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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Het Archief van het Huis van keizerin Charlotte in Belgiëwordt bewaard in het 
Archief van het Koninklijk Paleis, Hertogsstraat 2 te 1000 Brussel 1.

Het Archief van het Koninklijk Paleis is een particulier archief; de stukken die 
daar bewaard worden, zijn dus niet openbaar en kunnen enkel met 
toestemming van de archivaris geraadpleegd worden. Raadpleging is enkel 
mogelijk na afspraak met de archivaris (tel.: 02-551.20.20; fax.: 02/512.56.85; 
e-mail: ca@kppr.be). Het archiefreglement van de instelling werd afgedrukt 
door G. Janssens, 'Bewaring en toegankelijkheid in het Archief van het 
Koninklijk Paleis te Brussel', in: Bibliotheek- & archiefgids, 71, 1995, p. 116.

1 Over het Archief van het Koninklijk Paleis: G. Janssens, 'Het archief van het Koninklijk Paleis
te Brussel', in: Archief- en Bibliotheekwezen in België, 62, 1991, pp. 307-342 ; G. Janssens, 
'Bewaring en toegankelijkheid in het Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel', in : 
Bibliotheek- & archiefgids, 71, 1995, pp. 110-117 ; G. Janssens, 'La conservation et la 
consultabilité des documents aux archives du Palais royal à Bruxelles', in : Museum 
dynasticum, 1996, 1, pp. 11-19; G. Janssens, 'Das Archiv des Königspalastes in Brüssel', in :
Der Archivar, 50, 1997, kol. 600-607; G. Janssens, 'Het Staatshoofd', in : P. Van den 
Eeckhout & G. Vanthemsche (ed.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 
19de-21ste eeuw, Brussel, 2009, pp. 279-282 en G. Janssens & B. D'hoore, De archieven en
verzamelingen bewaard in het Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel, 2010.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Het hier ontsloten archief is niethet archief van keizerin Charlotte 2, maar wel 
dat van de huishouding waarmee ze na haar terugkeer naar België van 1867 
tot 1927 omringd was: het Huisvan keizerin Charlotte - in de stukken 
aangeduid als Maison de S.M. l'Impératrice Charlotte.

De institutioneel-historische beschrijving van de archiefvormer is het primaire 
niveau van ontsluiting van een archiefbestand. "Via deze beknopte beschrijving
van bevoegdheden en activiteiten verneemt de archiefgebruiker waar en 
wanneer een archiefvormer heeft gefunctioneerd en voor welke 
onderzoeksterreinen de uitgeoefende functies en activiteiten van belang 
kunnen zijn"3. We zullen iets uitgebreider dan H. Coppens in zijn handleiding 
voor het ontsluiten van archieven suggereert op de geschiedenis en de werking
van de archiefvormer ingaan, aangezien hierover nog niets bekend was 4. Enkel
P. Scholliers heeft voor zijn studie over de Belgische eetgewoonten in de 
negentiende en twintigste eeuw gebruik gemaakt van stukken uit het Archief 
van het Huis van keizerin Charlotte; het gaat hier evenwel niet om een 
institutionelestudie 5.

Om het archief beter te kunnen situeren, gaan we in deze institutioneel-
historische beschrijving eerst kort in op het leven van de persoon waarrond het
Huis volledig draaide, waarna we aandacht zullen besteden aan de 
verschillende verblijfplaatsen en de werking van het Huis van keizerin 
Charlotte.

Het Huis van keizerin Charlotte in België

Charlotte, prinses van België, keizerin van Mexico

Prinses Charlotte van België
6werd op 7 juni 1840 geboren als dochter van koning Leopold I. In 1857 huwde 

2 Het Archief van Mexico, dat in het AKP bewaard wordt, bevat onder meer het Archief van 
keizerin Charlotte van Mexico (1864-1867); cf. E. Vandewoude, Inventaris van het Archief 
van Mexico, Brussel, 1978, pp. V-VII en pp. 1-10. Voor de 'Belgische' periode van 1867 tot 
1927 is er geen archief van keizerin Charlotte bewaard gebleven.

3 H. Coppens, De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening 
en beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Brussel, 1997, p. 211.

4 Cf. infra : verantwoording van de inventarisatie.
5 Cf. P. Scholliers, Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur in België, Berchem, 

1993, p. 76. Het onderdeel over Leopold II, en in tweede instantie over keizerin Charlotte, 
verscheen reeds eerder als : P. Scholliers, 'Met Leopold II aan tafel (eten en drinken van 
een rijk Brussels echtpaar in het laatste kwart van de 19e eeuw)', in: Vlaams Marxistisch 
Tijdschrift, 24, 1990, pp. 5-20.

6 Over keizerin Charlotte verschenen talloze studies, aangezien het Mexicaanse avontuur, 
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ze Maximiliaan van Oostenrijk, broer van keizer Franz-Jozef en bevelhebber van
de Oostenrijkse Middellandse Zeevloot. Na zijn huwelijk werd Maximiliaan 
gouverneur van Lombardije en Venetië en in 1864 aanvaardde hij de 
keizerskroon van Mexico. Zowel het politieke als het persoonlijke leven van het 
keizerlijke koppel liep niet van een leien dakje. Maximiliaan was geen 
begenadigd bestuurder - er wordt wel eens gezegd dat Charlotte de staatsman 
was - en zijn keizerrijk hield slechts stand tegen de Mexicaanse rebellen onder 
leiding van Juárez door de steun van het Franse en het Belgische leger. Op 
persoonlijk vlak meden Charlotte en Maximiliaan elkaar zoveel mogelijk, en de 
keizer hield er een hele reeks minnaressen op na. Toch bleef Charlotte 
Maximiliaan bij zijn regeertaken steunen. Na het terugtrekken van het Franse 
leger was het dan ook zij die ijlings naar Europa vertrok om de Mexicaanse 
zaak - tevergeefs echter - bij keizer Napoleon III en paus Pius IX te gaan 
bepleiten. Ondertussen werd Maximiliaan gearresteerd, opgesloten, door een 
krijgsraad ter dood veroordeeld en op 19 juni 1867 geëxecuteerd. Tijdens haar 
verblijf in Rome had Charlotte de eerste tekenen van waanzin vertoond ; ze 
was ontzettend bang dat haar personeel haar zou vergiftigen. Daarom dronk ze

haar waanzin en de geruchten over een verborgen gehouden moederschap tot de 
verbeelding spreken. Enkele vermeldenswaardige biografieën zijn: H. de Reinach 
Foussemagne, Charlotte de Belgique, Impératrice du Mexique, Parijs, 1925 ; E.C. Corti, 
Maximilien et Charlotte du Mexique, d'après les archives secrètes de l'empereur Maximilien
et autres sources inédites (1860-1865), Parijs, 1927; L. Wouters, Charlotte ou la nuit 
Mexicaine, Brussel, 1989 ; M. Kerckvoorde, Charlotte. Van Laken tot Mexico: biografie van 
een keizerin (1840-1927), Tielt, 1991 (eerst verschenen als: M. Kerckvoorde, Liefde, 
eenzaamheid en tragiek rondom een keizerskroon. Prinses Charlotte van België, Keizerin 
van Mexico (1840-1927), Gent, 1983); M. de Grèce, L'Impératrice des adieux, Parijs, 1998; 
D. Paoli, L'impératrice Charlotte. "Le soleil noir de la mélancholie", Parijs, 2008 ; J. Pauwels, 
'De waanzin van Charlotte', in: J. Pauwels (ed.), De waanzin van Charlotte, prinses van 
België, keizerin van Mexico, Berchem, 2000, pp. 18-88; A. van den Elzen, Koningsdrama in 
Mexico, Soesterberg, 2010. Uitgaven van brieven en andere documenten van de keizerin 
zijn : V. Capron (ed.), Lettres de Charlotte à Léopold. 1850 à 1868, [Brussel], s.d. ; L. 
Weckmann, Carlota de Bélgica. Correspondencia y escritos sobre México en los archivos 
europeos (1861-1868), Mexico, 1989; J.N. Iturriaga de la Fuente, Escritos mexicanos de 
Carlota de Bélgica, Mexico, 1992; L. van Ypersele, Une Impératrice dans la nuit. 
Correspondance inédite de Charlotte de Belgique (février-juin 1869), Ottignies, 1995. De 
briefwisseling tussen Macimiliaan en Charlotte: K. Ratz (ed.), 'Vor Sehensucht nach dir 
vergehend". Der private Briefwechel zwischen Maximilian von Mexiko und seine Frau 
Charlotte, Wenen-Munchen, 2000. We willen hier niet nalaten psychiatrische studies over 
de waan van Charlotte te vermelden: D. Devreese, 'Van de Franse lelie naar de adelaar van
Napoleon. De waanzin van keizerin Charlotte van Mexico', in: Belgisch Tijdschrift voor 
Nieuwste Geschiedenis, 27, 1997, 3/4, pp. 351-387. Zie ook G. Deneckere,'Making Her 
Crazy? The labelling of mental illness and the case of Charlotte of Belgium (1840-1927)', 
in: Marc Boone & M. Demoor (eds), Charles V in Context: the Making of a European 
Identity, Brussel-Gent, 2003, pp. 249-257 (in het Nederlands verschenen als Idem, 
'Geschiedenis, taal en waanzin. Brieven van Charlotte van België (1840-1927), een 
gestoorde vorstin', in: Museum Dynasticum,16, 2004,2, pp. 11-16 en E. Meurice, Charlotte 
et Léopold II de Belgique. Deux destins d'exception entre histoire et psychiatrie, Luik, 
2005.Ook de relatie tussen Maximiliaan en Charlotte en het Tweede Mexicaanse Keizerrijk 
gaf aanleiding tot verscheidene studies: H. Montgomery Hyde, Mexican Empire. The history
of Maximilian and Carlota of Mexico, s.l., 1946; J. Haslip, The crown of Mexico. Maximilian 
and his Empress Carlota, New York, 1971; J. Lubienski, Der maximilianeische Stat: Mexiko 
1861-1867. Verfassung, Verwaltung und Ideeengeschichte, Wenen/Keulen/Graz, 1988; J. 
Ridley, Maximilian and Juárez, New York, 1992; J. Lambotte, Charlotte & Maximilien. 
L'empire des archidupes, Brussel, 1993.
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water uit de Trevifontein, ontbeet ze samen met de paus en was ze de eerste 
vrouw die - openlijk - in het Vaticaan sliep. De paus verwittigde de familie van 
Charlotte, die haar liet overbrengen naar Miramar, het verblijf dat Maximiliaan 
voor zijn gouverneurschap in Noord-Italië had laten bouwen. In Miramar stond 
ze onder strenge Habsburgse bewaking, en er wordt beweerd dat ze daar 
bevallen zou zijn van een onwettige zoon. De koninklijke familie in België werd 
ongerust over de geheimdoenerij van de Habsburgers en wou Charlotte terug 
naar haar vaderland halen. Koningin Marie-Henriette vertrok met een delegatie 
naar Wenen, en vervolgens naar Miramar, maar het terughalen gebeurde - 
bijna letterlijk - niet zonder slag of stoot. Terug in België verbleef Charlotte 
eerst in Laken, vervolgens in het kasteel van Tervuren - dat in 1879 volledig 
uitbrandde - en tenslotte in het kasteel van Boechout te Meise. De ex-Keizerin 
leefde nog bijzonder lang : ze overleed op 19 januari 1927 en werd 86 jaar.

Toen Charlotte op 31 juli 1867 in België arriveerde, nam ze haar intrek bij de 
rest van de koninklijke familie in Laken. Reeds een week later, op 6 augustus, 
verhuisde ze naar een eenvoudig appartement in het kasteel van Tervuren 7. 
Over de huishouding in de eerste periode in Tervuren schrijft M. Kerckvoorde: 
"Er worden 37 personen voorzien voor de dienst op het kasteel. Vijf lakeien 
verzorgen de tafel van wie twee gekleed in rode livrei. Daarbij komt, rond de 
middag, nog de hotelmeester aangestapt met wandelstok en sigaar"8

In het najaar besliste de Koning dat zijn zuster niet in Tervuren kon 
overwinteren, daar het gebouw er niet voor aangepast was 9. Op 9 oktober
10werd ze dan opnieuw in Laken opgenomen. De koninklijke familie verhuisde 
tijdelijk naar Brussel, maar betrok na een poosje toch terug het paleis van 
Laken 11. Op 1 mei 1869 - het ging hier dus om een bijzonder lange 

7 H. de Reinach Foussemagne, Charlotte de Belgique, Impératrice du Mexique, Parijs, 1925, 
p. 355. Het kasteel van Tervuren was het jachtpaviljoen van de voormalige kroonprins 
Willem-Frederik van Oranje, dat hij had laten optrekken op de Warande van Tervuren: M. 
Wynants, Van Hertogen en Kongolezen. Tervuren en de Koloniale Tentoonstelling 1897, 
Wetteren, 1997, pp. 21-23. Het domein van Tervuren was in onverdeeld bezit van Leopold II
en Charlotte (als erfenis van Leopold I) en de oppervlakte ervan bedroeg 306 ha 94 a 60 ca
; cf. AKP, Fonds Goffinet, Jaarrekeningen van het privé-fortuin van keizerin Charlotte.

8 M. Kerckvoorde, Charlotte. Van Laken tot Mexico: biografie van een keizerin (1840-1927), 
Tielt, 1991, p. 280 ; zij baseert zich hiervoor waarschijnlijk op de briefwisseling van een 
hofdame van Charlotte uit die periode, deels uitgegeven door A. Duchesne: "Delhaie me 
disait tantôt qu'il y a ici 37 domestiques, marmitons, marmitonnes, etc., pour le service du 
château. Les maîtres d'hôtel arrivent à midi, la canne à la main et en fumant le cigare !" (A.
Duchesne, 'Une année de la vie de l'Impératrice Charlotte après le dramatique retour du 
Mexique (1867-1868), d'après la correspondance de Clotilde de Bassompierre', in : Les 
Cahiers Historiques, 7, 1972, 3, p. 97 - brief van 12/09/1867)).

9 De verwarming van het gebouw was nog niet geregeld, wat blijkt uit een brief van Adrien 
Goffinet aan Leopold II (AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 07/12/1868).

10 Deze datum is ook de vroegste datum van stukken behorende tot series uit het door ons 
ontsloten archief, cf. 482-487, 488-490, 530-563, 564-568, 670-678, 690-704. Met 
betrekking tot de periode die eraan voorafgaat, beschikken we over geen archiefmateriaal 
(met uitzondering van enkele retroacta, cf. 431, 621, en twee registers van leveringen van 
voedingswaren, die reeds begin augustus 1867 een aanvang namen, cf. 530, 531).

11 AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 12/04/1868: "J'apprends que 
l'intention de Votre Majesté est d'aller s'établir bientôt à Laeken. Le ménage de S.M. 
l'Impératrice devra dès lors être supprimée. Les locaux sont insuffisants pour deux." Het 
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overwintering ! - werd de Keizerin terug in Tervuren geïnstalleerd. Daar verbleef
ze nog een kleine tien jaar, tot op 3 maart 1879 om vijf uur 's ochtends het 
kasteel volledig in de vlammen opging 12. H. de Reinach Foussemagne geeft 
een gedetailleerd verslag van de brand: "Le 3 mars, vers 5 heures du matin, la 
femme de chambre de Mme Moreau, dame d'honneur de l'Impératrice, aperçut
des flammes et de la fumée qui s'échappaient d'une des ailes du château de 
Tervueren. Elle courut en hâte réveiller Mlle Doyen et l'alarme fut donnée. Le 
docteur Hart, averti, se rendit à la chambre de la Princesse; celle-ci refusa 
d'abord de se lever, mais le médecin la força à s'habiller, lui jeta une pelisse 
sur les épaules et la guida le long des escaliers. Au bras de Mlle Müser, 
l'Impératrice traversa le parc pour se réfugier dans le pavillon du docteur. Ne 
voyant plus le feu, à cause de l'éloignement, elle demanda à rentrer dans ses 
appartements. Sur ces entrefaites la Reine Marie-Henriette, prévenue par le 
baron Goffinet, arriva et, sans difficulté, fit monter sa belle-soeur dans le 
poney-chaise qu'elle menait elle-même, accompagnée seulement d'un valet de
pied. A ce moment, Charlotte se retourna et contemplant les flammes : 'Que 
c'est beau !', s'écria-t-elle; puis, les voyant s'élancer vers le ciel : 'Ah ! 
partons !' fit-elle. Le bruit a couru que c'était la malheureuse Princesse qui 
avait mis le feu. L'accusation était presque inévitable; elle était absolument 
injustifiée : l'incendie avait commencé dans l'appartement de Mme Moreau, du 
côté opposé à celui de l'Impératrice, tout près de la lingerie, où une poutre trop
rapprochée d'un poêle des repasseuses avait probablement causé le sinistre"13

Opnieuw diende Laken als tussenstop. Op 5 april 1879 ging de Keizerin in het 
kasteel van Boechout (te Meise) wonen, dat Leopold II in naam van de Keizerin 
in datzelfde jaar van graaf de Beauffort gekocht had. Uit de briefwisseling 
tussen Adrien Goffinet en Leopold II kunnen we afleiden dat op 16 april 1881, 
opnieuw met geld uit het privé-fortuin van Charlotte, het kasteel van baron 
d'Hooghvorst (eveneens te Meise) werd verworven 14. De beide domeinen 

verhuizen van het Huis van Charlotte lukte niet binnen de voorziene termijn, aangezien 
Charlotte te Laken de dood van de zoon van Leopold II in januari 1869 meemaakte, cf. o.a. 
M. Kerckvoorde, Charlotte. Van Laken tot Mexico : biografie van een keizerin (1840-1927), 
Tielt, 1991, pp. 285-286.

12 Over het kasteel van Tervuren als woonplaats van Charlotte en de brand in 1879: M. 
Wynants, Van Hertogen en Kongolezen. Tervuren en de Koloniale Tentoonstelling 1897, 
Wetteren, 1997, pp. 36-43. Op het domein van Tervuren liet Leopold II nadien het Museum 
voor Midden-Afrika oprichten.

13 H. de Reinach Foussemagne, Charlotte de Belgique, Impératrice du Mexique, Parijs, 1925, 
p. 374.

14 Op 17 maart 1881 werd een compromis getekend en op 16 april 1881 geschiedde de 
feitelijke aankoop, cf. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 07/03/1881 en
17/03/1881). Ook koningin Marie-Henriette werd voor de praktische inrichting bij het 
project betrokken, wat blijkt uit de brief van 7 maart 1881 van Adrien Goffinet aan haar 
gericht: "J'espère signer dans quelques jours le compromis qui engage les d'Hooghvorst. 
Cela fait, on les tient. Les actes devant notaire et le paiement auront lieu un peu plus tard. 
Le château et les dépendances renferment toutes espèces de choses. Les vendeurs 
auraient voulu que le tout fut repris. Je m'y suis refusé, mais j'ai réservé la faculté de 
reprendre, à dire d'experts, les objets, plantes en pots ou en caisser qui pourraient 
convenir à l'Impératrice. Il y aura donc une visite, un examen à faire, aussitôt que le 
compromis sera signé. S'il pouvait convenir à Votre Majesté de faire cette visite, Elle aurait 
bien vite vu ce qu'il faut garder et racheter. Seulement, il serait utile que je fusse là en 
même tems que la Reine. Je ne connais pas la propriété et il est nécessaire que je la visite 
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werden samengevoegd en vormden een geheel van meer dan 80 hectare 15. De
oudste delen van het kasteel van Boechout dateren uit de twaalfde eeuw. Het 
kasteel van Meise werd pas in 1818 gebouwd op de plaats van een vroegere 
burcht 16.

Tijdens de periode dat Charlotte het domein bewoonde, werd het nog verder 
uitgebreid tot 143 hectare, waarvan 93 hectare binnen het park gelegen was 17.
In de jaarrekeningen van het privé-fortuin van de Keizerin 18is er sprake van een
veel grotere oppervlakte - meer dan 267 hectare - maar het betreft hier tevens 
de gronden die in naam van Charlotte, in de omgeving van het domein van 
Boechout, in de gemeenten Meise, Wemmel, Grimbergen en Strombeek-Bever 
werden verworven. Gestadig werden gronden en de bijhorende huizen 
bijgekocht 19.

Aan de hand van de bovengenoemde jaarrekeningen 20kunnen we enkele 
getallen met betrekking tot de oppervlakte in het bezit van de Keizerin 
vaststellen (toestand op 31 december) :
1884 : 269 ha 20 a 27 ca
1887 : 267 ha 05 a 45 ca 21

1889 : 309 ha 74 a 81 ca
1890 : 317 ha 14 a 64 ca
1891 : 317 ha 48 a 65 ca
1892 : 326 ha 56 a 15 ca
1893 : 328 ha 02 a 84 ca
1909 : 409 ha 96 a 19 ca

De verhuur van de gronden en huizen in bezit van de Keizerin bracht elk jaar 
een flinke som op 22:

avant de conclure pour toutes choses." (Bewaard in : AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling 
Goffinet-Leopold II).

