het kapittel van Nijvel, 1767-1771

1 bundel

4. Bos te Berlaar

4. Bos te Berlaar
329 /13 Ordonnantie betreffende de verkoop van domaniaal bos te Berlaar 

in het Land van Mechelen, 7 december 1682
1 katern

329 /20 Staat van inkomsten en uitgaven van de vorstelijke domeinen in 
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het Land van Mechelen, 1755- 1756
1 stuk

5. Molens

5. Molens
329 /12 Rapport over de schade aangericht door de papierfabriek te 

Genappes aan de domaniale molen aldaar en de kosten aan die 
molen, 1790

1 katern

329 /5 /2 Staten van onkosten aan de vorstelijke molens te Leuven, 1738-
1740 (te betalen door de rentmeester van de vorstelijke domeinen 
te Leuven op verzoek van de Staten van Brabant)

1 bundel

328 /11 Staten van de levering van graan gemalen in de vorstelijke molens 
te Leuven, 1736 en 1740

1 bundel

466 /2 Brieven i.v.m. de verkoop, samen met de verkoopsvoorwaarden en 
de staat van de opbrengst van de vorstelijke banmolens, de 
Moutmolen, de Sluismolen en de Eyndevlietmolen te Leuven, 1755

1 bundel

6. Steengroeven

6. Steengroeven
328 /8 Staten van betalingen van de werklieden die werken in de 

steengroeven van Buizingen en in het Alderbosch te Halle, juni-
oktober 1767

1 bundel

7. Concessies en Octrooiën van publieke gronden

7. Concessies en Octrooiën van publieke gronden
323 /4 Akten van concessie van publieke gronden te Brussel, verleend 

door de gedeputeerden van de Staten van Brabant in naam van de 
vorst na advies van de rentmeester van de vorstelijke domeinen in 
het kwartier van Brussel, met bijhorende plannen, 1740-1770

1 bundel

323 /1 Akten van concessie van ongecultiveerde percelen en octrooien 
voor werken aan waterlopen, verleend door gedeputeerden van de 
Staten van Brabant in naam van de vorst na advies van de 
rentmeester van de vorstelijke domeinen te Tervuren, Vilvoorde, Ter
Hulpen en Hoeilaart, met bijhorende plannen, 1767-1777

1 bundel

323 /2 Akten van concessie van publieke gronden en octrooien voor 
werken aan waterlopen te Leuven, verleend door de 
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gedeputeerden van de Staten van Brabant in naam van de vorst na
advies van de rentmeester van de vorstelijke domeinen in het 
Kwartier van Leuven en Tienen, met bijhorende plannen, 1766-
1777

1 bundel

323 /3 Akten van concessie van publieke gronden te Tienen, verleend door
de gedeputeerden van de Staten van Brabant in naam van de vorst
na advies van de rentmeester van de vorstelijke domeinen in het 
Kwartier van Leuven en Tienen, met bijhorende plannen, 1767-
1777

1 bundel

325 /1 Akten van concessie van ongecultiveerde gronden in het Kwartier 
van Antwerpen, verleend door gedeputeerden van de Staten van 
Brabant in naam van de vorst na advies van de rentmeester van de
vorstelijke domeinen in het Kwartier van Antwerpen, met 
bijhorende plannen, 1740-1769

1 bundel

325 /2 Akten van concessie van ongecultiveerde gronden in het Kwartier 
van Antwerpen, verleend door gedeputeerden van de Staten van 
Brabant in naam van de vorst na advies van de rentmeester van de
vorstelijke domeinen in het Kwartier van Antwerpen, met 
bijhorende plannen, 1769-1776

1 bundel

329 /4 Lijst van akten van concessie van publieke gronden en octrooien 
voor de oprichting van huizen, molens, enz., waarvoor een cijns 
moet betaald worden aan de vorstelijke rentmeesters te Brussel, 
Leuven, Vilvoorde en Mechelen, 1741-1756

4 katernen

323 /5 Lijst van de akten van concessie verleend door de gedeputeerden 
van de Staten van Brabant, van 1739 tot 1778

1 register en 2 katernen

324 /1 Aanvragen tot concessie van "vroenten" of gemene weiden te 
Nijlen, bijvang van Lier, aan de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant, 1759

1 bundel

324 /2 Aanvragen tot concessie van "vroenten" of gemene weiden te 
Bevel, bijvang van Lier, aan de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant, 1759

1 bundel

324 /3 Aanvragen tot concessie van "vroenten" of gemene weiden te 
Kessel, bijvang van Lier, aan de gedeputeerden van de Staten van 
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Brabant, 1759
1 bundel

324 /4 Copies van akten van concessie van "vroenten" of gemene weiden 
te Nijlen, Bevel en Kessel, bijvang van Lier, verleend door de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant in naam van de vorst, 
na advies van de rentmeester van de vorstelijke domeinen in het 
Land van Mechelen, 1759

1 register

324 /5 Copie van een oorkonde van hertog Hendrik van Lotharingen van 
24 juni 1236 waarin hij verklaart de gemene weiden van de bijvang
van Lier aan de landsleiden aldaar verkocht te hebben (copie uit 
1760)

1 stuk

329 /6 Lijst van de uitgifte van "vroenten" te Nijlen, 1736
1 stuk

324 /6 Stuk uit een proces tussen de inwoners van Bevel en die van 
Itegem, welke laatsten het bezit van "vroenten" te Bevel betwisten,
1753

1 stuk

8. Renten

8. Renten
366 Toelatingen tot de terugkoop van renten bezet op de vorstelijke 

domeinen te Henegouwen, door de landvoogdes Maria Elisabeth, 
gericht aan de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 1738-
1740

1 bundel

367 Toelatingen tot de terugkoop van renten bezet op het vorstelijk 
domein te Mechelen, door de landvoogdes Maria Elisabeth, gericht 
aan de gedeputeerden van de Staten van Brabant, 1738-1740

1 bundel

VII. Openbare Werken

VII. OPENBARE WERKEN
A. Steenwegen

A. STEENWEGEN
480 Stukken i.v.m. aanleg en onderhoud van de steenweg Antwerpen-

Lier (onkostenstaten, voorwaarden voor aanbesteding, enz.), 18de 
eeuw

1 bundel

481 /1 Stukken i.v.m. aanleg en onderhoud van de steenweg Brussel-Mons
(onkostenstaten, voorwaarden voor aanbesteding, enz.), 18de 
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eeuw
1 bundel

481 /2 Stukken i.v.m. aanleg en onderhoud van de steenweg Brussel-Gent 
(onkostenstaten, voorwaarden voor aanbesteding, enz.), 18de 
eeuw

1 bundel

482 Stukken i.v.m. aanleg en onderhoud van de steenweg Brussel-
Leuven (onkostenstaten, voorwaarden voor aanbesteding, enz.), 
18de eeuw

1 bundel

483 /1 Stukken i.v.m. aanleg en onderhoud van de steenweg Leuven-
Tienen (onkostenstaten, voorwaarden voor aanbesteding, enz.), 
18de eeuw, 1

1 bundel

483 /2 Stukken i.v.m. aanleg en onderhoud van de steenweg Leuven-
Tienen (onkostenstaten, voorwaarden voor aanbesteding, enz.), 
18de eeuw, 2

1 bundel

484 /1 Stukken i.v.m. aanleg en onderhoud van de steenweg Leuven-
Tienen (onkostenstaten, voorwaarden voor aanbesteding, enz.), 
18de eeuw, 3

1 bundel

485 Stukken i.v.m. aanleg en onderhoud van de steenweg Leuven-
Tienen (onkostenstaten, voorwaarden voor aanbesteding, enz.), 
18de eeuw, 4

1 bundel

484 /2 Stukken i.v.m. aanleg en onderhoud van de steenweg Leuven-Sint-
Truiden (onkostenstaten, voorwaarden voor aanbesteding, enz.), 
18de eeuw

1 bundel

479 /1 Stukken i.v.m. aanleg en onderhoud van steenwegen, 18de eeuw 
(met in deze bundel ook enkele vorstelijke octrooien en plannen 
van steenwegen te Rumst, 1704, Asse, 1732, Zellik, 1741, Walem, 
z.d., De Kempen, z.d.)

1 bundel

486 /1 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 1
1 bundel

486 /2 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 2
1 bundel
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487 /1 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 3
1 bundel

487 /2 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 4
1 bundel

488 /1 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 5
1 bundel

488 /2 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 6
1 bundel

489 /1 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 7
1 bundel

489 /2 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 8
1 bundel

490 /1 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 9
1 bundel

490 /2 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 10
1 bundel

491 /1 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 11
1 bundel

491 /2 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 12
1 bundel

492 /1 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 13
1 bundel

492 /2 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 14
1 bundel

493 /1 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 15
1 bundel

493 /2 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 16
1 bundel

495 Wegeniswerken aan steenwegen, 18de eeuw, 17
1 bundel
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B. Waterlopen

B. WATERLOPEN
470 /4 Ordonnanties, brieven, rekwesten, adviezen, rekeningen 

betreffende de ruimings- en verdiepingswerken, het afsnijden van 
meanders ("coupures"), het tegengaan van overstromingen van de 
Demer en de Dijle en bijrivieren, 18de eeuw, 1

1 bundel

472 Ordonnanties, brieven, rekwesten, adviezen, rekeningen 
betreffende de ruimings- en verdiepingswerken, het afsnijden van 
meanders ("coupures"), het tegengaan van overstromingen van de 
Demer en de Dijle en bijrivieren, 18de eeuw, 2

1 bundel

473 Ordonnanties, brieven, rekwesten, adviezen, rekeningen 
betreffende de ruimings- en verdiepingswerken, het afsnijden van 
meanders ("coupures"), het tegengaan van overstromingen van de 
Demer en de Dijle en bijrivieren, 18de eeuw, 3

1 bundel

474 /1 Ordonnanties, brieven, rekwesten, adviezen, rekeningen 
betreffende de ruimings- en verdiepingswerken, het afsnijden van 
meanders ("coupures"), het tegengaan van overstromingen van de 
Demer en de Dijle en bijrivieren, 18de eeuw, 4