15 M. Kerckvoorde, Charlotte. Van Laken tot Mexico : biografie van een keizerin (1840-1927), 
Tielt, 1991, p. 289 ; J. Pauwels, 'De waanzin van Charlotte', in: J. Pauwels (ed.), De waanzin 
van Charlotte, prinses van België, keizerin van Mexico, Berchem, 2000, p. 81.

16 Voor de geschiedenis van de kastelen van Boechout en van Meise verwijzen we naar L. 
Galesloot, 'Le domaine de Bouchout', in: Messager des sciences historiques, 1880, pp. 265-
296 en pp. 413-458, en E. Ganz, Le Domaine Royal de Bouchout et ses Châteaux, [Meise], 
1941 (Nederlandse vertaling door J. Van Gijseghem, 1987).

17 E. Ganz, Le Domaine Royal de Bouchout et ses Châteaux, [Meise], 1941 (Nederlandse 
vertaling door J. Van Gijseghem, 1987), niet gepagineerd.

18 Bewaard in : AKP, Fonds Goffinet.
19 Cf. inventaris: 'Stukken betreffende de aankoop van huizen en gronden'. Net als alle 

belangrijke uitgaven gebeurde de aankoop van deze gronden steeds in overleg met 
Leopold II. Dit vond echter niet zo vaak zijn neerslag in de correspondentie tussen Goffinet 
en de Koning, cf. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 22/08/1889, betreft
de aankoop van gronden van Plass en van Stirum.

20 Enkel bewaard voor de jaren 1884, 1887, 1889-1893, 1909 en een uittreksel voor 1910 (in 
die laatste wordt de oppervlakte van het domein van Boechout niet aangegeven).

21 De vermindering van de oppervlakte valt te wijten aan de onteigening voor de aanleg, op 
initiatief van de Koning, van een nieuwe baan tussen Brussel en Meise.

22 De getallen zijn voor de jaartallen 1884, 1887, 1889-1893, 1909-1910 afkomstig uit de 
jaarrekeningen van het privé-fortuin van keizerin Charlotte, bewaard in het AKP, Fonds 
Goffinet, en voor 1911-1915, 1918-1921 uit 914-919. De administratie van de verhuur 
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1884 : 25838, 70 fr.
1887 : 12232, 01 fr.
1889 : 16330, 52 fr.
1890 : 19203, 00 fr.
1891 : 22197, 92 fr.
1892 : 16648, 00 fr.
1893 : 28572, 75 fr.
1909 : 31585, 50 fr.
1910 : 38197, 81 fr.
dec. 1911 - nov. 1912 : 35030, 43 fr.
dec. 1912 - nov. 1913 : 36457, 19 fr.
dec. 1913 - nov. 1914 : 30829, 51 fr.
dec. 1914 - nov. 1915 : 32492, 01 fr.
dec. 1918 - nov. 1919 : 37276, 65 fr.
dec. 1920 - nov. 1921 : 39757, 50 fr.

De Keizerin zelf en haar hofdames leefden in het kasteel van Boechout, terwijl 
de commandant een onderkomen in het kasteel van Meise had 23. Bij de beide 
kastelen hoorde telkens een oranjerie. Vele werknemers betrokken een huis op 
het domein of in het bezit van de Keizerin. In dat geval werd de huur vaak 
bewust laag gehouden of werd er gewoonweg geen huur gevraagd 24. Bij het 
kasteel van Boechout bevonden zich moestuinen, serres en de hoeve van 
Boechout, waar vee en gewassen voor het kasteel gekweekt werden 25.

De aanwezigheid van het Huis van keizerin Charlotte had een zekere impact op
de leefgemeenschap van Meise. In 1927 schreef de krant La Libre Belgiquenaar
aanleiding van de doodsstrijd van Charlotte : "Ce sera une grande perte pour 
tout le monde, dit-on à Meysse. Une grosse partie de la commune appartient 
au domaine : des quantités de gens sont logés dans des maisons qui 
appartiennent à l'impératrice Charlotte.[...] D'autre part, on peut dire que tout 
le village a une part quelconque dans les services du château."26In naam van 

gebeurde door de controleur, en vanaf eind 1911 door de directrice du domaine, de 
weduwe van voormalig commandant Tillier. Betreffende de waardebepaling van de 
Belgische frank uit die periode vermelden we dat een frank van 1860 ongeveer 138 frank 
van nu waard zou zijn. Na 1914 vonden verschillende devaluaties plaats. Cf. M. 
Kerckvoorde, Charlotte. Van Laken tot Mexico: biografie van een keizerin (1840-1927), Tielt,
1991, z.p.

23 Na aankoop in 1881 was het kasteel van Meise niet klaar om bewoond te worden. Pas in 
1887 was sprake van een project om het kasteel bewoonbaar te maken, cf. AKP, Fonds 
Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 24/04/1887 en 03/05/1887.

24 Cf. 443. Naar aanleiding van het overlijden van keizerin Charlotte schreef La Libre Belgique,
20/01/1927: "Il s'élève bien, par ci par là des critiques dues à des sources qu'on devine. On
ne payait, dit-on, les ouvriers qu'à raison de 14 francs par jour, y compris la vie chère. 
C'est exact, mais tous sont logés dans de belles et spacieuses maison [sic] à 10 ou 12 
francs par mois; on leur accordait les plus grandes facilités et les heures de travail étaient 
minimes. On leur louait des terres à raison de 200 francs l'hectare alors que le prix courant
est mille francs. En été, on accordait avec la plus grande facilité les congés de huit jours à 
un mois au personnel pour faire leur récolte. On cite le cas d'une villa entourée d'une terre 
de 2 1/2 hectares où l'on récoltait pour plusieurs centaines de francs de fruits au dessus du
prix de la location."

25 Cf. infra.
26 La Libre Belgique, 19/01/1927.
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keizerin Charlotte werd ook aan goede werken gedaan : "On y a toujours fait 
aussi la part des pauvres. Evidemment, les secours du château étaient bien 
plus sensibles avant la guerre qu'à présent, où il n'y a plus de pauvres. On 
faisait, alors, par intervalles des distributions de pains et d'aumônes"27In de 
bewaarde jaarrekeningen vinden we inderdaad onder de noemer Secoursde 
posten Aumônes et charitésen Aux pauvres de Wemmel et de Meysse. Bij de 
dood van prins Boudewijn in 1891 werd uitzonderlijk vierduizend frank 
uitgedeeld. Ook individuen konden, indien nodig, geldelijke steun verwachten
28. Charlotte bleek tevens een groot mecenas voor plaatselijke initiatieven. Zo 
gingen er giften naar de vereniging van Sint-Vincentius a Paulo van Tervuren - 
zelfs toen Charlotte al jaren in Boechout woonde -, naar de oprichting van een 
monument voor baron d'Hooghvorst, naar de fanfare, het koor en de kerk van 
Meise 29. Soms ging het er om niet onder te doen voor andere welstellenden uit
de omgeving 30.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het domein van Boechout door de 
bezetter ontzien. De Keizerin was immers de schoonzus van de Oostenrijkse 
keizer Franz-Jozef. Aan de poorten van het domein hingen affiches met het 
volgende opschrift : VERBOT. Park, Gärten, Hofraüme p.p. des Königlichen 
Schlosses BOUCHOUT dürfen von Offizieren und Mannschaften ohne direkten 
höheren Befehl UNTER KEINEN UMSTÄNDEN betreten werden. Brüssel, 3. Dez. 
1914. Der Kaiserliche Kreischef, von LEIPZIG, Oberst31. Deze toestand leidde 
ertoe dat dorpelingen hun toevlucht namen tot het domein en er goed 
opgevangen werden : "Tous les habitants du village s'y réfugièrent et furent 
nourris, ainsi que leurs bestiaux et leurs chevaux, aux frais de l'impératrice. On
les logea dans les dépendances du château"32

Na de dood van de Keizerin op 19 januari 1927 geraakte het domein in verval. 
Jaren later, in 1938, verkocht de koninklijke familie het domein aan de 
Belgische Staat die er de Rijksplantentuin inrichtte 33. Het kasteel van Meise 

27 Opnieuw was het de directrice du domaine, de weduwe Tillier, die zich met deze goede 
werken bezighield, cf. La Libre Belgique, 19/01/1927.

28 AKP, Fonds Goffinet, Jaarrekeningen van het privé-fortuin van keizerin Charlotte.
29 AKP, Fonds Goffinet, Jaarrekeningen van het privé-fortuin van keizerin Charlotte.
30 AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, s.d. [januari-februari 1896]: "Comme

j'ai eu l'honneur de le dire au Roi, l'Etat donne un égal à la moitié de la dépense pour 
l'église de Meysse. L'Etat ne donne généralement pas autant. J'ai cru devoir proposer au 
Roi 3 ou 4000 fr. à donner de la part de l'Impératrice parce que baron de Buener qui n'a 
plus que peu de propriété à Meysse donne 2000 francs."

31 Van deze affiche bleven nog vijf exemplaren bewaard, cf. 118. De tekst had dus een andere
inhoud dan M. Kerckvoorde, Charlotte. Van Laken tot Mexico : biografie van een keizerin 
(1840-1927), Tielt, 1991, p. 292, suggereerde : "Aan het hek wordt een grote plaat 
aangebracht met : 'Dit kasteel wordt bewoond door Hare Majesteit de Keizerin van Mexico, 
schoonzuster van onze doorluchtige bondgenoot Keizer Franz-Jozef van Oostenrijk'."

32 La Libre Belgique, 20/01/1927.
33 Cf. Geschiedenis van de Brusselse plantentuinen. Brochure uitgegeven ter gelegenheid van

de honderdste verjaardag van de Nationale Plantentuin van België, Brussel, 1970 (met 
bijdragen van o.a. E. Witte en R. Tournay). De Koninklijke Maatschappij van Kruid-, Bloem- 
en Boomkwekerij, ontstaan in 1826, had een plantentuin in het centrum van Brussel. In 
1870 werd de plantentuin wegens financiële problemen overgenomen door de Belgische 
Staat en werd vanaf die datum met Rijksplantentuin aangeduid. Omdat de uitbreiding van 
de spoorwegen en het Noordstation steeds meer stukken grond van de plantentuin afnam, 
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ging tijdens de Tweede Wereldoorlog in de vlammen op, alleen de oranjerie 
bleef gespaard. Naar het kasteel van Boechout werd niet meer omgekeken ; 
pas in 1972 werden enkele restauratiewerken uitgevoerd 34.

Het beheer van het privé-fortuin van keizerin Charlotte

Na haar terugkeer uit Miramar in 1867 liet Leopold II Charlotte 
ontoerekeningsvatbaar verklaren. Hij werd haar oppervoogd en was zodoende 
verantwoordelijk voor de persoonlijke toestand én het privé-fortuin van zijn zus.
Leopolds rechterhand hierbij was Adrien Goffinet, die in 1866 het beheer over 
het privé-fortuin van de Koning en de functie Secretaris van de Bevelen van de 
Koning had toegewezen gekregen (dat laatste hield in dat hij ontstond voor het 
afhandelen van de niet-politieke briefwisseling van de Koning). In 1868 belastte
Leopold II hem met een extra functie : het beheer van het privé-fortuin van 
keizerin Charlotte 35. Er werd belegd door Goffinet zelf en via de bankiers 
Rothschild in Londen en Wenen en Coutts in Londen. Na het overlijden van 
Adrien Goffinet op 21 november 1886 werd zijn zoon Auguste tot Secretaris van
de Bevelen van de Koning aangesteld en kreeg hij tevens het beheer van het 
privé-fortuin van keizerin Charlotte onder zijn hoede 36.

In de drukke briefwisseling die Adrien Goffinet en Leopold II voerden, kwam de 
kwetsbare positie van de vorst bij het beheer van het fortuin van zijn zus af en 
toe aan bod. Op een bepaald ogenblik schreef Adrien Goffinet : "Nous sommes,
pour l'Impératrice, dans l'illégalité - je le sais. La convention du 26 9bre 1867 
qui peut être légal en Autriche, ne l'est pas au point de vue du code civil Belge.
On a jugé bon d'accepter cette situation et je crois que l'on a bien fait. Il n'y 
avait pas autre chose à faire. S.M. l'Impératrice aurait seule le droit de s'en 
plaindre dans le cas où Elle viendrait un jour à reprendre Elle même possession
de ses affaires. Je dis Elle seule puisque le tout a été fait d'accord avec le Roi 
et Mgr. le Comte de Flandre et sur l'avis de Leurs avocats. La signature de 
Votre Majesté comme curateur, dans le cas présent, ne doit pas servir en 
Belgique mais à Venise où la banque, vu les termes de la lettre de Rothschild, 
se contentera, paraît-il, de cette formalité. En Angleterre où l'Impératrice a 
aussi des fonds nominatifs, j'ai recours à la signature du vicomte de Conway 
qui me la donne en vertu de ses anciens pouvoirs acceptés par les 

werd er in de jaren dertig uitgekeken naar een alternatieve vestingsplaats. Op 23 
december 1938 werd met dit doel het domein van Boechout aangekocht. In 1967 werd de 
benaming Rijksplantentuin vervangen door Nationale Plantentuin. J. Coulier inventariseerde
het archief van deze instelling: J. Coulier, Inventariseren van archief van een 
wetenschappelijke instelling. Casus : De Nationale Plantentuin van België (met 
inventarissen en ordeningsplan), (onuitgegeven licentiaatsverhandeling archivistiek VUB), 
Brussel, 1992 (nr. 752 heeft betrekking op stukken betreffende de aankoop van het domein
van Boechout).

34 Cf. J. Pauwels, 'De waanzin van Charlotte', in: J. Pauwels (ed.), De waanzin van Charlotte, 
prinses van België, keizerin van Mexico, Berchem, 2000, p. 82.

35 Cf. G. Janssens, 'De Goffinets, archivarissen van de Koninklijke familie en beheerders van 
het fortuin van koning Leopold II', in: G. Janssens & J. Stengers (eds.), Nieuw licht op 
Leopold I en Leopold II. Het Archief Goffinet, Brussel, 1997, p. 15.

36 G. Janssens, 'De Goffinets, archivarissen van de Koninklijke familie en beheerders van het 
fortuin van koning Leopold II', in: G. Janssens & J. Stengers (eds.), Nieuw licht op Leopold I 
en Leopold II. Het Archief Goffinet, Brussel, 1997, pp. 15 en 21.
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établissements Anglais. C'est aussi là une illégalité. Mais tout cela est plutôt 
fictif que réel"37

Jaren na Charlottes terugkeer bleef de situatie precair. Adrien Goffinet raadde 
Leopold II aan: "Votre Majesté jugera peut-être bon d'ajouter après sa 
signature les mots : Tuteur suprême de sa soeur l'Impératrice Charlotte. Cette 
mention a déjà été faite dans des cas analogues avec un constant 
succès"38Enkele jaren later vroeg Leopold zich nog af of hij had moeten tekenen
"pour l'Imperatrice Charlotte ou au nom de l'Imperatrice Charlotte"39Van 1912 
tot 1918 nam de prins de Ligne de voogdij waar. In 1918 werd Auguste Goffinet
als voogd aangesteld 40.

Charlotte werd niet buiten het beheer van haar privé-fortuin gehouden 41. 
Leopold II hield haar regelmatig op de hoogte. Adrien Goffinet schreef naar 
aanleiding hiervan : "Je garde les conversations de Votre Majesté avec Sa 
Soeur. Il est bon de ne pas oublier tout cela. Le Roi doit se féliciter de ne pas 
Lui avoir remis des états simulés. Si Elle s'en était apperçus[sic] , Sa confiance 
dejà branlée était aliénée pour longtems peut être pour toujours. L'Impératrice 
a toute sa raison sur une multitude de points. Un fait paraît requis c'est qu'on 
ne peut pas la tromper sur le chiffre de sa fortune"42We kunnen aannemen dat 
belangrijke zaken in verband met haar privé-fortuin telkens aan de Keizerin 
werd voorgelegd - toch wanneer zij een 'goede' periode had. Indien zij haar 
toestemming weigerde, kon Leopold II als oppervoogd toch zijn zin doorvoeren
43.

Ook Philippe, graaf van Vlaanderen en de andere broer van Charlotte, werd van
de stand van het privé-fortuin van de Keizerin op de hoogte gehouden. Jaarlijks 
werd een samenvatting van de rekening van Charlotte naar hem gezonden, 
waarna hij zijn commentaar kon uiten of meer uitleg kon vragen 44. Met het 
geld van Charlotte privé-fortuin werd ook de werking van haar Huis betaald 45.

37 AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 23/02/1869.
38 AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 29/02/1876.
39 AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 05/11/1880.
40 Cf. 602. ; H. de Reinach Foussemagne, Charlotte de Belgique, Impératrice du Mexique, 

Parijs, 1925, p. 376, n. 1 : "Le baron Auguste Goffinet, envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire, est grand-maître de la cour de l'Impératrice et cumule les fonctions 
d'administrateur de ses biens avec celles de tuteur ; dans ces dernières, il a remplacé le 
prince Louis de Ligne qui les remplit de 1912 à 1918".

41 Cf. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 20/10/1868, 23/10/1868, 
12/02/1869.

42 AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 12/02/1869.
43 Cf. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 21/03/1874. Toch raadde Adrien 

Goffinet de Koning op een gegeven moment af iets tegen de zin van de Keizerin uit te 
voeren : "En présence des faits unis au jour, je ne saurais trop déconseiller au Roi 
l'interdiction de l'Impératrice" (AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 
27/10/1878).

44 Cf. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 07/03/1888 en 09/04/1890. 
Misschien is de samenvatting van de jaarrekening van Charlotte uit 1910 (cf. AKP, Fonds 
Goffinet, Jaarrekeningen van het privé-fortuin van keizerin Charlotte) een document dat 
naar de graaf van Vlaanderen was gestuurd ?

45 Cf. AKP, Fonds Goffinet, Jaarrekeningen van het privé-fortuin van keizerin Charlotte.
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Organisatie

ORGANISATIE
Grootmeester

GROOTMEESTER

Voor een overzicht, cf. bijlage 1.

Naast het beheer van het privé-fortuin van zijn zus had Leopold II zijn 
Secretaris van de Bevelen van de Koning belast met de controle over de 
werking van de huishouding waardoor de Keizerin omringd werd. De titel 
'grootmeester van het Huis van keizerin Charlotte' werd pas in 1911 ingevoerd
46. De functie werd reeds van 1867 tot dan toe de factodoor Adrien Goffinet, en 
later door zijn zoon Auguste uitgeoefend 47. Nergens vonden we een officieel 
document dat hen daartoe de opdracht gaf, maar we kunnen aannemen dat de
controle over het Huis van keizerin Charlotte, dat het belangrijkste deel van de 
uitgaven van het fortuin van de Keizerin uitmaakte 48, als een 
vanzelfsprekendheid werd beschouwd bij het beheer van het privé-fortuin van 
Charlotte. De titel van 'grootmeester' werd pas ingevoerd, toen Auguste 
Goffinet geen andere functie meer aan het Hof uitoefende 49.

Goffinet vormde de spil tussen de Koning en het Huis van keizerin Charlotte. 
Jaarlijks werd door hem aan de Koning een jaarrekening voorgelegd van het 
privé-fortuin van keizerin Charlotte, waarin ook vermelding werd gemaakt van 
de uitgaven en de inkomsten van het Huis van keizerin Charlotte 50. Over alle 
beslissingen werd met de Koning overlegd. We nemen aan dat dit veelal 
mondeling en informeel gebeurde, aangezien dit overleg meestal geen 

46 Cf. AKP, Kabinet Albert I, nr. 233 (Huisbesluit van 28/07/1911).
47 Daarom zullen we in het vervolg de term 'grootmeester' ook voor de periode vóór 1911 

hanteren.
48 Het moet duidelijk zijn dat Leopold II niet wilde tussenkomen voor de uitgaven van zijn zus.

Dit kon wel eens voor wrijvingen zorgen, vooral met betrekking tot de verblijven van 
Charlotte te Laken: "C'est la dépense de l'Impératrice à Laeken. Ici, tout doit être caché. La
tranquillité, le repos, la santé de l'Impératrice l'exigent. Si Sa Majesté se doutait qu'Elle 
paie tout, la position ne serait plus tenable pour personne et on risquerait ... Je ne sais ce 
qui arriverait" (AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 12/02/1869).