1 bundel

475 Ordonnanties, brieven, rekwesten, adviezen, rekeningen 
betreffende de ruimings- en verdiepingswerken, het afsnijden van 
meanders ("coupures"), het tegengaan van overstromingen van de 
Demer en de Dijle en bijrivieren, 18de eeuw, 5

1 bundel

476 Ordonnanties, brieven, rekwesten, adviezen, rekeningen 
betreffende de ruimings- en verdiepingswerken, het afsnijden van 
meanders ("coupures"), het tegengaan van overstromingen van de 
Grote en Kleine Nete, 18de eeuw

1 bundel

C. Verfraaiing van de stad Brussel

C. VERFRAAIING VAN DE STAD BRUSSEL
502 Staten van onkosten gemaakt voor het feest ter gelegenheid van 

de inhuldiging van het standbeeld van Karel van Lotharingen op 17 
januari 1775 op het Lotharingenplein (eertijds Baliënplein, nu 
Koningsplein) en lijsten van genodigden

1 bundel

504 /1 Brieven betreffende de "dons gratuits" gevraagd aan abdijen en 
kloosters op straffe van opgeheven te worden, voor de verfraaiing 
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van de stad Brussel, ter plaatse van het Park en het Koningsplein 
en voor de bouw van het hotel van de gevolmachtigd minister in 
het Park, 1781-1783

1 bundel

VIII. Volksgezondheid (Epizootie)

VIII. VOLKSGEZONDHEID (EPIZOOTIE)
468 /1 Gedrukte ordonnanties ter bestrijding van de rundveepest, 1770

1 bundel

468 /2 Memorie: "Noodsaeckelijke beraeminge van hulp-middelen tegens 
de tegenwoordig grasseerende siekte onder het hoornvee" door 
J.B. de Beunie, 1770

1 katern

468 /3 Observaties over het projekt van [Rapedius] de Berg, z.d.
2 stukken

468 /4 Kwitanties voor onderzoek verricht naar de rundveepest in het 
Kwartier van Brussel, 1770

4 stukken

468 /5 Staten van gedode runderen en schatting van hun waarde, 1770-
1771

1 bundel

468 /6 Correspondentie i.v.m. de rundveepest, 1770-1771
1 bundel

469 Processen-verbaal met bijhorend relaas opgemaakt door de lokale 
wethouders nopens de rundveepest ingevolge art. 16 van het 
Additioneel Edict van 13 februari 1770 en art. 1 en 2 van de 
ordonnantie van 29 november 1776, 1777

1 bundel

468 /7 Uittreksels uit de protocollen van het Comité voor de bestrijding 
van de rundveepest in Brabant en Limburg, jan.-feb. 1778

2 katernen

468 /8 Staten van onkosten voor onderzoek naar de rundveepest te 
Leuven en het nemen van maatregelen ertegen, 1784-1785

1 bundel

468 /9 Resoluties van de meierijen in het Kwartier van Antwerpen i.v.m. de
rundveepest, 1784

1 bundel

529 /12 Gedrukte verklaringen betreffende de invoer van vee uit de regio 
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van 2 mijl buiten de grenzen van Brabant, 1 december 1787 en 16 
april 1788

3 stukken

IX. Kerkelijke Aangelegenheden

IX. KERKELIJKE AANGELEGENHEDEN
A. Diverse Kerkelijke aangelegenheden

A. DIVERSE KERKELIJKE AANGELEGENHEDEN
184 /19 Vertoogschrift aan de vorst tegen de pauselijke indulten waarin de 

paus van de geestelijkheid de helft van hun inkomsten opeist als 
contributie voor de oorlog tegen de Turken, 1533

1 katern

184 /4 Opsomming van het bezit van de lazarij te Rumst en bevestiging 
van hun statuten door vorst Filips IV, 1623

1 bundel

184 /6 Lijst van de geestelijken te Nijvel, z.d. [17de eeuw]
1 stuk

194 /13 Correspondentie tussen de gedeputeerden van de Staten van 
Brabant en de abt van Averbode als lid van de eerste staat, 
betreffende allerlei aangelegenheden de Staten aanbelangend, 
1672-1680

1 bundel

184 /17 "Deductio" betreffende de prelaten die het eerste lid van de Staten 
van Brabant vormen, z.d. [einde 17de eeuw]

1 katern

1 /11 Memorie nopende de lasten te dragen door de clerus, opgesteld 
tijdens de vergadering van de gedeputeerden van de clerus op 7 
juli 1690

1 katern

188 /9 Correspondentie met de Staten van Brabant aangaande de 
veroordeling van Jansenisten, 1696. Bijgevoegd het gedrukt 
vertoogschrift: "Memorial contenant I. Une deduction sommaire de 
l'origine et de l'estat present des contestations doctrinales du Pays-
Bas et des veritables moyens de les terminer II. Une réponse 
succinte aux trois accusations de Jansenisme, de Rigorisme et de 
Nouveauté", z.d.

1 bundel

188 /10 Brief van de aartsbisschop van Mechelen, vergezeld van 
retroakten, betreffende de veroordeling van Jansenisten, 1707

1 bundel
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184 /14 Lijst van boeken, decreten, consulten, brieven betreffende 
kerkelijke aangelegenheden, eerste kwart 18de eeuw

1 katern

187 /3 Dossier opgemaakt voor de Staten van Brabant over het verbod 
om vreemdelingen toe te laten tot kerkelijke officies in de 
Nederlanden, eerste kwart 18de eeuw

1 bundel

529 /6 Pauselijke toelating tot het eten van vlees tijdens de vasten in het 
aartsbisdom Mechelen, 1726

4 stukken

184 /3 Rekwest van de bisschop van Namen aan de aartshertogen tot 
overplaatsing van het consistorie van Gembloux, van het bisdom 
Namen waarin Waals-Brabant gelegen is naar de stad Namen, met 
negatief advies van de Staten van Brabant, 1608-1609. Bijgevoegd
twee memories over de taken van het consistorie van Gembloux, 
1729

1 bundel

188 /8 Memoires en retroakten betreffende de verplichting (volgens de 
Gouden Bul en de Blijde Inkomst) van de bisdommen Luik en 
Kamerijk (later Mechelen) om voor hun diocees in Brabant gelegen,
resp. in Leuven en Brussel een officialiteit te hebben, z.d. [ca. 
1730]

1 bundel

187 /2 Observaties gericht aan regentes Maria-Elisabeth en aan de Staten 
van Brabant over de verplichting van de tiendheffers om de 
reparatiekosten te betalen aan kerken en pastorijen (cf. de 
plakkaten van 28 maart 1611 en 2 okt. 1613), z.d. [1739],

1 bundel

184 /15 Dossier betreffende de inmenging van de kanselier van Brabant in 
kerkelijke aangelegenheden, 2de helft 18de eeuw

1 bundel

461 /1 Brieven betreffende de informatie die de Staten van Brabant 
inwinnen aangaande de schilderijen in kerken en kloosters op 
aanvraag van de vorstin om aliënatie van dit kunstpatrimonium 
naar het buitenland tegen te gaan, 1777

1 bundel

184 /12 Nota over de ordonnanties die de Algemene Regeringsraad i.v.m. 
kerkelijke aangelegenheden wenst uit te vaardigen, 1782

1 katern

184 /13 Kopies van brieven van Maria Christina en Albert Cazimir en van 
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keizer Jozef II betreffende kerkelijke aangelegenheden, 1781-1787
1 bundel

184 /16 Correspondentie, 1682-1790
1 bundel

B. Abdijen

B. ABDIJEN
184 /8 Uittreksel uit een kroniek van de abdij van Park, z.d.

1 stuk

184 /18 Rekwesten van de abt van de abdij van Grimbergen ingediend bij 
de Raad van Brabant tegen Henrick Gaillart Huyghenssone, 
"rentmeester van de geestelijke geconfisceerde goederen in het 
Kwartier van Brussel" die bomen heeft laten omhakken en verkocht
in de bossen van de abdij, 1584 (kopie 17de eeuw)

1 bundel

194 /12 Proces van Govaerts, apostolisch vicaris van het bisdom 's 
Hertogenbos tegen de abdij van Tongerlo, betreffende zijn provisie, 
1705-1709. Bijgevoegd het gedrukt vertoogschrift: "Motivum juris 
Pro Monasterio Tongerloënsi ac refutatio motivi juris a 
reverend.""ac amp."" domino Petro Govarts vicario apostolico 
Buscoducensi actore...", Antwerpen, 1705

1 bundel

184 /9 Dossier betreffende de ligging van de abdij van Postel in Brabant in
het Kwartier van Antwerpen en niet in de meierij van 's 
Hertogenbos, dit i.v.m. de heffing van oorlogscontributie, 1707

1 druksel

184 /7 Dossier betreffende de vestiging van de abdij van Berne, van de 
orde van Prémontré, te 's Hertogenbos, eerste helft 18de eeuw

1 bundel

185 /13 Octrooi verleend door de aartshertogen Albrecht en Isabella aan de
prior van de kartuizers te Vucht bij 's Hertogenbos om een aantal 
bezittingen gelegen te Gelre te verkopen, 7 maart 1615. In kopie 
overgemaakt aan de Staten van Brabant in 1787

2 stukken

188 /1 Opsomming van de consumptie van wijn, bier, graan en vee in 
abdijen en kloosters tijdens de jaren 1781-1785, n.a.v. de 
goedkeuring tijdens de Generale Vergadering van de Staten van 
Brabant op 16 nov. 1785 van de invoering van een nieuwe 
belasting op de "vier speciën". Abdijen en kloosters in het Kwartier 
van Antwerpen

1 bundel
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188 /2 Opsomming van de consumptie van wijn, bier, graan en vee in 
abdijen en kloosters tijdens de jaren 1781-1785, n.a.v. de 
goedkeuring tijdens de Generale Vergadering van de Staten van 
Brabant op 16 nov. 1785 van de invoering van een nieuwe 
belasting op de "vier speciën". Abdijen en kloosters in het Kwartier 
van Brussel

1 bundel

188 /3 Opsomming van de consumptie van wijn, bier, graan en vee in 
abdijen en kloosters tijdens de jaren 1781-1785, n.a.v. de 
goedkeuring tijdens de Generale Vergadering van de Staten van 
Brabant op 16 nov. 1785 van de invoering van een nieuwe 
belasting op de "vier speciën". Abdijen en kloosters in het Kwartier 
van Leuven