49 Auguste Goffinet had zijn ontslag uit de functie van Secretaris van de Bevelen van de 
Koning aangeboden bij het overlijden van Leopold II op 17 december 1909. Zijn 
tweelingbroer Constant, die aangesteld was als Intendant van de Civiele Lijst, deed net 
hetzelfde. Auguste Goffinet bleef onder Albert I wel nog vleugeladjudant, maar het intense 
contact met de vorst, zoals ten tijde van Leopold II, was er niet langer meer. Cf. G. 
Janssens, 'De Goffinets, archivarissen van de Koninklijke familie en beheerders van het 
fortuin van koning Leopold II', in: G. Janssens & J. Stengers (eds.), Nieuw licht op Leopold I 
en Leopold II. Het Archief Goffinet, Brussel, 1997, p. 21.

50 Cf. AKP, Fonds Goffinet, Jaarrekeningen van het privé-fortuin van keizerin Charlotte. Ook in 
de briefwisseling tussen Goffinet en Leopold II werd van deze jaarrekeningen gewag 
gemaakt (AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 05/01/1869, 07/02/1869, 
12/03/1872, 20/02/1874, 07/02/1880, 19/02/1884, 07/03/1888). De eerste jaarrekening 
werd onder begeleiding van Leopold II opgesteld: "Vos comptes sont très bien faits. Il est 
indispensable maintenant de satisfaire l'Impératrice. [...] Vous m'apporterez l'état de ce qui
a été dépensé par l'Impératrice à 1867 et un extrait de vos livres indiquant les dépenses 
de 1868, les placements et les mutations. Nous ferons alors à deux le travail pour 
l'Imperatrice." (Leopold II aan Adrien Goffinet, 07/02/1869).
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neerslag vond in documenten of brieven 51. Uit de briefwisseling tussen Goffinet
en Leopold II die hier wél mee in verband stond, zien we dat er overlegd werd 
over redelijk banale zaken die een deel van het budget opslorpten 52. Het lijkt 
ons dat Leopold II graag een zicht had op alles wat er in het Huis van de 
Keizerin omging en dat Goffinet - behalve bij routinetaken - eigenlijk niet zoveel
autonome beslissingsmacht had. Hij kon zelfstandig voorstellen doen en zijn 
mening had een grote invloed op de Koning, maar uiteindelijk was voor de 
uitvoering steeds de instemming van de Koning vereist.

Ook Marie-Henriette onderhield contacten met Goffinet, waarbij regelmatig 
over Charlotte gesproken werd. In tegenstelling tot Leopold II, ging het bij de 
Koningin al wat vaker over de affectieve kant van de zaak en over de 
gezondheidstoestand van de Keizerin 53.

Naast de eigenlijke werking van de huishouding hield de grootmeester zich 
bezig met de aankoop en administratie van gronden voor rekening van de 
Keizerin (cf. supra) en met het toezicht over eventuele werken op het domein 
(zoals bijvoorbeeld de aanleg van een vijver of herstellingswerken aan 
gebouwen op het domein) 54. Het administratief personeel van het Huis werd 

51 Over de werking van het Huis brengt de briefwisseling tussen Goffinet en Leopold II ons 
dus niet zoveel bij. Voor Adrien Goffinet (1868-1886) gaat het om een 24-tal brieven, voor 
Auguste Goffinet (1887-1909) slechts om een zevental brieven.

52 AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 15/11/1868, 09/01/1869, 
13/01/1869, 07/03/1869, 24/05/1869, 31/05/1869, 06/08/1869, ??/08/1869: persoonlijke 
dokter van Charlotte; 06/07/1868: koetsen van stallen Koning overgekocht door stallen 
Keizerin; 07/12/1868: installatie van de verwarming in Tervuren; 10/10/1869: verkleinen 
van het detachement van militairen gelegerd in Tervuren, logement van dokter Hart; 
20/09/187 : vergoeding voor de vroegere conciërge van het kasteel van Tervuren; 
07/11/1870: verkoop van drie paarden uit de stallen van de Keizerin ; 07/02/1872: Leopold 
II klaagt dat de uitgaven van de keizerin stijgen; 05/05/1874: loonsverhoging voor het 
ondergeschikt personeel; 24/06/1875: een oude "pompe à incendie" wordt van het paleis 
van de Koning naar het kasteel van de Keizerin overgebracht ; 10/03/1876: paarden in het 
bezit van de Koning mogen niet langer voor de Keizerin gebruikt worden; 19/10/1876: 
loonsverhoging van commandant Van de Velde; 13/08/1877: fout door werknemer in de 
stallen van Tervuren; 11/04/1879: voorschriften in verband met brandveiligheid; 
12/04/1879: verzekering van de gebouwen van Boechout; 02/04/1880: weigering om de 
pacht van de boeren te verminderen; 18/05/1880: de Civiele Lijst wil het zilverwerk, kristal 
en porselein uitgeleend aan de Keizerin terug; 25/10/1886: levering van druiven uit 
Boechout aan de Koning, nieuwe tuinman Boechout ; 02/05/1888: "différentes petites 
affaires", waaronder een gift aan de kerk van Meise en het voegen van de stallen van de 
hoeve van Boechout; 17/05/1888: pensionering van de ene dokter en aanstelling van de 
andere; 11/01/1889: Goffinet heeft een volmacht nodig om bepaalde administratieve 
daden te stellen; 20/05/1889: Leopold II heeft fazantenkooien nodig, maar die van 
Boechout zijn in gebruik; 01/06/1889: aanstelling van twee nieuwe personeelsleden in de 
keuken; 28/12/1889: begin ambtsperiode commandant de Haes; 25/11/1893: besparing op 
het gebruik van de koetsen.

53 Cf. ook J. Tordoir, 'Vorsten en koninklijke families', in: G. Janssens & J. Stengers (eds.), 
Nieuw licht op Leopold I en Leopold II. Het Archief Goffinet, Brussel, 1997, p. 33. Brieven 
van Goffinet aan de Koningin met betrekking tot Charlotte worden bewaard bij de 
rapporten en brieven van het Huispersoneel van keizerin Charlotte aan Marie-Henriette 
(bewaard in het archief van Marie-Henriette in AKP, Fonds Goffinet).

54 Cf. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 28/04/1868, 19/10/1869, 
02/04/1880, 07/03/1881, 17/03/1881, 09/02/1886, 14/06/1886, 22/06/1886, 26/06/1886, 
24/04/1887, 03/05/1887, 19/08/1889, 22/08/1889, 15/10/1889, ??/??/1889, 19/01/1890, 
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tevens bij deze zaken ingeschakeld 55.

Goffinet stond nog min of meer los van het Huis van de Keizerin, aangezien hij 
eerder een controlerende rol had en de tussenschakel vormde tussen de Koning
en het Huis. Hij was er ook niet gehuisvest, maar bewoonde een pand in de 
Wetenschapsstraat te Brussel 56. In verband met het loon van de grootmeester 
kunnen we enkel de lege envelop vermelden, die tussen de briefwisseling 
Goffinet-Leopold II uit 1890 stak en het volgende vermeldde (in het handschrift 
van Auguste Goffinet) : "Mon Traitement : Impératrice 5000, Roi 4000, Reine 
1000,[Total] 10000 frs."57Hieruit blijkt dan toch dat het beheer van het privé-
fortuin en van het Huis van Charlotte - in die periode - als de voornaamste 
bezigheid van Auguste Goffinet moet beschouwd worden.

Goffinet oefende al deze taken niet alleen uit. In de beginjaren kreeg hij hierbij 
hulp van generaal Prisse 58en de heer Kinkin 59, en we kunnen aannemen dat hij
eveneens op het administratief personeel van zijn Secretariaat kon rekenen 60. 
Toen Auguste Goffinet in 1911 tot grootmeester van het Huis van keizerin 
Charlotte werd aangesteld, kreeg het Huis een 'officiële afdeling' in Brussel. 
Deze afdeling bestond uit twee chefs de bureauen één chef de division61en 

09/04/1890, 12/06/1890, 12/06/1890.
55 Cf. inventaris: 'Stukken betreffende de regie' en 'Stukken betreffende de aankoop van 

huizen en gronden'.
56 Met toestemming van de Koning kocht Adrien Goffinet met geld uit het privé-fortuin van de

Keizerin een tweede huis in de Montoyerstraat. In de Wetenschapsstraat had hij 
brandkasten met het geld en de juwelen van de Koning, de Koningin en de Keizerin: G. 
Janssens, 'De Goffinets, archivarissen van de Koninklijke familie en beheerders van het 
fortuin van koning Leopold II', in : G. Janssens zn J. Stengers (eds.), Nieuw licht op Leopold I
en Leopold II. Het Archief Goffinet, Brussel, 1997, pp. 15-16.

57 AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II (bevindt zich tussen een brief van 
Constant Goffinet aan Leopold II van 10/04/1890).

58 Cf. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 12/04/1868, 13/06/1868, 
07/12/1868, 20/09/1870, 05/05/1874, 29/12/1876 (in deze laatste brief vroeg Adrien 
Goffinet aan Leopold II een vergoeding voor Prisse uit de kas van de keizerin, aangezien 
"Votre Majesté sait que Prisse s'occupe aussi, dans une certaine mesure, des intérêts de la 
maison de l'Impératrice. C'est lui qui reçoit le rapport journalier du maître d'hôtel sur les 
tables en activité et sur la cuisine. Il me signale à tems les abus à redresser ou à éviter. Il 
veille encore à l'exécution du réglement des [onleesbaar woord], vérifie et vise les comptes
de l'habillement. [vijf onleesbare woorden boven de volgende doorgehaalde woorden: Le 
maître d'hôtel-contrôleur lui adresse] des rapports sur la conduite et la manière de servir 
des valets. Il me les transmet avec les observations ou propositions etc. [onleesbaar 
woord] etc. etc. Jusqu' à présent, le concours de Prisse n'a pas couté un centime à la 
fortune de l'Impératrice."). Prisse was aangesteld bij de Grootmaarschalk van het Hof: tot 
1872 was hij adjudant du palais, vanaf 1872 oefende hij de functie Commandant du Palais 
uit (cf. Almanach Royal).

59 Cf. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 02/08/1872: "M. Kinkin serait très
content s'il plaisait à Votre Majesté de lui associer, à charge de l'Impératrice, une 
gratification annuelle de 2500 à 3000 fr. en plus - 2500 fr. seront bien. Administrées par M. 
Kinkin les propriétés sont, je crois, en bonnes mains. C'est quelque chose. 2500 à 3000 
francs pour l'Impératrice, c'est un administration à bon marché !" Kinkin was aangesteld bij
de Civiele Lijst van de Koning (cf. Almanach Royal).

60 De documenten uit het door ons ontsloten archief die vóór 1911 in naam van of door 
Goffinet zijn opgesteld, zijn vaak neergepend op briefpapier van het Secrétariat des 
Commandements de L.L.M.M. le Roi et la Reine.

61 Cf. 602: het betreft M. Van Drunen, J. Wéry en H. Maesen.
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verzorgde de administratie van Goffinet met betrekking tot het Huis van 
keizerin Charlotte 62.
Commandant

COMMANDANT

In tegenstelling tot de grootmeester, was de commandant 63wel op het domein 
van de Keizerin gehuisvest. Hij was door de Koning officieel benoemd om 
leiding te hebben over het Huis van de Keizerin 64. Het was de gewoonte dat de
commandant deel uitmaakte van het Militair Huis van de Koning 65.

In zijn hoedanigheid had de commandant toezicht op en droeg hij de 
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werking van het Huis. Hierover 
onderhield hij contacten met Goffinet 66. Wekelijks schreef hij een rapport voor 
koningin Marie-Henriette over het gedrag van de Keizerin. Na de dood van 
Marie-Henriette in 1902 werden deze rapporten aan Goffinet gericht 67.
Persoonlijke dienst van de Keizerin - Hofdames

PERSOONLIJKE DIENST VAN DE KEIZERIN - HOFDAMES

De hofdames hadden als functie de Keizerin gezelschap te houden. Zij waren 
door de Koningin uitgekozen en hun aantal schommelde van twee tot vijf 68. Om
beurten was er een dame een week in dienst; tevens was een 'reservedame' 

62 Van deze afdeling bleef geen archief in het door ons ontsloten archief bewaard.
63 Voor een overzicht, cf. bijlage 2.
64 Cf. AKP, Kabinet Leopold II, nr. 1414 (Huisbesluiten van 26/02/1885, 01/01/1890, 

04/08/1906: aanstelling van achtereenvolgens commandant Dupont, de Haes en Tillier) en 
Kabinet Albert I, nr. 233 (Huisbesluit van 25/06/1911: aanstelling van commandant Van 
Eeckhout).

65 Cf. AKP, Kabinet Leopold II, nr. 1414 (Huisbesluiten van 26/02/1885 en 01/01/1890) en AKP,
Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 19/10/1876: "Van de Velde qui remplit les
fonctions de commandant du château n'en a que quatre mille dont deux du Roi, comme 
officier d'ordre, et deux de l'Impératrice".

66 Cf. nr. 20, 21, 66, 78, 85, 87, 88, 94.
67 Het is niet duidelijk of dit gedurende de gehele periode gebeurde. In ieder geval bleven de 

minuten van de weekrapporten voor het grootste deel van de ambtsperiode van 
commandant de Haes (1890-1905) bewaard, cf. 1-13, 14-17 (we merken hierbij op dat de 
commandant de rapporten een eigen nummering gaf). De rapporten - gericht aan de 
Koningin - zelf worden in het archief van Marie-Henriette binnen het Fonds Goffinet (AKP) 
bewaard: G. Janssens, 'Beknopt overzicht van de inhoud van het Fonds Goffinet', in: G. 
Janssens & J. Stengers (eds.), Nieuw licht op Leopold I en Leopold II. Het Archief Goffinet, 
Brussel, 1997, p. 295.

68 In de eerste periode te Laken (1867-1869) gaat het om twee dames: "Marie [Marie-
Henriette] a détaché près de moi deux dames qui sont fort bien, Mme Moreau, fille du 
général Frison, et Mlle de Bassompierre, qui assure descendre du fameux maréchal" (brief 
van Charlotte aan gravin d'Hulst van 02/11/1868, gepubliceerd in H. de Reinach 
Foussemagne, Charlotte de Belgique, Impératrice du Mexique, Parijs, 1925, pp. 371-372). 
H. de Reinach Foussemagne, Charlotte de Belgique, Impératrice du Mexique, Parijs, 1925, 
p. 376, n. 1, geeft een opsomming van de hofdames bij de aankomst van Charlotte te 
Boechout en welke veranderingen nadien in de samenstelling gebeurd zijn: "Mme Moreau 
(morte en 1893); Mlle Sophie Müser; Mlle de la Fontaine (morte en 1922); Mlle Anna Mockel
(morte en 1922 ; Mlle Marie Bartels (morte en 1909). Depuis 1909, Mlle Caroline de 
Brandner, et depuis 1910, Mlle Anna Goedde sont en fonctions".
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voorzien 69. Tijdens hun dienst genoten zij van kost en inwoon op het domein. 
Net als de commandant hielden zij koningin Marie-Henriette op de hoogte van 
de toestand van de Keizerin 70. In het door ons ontsloten archief lieten zij geen 
documenten na.

In biografieën van Charlotte werd reeds uitvoerig beschreven waar de Keizerin 
zich tijdens haar verblijven te Laken, Tervuren en Boechout mee bezig hield en 
welke functies de hofdames daarbij uitoefenden, zodat het voor ons overbodig 
is hier dieper op in te gaan 71.
Dokters

DOKTERS

Binnen het Huis waren er twee dokters voorzien voor de Keizerin 72. Eén dokter 
was permanent aanwezig - hij kreeg kost en inwoon op het domein - en één 
dokter kwam die Charlotte regelmatig bezoeken 73. Beiden schreven regelmatig
rapporten aan koningin Marie-Henriette 74.

De keuze van een dokter voor de geesteszieke Keizerin was een delicate zaak, 
en de uiteindelijke beslissing lag in de handen van de Koning 75. Het aanstellen 

69 In de weekrapporten van de commandant wordt er immers vermelding gemaakt van 
"service" en "service descendant", cf. 1-13, 14-17. Tijdens de oorlog verbleven drie dames 
permanent bij de Keizerin, cf. 602.

70 Deze rapporten en brieven worden in het archief van Marie-Henriette binnen het Fonds 
Goffinet (AKP) bewaard: G. Janssens, 'Beknopt overzicht van de inhoud van het Fonds 
Goffinet', in: G. Janssens & J. Stengers (eds.), Nieuw licht op Leopold I en Leopold II. Het 
Archief Goffinet, Brussel, 1997, p. 295.

71 Cf. o.a. H. de Reinach Foussemagne, Charlotte de Belgique, Impératrice du Mexique, Parijs, 
1925, pp. 343-383 ; M. Kerckvoorde, Charlotte. Van Laken tot Mexico: biografie van een 
keizerin (1840-1927), Tielt, 1991, pp. 279-297. Interessant zijn ook de 
ooggetuigenverslagen die de hofdames zelf achterlieten: A. Duchesne, 'Une année de la 
vie de l'Impératrice Charlotte après le dramatique retour du Mexique (1867-68) d'après la 
correspondance de Clotilde de Bassompierre', in: Les Cahiers Historiques, 7, 1972, 3, pp. 
85-120; C. de Brandner, 'Une journée de l'Impératrice Charlotte', in: E. Ganz, Le Domaine 
Royal de Bouchout et ses Châteaux, [Meise], 1941, pp. 53-54 (niet overgenomen in de 
Nederlandse vertaling).

72 Dit was toch het geval voor 1916-1917, cf. 602., maar in verband met de twee persoonlijke
dokters van de Keizerin kunnen we, gesteund door aanwijzingen in ander bronnenmateriaal
(1.-13., 14.-17; AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 1868-1869, en 
Rapporten en brieven van het personeel van het Huis van keizerin Charlotte aan Marie-
Henriette), aannemen dat de situatie gedurende de hele periode zo geweest is. Voor het 
personeel was één dokter voorzien, cf. 77, 599.

73 'Regelmatig' slaat tijdens de ambtsperiode van commandant de Haes op om de twee 
weken (op zondagnamiddag), cf. 1-13, 14-17, en in 1916 op "alle maanden en in geval van 
nood", cf. 602. Deze dokters werden per huisbezoek betaald : in 1869 vroeg dokter 
Vermeulen "500 fr. par consultation et 300 fr. par visite", terwijl de vorige geneesheer 
slechts "100 fr. par visite" vroeg (AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 
04/06/1869).

74 Rapporten bewaard in AKP, Fonds Goffinet, Archief van Marie-Henriette: G. Janssens, 
'Beknopt overzicht van de inhoud van het Fonds Goffinet', in : G. Janssens & J. Stengers 
(eds.), Nieuw licht op Leopold I en Leopold II. Het Archief Goffinet, Brussel, 1997, p. 295.

75 Cf. o.a. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 13/01/1869, 24/05/1869, 
06/08/1869 ("La Reine et tout le monde à Tervueren désirait se débarrasser de Vermeulen. 
Comment allons-nous faire ?"). Het Huisbesluit van de aanstelling van dokter Verhagen 
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van verschillende dokters had onder meer als doel te vermijden dat één 
geneesheer teveel macht over de Keizerin zou krijgen en dat de patiënte 
mismeesterd zou worden 76.

In het door ons ontsloten archief bleven registers van dagrapporten 
betreffende de gezondheidstoestand van de Keizerin, die opgesteld zijn door de
inwonende dokter, bewaard 77; ook enkele geliasseerde 
geneesmiddelenvoorschriften uit 1877 zijn in het archief terug te vinden 78.
Kamermeisjes

KAMERMEISJES

De kamermeisjes behoorden tot het dienstpersoneel op het kasteel (cf. infra), 
maar stonden exclusief ter beschikking van de Keizerin en haar hofdames. Zij 
stonden onder andere in voor de kledij en lichaamsverzorging van de Keizerin
79.
Controleur

CONTROLEUR

De controleur 80vormde samen met de commandant de as van de administratie
van het Huis van keizerin Charlotte. Terwijl de commandant instond voor de 
niet-financiële administratie, hield de controleur, soms ook wel "comptable 
surveillant"81genoemd, zich bezig met de financiële administratie. Deze 
stukken gingen naar Goffinet - na eventuele controle door de commandant - die
op zijn beurt stukken voorbereidde of liet voorbereiden om aan de Koning voor 
te leggen 82.

Aangezien niet het hele archief bewaard gebleven is, is het niet mogelijk een 

bleef bewaard, cf. AKP, Kabinet Albert I, nr. 233 (Huisbesluit van 25/05/1914).
76 Het vertrouwen en de sympathie voor bepaalde persoonlijke dokters van de Keizerin was 

van de zijde van Goffinet niet altijd even groot - en dit had een grote invloed op Leopold I : 
zo vond de grootmeester op een bepaald moment dat dokter Bulkens uit de buurt van 
Charlotte gehouden moest worden (AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 
15/11/1868) en verweet hij dokter Vermeulen enkele maanden later dat hij de toegang tot 
de Keizerin aan Marie-Henriette verbood: "Si j'avais eu l'honneur de voir la Reine je me 
serais permis de Lui conseiller de voir l'Impératrice chaque fois qu'Elle va à Tervueren ou 
plutôt de ne pas permettre que Vermeulen soit omnipotent pour décider si S.M. peut ou ne 
peut pas approcher de la Princesse. Je me serais encore permis de l'engager à n'accepter 
que sous bénifice d'inventaire, tout ce que dit ce petit docteur qui croit être à Tervueren en
pleine Australie. Enfin, il est désirable au suprême degré, que la Reine chaque fois qu'Elle 
se donne la peine d'aller à Tervueren, entende et fasse parler le Docteur Delehaie, entende
et fasse parler Mme Moreau" (AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 
25/05/1869).