1 bundel

188 /4 Instruktie van 5 juli 1790 waarbij door de Staten van Brabant een 
nieuwe belasting op de "vier speciën" voor abdijen en kloosters 
wordt ingevoerd

3 druksels

188 /5 Opsomming van het gebrouwd bier, het geslacht vee en het aantal 
personen levend in kloosters en abdijen, 1790-1791, dit n.a.v. de 
instruktie van 5 juli 1790. Abdijen en kloosters in het Kwartier van 
Antwerpen

1 bundel

188 /6 Opsomming van het gebrouwd bier, het geslacht vee en het aantal 
personen levend in kloosters en abdijen, 1790-1791, dit n.a.v. de 
instruktie van 5 juli 1790. Abdijen en kloosters in het Kwartier van 
Brussel

1 bundel

188 /7 Opsomming van het gebrouwd bier, het geslacht vee en het aantal 
personen levend in kloosters en abdijen, 1790-1791, dit n.a.v. de 
instruktie van 5 juli 1790. Abdijen en kloosters in het Kwartier van 
Leuven

1 bundel

184 /1 Correspondentie van religieuzen met de Staten van Brabant i.v.m. 
te begeven officies, 1764-1790

1 bundel

194 /2 Dossier overgemaakt aan de Staten van Brabant in 1787 
betreffende de sommen geld geëist door kanselier Crumpipen voor 
de verkiezing van abten en abdissen en voor de overhoring van de 
rekeningen en de verkiezing van de magistraat van de stad 
Antwerpen
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1 bundel

194 /1 Lijst van verkiesbare personen voor het ambt van abt of abdis in de
Sint-Michielsabdij te Antwerpen, de abdij van Dielegem te Jette, de 
abdij van Gembloux, de abdij van Groot-Bijgaarden, de abdij van 
Florival, z.d. [1790]

4 stukken

194 /3 Verkiezingsdossier van een abt in de abdij van Averbode, 1790
1 bundel

194 /4 Verkiezingsdossier van een abdis in de abdij van Florival, 1790
1 bundel

194 /5 Verkiezingsdossier van een abt in de abdij van Dielegem, 1790
1 bundel

194 /6 Verkiezingsdossier van een abt in de abdij van Gembloux, 1790
1 bundel

194 /7 Verkiezingsdossier van een abdis in de abdij van Groot-Bijgaarden, 
1790

1 bundel

194 /8 Verkiezingsdossier van een abt in de abdij van Heylissem, 1790
1 bundel

194 /9 Verkiezingsdossier van een abt in de abdij van Postel, 1790
1 bundel

194 /10 Verkiezingsdossier van een abt in de St.-Bernaardsabdij te 
Hemiksem, 1790

1 bundel

194 /11 Verkiezingsdossier van een abt in de St.-Michielsabdij van 
Antwerpen, 1790

1 bundel

184 /10 Benoeming van abten en abdissen door de Staten van Brabant, 
1790

3 stukken

C. Afgeschafte kloosters

C. AFGESCHAFTE KLOOSTERS
185 /1 Staat van de renten toebehorend aan de afgeschafte kloosters, 

vastgezet op de belastingen van de Staten van Brabant, dit 
volgens de rekeningen van 1787. Kwartier van Antwerpen

1 katern
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185 /2 Staat van de renten toebehorend aan de afgeschafte kloosters, 
vastgezet op de belastingen van de Staten van Brabant, dit 
volgens de rekeningen van 1787. Kwartier van Brussel

1 katern

185 /3 Staat van de renten toebehorend aan de afgeschafte kloosters, 
vastgezet op de belastingen van de Staten van Brabant, dit 
volgens de rekeningen van 1787. Kwartier van Leuven

1 katern

185 /4 Aflossing van renten door de Staten van Brabant aan de 
afgeschafte kloosters, van 1 jan. 1782 tot 31 dec. 1787

1 katern

503 /2 Memorie over de afgeschafte kloosters, z.d. [1787]
1 stuk

503 /3 Notarisakten van verkoop van afgeschafte kloosters in het district 
Mechelen, 1787

1 bundel

186 /1 Dossier i.v.m. de administratie van de afgeschafte priorij 
Groenendaal te Brussel. Bewijsstukken bij de rekeningen van de 
netto-inkomsten, nov. 1788-jan. 1790

1 bundel

186 /2 Dossier i.v.m. de administratie van de afgeschafte priorij 
Groenendaal te Brussel. Bewijsstukken bij de algemene rekeningen,
nov. 1788-jan. 1790

1 bundel

185 /5 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1787. Te Antwerpen

2 stukken

185 /6 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1787. Te Korsendonk

1 stuk

185 /7 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1787. Te Lens

2 stukken

185 /8 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1787. Te Leuven

2 stukken

185 /9 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
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afgeschafte kloosters, 1787. Te Nijvel
1 stuk

185 /10 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1787. Te Nizelles

1 stuk

185 /11 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1787. Te Ter Bank

1 katern

185 /12 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1787. Te Vilvoorde

1 stuk

185 /14 Rekwest aan de Staten van Brabant voor de restauratie van de 
abdij van Park te Heverlee, 1789