77 Cf. 123-134.
78 Cf. 122.
79 Cf. 136-137, 138-141, 142.
80 Voor een overzicht, cf. bijlage 3. Tijdens de periode in Tervuren (1867-1879, met verblijf te 

Laken van eind 1867 tot midden 1869) was de functie van controleur gecombineerd met 
die van maître d'hotel, cf. 589.

81 Cf. o.a. 602.
82 Cf. supra : jaarrekeningen van het privé-fortuin van keizerin Charlotte.
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volledig zicht op deze administratie te krijgen. Het lijkt erop dat de controleur 
zeer pragmatisch te werk is gegaan, en in het archief zijn er geen typische 
documenten voor kameralistisch, enkel en dubbel boekhouden - zoals 
gehanteerd in negentiende en vroeg-twintigste-eeuwse financiële 
administraties - als journalen, manualen, kasboeken, grootboeken, etc. 
bewaard 83.

We willen hier ook nog even opmerken dat in deze administratie vele 
formulieren werden gebruikt voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze 
gedrukt waren en dat agenda's, die als registers dienst deden, voor andere 
periodes werden aangewend dan deze waarvoor ze bedoeld waren 84.
Magazijn (Magasin)

MAGAZIJN (MAGASIN)

De magazijnier kan gezien worden als de rechterarm van de controleur, die 
deze laatste bijstond bij de administratie. Tevens hield hij toezicht op en 
noteerde alles wat het magazijn binnenkwam en buitenging - zowel voeding als
niet-voeding 85, en deed zo eveneens een belangrijke bedrage tot het opstellen 
van de stukken door de controleur. Hij was ook degene die instond voor het 
ophalen van het vuil linnen, het verzenden ervan naar de wasserij en de 
blekerij, en het verdelen van het proper linnen 86.
Kelder (Cave)

KELDER (CAVE)

De kelder met de dranken stond onder toezicht van een keldermeester,die 
tevens het zilverwerk onder zijn hoede had ( cavier-argentier) 87. Hij hield bij 
welke dranken de kelder binnenkwamen en buitengingen 88.
Wasserij (Buanderie)

WASSERIJ (BUANDERIE)

Pas vrij laat beschikte het Huis van keizerin Charlotte over een eigen wasserij
89. Er waren vier à vijf wasvrouwen in tewerkgesteld 90. Het bleken van het 
linnen ( blanchissage) gebeurde steeds door derden.

83 Cf. H.J.M. Mijland, Dokumentkennis der financiële administratie, in hoofdzaak van 19e en 
vroeg-20e eeuwse bedrijfsadministraties, Utrecht, 1978 (tweede druk).

84 Dit laatste geldt niet alleen voor registers van de controleur, maar vooral voor deze die de 
kamermeisjes gebruikten; cf. 138-141, 143-145, 416.

85 Cf. inventaris : 'Stukken betreffende het magazijn' onder IV. Magazijnier.
86 Cf. inventaris : 'Stukken betreffende het linnen en de wasserij' onder IV. Magazijnier.
87 Althans in 1916-1917, cf. 602.
88 Cf. 834-839.
89 In de maandstaten van de uitgaven van december 1893 zien we de aankoop van materiaal

voor een wasserij, cf. 337. Vanaf januari 1894 zijn de werkuren van de arbeidsters van de 
wasserij voor het eerst in de maandstaten van de uitgaven opgenomen, cf. 338. Hiervóór 
werd het vuile linnen naar de wasserij van het Huis van de Koning gezonden, cf. o.a. 650.

90 Cf. 602, 627-636.
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Maaltijden (Bouche)

MAALTIJDEN (BOUCHE)

De maître d'hôtelzorgde voor de coördinatie van de maaltijden. Tot 1879 werd 
deze functie met de functie van controleur gecombineerd 91. In de keuken 
zwaaiden de kok ( cuisinier) en de banketbakker ( pâtissier) de plak. Er was 
eveneens aanvullend keukenpersoneel voorzien 92. De voedingswaren werden 
vers aangeleverd of kwamen uit het magazijn. Van alle maaltijden werden de 
menu's bijgehouden, zowel van deze van de Keizerin, haar onmiddellijke 
entourage en haar gasten, als van het keuken-en dienstpersoneel 93.
Stallen (Écuries)

STALLEN (ÉCURIES)

De Keizerin en haar onmiddellijke entourage konden voor hun persoonlijk 
vervoer gebruik maken van de paarden en koetsen uit de stallen bij het 
kasteel. Uit een brief van Auguste Goffinet aan Leopold II blijkt dat men 
trachtte te besparen op dit soort vervoer: "Dès l'ouverture du vicinal de 
Bruxelles à Meysse j'ai retiré l'usage des voitures de l'Impératrice au Docteur 
et au Contrôleur. Avec le temps je compte arriver encore à d'autres réformes. 
Le Roi sait que lors de la nomination de la Baronne van de Woestyne il a été 
mis en service pour elle une voiture à 2 chevaux. Par suite du départ de cette 
dame cette voiture ne servira plus qu'à mon usage ; mais comme la plupart du
temps je me rends à Bouchout à cheval ou en voiture découverte je ne me 
servirai que très exceptionnellement de cette voiture. Elle coûte 4000 fr. par 
an, somme à laquelle il faut ajouter le prix d'achat de chevaux et de voitures. 
Dans ces conditions il me répugne de la maintenir et j'ai l'honneur d'en 
proposer la suppression au Roi. Mon service pourra être assuré d'une façon 
plus économique pour la caisse de Sa Majesté"94Het Huispersoneel kon dus ook
gebruik maken van de omnibus, waarvan ze de kosten kregen terugbetaald; dit
kwam goedkoper uit voor de werking van de stallen 95. De paarden konden door
het Huispersoneel eveneens voor goederenvervoer aangewend worden 96. In de
stallen waren in 1916-1917 een vijftal mensen aangesteld : twee koetsiers (
cochers), één koetsier-vrachtwagenbestuurder ( cocher-camionneur), één 
vrachtwagenbestuurder ( camionneur) en één hulpje ( garçon d'écurie). Tevens 
was er technisch personeel voorzien ( mécaniciensen électriciens) 97.

91 Cf. 589.
92 In 1916-1917 betreft het één keukenhulpje (fille de cuisine), cf. 602. Het kon ook om een 

hulpkok e.d.m. gaan, cf. 589. Een brief van Auguste Goffinet aan Leopold II uit 1889 
vermeldt de aanstelling van twee personeelsleden in de keuken : "J'ai complété 
conformément aux indications que le Roi a bien voulu me donner, le service des cuisines 
de Bouchout. J'ai adjoint à ce service comme suppléants les nommés Godart et Willmet. 
Cet accroissement de personnel sera une dépense annuelle d'environ 4600 frs pour la 
Caisse de l'Impératrice". (AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 
01/06/1889).

93 Cf. 572-585, 670-678, 841-865, 872-875, 877-878.
94 AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 25/11/1893.
95 Cf. 590-593.
96 Cf. 908-912.
97 Cf. 602.



28 Huis van keizerin Charlotte in België

In Boechout kwamen er na een tijd ook gemotoriseerde voertuigen 98. Voor 
goederenvervoer werd er gebruik gemaakt van een vrachtwagen ( camion) 99.

Na de aanstelling van Auguste Goffinet tot grootmeester in 1911 kwamen er in 
1912 ook stallen van het Huis van de Keizerin in Brussel. Het reglement ging 
als volgt 100: " Les Ecuries de Sa Majesté l'Impératrice sont installées rue 
Godecharles, 17, à Bruxelles. Elles continuent à être réglementées comme les 
autres Ecuries Royales, sous le haut commandement de Monsieur le Baron 
Goffinet, Grand Maître de la Maison de Sa Majesté, et la direction de Monsieur 
l'Intendant militaire Quinaux. Le plus ancien cocher assure la responsabilité 
des services et des ordres ci après indiqués:
Les chevaux sortent chaque jour ouvrable; ils sont alternativement conduits 
par les cochers. Les cochers sont respectivement de garde de jour à autre ; le 
plus ancien commence. Le docteur Mélis, rue d'Idalie, assure le service 
sanitaire des hommes de la Maison et de leur famille. Le vétérinaire Fossé, rue 
de Namur, sera requies pour les soins à donner aux chevaux. Le pharmacien 
Simon, rue de Namur, délivrera les médicaments prescrits. Les fournisseurs du 
Château de Bouchout seront prévenus que tous les envois destinés à Meysse 
devront parvenir rue Godecharles aux heures qui leur seront indiquées. Les 
courses du camion, qui fait le service entre le Château de Bouchout et les 
nouvelles Ecuries de la rue Godecharles, sont sévèrement interdites en ville, 
sauf pour prendre ou reconduire les bagages des Dames de service.
Un maison, annexée aux Ecuries, comporte deux logements. Le premier étage 
est réservé au plus ancien cocher et à sa famille. Un autre cocher pourra 
occuper le second. Les combles et les sous-sols sont attribués aux deux 
ménages, suivant les instructions du Grand Maître de la Maison. Le rez de 
chaussée est exclusivement réservé au service général, bureau, poste de 
garde, réception des marchandises de petit volume etc. etc. Les deux ménages
logés gratuitement doivent le nettoyage et l'entretien de tous les locaux 
habités, plus le rez de chaussée, cour, porche, rue, écurie, remise, sellerie de 
luxe et de nettoyage, greniers etc. etc. qui, eux aussi, seront l'objet de tous 
leurs soins.
Le service de la porte, qui devra toujours rester fermée, est confié au cocher 
de garde. Il recevra les commissions ou colis de toute nature destinés à Sa 
Majesté ou au personnel du Château de Bouchout. Il assurera leur chargement 
chaque matin, dans le camion en départ pour Bouchout.
L'eau, le charbon et le gaz seront employés par les occupants en bon père de 
famille, avec la plus stricte économie. Les ustensiles de toute nature, mis à la 
disposition exclusive de l'écurie, ne peuvent sous aucun prétexte, servir à une 
autre destination.
Les hommes du service des Ecuries de Sa Majesté l'Impératrice, sont prévenus 

98 Cf. 608: "De ondergeteekende verklaart dat twee motorwagens zich bevinden in de 
remisiën van het Kasteel van Bouchout. I. Een motorwagen toebehoorende en dienstig aan 
H.M. de Keizerin Charlotte, Aartshertogin van Oostenrijk. II. Een motorwagen 
toebehoorende aan J. De Mayer te Meysse en dienstig voor de ambulance die ingericht was
op het gezegd kasteel" (19/06/1915).

99 Cf. 606.
100 Cf. 113, 607.
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qu'il est formellement défendu de modifier ou de changer quoique ce soit, 
service ou locaux, sans y être régulièrement autorisés."
Dienstpersoneel op het kasteel (Office)

DIENSTPERSONEEL OP HET KASTEEL (OFFICE)

Aan de hand van het beschikbare bronnenmateriaal kan de evolutie van het 
dienstpersoneel niet aangetoond worden. We beschikken slechts over een 
momentopname uit 1916-1917 101. Op dat ogenblik waren er drie kamermeisjes
( femmes de chambre), één conciërge (vervulde tevens de functie van portier 
en telegrafist), twee dienstbodes ( valets de pied), één douchejongen ( garçon 
de douche), vijf dienstmeisjes ( filles de quartieren servante), één feutier102(cf. 
infra), twee sjouwers ( hommes de peine) en twee poetsvrouwen ( écureuses) 
in dienst. We kunnen aannemen dat deze aantallen door de hele periode heen 
geschommeld hebben, en dat één bepaalde taak achtereenvolgens door 
verschillende functies of verschillende functies door één persoon uitgevoerd 
konden worden.

Afhankelijk van de functie kreeg men kost, inwoon en dienstkledij of op zijn 
minst een geldelijke compensatie voor deze drie zaken 103.

Er bleef een reglement uit 1891 bewaard dat de taken van bepaalde functies 
nauwkeuriger omschrijft : 104

"Dispositions réglementaires sur le service des hommes de peine.
Les hommes de peine sont à la disposition du Commandant qui les emploie 
selon les besoins du service.
Ils sont notamment, chargés du nettoyage des corridors et des escaliers (sauf 
le corridor et le grand escalier conduisant aux appartements de S.M. 
l'Impératrice) ; du nettoyage des fenêtres ; du service de la glace, du charbon, 
du bois de chauffage, etc.
Les hommes de peine arrivent au Château à 6 heures du matin ; leur service 
finit à 7 heures du soir.
Ils ne peuvent sortir du domaine, ni être distraits de leur service, sous quelque 
prétexte que ce soit, sans y être autorisés par le Commandant.
Ils montent de garde au grand vestibule, alternativement, de 10 heures du soir
à 6 heures du matin. Ils reçoivent, de ce chef, une gratification de 1 franc par 
nuit.
Service du feutier B. Defreyst.
Le feutier B. Defreyst est mis à la disposition de M. le contrôleur Bogaerts, tous
le jours de 7 à 8 h. matin, pour lui porter le lait de la ferme de Bouchout, 
nettoyer ses chaussures, lui porter la houille, et prendre dans la glacière, la 
viande nécessaire pour la journée.

101 Cf. 602.
102 De oorspronkelijke betekenis van deze term is een persoon die instond voor de vuren (cf. 

Le Robert Electronique, geconsulteerd op het netwerk van het Koninklijk Paleis), maar in dit
geval gaat het om een andere invulling van het beroep, zoals het reglement hieronder 
aantoont ("Service du feutier B. Defreyst").

103 Cf. 589.
104 Cf. 103.
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Vers 6 heures du soir, il ira prendre le journal 'l'Indépendance' pour le remettre 
au valet de pied de service. Il prendra, en même temps, le pot pour le lait du 
lendemain.
Une fois par semaine, il mettra en bouteilles un fût de 30 litres de petite 
Bavière ; après avoir accompli cette besogne, il donnera un coup de main à M. 
Robin pour nettoyer le poële de la cuisine, écurer le pavement de la cuisine et 
celui du corridor.
Deux fois par an, il fera le nettoyage de toutes les fenêtres de l'habitation de 
M. le Contrôleur.
Le même feutier nettoiera, 2 ou 3 fois par an, les fenêtres de la maison de 
campagne occupée par la famille de M. le docteur Vygen.
Il battra les tapis ; remettra les commissions qui arrivent par le fourgon, 
partera le linge du docteur, ainsi que les malles de ses enfants, quand ceux-ci 
vont en voyage.
En dehors de ces diverses besognes, le feutier B. Defreyst exécutera tels 
travaux qui lui seront prescrits.
Disposition réglementaire générale.
Les valets de pied, le garçon de douche, le garçon d'appartement-lampiste, les 
feutiers etc., les hommes de peine, sont sous les ordres immédiats de l'huissier
Desmet Henri."
Dit document toont aan dat velen onder het dienstpersoneel manusjes-van-
alles waren, die naast hun vaste taken bijsprongen waar het nodig was.
Opzieners op het domein (Gardes)

OPZIENERS OP HET DOMEIN (GARDES)

In 1916-1917 waren er vijf opzieners in dienst 105. Een reglement voor de 
opzieners uit 1904 gaat als volgt 106:

"Le Chef-garde Kieffer, a la surveillance de tous les services.
Il est exempté du service ordinaire de la garde et commande le service, les 
rondes, etc.
Le garde en premier est de service depuis 7 heures du matin jusqu'au 
lendemain à la même heure. Il quitte le Château de 11 1/2 heures à 1 heure et 
de 5 1/2 à 7 heures du soir pour prendre ses repas. Il se tient prêt à 
accompagner S.M. dans ses promenades. La tenue est obligatoire. Pour les 
promenades, le garde doit être ganté. Pendant les moments de liberté que lui 
laissent ces services, il fait des rondes dans le parc pour voir si rien d'irrégulier 
ne s'y passe. Il fait deux rondes la nuit, dans l'intérieur du parc en parcourant 
l'itinéraire suivant: Orangerie de Bouchout, Ferme, Château de Meysse, 
Orangerie de Meysse, Bureau télégraphique et Château de Bouchout. Il sera 
porteur de la montre de contrôleur. Les heures de ronde lui seront 
communiquées journellement. Ces rondes doivent se faire rapidement, de 
façon à être le moins longtemps possible absent du Château. Avant de 
commencer sa ronde, le garde s'assurera que le valet de pied et l'homme de 
peine de service au château soient sur pied. A 4 heures de l'après-midi, il 
recevra un demi-litre de bière.

105 Cf. 602.
106 Cf. 104.



Huis van keizerin Charlotte in België 31

Le garde en deuxième, qui descend de garde, part à 7 heures du matin à 
l'arrivée de son successeur. Il remplace le garde en 1er pendant les heures de 
repas. Son service se termine à 7 heures du soir.
Il soigne les faisans et la basse-cour. Il fait des rondes dans le parc, examine 
les haies, s'assure qu'elles sont en bon état, qu'on n'y a pas pratiqué des 
ouvertures pour sortir du domaine ou pour s'y introduire. Il porte son attention 
sur les étrangers qui tenteraient de pénétrer dans le domaine ; le cas échéant, 
il prendra les noms des délinquants. Il empêchera d'une manière absolue la 
cueillette des fruits, des noisettes, l'abattage des noix, des marrons, 
l'enlèvement des fleurs, etc. Après un orage ou une tempête, il parcourrera 
tous les chemins que suit S.M. dans ses promenades, et rendra compte au 
Major[de commandant] des dégats qu'il aura constaté.
Le garde en troisième recevra journellement du Chef-garde l'itinéraire à suivre 
pour les rondes à faire sur le domaine en dehors du parc.
Le garde en quatrième fait le même service. Il pourra obtenir 1 jour de congé 
par semaine quand rien ne s'y oppose.
Les gardes rendront compte aussitôt que possible, au Chef-garde des faits 
qu'ils auraient pû constater. Ils s'assureront si toutes les grilles du domaine 
sont fermées la nuit comme les jour. Les demandes de congé seront adressées 
au Chef-garde qui les transmettra au Major. La surveillance de la chasse se fera
par tous les gardes."
Samenvattend kunnen we stellen dat hun bevoegdheden de volgende waren : 
het beschermen van de Keizerin tijdens haar wandelingen, het bewaken van 
het kasteel, het park en het domein, het verwijderen en rapporteren van 
vreemden, en het toezicht op de jacht.

Uit de briefwisseling tussen Goffinet en Leopold II blijkt dat er zich te Tervuren 
een tachtigtal soldaten bevonden. In 1869 stelde Goffinet echter voor het 
detachement - dat niets te maken had met het Huis van Charlotte, maar afhing
van het Paleis - te verkleinen, aangezien het teveel overlast veroorzaakte, en 
"un service de patrouille discrète ou de gendarme en quelque sorte"voor de 
beveiliging van de Keizerin in te stellen 107.
Arbeiders in het park (Ouvriers du Parc)

ARBEIDERS IN HET PARK (OUVRIERS DU PARC)

Binnen het domein werd het park door een dertigtal arbeiders onderhouden 108.
Zij waren verantwoordelijk voor het feitelijke park, maar werkten ook in de 
moestuinen en de serres die voor de dienst van de Keizerin werden 
geëxploiteerd. Aan het hoofd van deze arbeiders stonden twee hoveniers 
(jardiniers): één voor het park (parcs)en één voor de moestuinen (potagers) 109.

107 AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 10/10/1869.
108 Cf. 908-912. Er werd een onderverdeling gemaakt tussen vaste en tijdelijke arbeiders, 

maar beide categorieën bleken permanent in dienst. Dit blijkt onder meer uit het feit dat 
de namen van de zogenaamde tijdelijke arbeiders ook op de formulieren van de dagstaten 
waren gedrukt.

109 Cf. 602.
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Hoeve van Boechout (Ferme de Bouchout)

HOEVE VAN BOECHOUT (FERME DE BOUCHOUT)

De hoeve van Boechout was een boerderij die zich vlakbij het kasteel van 
Boechout bevond en niet verpacht werd; er werd volledig voor rekening van de 
Keizerin geproduceerd. Aan het hoofd bevond zich de chef de culture, die 
instond voor het beheer van de boerderij en voor zijn inkomsten en uitgaven 
verantwoording aan de controleur moest afleggen 110. Op de hoeve werkten in 
1916-1917 een twaalftal arbeiders 111.
Regie

REGIE

Het is niet helemaal duidelijk wat met de regie van het domein bedoeld werd. 
In het archief wordt een staat uit 1885 bewaard van de gronden in het bezit 
van de Keizerin die door de regie geëxploiteerd werden 112. Maar het is pas 
vanaf eind 1911 dat er echt aandacht aan de regie besteed werd. Dit gebeurde
door de pas aangestelde directrice du domaine, weduwe van de vroegere 
commandant Tillier 113, in samenwerking met de controleur. De stukken laten 
vermoeden dat de regie instond voor de verhuur van huizen en gronden, 
visvangst en verkoop van bomen op het domein en de uitvoering van 
bijzondere werken op het domein 114.