1 bundel

461 /2 Brieven betreffende de overbrenging van de boeken van de 
afgeschafte Jezuïetenkloosters naar de Bourgondische (Koninklijke) 
Bibliotheek, 1790

1 bundel

185 /15 Lijst van de afgeschafte kloosters die in 1791 hun restauratie 
aangevraagd hebben aan de Staten van Brabant

1 katern

185 /16 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1791. Te Antwerpen

1 bundel

185 /17 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1791. Te Brussel

1 bundel

185 /18 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1791. Te Lens

2 stukken

185 /19 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1791. Te Leuven

2 stukken

185 /20 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters, 1791. Te Oudergem

1 katern

185 /21 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
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afgeschafte kloosters, 1791. Te Tienen
1 bundel

185 /22 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters en individuele aanvragen van kloosterlingen 
voor de terugkeer naar hun klooster, 1793. Te Antwerpen

1 bundel

185 /23 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters en individuele aanvragen van kloosterlingen 
voor de terugkeer naar hun klooster, 1793. Te Brussel

1 bundel

185 /24 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters en individuele aanvragen van kloosterlingen 
voor de terugkeer naar hun klooster, 1793. Te Heverlee

1 stuk

185 /25 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters en individuele aanvragen van kloosterlingen 
voor de terugkeer naar hun klooster, 1793. Te Lérinnes

1 stuk

185 /26 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters en individuele aanvragen van kloosterlingen 
voor de terugkeer naar hun klooster, 1793. Te Leuven

1 bundel

185 /27 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters en individuele aanvragen van kloosterlingen 
voor de terugkeer naar hun klooster, 1793. Te Lier

1 stuk

529 /17 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters en individuele aanvragen van kloosterlingen 
voor de terugkeer naar hun klooster, 1793. Te Mechelen

1 bundel

185 /28 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters en individuele aanvragen van kloosterlingen 
voor de terugkeer naar hun klooster, 1793. Te Tienen

1 stuk

185 /29 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters en individuele aanvragen van kloosterlingen 
voor de terugkeer naar hun klooster, 1793. Te Vilvoorde

3 stukken

185 /30 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
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afgeschafte kloosters en individuele aanvragen van kloosterlingen 
voor de terugkeer naar hun klooster, 1793. Te Willebroek

2 stukken

185 /31 Rekwesten aan de Staten van Brabant voor de restauratie van 
afgeschafte kloosters en individuele aanvragen van kloosterlingen 
voor de terugkeer naar hun klooster, 1793. Te Zoutleeuw

1 bundel

185 /32 Verklaringen van kloosterlingen die het kloosterleven niet wensen 
herop te nemen, 1793

1 bundel

185 /33 Dossier opgemaakt in de tijd zelf van 33 genummerde stukken, 
brieven en depêches i.v.m. de afgeschafte kloosters, met 
inhoudstafel, 1793

1 bundel

185 /34 Correspondentie van en aan de 'Commission des Etats de Brabant 
pour le rétablissement des couvents', 1793-1794

1 bundel

185 /35 "Acte van hersteltenisse" voor het karmelietessenklooster te 
Antwerpen, uitgaand van de Raad van Financiën, 6 maart 1794

1 katern

D. Parochies

D. PAROCHIES
187 /1 Attestaties van de confiscatie van het pastorale tiend in enige 

Brabantse dorpen door de vorstelijke troepen, 1705
1 bundel

184 /11 Aanstelling van Jean Francois Gourdin als deken van de collegiale 
kerk van St. Germain te Tienen in 1708, en van zijn opvolger Martin
Renardi in 1749, resp. door de vorsten Filips V en Maria Theresia

3 stukken

184 /2 Memories i.v.m. de belastingen van de pastoors in Brabant, z.d. 
[17de eeuw]

3 stukken

184 /5 Declaraties, brieven, formulieren i.v.m. de inning van de 20ste 
penning op de pastorale competentie, eerste kwart 18de eeuw

1 bundel

189 /1 Twee lijsten van parochies per meierij in het Kwartier van 
Antwerpen, met vermelding van de 20ste penning op de pastorale 
competentie, 1710 en z.d. [18de eeuw]
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2 stukken

189 /2 Opgave van de pastorale competentie in parochies van het 
Kwartier van Antwerpen, 18de eeuw, inz. 1710-1711. Meierij Arckel

1 bundel

189 /3 Opgave van de pastorale competentie in parochies van het 
Kwartier van Antwerpen, 18de eeuw, inz. 1710-1711. Meierij Geel

1 bundel

189 /4 Opgave van de pastorale competentie in parochies van het 
Kwartier van Antwerpen, 18de eeuw, inz. 1710-1711. Meierij 
Herentals

1 bundel

189 /5 Opgave van de pastorale competentie in parochies van het 
Kwartier van Antwerpen, 18de eeuw, inz. 1710-1711. Meierij 
Hoogstraten

1 bundel

189 /6 Opgave van de pastorale competentie in parochies van het 
Kwartier van Antwerpen, 18de eeuw, inz. 1710-1711. Meierij Lier