Het Huis van keizerin Charlotte was omvangrijk en slorpte elk jaar een 
aanzienlijk deel van het fortuin van de Keizerin op (enkele honderdduizenden 
franken 115). Leopold II had dan ook aan een commandant bij het begin van 
diens ambtsperiode gezegd: "Faites, général, que, pour ma Soeur, Bouchout 
soit son petit Royaume"116Dat mocht wel wat kosten, maar ook niet te veel. Uit 
de teneur van bepaalde brieven uit de correspondentie tussen Goffinet en 
Leopold II en van bepaalde stukken uit het door ons ontsloten archief blijkt dat 
Leopold II regelmatig aandrong op besparingen 117.

De band tussen het Huis van de Koning en het Huis van keizerin Charlotte was 
vrij groot. Zoals we hierboven reeds zagen, waren sommige functionarissen 
gemeenschappelijk. Maar het kwam ook voor dat personen in dienst voor de 
Koning later voor de Keizerin kwamen werken, en vice versa 118. Ook was er een

110 Cf. 476-478, 882-885, 886.
111 Cf. 602.
112 Cf. 425.
113 Cf. inventaris : X. 'Directrice' van het domein.
114 Cf. inventaris : 'Stukken betreffende de regie'.
115 Cf. AKP, Fonds Goffinet, Jaarrekeningen van het privé-fortuin van keizerin Charlotte.
116 AKP, Kabinet Leopold II, nr. 142 (Brief van de Haes, 06/01/1895).
117 Cf. o.a. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 07/02/1872: "Les depenses 

de l'Imperatrice vont crescendo et il faut etre prudent" (brief van Leopold II aan Adrien 
Goffinet) ; cf. inventaris : 'Stukken betreffende de vergelijking van de uitgaven (met het 
oog op besparingen)'.

118 Cf. 589.
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uitwisseling van materiaal 119, maar dit ging dan ook weer niet te ve : de 
goederen werden opnieuw door de Koning of door zijn Huis opgeëist 120.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Het is onduidelijk waar het archief ten tijde van de archiefvorming bewaard 
werd. Tijdens het verblijf in Tervuren werden de stukken, die geen nut meer 
hadden voor de administratie, in ieder geval niet op het kasteel zelf bewaard. 
Dit blijkt uit het feit dat er, ondanks de brand van 3 maart 1879 die het hele 
kasteel in de as legde, heel wat stukken uit de periode 1867-1879 in het 
huidige archief aanwezig zijn. We vermoeden dat enkel de stukken die op dat 
ogenblik in gebruik waren de kans hebben gelopen door de vlammen te worden
verteerd 121.

Hoogstwaarschijnlijk werd het archief na de verkoop van het domein van 
Boechout in 1938 naar het paleis te Brussel overgebracht. Er is enkel bekend 
dat het archief in december 1963 naar het AKP werd overgebracht. De 
toenmalige archivaris E. Vandewoude schatte de omvang op vijfendertig 
strekkende meter 122. Op dit ogenblik beslaat het archief slechts vijftien 
strekkende meter 123. We vermoeden dat er zich op het moment van de 
overdracht nog archiefbescheiden van het Huis van koning Leopold II in het 
overgebrachte archief bevonden, die de archivaris er toen met alle 
waarschijnlijkheid heeft uitgelicht. Dit vermoeden is gebaseerd op de 
vaststelling dat het hoofd van het Huis van keizerin Charlotte eveneens een 
positie bekleedde in het Huis van de Koning 124, en dat wij eveneens nog enkele
stukken uit het Huis van de Koning uit het door ons ontsloten archief hebben 
gelicht 125. We blijven echter zitten met enkele vragen die door de nu 
beschikbare gegevens niet opgelost kunnen worden, zoals onder meer: waar en
door wie werd het archief voordien bewaard ?

Archivaris E. Vandewoude heeft waarschijnlijk niets aan de aangetroffen orde 

119 Cf. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 06/07/1868, 24/06/1875, 
25/10/1886, 20/05/1889.

120 Cf. AKP, Fonds Goffinet, Briefwisseling Goffinet-Leopold II, 10/03/1876, 18/05/1880.
121 Cf. 810. Bij dit stuk hoort een nota van 11 oktober 1879 van Auguste Goffinet - die zijn 

vader waarschijnlijk toen al bij zijn functies bijstond : "Un commencement d'incendie a failli
détruire tous les régistres de notes de M. Bogaerts. Ils lui sont envoyés tels qu'ils ont pu 
être sauvés. M. Bogaerts est prié à en faire retablir de nouveaux en remplacement de ceux
qui ne peuvent plus servir". De vermelding van een "commencement d'incendie" lijkt erop 
te wijzen dat het hier niet om de verwoestende brand van 3 maart ging ; bovendien zou 
het wel rijkelijk laat zijn om een nota pas zeven maanden na de feiten op te stellen.

122 AKP, Archief van het Archief van het Koninklijk Paleis, Aanwinstenregisters, I, nr. 26 
(december 1963).

123 G. Janssens, Overzicht van archiefbestanden en verzamelingen bewaard in het Archief van 
het Koninklijk Paleis te Brussel, (onuitgegeven exemplaar bestemd voor raadpleging in de 
studiezaal van het Archief van het Koninklijk Paleis), Brussel, 2007, p. 55.

124 Cf. supra : institutioneel-historische beschrijving.
125 Cf. infra : stukken vreemd aan het archief.
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van het Archief van het Huis van keizerin Charlotte veranderd. Op enkele 
stukken heeft hij de vermelding 'Archives Royales Bruxelles - Koninklijk Archief 
Brussel' gestempeld 126, rond enkele groepen stukken heeft hij nieuwe mappen 
aangebracht 127, en enkele kleinere stukken stak hij in een tweetal archiefdozen
128. Vanuit een documentalistisch oogpunt heeft hij enkele krantenknipsels, 
afkomstig uit het Archief van het Kabinet van de Koning, betreffende de 
Keizerin en het huwelijk van een commandant van het Huis aan het door ons 
ontsloten archief toegevoegd 129.

Het archief dat wij onder ogen kregen, bevond zich in een vrij chaotische 
toestand en was onvolledig: slechts vijftien strekkende meter archief voor een 
administratie die zeventig jaar had gefunctioneerd !

Op het eerste zicht viel het archief uiteen in twee stukken : een onvolledige 
serie dossiers in op maat gemaakte mappen en een hoop mappen, die 
willekeurig met allerlei stukken waren gevuld. Enkele van de voornoemde op 
maat gemaakte mappen werden herbruikt voor stukken uit een latere periode 
van de werking van het Huis van keizerin Charlotte 130. In de hoop mappen 
zaten zowel stukken die tot series bleken te behoren als losse stukken. De losse
stukken waren vaak door omslagen gegroepeerd : soms vormden zij een 
dossier, maar meestal waren zij willekeurig bij elkaar gestoken. Geen enkele 
serie kon volledig - dit wil zeggen van 1867 tot 1927 - gereconstrueerd worden.

Hierboven maakten we reeds melding van enkele stukken die we in het door 
ons ontsloten archief aantroffen en die er vreemd aan zijn. 'Vreemd archief' 
betreft hier stukken die niet door de archiefvormers werden opgesteld en 
stukken die niet door de archiefvormers werden gebruikt om hun taken uit te 
voeren 131. Zo vonden we met betrekking tot het Huis van de Koning stukken uit
het archief van de Civiele Lijst 132, van het Kabinet van de Koning 133en van de 

126 Cf. 2, 3, 130, 605, 670.
127 O.a. 2, 3. We verwijderden deze omslagen, aangezien zij niets met de ordening door de 

archiefvormers te maken hadden.
128 Cf. 590-593, 739-756, 866-870.
129 Cf. infra : stukken vreemd aan het archief.
130 Het betreft de mappen 'juni 1895', 'april 1896', 'oktober 1898', 'mei 1901', 'juni 1901', 

'december 1901' en 'februari 1902'.
131 Cf. G. Janssens, 'Archiefvorming', in : Bibliotheek- & archiefgids, 67, 1991, pp. 230-232; H. 

Coppens, De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en 
beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Brussel, 1997, p. 117.

132 Register van het schoorsteenvegen, 1854-1870; staten van de goederen ten behoeve van 
de dienst Maaltijden uit het magazijn gehaald, 1880; maandstaat van geleverd brood door 
bakkerij Weyns, 1880; staten van geleverde (?) zuivel en eieren, 1880; register van menu's 
van de maaltijden van de Koning, de Koningin en de maarschalken, 1884, 1904; 
maandstaten van de dienst Maaltijden, 1885-1888; jaaroverzichten van de rekeningen van 
de wasserij betreffende linnen van de Koningin en prinses Clementine, 1896-1897; 
maandstaat van de uitgaven voor de Dienst Maaltijden, 1904; facturen van leveringen aan 
de keuken, 1910; nota betreffende de nalatenschap van koning Albert I uit het fonds 
Compagnie equatoriale de mines, [na 1934]; expertiserapport door landmeter Crick 
betreffende het goed Klein Beverveld te Meise, komende uit de nalatenschap van de 
Keizerin, 1940. Deze stukken zullen in het Archief van de Civiele Lijst ondergebracht 
worden.

133 Knipseldossier betreffende keizerin Charlotte en het huwelijk van commandant de Haes, 
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Grootmaarschalk van het Hof 134. Eveneens vreemd aan het archief van het 
Huis van Charlotte zijn blanco identiteitsbewijzen, voorzien van de nodige 
stempels en handtekeningen, uit 1943-1944 135. Van de archiefvormers van het 
Huis van keizerin Charlotte zijn enkele stukken betreffende persoonlijke 
aangelegenheden bewaard : zij vormen 'vreemd archief' aangezien zij niet uit 
hoofde van hun functie zijn opgemaakt 136.

In de lente van 2011 werden nog 23 registers i.v.m. leveringen van 
voedingsmiddelen en met menu's van de maaltijden van het dienstpersoneel 
teruggevonden. Zij werden door archivaris G. Janssens beschreven (nrs. 949-
980) en in het archief geïntegreerd.

1895, 1924-1925. Dit dossier zal in het Archief van het Kabinet van de Koning 
ondergebracht worden.

134 Register met handtekeningen als huldeblijk aan de Koning, 1891-1893. Dit stuk zal in het 
Archief van de Grootmaarschalk van het Hof ondergebracht worden.

135 Het betreft getuigschriften van tewerkstelling, facturen, lezerskaarten van de Koninklijke 
Bibliotheek, uittreksels uit geboorteregisters, ontvangstbewijzen van ledenbijdrage voor de
Union des Représentants de Commerce de Belgique, huurbewijzen van bankkluizen, 
lidkaarten van de Nationale Unie der Vuurkruisen. Deze stukken waren vermoedelijk door 
verzetslui in het archief verstopt. Ze werden overgemaakt aan de archivaris.

136 Deze stukken zullen bewaard blijven in het Archief van het Huis van keizerin Charlotte, 
aangezien er geen persoonsarchieven van deze archiefvormers bestaan. Zo wordt 
bovendien de band met het Archief van het Huis van keizerin Charlotte, waarin ze tenslotte
zijn aangetroffen en waaraan de archiefvormers ook verbonden waren, benadrukt. De 
stukken zijn ondergebracht in de afdeling 'Vreemd archief'.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Ordening

ORDENING

H. Coppens beschouwt de institutioneel-historische beschrijving 137van de 
archiefvormer als het primaire niveau van ontsluiting van een archiefbestand. 
"Via deze beknopte beschrijving van bevoegdheden en activiteiten verneemt 
de archiefgebruiker waar en wanneer een archiefvormer heeft gefunctioneerd 
en voor welke onderzoeksterreinen de uitgeoefende functies en activiteiten 
van belang kunnen zijn"138.

Niet enkel voor de gebruiker, maar - vóór hem - ook voor diegene die het 
archief ontsluit, is een inzicht in de werking en organisatie van de 
archiefvormer onontbeerlijk 139. Deze kennis zou moeten leiden tot een 
concept-archiefschema, waarin per functie of taakgebied een systematische 
opsomming wordt gegeven van alle handelingen en activiteiten en van alle 
grote series archiefbescheiden 140.

Jammer genoeg was voor het Huis van keizerin Charlotte onvoldoende 
literatuur en regel- en wetgeving voorhanden om een inzicht in de werking en 
de organisatie te verkrijgen. Vanzelfsprekend is er nog geen studie over dit 
Huis verschenen, aangezien het archief nog niet ontsloten was. Maar in 
eigentijdse werken en documenten is slechts heel weinig over het Huis van 
keizerin Charlotte te vinden. Qua regel- en wetgeving is het pover gesteld: we 
kennen slechts enkele Huisbesluiten van de Kabinetten van Leopold II en van 
Albert I met betrekking tot de aanstelling van de grootmeester, een dokter en 
enkele commandanten van het Huis van keizerin Charlotte 141. Maar deze 
documenten verschaffen ons geen inzicht in de werking van de instelling. Zelfs 
in de jaarlijkse Almanach Royal142, waarin onder andere de organisatiestructuur
van het gehele Koninklijk Huis uitgetekend staat, is niets over het Huis van 
keizerin Charlotte vermeld. Dit is toch vreemd, aangezien bijvoorbeeld tijdens 
de regeerperiode van Charlottes broer Leopold II het Huis van de graven van 
Vlaanderen, broer en schoonzus van de Koning, wél opgenomen werd.

137 Voor personen en families gaat het om een biografisch en/of genealogisch onderzoek, 
waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de activiteitssectoren, waar zij actief waren; cf. H. 
Coppens, De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en 
beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Brussel, 1997, pp. 55-56.

138 Cf. supra; H. Coppens, De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de 
ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Brussel, 1997, p. 211.

139 Cf. H. Coppens, De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de 
ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Brussel, 1997, pp. 55-56.

140 Vanzelfsprekend moet dit concept-archiefschema nog getoetst aan de praktijk en - indien 
nodig - aangepast worden.

141 AKP, Kabinet Leopold II, nr. 1414 (Huisbesluiten ter benoeming van commandanten 
Dupont, de Haes en Tillier van 26/02/1885, 01/01/1890, 04/08/1906; ook een Huisbesluit 
ter aanvaarding van het ontslag van commandant Dupont, 01/01/1890) en Kabinet Albert I,
nr. 233 (Huisbesluit ter benoeming van grootmeester Goffinet van 28/07/1911 en ter 
benoeming van dokter Verhagen van 25/05/1914).

142 Almanach Royal officiel, Brussel, 1867-1927.
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Te weinig gegevens voorhanden om een concept-archiefschema op te stellen, 
luidde dus de conclusie van dit deel van ons onderzoek. We besloten om dan 
maar volgens de beproefde inductieve methode te werken, waarbij eerst het 
analyseren en beschrijven wordt aangevat 143.
Bij een eerste doorname van het archief werden de stukken afgezonderd, die 
niet in het archief thuishoorden. Tevens werden series gereconstrueerd door 
stukken, die over het hele archief verspreid waren geraakt, bij elkaar te 
brengen en chronologisch te rangschikken. Losse stukken werden nog niet 
samengevoegd, maar hun volgorde - binnen de verpakkingseenheid waarin ze 
zich oorspronkelijk bevonden - werd behouden. Wel werden de verschillende 
losse stukken die eenzelfde aspect van het Huis behandelden bij elkaar gelegd.
Stukken vreemd aan het archief 144werden apart gelegd, en dubbels werden 
vernietigd 145. We gingen over tot een eerste, voorlopige beschrijving en 
eindigden met meer dan 900 nummers.

Mede omdat het archief onvolledig is en zich bij het aantreffen ervan in een vrij
chaotische toestand bevond, gaven de stukken uit het archief van het Huis van 
keizerin Charlotte ons niet genoeg informatie om een ruimere context te 
schetsen waarbinnen de archiefbestanddelen konden geplaatst worden. We 
namen onze toevlucht tot historisch onderzoek van stukken uit het Fonds 
Goffinet(bewaard in het AKP) 146. Zij brachten ons enige verheldering - hoewel 
niet alle problemen opgelost konden worden - en hielpen ons, samen met de 
gegevens uit het door ons ontsloten archief en uit biografieën van Charlotte, 
een institutioneel-historische beschrijving neer te pennen.
Aan de hand van deze beschrijving kon een archiefschema opgesteld worden 
met een indeling gebaseerd op de organisatiestructuur (commandant, 
persoonlijke dienst van de Keizerin, controleur, magazijnier, keldermeester, 
personeel bevoegd voor de maaltijden, hoofd van de hoeve van Bouchout, 
portier-telegrafist, hovenier van het park, 'directrice' van het domein) 147. 
Binnen de verschillende afdelingen werd naar onderwerp geordend. 
Daarbinnen werd een chronologische rangschikking gehanteerd.

Archiefschema

I. De Commandant

143 Cf. H. Coppens, De ontsluiting van archieven.Richtlijnen en aanbevelingen voor de 
ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Brussel, 1997, p. 59: "Terwijl het
hele archief wordt bewerkt groeit geleidelijk het inzicht in de taken en activiteiten van de 
archiefvormer, zodat op het einde een indelingsschema kan worden uitgewerkt en de 
stukken in hun definitieve volgorde kunnen worden geplaatst".

144 Cf. supra.
145 Het betreft hier identieke dubbels van 565: 1870 juli, 1871 januari-juni, augustus-

december, 1872-1873, 1874 januari-mei, augustus-december, 1875-1878.
146 Voor een overzicht van de geraadpleegde stukken : cf. bibliografie: onuitgegeven 

bronnenmateriaal.
147 Cf. Lexicon van Nederlandse archieftermen, 's-Gravenhage, 1991², nr. 12 : "Ordening naar 

organisatie is de methode om zowel bij de vorming als bij de herordening van een archief 
de afdelingen te ontlenen, hetzij aan de organisatie van de instelling die het archief vormt 
of heeft gevormd, hetzij aan de organisatie van de administratie van die instelling"; H. 
Coppens, De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en 
beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Brussel, 1997, pp. 143-145.
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A. Stukken betreffende rapportering over de Keizerin
B. Stukken betreffende het dagelijks beheer
1. Stukken betreffende de regie
2. Stukken betreffende de aankoop van huizen en gronden
3. Stukken betreffende de beveiliging
4. Stukken betreffende de brandveiligheid
5. Stukken betreffende de hoeve van Boechout
6. Stukken betreffende de inboedel en gebruiksvoorwerpen
7. Stukken betreffende het linnen en de wasserij
8. Stukken betreffende de maaltijden
9. Stukken betreffende de maaltijden en de kelder
10. Stukken betreffende de medische verzorging
11. Stukken betreffende het park, de vijvers, de serres en de moestuinen
12. Stukken betreffende het personeel
13. Stukken betreffende de stallen
14. Stukken betreffende de verlichting
15. Stukken betreffende de verwarming
16. Stukken betreffende het contact met de bezetter tijdens de Eerste 
Wereldoorlog

II. Persoonlijke dienst van de Keizerin
A. De dokters
B. De kamermeisjes

III. De controleur
A. Stukken van algemene aard
B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1. Stukken betreffende de regie
2. Stukken betreffende de aankoop van huizen en gronden
3. Stukken betreffende de belastingen
4. Stukken betreffende de hoeve van Boechout
5. Stukken betreffende de kelder
6. Stukken betreffende de kledij en lichaamsverzorging
7. Stukken betreffende het linnen en de wasserij
8. Stukken betreffende de maaltijden
9. Stukken betreffende de maaltijden en de kelder
10. Stukken betreffende het park, de vijvers, de serres en de moestuinen
11. Stukken betreffende het personeel
12. Stukken betreffende de stallen
13. Stukken betreffende de telegrammen
14. Stukken betreffende de vergelijking van de uitgaven (besparingen)
15. Stukken betreffende de verzekeringen

IV. De magazijnier
A. Stukken betreffende het linnen en de wasserij
B. Stukken betreffende de maaltijden
C. Stukken betreffende het magazijn
D. Stukken betreffende de serres en de moestuinen
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V. De keldermeester
A. Stukken betreffende de kelder
B. Stukken betreffende het zilverwerk

VI. Het personeel bevoegd voor de maaltijden

VII. Het hoofd van de hoeve van Boechout

VIII. De portier-telegrafist
A. Stukken betreffende de poorten
B. Stukken betreffende de telegrammen

IX. De hovenier van het park

X. De regie van het domein
A. Stukken betreffende de regie
1. Stukken betreffende de verhuur van huizen en gronden
2. Stukken betreffende visvangst en verkoop van bomen
3. Stukken betreffende de uitvoering van bijzondere werken
B. Stukken betreffende de aankoop van huizen en gronden

XI. Vreemd archief: persoonlijk archief van de archiefvormers
A. Commandant de Haes
B. Controleur de Stoppeleere
C. Commandant Van Eeckhout
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Commandant

I. COMMANDANT
A. Stukken betreffende rapportering over de Keizerin

A. STUKKEN BETREFFENDE RAPPORTERING OVER DE KEIZERIN
1 - 13 Weekrapporten aan de Koningin. Minuten. 1890-1902.

1 - 13 WEEKRAPPORTEN AAN DE KONINGIN. MINUTEN. 1890-1902.
1 1890

1 omslag

2 1891
1 omslag

3 1892
1 omslag

4 1893
1 omslag

5 1894
1 omslag

6 1895
1 omslag

7 1896
1 omslag

8 1897
1 omslag

9 1898
1 omslag

10 1899
1 omslag

11 1900
1 omslag

12 1901
1 omslag

13 1902
1 omslag
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14 - 17 Weekrapporten aan de grootmeester. Minuten. 1902-1905.