1 bundel

189 /7 Opgave van de pastorale competentie in parochies van het 
Kwartier van Antwerpen, 18de eeuw, inz. 1710-1711. Meierij Rhyen

1 bundel

189 /8 Opgave van de pastorale competentie in parochies van het 
Kwartier van Antwerpen, 18de eeuw, inz. 1710-1711. Meierij 
Turnhout

1 bundel

189 /9 Opgave van de pastorale competentie in parochies van het 
Kwartier van Antwerpen, 18de eeuw, inz. 1710-1711. Meierij 
Zandhoven

1 bundel

191 /1 Drie lijsten van parochies per meierij in het Kwartier van Brussel, 
met vermelding van de 20ste penning op de pastorale 
competentie, 1703, 1704 en z.d. [begin 18de eeuw]

3 katernen

191 /2 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. Stad 
Brussel

1 stuk

191 /3 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
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het Kwartier van Brussel (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Asse

1 bundel

191 /4 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Gaasbeek

1 bundel

191 /5 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Grimbergen

1 bundel

191 /6 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Kampenhout

1 bundel

191 /7 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Kapelle-op-den-Bos

1 bundel

191 /8 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Merchtem

1 bundel

191 /9 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Rode

1 bundel

191 /10 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Vilvoorde

1 bundel

192 /1 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij
Gembloux

1 bundel

192 /2 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij
Genappe

1 bundel
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192 /3 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij
Grez

1 bundel

192 /4 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij
La Hulpe

1 bundel

192 /5 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij
Mont-Saint-Guibert

1 bundel

192 /6 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Brussel (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij
Nijvel

1 bundel

190 /1 Twee lijsten van parochies per meierij in het Kwartier van Leuven, 
met vermelding van de 20ste penning op de pastorale 
competentie, 1717 en z.d. [begin 18de eeuw]

2 katernen

190 /2 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Aarschot

1 bundel

190 /3 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Diest

1 bundel

190 /4 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Geten

1 bundel

190 /5 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Halen

1 bundel

190 /6 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Herent

1 bundel
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190 /7 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Heverlee

1 bundel

190 /8 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Kumtich

1 bundel

190 /9 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Lubbeek

1 bundel

190 /10 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. Land 
van Rotselaar

1 bundel

190 /11 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. Sint-
Agatha-Rode

1 bundel

190 /12 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Tienen

1 bundel

190 /13 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. Land 
van Wezemaal

1 stuk

190 /14 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Zichem

1 bundel

190 /15 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Vlaams Brabant), begin 18de eeuw. 
Meierij Zoutleeuw

2 stukken

193 /1 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij 
Dongelberg
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2 stukken

193 /2 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij 
Geest-Gerompont

1 bundel

193 /3 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij 
Hannut

1 bundel

193 /4 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij 
Incourt

1 bundel

193 /5 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij 
Jandrain

1 bundel

193 /6 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij 
Jauche

1 bundel

193 /7 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij 
Orp-le-Grand

1 bundel

193 /8 Opgave van de pastorale competentie in parochies per meierij in 
het Kwartier van Leuven (Waals Brabant), begin 18de eeuw. Meierij 
Saint-Jean-Geest

1 bundel

X. Stukken vreemd aan het archief van de Staten van Brabant

X. STUKKEN VREEMD AAN HET ARCHIEF VAN DE STATEN VAN 
BRABANT

A. Handel en Industrie

A. HANDEL EN INDUSTRIE
465 /2 Gedrukt octrooi: "Octroy de Sa Majesté pour l'Etablissement de la 

Compagnie Royale des Pays-Bas aux Indes et à la Guinée, du 7 juin 
1698

1 katern

529 /14 Verslag van de vergadering gehouden te Brussel op 17 februari 
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1699 door gedeputeerden van verschillende steden ter 
bevordering van de "manufacturen" in de Nederlanden, met 
bijhorende stukken

1 bundel

529 /4 Reglement voor het Brugse ambacht van de vrije schippers en 
toltarief van de door hen vervoerde waren naar Gent en Oostende, 
z.d. [18de eeuw]

2 katernen

529 /16 Amortisatiebrief voor de brouwerij gekocht door de Sint-
Adriaansabdij van Geraardsbergen, 18 mei 1763

1 katern

529 /11 Memorie over de voordelen voor de stad Antwerpen van de 
heropening van de Schelde, 30 maart 1780

1 katern

B. Epizoötie in Vlaanderen

B. EPIZOÖTIE IN VLAANDEREN
468 /10 Memorie: "Efficace remedie teghen de fameuse en pestilentieuse 

siechte der hoornbeesten uytgevonden en met wonder goet succes
gepractiseert door Joannes Claes beestemeester binnen de prochie 
van Knesselare in Vlaenderen opt ' lest vant ' jaer 1747 en 1748"

2 katernen

468 /11 Gedrukt vertoogschrift i.v.m. remedies tegen de rundveepest in 
Vlaanderen: "Ontwerp raeckende de besmettelijke siekte van het 
hoorn-vee desselfs toevallen en hulp-middels door J. Somers ende J.
vander Woestyne Licentiaeten in de Medecynen", Gent, 23 
december 1769

1 katern

468 /12 Gedrukte memorie over de rundveepest in Vlaanderen: "Verhael 
ende reflexien over de verbreydinge der besmettelyke siekte in het
hoorn-vee, de welke sig veropenbaert heeft in de Provintie van 
Vlaenderen t'sedert den 26 Octob. tot den 23 Decemb. 1769. 
Gemaekt door den heere burg-grave Vilain XIIII", Gent, z.d.

1 register

468 /13 Observaties over de rundveepest in het Brugse Vrije: "Observations
sur la maladie epizootique parmi le gros betail, le centre de ses 
depredations et les differences locales au pays du Franc", z.d. 
[1770]

1 katern

468 /14 Korte inhoud van documenten i.v.m. de rundveepest in Vlaanderen:
"Précis des pièces relatives à la mortalité du bétail en Flandre 
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depuis le 17 Janvier 1770 jusqu'en... pour servir d'un mémoire 
historique et réflexions relativement à cette matière", z.d. [1771]

1 katern

468 /15 Instructies voor de bestrijding van de rundveepest in het Brugse 
Vrije, 1770

1 bundel

468 /16 Brief aan de landvoogd over de onuitvoerbaarheid van het edict 
van 10 november 1769, z.d. [1770]

1 katern

468 /17 Brief aan de bisschop van Brugge met de vraag tot afzondering in 
de kerken van de mensen die dieren hebben die met de 
rundveepest besmet zijn, 15 december 1770

1 stuk

468 /18 Staat van de levende en de gedode runderen in de provincie 
Vlaanderen, z.d. [1770]

1 stuk

C. Bergen van Barmhartigheid

C. BERGEN VAN BARMHARTIGHEID
459 /5 Gedrukte disposities betreffende de organisatie van de Koninklijke 

Loterij in de Zuidelijke Nederlanden waarvan de opbrengst zal 
dienen voor de oprichting van een Berg van Barmhartigheid, z.d. 
[begin 17de eeuw?]

1 katern

464 /9 Gedrukte aanstellingsakte van Wenceslaus Cobergher tot 
superintendant generaal van de Bergen van Barmhartigheid op 9 
januari 1618. Met bijgevoegd het reglement voor de Bergen van 
Barmhartigheid van 21 juni 1619

1 katern

464 /10 Gedrukt reglement voor de Bergen van Barmhartigheid, 17 maart 
1618

1 stuk

464 /11 Gedrukte bevestiging door Filips IV van de privilegies van Albrecht 
en Isabella voor de Bergen van Barmhartigheid, 26 januari 1651

1 stuk

D. Armoedebestrijding en Correctiehuizen

D. ARMOEDEBESTRIJDING EN CORRECTIEHUIZEN
464 /3 Gedrukte plakkaten van de Staten Generaal, van de Staten van 

Holland en Westfriesland, van Amsterdam en Den Haag tegen 
vagebonden en bedelaars, 1675-1693
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1 bundel

464 /7 Ordonnanties van Karel VI en Maria Theresia betreffende de armen,
1733 en z.d.

2 katernen

464 /12 Projekt van een reglement voor het beheer van het "hôpital de 
charité et de la maison-dieu sous le titre de Sainte-Croix" te 
Brussel, 1734

1 register

464 /5 Stukken betreffende de oprichting van "hôpital général" voor 
bedelaars en vondelingen, 1755-1756

1 bundel

464 /1 Instructie nopens het beheer van het tuchthuis voor "dwingelingen"
(vagebonden, bedelaars) te Brussel, 1762

2 katernen

464 /8 Brieven betreffende de "pieuse fondatien" te Brussel, 2de helft 18 
de eeuw

1 bundel

464 /2 Projekt van een reglement voor een correctiehuis voor mannen (te 
Brussel?), z.d. [2de helft 18de eeuw]

2 katernen

464 /6 Manuscript van een traktaat: "Traité de la mendicité avec les 
projets de reglement propres à l'empêcher dans les villes et les 
villages" door M.J. Taintenier, 1772

1 katern

464 /4 Gedrukte reglementen betreffende armen en armenhuizen te 
Parijs, Douai en Duinkerke, 18de eeuw

1 bundel

505 /15 Gedrukte voorwaarden voor de aanbesteding van de bouw van een
provinciaal correctiehuis te Gent (Ekkergem), z.d.

1 katern

505 /16 Twee lijsten van wat men fabriceert in het correctiehuis te Gent, 
z.d.

2 stukken

505 /14 Instructie voor de regent van het Deughthuys te Brussel, z.d.
1 katern en 1 stuk

505 /13 Beschrijving van de administratie in het correctiehuis genaamd het 
Spinhuys te Rotterdam, z.d.
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2 katernen

505 /12 Reglement en instructie voor het correctiehuis genaamd Padua (op 
Schieland?), z.d.

1 katern

E. Posterij

E. POSTERIJ
529 /13 Gedrukte ordonnantie van keizerin Maria Theresia betreffende de 

Post in de Nederlanden, 1769
1 katern

F. Processen

F. PROCESSEN
530 Gebundelde processen gevoerd voor de schepenbank van de stad 

Brussel, 1711-1717 (beschadigd)
1 register
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