14 - 17 WEEKRAPPORTEN AAN DE GROOTMEESTER. MINUTEN. 
1902-1905.

14 1902
1 omslag

15 1903
1 omslag

16 1904
1 omslag

17 1905
1 omslag

B. Stukken betreffende het dagelijks beheer

B. STUKKEN BETREFFENDE HET DAGELIJKS BEHEER
1. Stukken betreffende de regie

1. STUKKEN BETREFFENDE DE REGIE
a. Stukken betreffende de verhuur van huizen en gronden

A. STUKKEN BETREFFENDE DE VERHUUR VAN HUIZEN EN 
GRONDEN

18 Inkomende brieven betreffende de vraag tot verlaging van de 
huurprijs. 1895-1896.

1 omslag

19 Inkomende brief van Van Drunen betreffende gegevens over een 
stuk grond in bezit van de Keizerin. 1906.

1 stuk

20 Uitgaande brief aan de grootmeester betreffende huurder Jacobs. 
Minuut. 1907.

1 stuk

21 Voorstel aan de grootmeester tot standaardbrief voor de verhoging 
van de huur. 1908.

1 stuk

b. Stukken betreffende visvangst en verkoop van bomen

B. STUKKEN BETREFFENDE VISVANGST EN VERKOOP VAN BOMEN
22 Inkomende brief van Poutiau, waarbij hij zijn dank betuigt voor de 

toestemming die hem verleend werd om te vissen in de vijver van 
Amelgem. 1895.

1 stuk

23 Rapporten van de opzieners betreffende het vissen door niet-
geautoriseerde personen. 1897, 1901.

2 stukken



Huis van keizerin Charlotte in België 43

24 Reçu's. 1911-1926.
1 omslag

25 Affiche voor een notariële verkoop van bomen en snoeihout op het 
domein. 1913.

1 stuk

c. Stukken betreffende de uitvoering van bijzondere werken

C. STUKKEN BETREFFENDE DE UITVOERING VAN BIJZONDERE 
WERKEN

26 Bouwtekening van een te bouwen ijskelder in het kasteel van 
Boechout. 1879.

1 stuk

27 Kaarten met aanduiding van afvoerkanalen op het domein, 
[1879?]. 1881.

1 omslag

28 - 32 Dossiers betreffende de uitvoering van bijzondere werken. 1886-1887, 1893-1895, 1898, 1900, s.d.

28 - 32 Dossiers betreffende de uitvoering van bijzondere werken. 
1886-1887, 1893-1895, 1898, 1900, s.d.

28 Werken aan gebouwen. 1886.
1 omslag

29 Heraanleg van de oevers van de vijver van Meise. 1886-1887.
1 omslag

30 Werken uitgeoefend in samenwerking met de ingenieurs Franken-
Lefèbvre. 1893-1895.

1 omslag

31 Heraanleg van de weg tussen Brussel en Tamise ter hoogte van het
domein. 1898, 1900.

1 omslag

32 Werken aan gebouwen. s.d.
2 stukken

33 - 36 Briefwisseling betreffende de uitvoering van bijzondere werken. 1890, 1895, 189.[?], 1911.

33 - 36 Briefwisseling betreffende de uitvoering van bijzondere 
werken. 1890, 1895, 189.[?], 1911.

33 Inkomende brieven betreffende de uitvoering van bijzondere 
werken. 1890, 1895.

1 omslag

34 Brief betreffende de heraanleg van loden platformen van het 
kasteel van Boechout. 189.[?].
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1 stuk

35 Afschriften van uitgaande brieven betreffende de aanbeveling van 
gewezen arbeiders van werken aan het kasteel van Boechout. 
1899.

1 omslag

36 Briefwisseling met Van den Becken betreffende werken die deze 
aan een gracht wil laten uitvoeren. 1911.

2 stukken

37 Rapport betreffende de eventuele heraanleg van een pad op een 
stuk grond in bezit van de Keizerin. 1895.

1 stuk

38 Plattegrond van het kasteel van Boechout en van de nabije 
omgeving, met aanduiding van de plaats waar een put gestoken 
moet worden. 1897.

1 stuk

39 Bouwkundige tekening van hoeve 'De Dreve'. S.d.
1 stuk

2. Stukken betreffende de aankoop van huizen en gronden

2. STUKKEN BETREFFENDE DE AANKOOP VAN HUIZEN EN 
GRONDEN

40 - 42 Dossiers betreffende de aankoop van gronden en huizen. 1876, 1895, 1897, 1911.

40 - 42 DOSSIERS BETREFFENDE DE AANKOOP VAN GRONDEN EN 
HUIZEN. 1876, 1895, 1897, 1911.

40 Aankoop van de Sprietmolen te Strombeek-Bever. 1895.
1 omslag

41 Poging tot aankoop van het huis Bets. 1897.
1 omslag

42 Poging tot aankoop van een perceel aan de Limburg-Stirumlaan. 
1911.

1 omslag

43 Affiche voor een notariële verkoop van onroerende goederen te 
Brussegem en Wemmel. 1895.

1 stuk

44 Authentiek afschift van de akte, verleden voor notaris Van Hove, 
van de verkoopvoorwaarden voor grond in het bezit van het 
echtpaar Sohie-Verbruggen. 1897.

1 stuk
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45 Inkomende brief van notaris Kips betreffende het vereffenen van 
twee afrekeningen van zaken verworven in naam van de Keizerin. 
1901.

1 stuk

46 Authentiek afschrift van de akte, verleden voor notaris Kips, 
waarbij weduwe Meert een perceel grond te Meise aan keizerin 
Charlotte verkoopt. 1901.

1 stuk

3. Stukken betreffende de beveiliging

3. STUKKEN BETREFFENDE DE BEVEILIGING
47 Dossier betreffende wapens in gebruik door het personeel. 1913.

1 omslag

48 Verordening, waarbij personeelsleden worden aangewezen die een 
of meerdere sleutels van de poorten van het domein in hun bezit 
mogen hebben. Met een akte, waarbij de ondergetekenden 
verklaren een of meerdere sleutels ontvangen te hebben. 1914.

2 stukken

4. Stukken betreffende de brandveiligheid

4. STUKKEN BETREFFENDE DE BRANDVEILIGHEID
49 Aantekening betreffende de brandveiligheid. [tussen 1885 en 

1889].
1 stuk

50 Inkomende brief van architect Capronnier betreffende 
schoorsteenbrand. 1889.

1 stuk

51 Verordening door de Commission des Incendies van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken betreffende preventiemaatregelen voor 
gebouwen van de Staat. S.d.

1 katern

52 Dossier met documentatie over brandbestrijding. S.d.
1 omslag

5. Stukken betreffende de hoeve van Boechout

5. STUKKEN BETREFFENDE DE HOEVE VAN BOECHOUT
53 - 55 Briefwisseling betreffende de hoeve van Bouchout. 1891, 1897, 1899.

53 - 55 BRIEFWISSELING BETREFFENDE DE HOEVE VAN BOUCHOUT.
1891, 1897, 1899.

53 Inkomende brief van het hoofd van de hoeve betreffende het zelf 
brouwen van bier voor het personeel van de hoeve. 1891.

1 stuk
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54 Inkomende brief van de controleur betreffende de administratie. 
1897.

1 stuk

55 Transportproblemen van een boer op de tramlijn Brussel-
Londerzeel. 1899.

1 omslag

56 Dossier betreffende bemesting. 1909, 1913-1916, 1919.
1 omslag

57 Verzoekschriften voor de analyse en tegenanalyse van een staal 
kaïniet. 1921.

2 stukken

6. Stukken betreffende de inboedel en gebruiksvoorwerpen

6. STUKKEN BETREFFENDE DE INBOEDEL EN 
GEBRUIKSVOORWERPEN

58 - 60 Dossiers betreffende de inboedel en gebruiksvoorwerpen. 1886-1887, 1922-1924, s.d.

58 - 60 DOSSIERS BETREFFENDE DE INBOEDEL EN 
GEBRUIKSVOORWERPEN. 1886-1887, 1922-1924, S.D.

58 Herinrichting van het kasteel van Boechout. 1886-1887.
1 omslag

59 Machines. 1922-1924.
1 omslag

60 Documentatie over inboedel en gebruiksvoorwerpen. s.d.
1 omslag

61 - 63 Inventarissen. 1922, s.d.

61 - 63 INVENTARISSEN. 1922, S.D.
61 Inventaris van kunstvoorwerpen in de kastelen van Boechout en 

van Meise, door expert Dillen. 1922.
1 katern

62 Inventaris van beschikbare schilderijen in het koninklijk paleis te 
Brussel. s.d.

1 stuk

63 Inventaris van kunstvoorwerpen in het kasteel van Meise. s.d.
1 stuk

7. Stukken betreffende het linnen en de wasserij

7. STUKKEN BETREFFENDE HET LINNEN EN DE WASSERIJ
64 Afschrift van een verordening betreffende het reglement voor het 

verdelen en ophalen van linnen. 1890[?].
1 stuk
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65 Reglement voor het verdelen en ophalen van linnen. 1891.
1 stuk

8. Stukken betreffende de maaltijden

8. STUKKEN BETREFFENDE DE MAALTIJDEN
66 Concepten van brieven aan de grootmeester betreffende uitgaven 

voor de keuken (zowel voor voeding als voor personeel). 1886.
1 omslag

9. Stukken betreffende de maaltijden en de kelder

9. STUKKEN BETREFFENDE DE MAALTIJDEN EN DE KELDER
67 - 73 Maandstaten van de uitgaven voor de maaltijden en de kelder (verbruik?), met vermelding van de leveranciers. 1885-1889, 1902-1903.

67 - 73 MAANDSTATEN VAN DE UITGAVEN VOOR DE MAALTIJDEN EN
DE KELDER (VERBRUIK?), MET VERMELDING VAN DE 
LEVERANCIERS. 1885-1889, 1902-1903.

67 Maandstaat zonder vermelding van de uitgaven voor de kelder. 
1885 december.

1 stuk

68 Maandstaten met aantekeningen over andere uitgaven. 1886.
1 omslag

69 Maandstaten met aantekeningen over andere uitgaven. 1887.
1 omslag

70 Maanstaten zonder vermelding van de leveranciers, met 
aantekeningen over andere uitgaven. 1888.

1 omslag

71 Maandstaten zonder vermelding van de leveranciers, 1889 januari-
oktober.

1 omslag

72 1902
1 omslag

73 1903
1 omslag

74 - 76 Jaarstaten van de uitgaven voor de maaltijden en de kelder (verbruik?), met vermelding van de leveranciers. 1887-1889, 1903-1905, 1906-1910.

74 - 76 JAARSTATEN VAN DE UITGAVEN VOOR DE MAALTIJDEN EN 
DE KELDER (VERBRUIK?), MET VERMELDING VAN DE 
LEVERANCIERS. 1887-1889, 1903-1905, 1906-1910.

74 Jaarstaten van de uitgaven voor de maaltijden en de kelder, zonder
vermelding van de leveranciers. 1887-1889.

1 omslag
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75 Jaarstaten van de uitgaven voor de maaltijden en de kelder. 1903-
1905.

1 omslag

76 Jaarstaten van de uitgaven voor de maaltijden. 1906-1910.
1 omslag

10. Stukken betreffende de medische verzorging

10. STUKKEN BETREFFENDE DE MEDISCHE VERZORGING
77 Briefwisseling betreffende de medische verzorging. 1885, 1886, 

1888, 1925.
1 omslag

11. Stukken betreffende het park, de vijvers, de serres en de moestuinen

11. STUKKEN BETREFFENDE HET PARK, DE VIJVERS, DE SERRES EN 
DE MOESTUINEN

78 - 80 Briefwisseling betreffende het park. 1885-1887, 1924.

78 - 80 BRIEFWISSELING BETREFFENDE HET PARK. 1885-1887, 
1924.

78 Briefwisseling met de grootmeester. 1885-1886.
2 stukken

79 Briefwisseling met de grootmeester. 1885-1887.
1 omslag

80 Inkomende brieven van de firma Van Glabeke betreffende het 
leveren van onkruidverdelger. 1924.

1 omslag

81 - 84 Dossiers betreffende de onderhoud van het park, de vijvers, de serres en de moestuinen. 1885-1888, 1892-1895, s.d.

81 - 84 DOSSIERS BETREFFENDE DE ONDERHOUD VAN HET PARK, 
DE VIJVERS, DE SERRES EN DE MOESTUINEN. 1885-1888, 1892-
1895, S.D.

81 Bemesting. 1885-1887.
1 omslag

82 Metingen uitgevoerd in de vijver van Boechout. 1888.
1 omslag

83 Aanplantingen in het park. 1892-1895.
1 omslag

84 Documentatie over het park, de vijvers, de serres en de 
moestuinen. s.d.

1 pak

85 Voorstel aan de grootmeester tot het aanplanten van een perk met 
rhododendrons. Met klad. 1885.
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2 stukken

86 Besluit van de burgemeester en het schepencollege van Wemmel, 
waarbij toestemming verleend wordt om bomen te laten 
aanplanten op een berm aan de Sprietmolen in gemeentelijk bezit. 
1891.

1 stuk

12. Stukken betreffende het personeel

12. STUKKEN BETREFFENDE HET PERSONEEL
87 - 94 Briefwisseling betreffende het personeel. 1885-1888, 1890-1897, 1899-1901, 1903, s.d.

87 - 94 BRIEFWISSELING BETREFFENDE HET PERSONEEL. 1885-
1888, 1890-1897, 1899-1901, 1903, S.D.

87 Briefwisseling met de grootmeester. 1885-1886.
1 omslag

88 Inkomende brieven van de grootmeester. 1887-1888, 1890-1896, 
1900-1901, 1903.

1 pak

89 Stukken betreffede vermeende misdrijven begaan door dienstbode 
Defreyst. 1888, 1895.

1 omslag

90 Inkomende brieven betreffende de vraag tot positieverbetering van
keldermeester Delaive. 1893.

2 stukken

91 Stukken betreffende de controle van de miswijn op onzuiverheden. 
1893.

1 omslag

92 Inkomende brief van herbergierster De Greef betreffende de 
weigering van het echtpaar Vergracht, personeelsleden van de 
Keizerin, om hun schulden af te betalen. 1897.

1 stuk

93 Inkomende brief van sjouwer Van Buggenhout met 
verontschuldigingen voor een begane fout. 1899.

1 stuk

94 Afschrift van een uitgaande brief aan de grootmeester betreffende 
de organisatie van de nachtdienst. s.d.

1 stuk
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95 - 102 Dossiers betreffende het personeel. 1890-1901, 1914-1916, 1920-1921.

95 - 102 DOSSIERS BETREFFENDE HET PERSONEEL. 1890-1901, 
1914-1916, 1920-1921.

95 Transport van de onmiddellijke entourage van de Keizerin. 1890-
1893.

1 omslag

96 Benoemingen en promoties van het personeel. 1891, 1893, 1895-
1901.

1 omslag

97 Sollicitatie van De Cuyper voor de functie van onderwijzer te Meise.
1894.

1 omslag

98 Strafmaatregelen voor hoofdarbeider Moerenhout. 1894-1895.
1 omslag

99 Conflict tussen Wisbeeck en De Cuyper omtrent de betaling van de 
lessen die De Cuyper aan de zoon van Wisbeeck heeft gegeven. 
1899.

1 omslag

100 Voogdij over de minderjarigen Asselberghs en Leemans. 1914-
1916, 1920.

1 omslag

101 Dossier betreffende de voogdij over de minderjarigen Morren en 
Bel. 1921.

1 omslag

102 Rapport door de controleur betreffende geruchten over de 
commandant die door het personeelslid Vanlaerhoven werden 
verspreid. 1890.

1 stuk

103 - 105 Reglementen betreffende het personeel. 1891, 1904, 1917.

103 - 105 REGLEMENTEN BETREFFENDE HET PERSONEEL. 1891, 
1904, 1917.

103 Reglement betreffende de sjouwers en de feutier, met vermelding 
van een algemene regel voor het dienstpersoneel. 1891.

1 stuk

104 Reglement betreffende de opzieners. 1904.
1 stuk

105 Reglement betreffende de arbeiders. 1917.
1 omslag
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106 Aantekening betreffende de weigering van De Cuyper om nog 
bevorderd te worden tot feutier. 1895.

1 stuk

107 Afschrift van een rapport betreffende de getuigenis van dienstmeid
Mina met betrekking tot een mislukte inbraak in de hoeve. 1901.

1 stuk

108 Kiezerslijst voor de wetgevende, de provinciale en de 
gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Meise. 1903.

1 deel

109 Instructie van het Ministerie voor Industrie en Arbeid betreffende 
de décoration industrielle. 1903.

1 deel

110 Authentiek afschrift van de geboorteakte van Franciscus Van den 
Breede. 1903.

1 stuk

111 Tekst van het Koninklijk Huisbesluit betreffende het instellen van 
een pensioenkas voor het personeel van het Koninklijk Huis. 1920.

1 deel

112 Rapport van Hubain betreffende het reglement voor sjouwers en de
overtreding ervan. S.d.

1 stuk

13. Stukken betreffende de stallen

13. STUKKEN BETREFFENDE DE STALLEN
113 Reglementen voor de stallen in Brussel. 1912, 1914.

2 stukken

114 Reclamefolder betreffende auto's. S.d.
1 stuk

14. Stukken betreffende de verlichting

14. STUKKEN BETREFFENDE DE VERLICHTING
115 Brieven van de firma l'Incandescence Minérale betreffende de 

installatie van verlichting in het kasteel van Boechout. 1895.
1 omslag

116 Dossier met documentatie over verlichting. S.d.
1 omslag
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15. Stukken betreffende de verwarming

15. STUKKEN BETREFFENDE DE VERWARMING
117 Dossier met documentatie over verwarming. S.d.

1 omslag

16. Stukken betreffende het contact met de bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog

16. STUKKEN BETREFFENDE HET CONTACT MET DE BEZETTER 
TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

118 Affiche van de Kaiserliche Kreischef, waarbij aan de troepen 
verboden wordt het domein van Boechout zonder toestemming te 
betreden. 1914.

1 omslag

119 Beschikking van de Aushebungskommission für Hunde der 
Polizeistelle Lüttich, waarbij bepaald wordt dat de jachthond van de
Keizerin niet opgeëist wordt. 1918.

1 stuk

120 Ontvangstbewijs voor een bed uit het kasteel van Boechout, 
afgegeven in de Kommandantur van Meise. 1918.

1 stuk

121 Concept van een verzoekschrift (met bijlage) aan de voorzitter van 
de Tribunal des Dommages de Guerre om de vaststelling en 
evaluatie van de geleden oorlogsschade. 1921.

2 stukken
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II. Persoonlijke dienst van de Keizerin

II. PERSOONLIJKE DIENST VAN DE KEIZERIN
A. De Dokters

A. DE DOKTERS
122 Voorschriften van medicijnen. 1877.

1 omslag

123 - 134 Registers van dagrapporten over de gezondheidstoestand van de Keizerin, met vermelding van persoonlijke activiteiten. 1894-1905.

123 - 134 REGISTERS VAN DAGRAPPORTEN OVER DE 
GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DE KEIZERIN, MET VERMELDING VAN
PERSOONLIJKE ACTIVITEITEN. 1894-1905.

123 1894
1 deel

124 1895
1 deel

125 1896
1 deel

126 1897
1 deel

127 1898
1 deel

128 1899
1 deel

129 1900
1 deel

130 1901
1 deel

131 1902
1 deel

132 1903
1 deel

133 1904
1 deel

134 1905
1 deel

135 Instructie voor de dokters van het Huis van de Koning en, 
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aanvullend, voor het Huis van de Keizerin. 1906.
1 stuk

B. De Kamermeisjes

B. DE KAMERMEISJES
136 - 137 Staten van linnen verstuurd naar de blekerij. 1890, 1892.

136 - 137 STATEN VAN LINNEN VERSTUURD NAAR DE BLEKERIJ. 
1890, 1892.

136 1890 januari-maart.
1 omslag

137 1892 juli-september.
1 omslag

138 - 141 Registers van ontvangen goederen en diensten voor de Keizerin, met vermelding van ontvangen bloemen, uitstappen van de kamermeisjes en bezoeken van de grootmeester. 1913-1914, 1917- 1926.

138 - 141 REGISTERS VAN ONTVANGEN GOEDEREN EN DIENSTEN 
VOOR DE KEIZERIN, MET VERMELDING VAN ONTVANGEN BLOEMEN,
UITSTAPPEN VAN DE KAMERMEISJES EN BEZOEKEN VAN DE 
GROOTMEESTER. 1913-1914, 1917- 1926.

138 1913
1 deel

139 1913
1 deel

140 1914
1 deel

141 1917-1926.
1 deel

142 Register van betaalde en bestelde goederen en diensten voor de 
Keizerin (voornamelijk kledij), met vermelding van een adressenlijst
van leveranciers vooraan. 1916-1926.

1 deel

143 - 145 Registers van dagrapporten over de persoonlijke toestand en activiteiten van de Keizerin en haar onmiddellijke entourage. 1918-1919, 1923-1927.

143 - 145 REGISTERS VAN DAGRAPPORTEN OVER DE PERSOONLIJKE
TOESTAND EN ACTIVITEITEN VAN DE KEIZERIN EN HAAR 
ONMIDDELLIJKE ENTOURAGE. 1918-1919, 1923-1927.

143 1918-1919.
1 deel

144 1923-1926.
1 deel

145 1927
1 deel
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III. Controleur

III. CONTROLEUR
A. Stukken van algemene aard

A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
146 - 360 Dossiers betreffende het dagelijks beheer van de huishouding. 1867-1880, 1883-1889, 1891, 1893-1895, 1902-1904.

146 - 360 DOSSIERS BETREFFENDE HET DAGELIJKS BEHEER VAN DE
HUISHOUDING. 1867-1880, 1883-1889, 1891, 1893-1895, 1902-
1904.

146 1867 november.
1 omslag

147 1867 december.
1 omslag

148 1868 januari.
1 omslag

149 1868 maart.
1 omslag

150 1868 april-mei.
1 omslag

151 1868 juni-december.
1 omslag

152 1869 januari-februari.
1 omslag

153 1869 maart.
1 omslag

154 1869 april.
1 omslag

155 1869 mei.
1 omslag

156 1869 juni.
1 omslag

157 1869 juli.
1 omslag

158 1869 augustus.
1 omslag

159 1869 september.
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1 omslag

160 1869 oktober.
1 omslag

161 1869 november.
1 omslag

162 1869 december.
1 omslag

163 1870 januari.
1 omslag

164 1870 februari.
1 omslag

165 1870 maart.
1 omslag

166 1870 april.
1 omslag

167 1870 mei.
1 omslag

168 1870 juni.
1 omslag

169 1870 juli.
1 omslag

170 1870 augustus.
1 omslag

171 1870 september.
1 omslag

172 1870 oktober.
1 omslag

173 1870 november.
1 omslag

174 1870 december.
1 omslag

175 1871 januari.
1 omslag
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176 1871 februari.
1 omslag

177 1871 maart.
1 omslag

178 1871 april.
1 omslag

179 1871 mei.
1 omslag

180 1871 juni.
1 omslag

181 1871 juli.
1 omslag

182 1871 augustus.
1 omslag

183 1871 september.
1 omslag

184 1871 oktober.
1 omslag

185 1871 november.
1 omslag

186 1871 december.
1 omslag

187 1872 januari.
1 omslag

188 1872 februari.
1 omslag

189 1872 maart.
1 omslag

190 1872 april.
1 omslag

191 1872 mei.
1 omslag
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192 1872 juni.
1 omslag

193 1872 juli.
1 omslag

194 1872 augustus.
1 omslag

195 1872 september.
1 omslag

196 1872 oktober.
1 omslag

197 1872 november.
1 omslag

198 1872 december.
1 omslag

199 1873 januari.
1 omslag

200 1873 februari.
1 omslag

201 1873 maart.
1 omslag

202 1873 april.
1 omslag

203 1873 mei.
1 omslag

204 1873 juni.
1 omslag

205 1873 juli.
1 omslag

206 1873 augustus.
1 omslag

207 1873 september.
1 omslag

208 1873 oktober.
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1 omslag

209 1873 november.
1 omslag

210 1873 december.
1 omslag

211 1874 januari.
1 omslag

212 1874 februari.
1 omslag

213 1874 maart.
1 omslag

214 1874 april.
1 omslag

215 1874 mei.
1 omslag

216 1874 juni.
1 omslag

217 1874 juli.
1 omslag

218 1874 augustus.
1 omslag

219 1874 september.
1 omslag

220 1874 oktober.
1 omslag

221 1874 november.
1 omslag

222 1874 december.
1 omslag

223 1875 januari-februari.
1 omslag

224 1875 maart-april.
1 omslag
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225 1875 mei.
1 omslag

226 1875 juni.
1 omslag

227 1875 oktober.
1 omslag

228 1875 november.
1 omslag

229 1876 december.
1 omslag

230 1877 oktober.
1 omslag

231 1877 november.
1 omslag

232 1877 december.
1 omslag

233 1878 januari.
1 omslag

234 1878 februari.
1 omslag

235 1878 maart.
1 omslag

236 1878 april.
1 omslag

237 1878 mei.
1 omslag

238 1878 augustus.
1 omslag

239 1878 september.
1 omslag

240 1878 oktober.
1 omslag
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241 1878 november.
1 omslag

242 1878 december.
1 omslag

243 1879 januari.
1 omslag

244 1879 februari.
1 omslag

245 1879 april.
1 omslag

246 1879 mei.
1 omslag

247 1879 juni.
1 omslag

248 1879 juli.
1 omslag

249 1879 augustus.
1 omslag

250 1879 september.
1 omslag

251 1879 oktober.
1 omslag

252 1879 november.
1 omslag

253 1879 december.
1 omslag

254 1880 januari.
1 omslag

255 1880 februari.
1 omslag

256 1880 maart.
1 omslag

257 1880 april.
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1 omslag

258 1880 mei.
1 omslag

259 1880 juni.
1 omslag

260 1880 juli.
1 omslag

261 1880 augustus.
1 omslag

262 1880 september.
1 omslag

263 1880 oktober.
1 omslag

264 1880 november.
1 omslag

265 1880 december.
1 omslag

266 1883 januari.
1 omslag

267 1883 februari.
1 omslag

268 1883 maart.
1 omslag

269 1883 april.
1 omslag

270 1883 mei.
1 omslag

271 1883 juni.
1 omslag

272 1883 juli.
1 omslag

273 1883 augustus.
1 omslag
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274 1883 september.
1 omslag

275 1883 oktober.
1 omslag

276 1883 december.
1 omslag

277 1884 januari.
1 omslag

278 1884 februari.
1 omslag

279 1884 maart.
1 omslag

280 1884 april.
1 omslag

281 1884 mei.
1 omslag

282 1884 juni.
1 omslag

283 1884 juli.
1 omslag

284 1884 augustus.
1 omslag

285 1884 september.
1 omslag

286 1884 oktober.
1 omslag

287 1884 november.
1 omslag

288 1884 december.
1 omslag

289 1885 januari.
1 omslag
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290 1885 februari.
1 omslag

291 1885 maart.
1 omslag

292 1885 april.
1 omslag

293 1885 mei.
1 omslag

294 1885 juni.
1 omslag

295 1885 juli.
1 omslag

296 1885 augustus.
1 omslag

297 1885 september.
1 omslag

298 1885 oktober.
1 omslag

299 1885 november.
1 omslag

300 1885 december.
1 omslag

301 1886 januari.
1 omslag

302 1886 februari.
1 omslag

303 1886 maart.
1 omslag

304 1886 april.
1 omslag

305 1886 mei.
1 omslag

306 1886 juni.
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1 omslag

307 1886 juli.
1 omslag

308 1886 augustus.
1 omslag

309 1886 september.
1 omslag

310 1886 oktober.
1 omslag

311 1886 november.
1 omslag

312 1886 december.
1 omslag

313 1887 januari.
1 omslag

314 1887 februari.
1 omslag

315 1887 oktober.
1 omslag

316 1887 november.
1 omslag

317 1887 december.
1 omslag

318 1888 mei.
1 omslag

319 1888 juni.
1 omslag

320 1888 juli.
1 omslag

321 1888 augustus.
1 omslag

322 1888 september.
1 omslag
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323 1888 oktober.
1 omslag

324 1889 december.
1 omslag

325 1891 augustus.
1 omslag

326 1891 september.
1 omslag

327 1891 december.
1 omslag

328 1893 januari.
1 omslag

329 1893 april.
1 omslag

330 1893 mei.
1 omslag

331 1893 juni.
1 omslag

332 1893 juli.
1 omslag

333 1893 augustus.
1 omslag

334 1893 september.
1 omslag

335 1893 oktober.
1 omslag

336 1893 november.
1 omslag

337 1893 december.
1 omslag

338 1894 januari.
1 omslag
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339 1894 februari.
1 omslag

340 1894 maart.
1 omslag

341 1894 april.
1 omslag

342 1894 mei.
1 omslag

343 1894 juni.
1 omslag

344 1894 juli.
1 omslag

345 1894 augustus.
1 omslag

346 1894 september.
1 omslag

347 1895 januari.
1 omslag

348 1895 maart.
1 omslag

349 1895 oktober-december.
1 omslag

350 1902 juli.
1 omslag

351 1902 augustus.
1 omslag

352 1902 september.
1 omslag

353 1902 oktober.
1 omslag

354 1903 februari.
1 omslag

355 1903 maart.
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1 omslag

356 1904 juni.
1 omslag

357 1904 juli.
1 omslag

358 1904 augustus.
1 omslag

359 1904 september.
1 omslag

360 1904 oktober.
1 omslag

361 - 369 Maandstaten van de uitgaven. 1868-1870, 1872-1874, 1879, 1883, 1916.

361 - 369 MAANDSTATEN VAN DE UITGAVEN. 1868-1870, 1872-
1874, 1879, 1883, 1916.

361 1868
1 omslag

362 1869
1 omslag

363 1870
1 omslag

364 1872
1 omslag

365 1873
1 omslag

366 1874
1 omslag

367 1879
1 omslag

368 1883 januari-februari, april-mei, november-december.
1 omslag

369 1916
1 omslag
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370 - 401 Maandstaten van geleverde goederen en diensten. 1875-1878, 1881-1883, 1887-1892, 1894-1896, 1899-1908, 1911-1916.

370 - 401 MAANDSTATEN VAN GELEVERDE GOEDEREN EN 
DIENSTEN. 1875-1878, 1881-1883, 1887-1892, 1894-1896, 1899-
1908, 1911-1916.

370 1875 juli-september.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

371 1876 maart; september-november.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

372 1877 januari-februari; april-mei, september.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

373 1878 juli.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

374 1881 juni-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

375 1882 maart-april.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

376 1883 januari-mei; november.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

377 1887 april; juni.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

378 1888 februari-april; juni.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

379 1889 juli-augustus, oktober.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

380 1890 februari, december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.
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381 1891 juli.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

382 1892 januari, november-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

383 1894 oktober-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

384 1895 april-mei, september.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

385 1896 januari-juni, november-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

386 1899 mei, september-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

387 1900 februari, augustus.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

388 1901 april-juni, augustus, oktober-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

389 1902 januari-maart, november-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

390 1903 mei-juni.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

391 1904 januari-april, november-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

392 1905 maart-juni.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

393 1906
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De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 
20 omslagen en 12 pakken.

394 1907 januari-augustus, november-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

395 1908 september-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

396 1911
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

397 1912 januari-september, november-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

398 1913 januari-juli, september-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

399 1914 juli.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

400 1915 november, december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

401 1916 oktober-december.
De documenten van de nummers 370 t.e.m. 401 bevinden zich in 

20 omslagen en 12 pakken.

402 Staat van geleverd goed. 1879.
1 stuk

403 Staat van diverse uitgaven. 1886-1889.
1 stuk

404 Inkomende brieven. 1900-1901.
1 omslag

405 - 412 Registers van te betalen rekeningen. 1906-1907, 1909-1911, 1918, 1924, 1926.

405 - 412 REGISTERS VAN TE BETALEN REKENINGEN. 1906-1907, 
1909-1911, 1918, 1924, 1926.

405 1906
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1 deel

406 1907
1 deel

407 1909
1 deel

408 1910
1 deel

409 1911
1 deel

410 1918
1 deel

411 1924
1 deel

412 1926
1 deel

413 - 416 Registers van te betalen rekeningen betreffende het kasteel van Boechout, met vermelding van enkele bestelde goederen en van enkele opbrengsten (o.a. huur). 1912-1914, 1920-1922.

413 - 416 REGISTERS VAN TE BETALEN REKENINGEN BETREFFENDE
HET KASTEEL VAN BOECHOUT, MET VERMELDING VAN ENKELE 
BESTELDE GOEDEREN EN VAN ENKELE OPBRENGSTEN (O.A. HUUR).
1912-1914, 1920-1922.

413 1912
1 deel

414 1913
1 deel

415 1914
1 deel

416 1920-1922.
1 deel

417 - 421 Maandstaten van de uitgaven. Met bewijsstukken en mandaten van de Brusselse afdeling. 1919, 1924-1927.

417 - 421 MAANDSTATEN VAN DE UITGAVEN. MET BEWIJSSTUKKEN 
EN MANDATEN VAN DE BRUSSELSE AFDELING. 1919, 1924-1927.

417 1919
De documenten van de nummers 417 t.e.m. 421 bevinden zich in 4
pakken en 1 omslag.

418 1924
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De documenten van de nummers 417 t.e.m. 421 bevinden zich in 4
pakken en 1 omslag.

419 1925 januari-februari, april-december.
De documenten van de nummers 417 t.e.m. 421 bevinden zich in 4
pakken en 1 omslag.

420 1926
De documenten van de nummers 417 t.e.m. 421 bevinden zich in 4
pakken en 1 omslag.

421 1927 januari-mei.
De documenten van de nummers 417 t.e.m. 421 bevinden zich in 4
pakken en 1 omslag.

422 Maandstaat van de uitgaven voor het onderhoud van de 
gebouwen. 1927 juli.

1 stuk

423 Formulieren van maandstaten. S.d.
1 omslag

424 Omslagen van een vroegere (oorspronkelijke?) ordening. S.d.
1 omslag

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

B. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
1. Stukken betreffende de regie

1. STUKKEN BETREFFENDE DE REGIE
a. Stukken van algemene aard

A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
425 Staat van de onderdelen van het domein onder het beheer van de 

regie. 1885.
1 stuk

426 Proces-verbaal door landmeter Houman van het opmeten van een 
stuk grond in bezit van het echtpaar De Sterck-De Cock. 1902.

1 stuk

427 Expertiserapport door landmeter De Bonteridder van een stuk 
grond te Meise. 1924.

1 stuk

428 Staat van de weiden en boomgaarden onder het beheer van de 
regie. S.d.

1 stuk
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b. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

B. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
(1) Stukken betreffende de verhuur van huizen en gronden

(1) Stukken betreffende de verhuur van huizen en gronden
429 Register van de huurders. 1879-1893.

1 deel

430 Register met aantekeningen betreffende de verhuur. 1895-1898.
1 deel

431 - 433 Dossiers betreffende het verhuren van huizen en gronden. 1898, 1902-1903, 1906-1907, 1909-1912, 1914, 1917.

431 - 433 Dossiers betreffende het verhuren van huizen en 
gronden. 1898, 1902-1903, 1906-1907, 1909-1912, 1914, 1917.

431 1898, 1902-1903, 1906-1907, 1909, 1911-1912, 1914.
1 omslag

432 Verlaten van de gronden door huurder Haeck. 1910.
1 omslag

433 Verhuren van landbouwgronden aan de Nationale Bank. 1917.
1 omslag

434 Uitgaande brief aan de grootmeester betreffende het verhuren van 
een huis en de verlaging van de huurprijs. 1902.

1 stuk

435 Expertiserapport door landmeter Crick van de waarde van negen 
huizen in het dorp van Meise. 1902.

1 stuk

436 Voorstel tot standaardbrief voor de verhoging van de huur. 1908.
1 stuk

437 Expertiserapport door expert Haeck en landmeter Houman van een
stuk grond gehuurd door Jacobs, 1908. Met reçu van geld voor het 
bezaaien en bemesten van het stuk grond. 1909.

2 stukken

438 Inkomende brieven van ontvanger der registratie en domeinen van 
Grimbergen Desombiaux betreffende grond verhuurd aan 
Moerenhout. 1909.

1 omslag

439 Aantekening betreffende grond van Van Campenhout te Meise aan 
de hand van gegevens uit een akte. 1912.

1 stuk

440 Dossier betreffende het in opdracht van de Duitse bezetter 
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opstellen van een overzicht van de huizen en gronden in het bezit 
van de Keizerin en de grootmeester. 1917.

1 omslag

441 Aantekening betreffende de huurwaarde en verzekerde waarde van
roerende goederen van gebouwen op het domein van Boechout. 
1922.

1 stuk

442 Staat van expertise door landmeter Crick van huurwaarden van 
huizen en gronden. S.d.

1 stuk

443 Staat van voorgestelde verhogingen van huurprijzen van huizen. 
S.d.

1 stuk

444 Afschrift van de akte, waarbij Parmentier alle kosten op zich neemt 
van het proces Jacobs-Houman versus de Keizerin omtrent het 
verlaten van Jacobs van het door hem gehuurde huis in het bezit 
van de Keizerin. S.d.

1 stuk

445 Formulierbrieven van de grootmeester aan huurders betreffende 
het innen van de huur. S.d.

2 stukken

446 Legger, met vermelding van het kadastraal inkomen, van huizen en
gronden te Meise, Wemmel, Grimbergen en Strombeek in het bezit 
van de Keizerin. S.d.

1 deel

(2) Stukken betreffende visvangst en verkoop van bomen

(2) Stukken betreffende visvangst en verkoop van bomen
447 Authentiek akte, verleden voor notaris Van Erond, van een 

openbare verkoop van bomen. 1911.
1 stuk

(3) Stukken betreffende de uitvoering van bijzondere werken

(3) Stukken betreffende de uitvoering van bijzondere werken
448 Facturen betreffende werken uitgevoerd aan gebouwen op het 

domein. 1881-1882.
1 omslag

449 Dossiers betreffende huizen in het bezit van de Keizerin. 1892, 
1895-1896, 1898, 1900-1902.

1 omslag
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450 - 451 Dossiers betreffende het verhuren van huizen en gronden. 1898, 1902-1903, 1906-1907, 1909-1912, 1914, 1917.

450 - 451 Dossiers betreffende het verhuren van huizen en 
gronden. 1898, 1902-1903, 1906-1907, 1909-1912, 1914, 1917.

450 1892, 1895-1896, 1898, 1900, 1902.
1 omslag

451 1900-1902.

452 Inkomende brief van leverancier van bouwmaterialen Ackermans 
betreffende het maken van een afspraak. 1900.

1 stuk

453 Briefwisseling betreffende herstellingen aan gebouwen op het 
domein. 1901.

1 omslag

454 Afschrift van een akte, waarbij landbouwer Jacobs afstand doet ten 
voordele van de Keizerin van alle rechten op het bouwmateriaal dat
zich bevindt op het terrein van de boerderij die hij bewoont. 1909.

1 stuk

455 Maandstaten betreffende de uitgaven. Met bewijsstukken. 1911 
augustus-september.

1 omslag

456 Dossier betreffende het plaatsen van een omheining. 1911.
1 omslag

457 - 462 Registers van te betalen rekeningen. 1912-1917.

457 - 462 Registers van te betalen rekeningen. 1912-1917.
457 1912

1 deel

458 1913
1 deel

459 1914
1 deel

460 1915
1 deel

461 1916
1 deel

462 1917
1 deel
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463 Besluit van de burgemeester en het schepencollege van Meise, 
waarbij toestemming verleend wordt om een metalen omheining te
plaatsen. 1913.

1 stuk

464 Plattegrond met aanduiding van de nieuwe bedding van sentier 
113. S.d.

1 stuk

2. Stukken betreffende de aankoop van huizen en gronden

2. STUKKEN BETREFFENDE DE AANKOOP VAN HUIZEN EN 
GRONDEN

465 Register van aangekochte huizen en gronden. 1898-1901.
1 deel

466 Inkomende brief van notaris Van Hove betreffende de rekening van 
een toewijzing. 1899.

1 stuk

467 Reçu van de overname van een stukje grond voor de uitbating van 
een zavelput. 1911.

1 stuk

3. Stukken betreffende belastingen

3. STUKKEN BETREFFENDE BELASTINGEN
468 Staat van aangifte van grondbelastingen van Deraedemacker, 

huurder van de Keizerin. 1900.
1 stuk

469 - 472 Dossiers betreffende belastingen. 1903-1927.

469 - 472 DOSSIERS BETREFFENDE BELASTINGEN. 1903-1927.
469 1903-1927.

1 omslag

470 1914-1915. Te betalen belastingen 1914-1915.
1 omslag

471 1922; 1925. Bedrijfsbelasting.
1 omslag

472 1925. Stukken ter voorbereiding van het invullen van de aangifte 
voor inkomstenbelasting betreffende huizen en gronden in het 
bezit van de Keizerin en van de grootmeester.

1 omslag

473 Inkomende brief van de controleur der belastingen betreffende de 
kadastrale schattingen. 1911.

1 stuk
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474 Staat van te betalen belastingen. 1917.
1 deel

475 Inkomende brief van gemeentelijk ontvanger van belastingen 
Desmedt betreffende lonen en pensioenen. 1920.

1 stuk

4. Stukken betreffende de hoeve van Boechout

4. STUKKEN BETREFFENDE DE HOEVE VAN BOECHOUT
476 - 478 Maandstaten van de uitgaven en inkomsten. Met bewijsstukken. 1897-1898, 1900.

476 - 478 MAANDSTATEN VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN. MET 
BEWIJSSTUKKEN. 1897-1898, 1900.

476 1897
1 pak

477 1898
1 pak

478 1900
1 pak

479 - 481 Dossiers betreffende de gewassen en veeteelt. 1907-1911, 1913-1925.

479 - 481 DOSSIERS BETREFFENDE DE GEWASSEN EN VEETEELT. 
1907-1911, 1913-1925.

479 1907-1911.
1 omslag

480 1910-1911.
1 omslag

481 1913-1925.
1 omslag

5. Stukken betreffende de kelder

5. STUKKEN BETREFFENDE DE KELDER
482 - 487 Maandstaten van uitgaande goederen. 1867-1912; 1915-1919.

482 - 487 MAANDSTATEN VAN UITGAANDE GOEDEREN. 1867-1912; 
1915-1919.

482 1867 (oktober, november, december); 1868 (januari-mei, 
november); 1869 (februari-december).

1 omslag

483 1870-1879.
1 pak

484 1880-1889.
1 pak
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485 1890-1899.
1 pak

486 1900-1909.
1 pak

487 1910 (januari-april, augustus-december); 1911 (april-oktober); 
1912 (februari); 1915 (januari-maart); 1916 (februari-augustus, 
november-december);1917 (februari, april-september, november-
december); 1918 (januari-november); 1919 (maart).

1 omslag

488 - 490 Jaarlijkse magazijninventarissen, met vermelding van de maandelijks inkomende en uitgaande goederen. 1867-1898, 1900-1910, 1912-1925.

488 - 490 JAARLIJKSE MAGAZIJNINVENTARISSEN, MET VERMELDING 
VAN DE MAANDELIJKS INKOMENDE EN UITGAANDE GOEDEREN. 
1867-1898, 1900-1910, 1912-1925.

488 1867-1898.
1 omslag

489 1900-1910.
1 omslag

490 1912-1925.
1 omslag

491 Dossier betreffende de kelder. 1886-1889.
1 omslag

492 Staten van de hoeveelheid wijn verdeeld onder het personeel ter 
gelegenheid van het naamfeest van de Keizerin op 4 november. 
1900, 1903-1912, 1919-1920, 1925.

1 omslag

493 Inkomende brief van de Brusselse afdeling in verband met de 
aankoop van 600 flessen wijn. Met bijlage. 1923.

2 stukken

494 Maandelijkse lijsten van inkomende goederen. S.d.
2 stukken

6. Stukken betreffende kledij en lichaamsverzorging

6. STUKKEN BETREFFENDE KLEDIJ EN LICHAAMSVERZORGING
495 - 514 Staten van te leveren en/of geleverde goederen en diensten. 1879-1897.

495 - 514 STATEN VAN TE LEVEREN EN/OF GELEVERDE GOEDEREN 
EN DIENSTEN. 1879-1897.

495 1879 maart-april, juni.
1 omslag
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496 1880 januari, maart-april, augustus-december.
1 omslag

497 1881 maart, mei, juli, oktober-november.
1 omslag

498 1882 januari, maart, juni, augustus-september.
1 omslag

499 1883 februari-maart, augustus-september.
1 omslag

500 1884 februari-maart, juni, augustus-september.
1 omslag

501 1885 februari-maart, augustus-oktober.
1 omslag

502 1886 maart, juni, september.
1 omslag

503 1887 februari, augustus-oktober.
1 omslag

504 1888 februari, juni, augustus-september.
1 omslag

505 1889 februari, augustus, oktober.
1 omslag

506 1890 februari, juni, augustus.
1 omslag

507 1891 februari, augustus, oktober, december.
1 omslag

508 1892 februari, juni, augustus.
1 omslag

509 1893 februari, april-mei, augustus, oktober.
1 omslag

510 1894 februari.
1 omslag

511 1895 februari-maart.
1 omslag



82 Huis van keizerin Charlotte in België

512 1896 september.
1 omslag

513 1897 september.
1 omslag

514 1909 januari-maart.
1 omslag

515 Staat van stof en knopen geleverd aan kleermaker Uytterschaut. 
1881.

1 stuk

516 - 517 Dossiers betreffende de kledij van het personeel. 1881-1882, 1902, 1904.

516 - 517 DOSSIERS BETREFFENDE DE KLEDIJ VAN HET 
PERSONEEL. 1881-1882, 1902, 1904.

516 1881
1 omslag

517 1882, 1902, 1904.
1 omslag

518 - 519 Briefwisseling. 1883, 1886, 1891-1892.

518 - 519 BRIEFWISSELING. 1883, 1886, 1891-1892.
518 Briefwisseling met kleermaker Uytterschaut betreffende 

personeelsuniformen. 1883, 1891-1892.
1 omslag

519 Inkomende brief van hoedenmaker Levaille betreffende het 
overlijden van zijn voorganger Allo en het aanbieden van zijn eigen
diensten. 1886.

1 stuk

520 - 522 Maandstaten van geleverde goederen en diensten. 1890, 1892-1893.

520 - 522 MAANDSTATEN VAN GELEVERDE GOEDEREN EN 
DIENSTEN. 1890, 1892-1893.

520 1890 oktober-december.
1 omslag

521 1892 april-juli.
1 omslag

522 1893 juli-december.
1 omslag

523 Nota betreffende een soort stof geleverd door Verbrugghen. S.d.
1 stuk
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7. Stukken betreffende het linnen en de wasserij

7. STUKKEN BETREFFENDE HET LINNEN EN DE WASSERIJ
524 - 529 Registers van leveringen door blekerij Tilman. 1868-1886.

524 - 529 REGISTERS VAN LEVERINGEN DOOR BLEKERIJ TILMAN. 
1868-1886.

524 1868 januari-1870 juni.
1 deel

525 1870 juli-1872 december.
1 deel

526 1873 januari-1876 juni.
1 deel

527 1876 juli-1879 september.
1 deel

528 1879 oktober-1882 december.
1 deel

529 1883 januari-1886 maart.
1 deel

515 /2 Inventaris van het linnen overgebracht uit het paleis van de 
Koning. 1881.

1 stuk

8. Stukken betreffende de maaltijden

8. STUKKEN BETREFFENDE DE MAALTIJDEN
530 - 563 Registers van leveringen. 1867-1888.

530 - 563 REGISTERS VAN LEVERINGEN. 1867-1888.
530 Moreau-Demesmaecker, leveranciers van vis. 1867 augustus-1878 

december.
1 deel

531 - 535 Desmedt, leverancier van groenten. 1867-1875.

531 - 535 Desmedt, leverancier van groenten. 1867-1875.
531 1867 augustus-1869 maart.

1 deel

532 1869 april-1870 januari.
1 deel

533 1870 februari-1871 februari.
1 deel

534 1871 maart-1872 april.
1 deel
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535 1872 mei-1875 februari.
1 deel

J.B. Bues, leverancier van gevogelte. 1867 augustus-oktober.
1 deel

536 - 541 Manisse, leverancier van gevogelte. 1867-1875, 1879-1886.

536 - 541 Manisse, leverancier van gevogelte. 1867-1875, 1879-
1886.

536 1867 oktober-1871 april.
1 deel

537 1871 mei-1873 april.
1 deel

538 1873 mei-1875 oktober.
1 deel

1875 november-1879 september.
1 deel

539 1879 oktober-1882 maart.
1 deel

540 1882 april-1884 oktober.
1 deel

541 1884 november-1886 september.
1 deel

Boin-Gillon, leverancier van fruit. 1867 oktober-november.
1 deel

542 Laveine-Hettenberg, slager, 1867 oktober-1877 november.
1 deel

543 - 547 Orgias, kruidenier en confiseur. 1867-1881, 1885-1888.

543 - 547 Orgias, kruidenier en confiseur. 1867-1881, 1885-1888.
543 1867 oktober-1872 december.

1 deel

544 1873 januari-1875 december.
1 deel

545 1876 januari-1879 september.
1 deel
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546 1879 oktober-1881 december.
1 deel

1882 januari-1885 september.
1 deel

547 1885 oktober-1888 april.
1 deel

Weduwe Jacobs, leverancier van melk. 1867 oktober-1869 
augustus.

1 deel

Walsthot, leverancier van verse boter. 1867 oktober-1868 mei.
1 deel

Schovaers, leverancier van koffie, thé, olie, gruyèrekaas, ... 1867 
november-1869 september.

1 deel

Weduwe Entraygues, leverancier van fruit, 1867 december-1870 
oktober.

1 deel

548 Coeymans, leverancier van boter en eieren, 1868-1873; 1878-1879.

548 Coeymans, leverancier van boter en eieren, 1868-1873; 1878-
1879.

548 1868 februari-1873 juli.
1 deel

1878 juli-1879 april.
1 deel

549 Danhieux, bakker. 1869 mei-1872 september.
1 deel

550 - 553 Dussen, leverancier van melk, room, groenten en fruit, 1869-1875.

550 - 553 Dussen, leverancier van melk, room, groenten en fruit, 
1869-1875.

550 1869 mei-1871 juli.
1 deel

551 1871 augustus-1872 augustus.
1 deel

552 1872 september-1873 september.
1 deel
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553 1873 oktober-1875 april.
1 deel

1875 mei-1877 juli.
1 deel

1877 augustus-1879 februari.
1 deel

Wyns, bakker, 1869 april-mei.
1 deel

554 Carré, bakker, 1871 april-1876 april.
1 deel

Van Cutsem, bakker, 1878 januari-1879 maart.
1 deel

555 Vrancks, leverancier van boter en eieren, 1873-1878.

555 Vrancks, leverancier van boter en eieren, 1873-1878.
555 1873 juli-1876 december.

1 deel

1877 januari-1878 februari.
1 deel

556 Deneyer, slager, 1876 juni-1888 juni.
1 deel

557 - 558 De Vleminck, leverancier van zuivel, eieren en aardappelen, 1879-1887.

557 - 558 De Vleminck, leverancier van zuivel, eieren en 
aardappelen, 1879-1887.

557 1879 april-september.
1 deel

1879 oktober-1883 december.
1 deel

558 1884 januari-1887 november.
1 deel

559 - 560 Deheyn, bakker, 1879-1888.

559 - 560 Deheyn, bakker, 1879-1888.
559 1879 oktober-1887 februari.

1 deel

560 1887 maart-1888 mei.
1 deel
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561 Hettenberg, slager, 1878-1887.

561 Hettenberg, slager, 1878-1887.
1878 januari-1879 september.

1 deel

561 1879 november-1887 januari.
1 deel

562 Dewit, leverancier van groenten, 1875-1888

562 Dewit, leverancier van groenten, 1875-1888
1875 maart-1878 april.

1 deel

1879 oktober-1883 december.
1 deel

562 1884 januari-1888 mei.
1 deel

563 Demesmaecker, leverancier van vis, 1879-1888

563 Demesmaecker, leverancier van vis, 1879-1888
1879 oktober-1886 april.

1 deel

563 1886 mei-1888 maart.
1 deel

564 - 568 Maandstaten van aangekochte verse voedingswaren. 1867-1899, 1901-1903, s.d.

564 - 568 MAANDSTATEN VAN AANGEKOCHTE VERSE 
VOEDINGSWAREN. 1867-1899, 1901-1903, S.D.

564 1867 (oktober-december); 1868 (januari-mei);1869 (februari-
december).

1 omslag

565 1870-1878; 1879 (januari, april-december).
1 pak

566 1880-1889.
1 pak

567 1890-1899.
1 pak

568 1901-1902, 1903 januari-maart, mei, s.d.
1 omslag
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569 - 571 Maandstaten betreffende maaltijden van het personeel, met vermelding van de kostprijs en van groenten, fruit en gevogelte die afkomstig zijn van het domein zelf. 1890 januari.

569 - 571 MAANDSTATEN BETREFFENDE MAALTIJDEN VAN HET 
PERSONEEL, MET VERMELDING VAN DE KOSTPRIJS EN VAN 
GROENTEN, FRUIT EN GEVOGELTE DIE AFKOMSTIG ZIJN VAN HET 
DOMEIN ZELF. 1890 JANUARI.

569 Klad van de maandstaat.
1 stuk

570 Maandstaat met aangebrachte verbeteringen en commentaar.
1 stuk

571 Maandstaat betreffende maaltijden van de onmiddellijke entourage
van de Keizerin, met vermelding van de kostprijs. 1892 december.

1 stuk

9. Stukken betreffende de maaltijden en de kelder

9. STUKKEN BETREFFENDE DE MAALTIJDEN EN DE KELDER
572 - 585 Dagstaten van de maaltijden, met vermelding van het aantal couverts, de verbruikte drank en het menu. 1867-1878, 1888, s.d.

572 - 585 DAGSTATEN VAN DE MAALTIJDEN, MET VERMELDING VAN
HET AANTAL COUVERTS, DE VERBRUIKTE DRANK EN HET MENU. 
1867-1878, 1888, S.D.

572 Dagstaten, met voor de desbetreffende maand de vermelding van 
het totaalbedrag van de uitgaven voor maaltijden (keuken, 
magazijn, kelder) en een maandstaat van aangekochte verse 
voedingswaren voor maaltijden, 1867 december.

1 omslag

573 Dagstaten, met maandstaat van aangekochte verse voedingswaren
voor maaltijden, 1868 februari.

1 omslag

574 Dagstaten, met per maand de vermelding van het totaalbedrag 
van de uitgaven voor maaltijden (keuken en magazijn) en kelder 
(verbruik) en voor november en december maandstaten van 
aangekochte verse voedingswaren voor maaltijden. 1869 augustus,
november-december.

1 omslag

575 Dagstaten, met per maand de vermelding van het totaalbedrag 
van de uitgaven voor maaltijden (keuken en magazijn) en kelder 
(verbruik) en maandstaten van aangekochte verse voedingswaren 
voor maaltijden, 1870 januari, mei, augustus-september.

1 pak

576 Dagstaten, met per maand de vermelding van het totaalbedrag 
van de uitgaven voor maaltijden (keuken en magazijn) en kelder 
(verbruik), 1871 mei-juni, september-oktober, december.

1 pak
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577 Dagstaten, met per maand de vermelding van het totaalbedrag 
van de uitgaven voor maaltijden (keuken en magazijn) en kelder 
(verbruik), 1872 januari, oktober-november.

1 omslag

578 Dagstaten, met per maand de vermelding van het totaalbedrag 
van de uitgaven voor maaltijden (keuken en magazijn) en kelder 
(verbruik), 1873 januari 31-februari, mei.

1 omslag

579 Dagstaten, 1874 november, december.
1 omslag

580 Dagstaten, met per maand de vermelding van het totaalbedrag 
van de uitgaven voor maaltijden (keuken en magazijn) en kelder 
(verbruik), 1875 januari-juni.

1 pak

581 Dagstaten, met per maand - behalve voor maart - de vermelding 
van het totaalbedrag van de uitgaven voor maaltijden (keuken en 
magazijn) en kelder (verbruik), 1876 maart, juli, september, 
november-december.

1 pak

582 Dagstaten, met per maand - behalve voor augustus - de 
vermelding van het totaalbedrag van de uitgaven voor maaltijden 
(keuken en magazijn) en kelder (verbruik), 1877 januari-mei, juli 
31-oktober, december.

1 pak

583 Dagstaten, met per maand de vermelding van het totaalbedrag 
van de uitgaven voor maaltijden (keuken en magazijn) en kelder 
(verbruik), 1878 januari, maart.

1 omslag

584 Dagstaat van maaltijden, 1888 mei 31.
1 stuk

585 Dagstaat van maaltijden, s.d.
1 stuk

10. Stukken betreffende het park, de vijvers, de serres en de moestuinen

10. STUKKEN BETREFFENDE HET PARK, DE VIJVERS, DE SERRES EN 
DE MOESTUINEN

586 Staat van de verdeling van konijnen gevangen door een fret. 1885-
1887.

1 stuk
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587 Staten van geschoten wild. 1896-1899.
1 omslag

588 Staat van de fruitbomen. S.d.
1 stuk

11. Stukken betreffende het personeel

11. STUKKEN BETREFFENDE HET PERSONEEL
589 Register van het personeel van het kasteel van Boechout, met 

vermelding van persoonlijke gegevens en loonsvoorwaarden. Met 
bijlagen en index vooraan. 1867-1939.

1 deel

590 - 593 Tegoedbonnen voor ritten met de omnibus. 1875-1878.

590 - 593 TEGOEDBONNEN VOOR RITTEN MET DE OMNIBUS. 1875-
1878.

590 1875 juli-september, december.
1 omslag

591 1876 januari-november.
1 pak

592 1877 januari-september.
1 pak

593 1878 juni-juli.
1 omslag

594 Register van de parkarbeiders, met vermelding van persoonlijke 
gegevens en loonvoorwaarden. Met bijlagen en index vooraan. 
1879-1941.

1 deel

595 Stukken betreffende uitkeringen aan het personeel. 1881.
1 omslag

596 Stukken betreffende lonen, toeslagen en fooien van het personeel. 
1881-1896, 1904-1927.

1 omslag

597 Lijsten van de personeelsleden met recht op een deel van de 
versiering van de kerstboom. 1888, 1890, 1892.

1 omslag

598 Staat van de militaire dienst van het mannelijke personeel. 1890.
1 stuk
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599 Staten van personen met recht op de medische zorgen van de 
personeelsdokter. 1908, [na 1920].

2 stukken

600 Inkomende brief van de Brusselse afdeling betreffende de 
samenstelling van het pensioen van mevrouw Van Humbeek. 1914.

1 stuk

601 Dossier betreffende het personeel. 1914, 1916-1917.
1 omslag

602 Staten van het personeel, met onder andere vermelding van hun 
functie, hun leeftijd en hun woonplaats. 1916-1917, 1927.

1 omslag

603 Staten van personeel gedecoreerd voor hun staat van dienst. 1921.
2 stukken

604 Register van de namen van ouders van personeelsleden. S.d.
1 kaartsysteem

605 Dossier betreffende het overlijden van leden van het Huis. S.d.
1 omslag

12. Stukken betreffende de stallen

12. STUKKEN BETREFFENDE DE STALLEN
606 Register van de vrachtwagen, met vermelding van de herkomst, de

aard en de bestemming van de vervoerde goederen. 1899 mei-
1901 januari.

1 deel

607 Reglement voor de stallen in Brussel. 1912.
1 stuk

608 Dossier betreffende de stallen. 1915-1917.
1 omslag

13. Stukken betreffende telegrammen

13. STUKKEN BETREFFENDE TELEGRAMMEN
609 Dossier betreffende post en telegrammen. 1879-1907.

1 omslag

14. Stukken betreffende de vergelijking van uitgaven (met het oog op besparingen)

14. STUKKEN BETREFFENDE DE VERGELIJKING VAN UITGAVEN (MET 
HET OOG OP BESPARINGEN)

610 Stukken betreffende de vergelijking van allerhande uitgaven. 1870-
1891.

1 omslag
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611 Maandstaten van vergelijking tussen de uitgaven voor maaltijden 
en kelder (verbruik) tijdens de desbetreffende maand en deze 
tijdens dezelfde maand van de voorgaande jaren. 1885 december-
1886 januari.

2 stukken

612 - 615 Maandstaten van vergelijking tussen de uitgaven voor maaltijden, kelder (verbruik) en bleken van het linnen tijdens de desbetreffende maanden en deze tijdens dezelfde maanden van de voorgaande jaren. 1886-1889.

612 - 615 MAANDSTATEN VAN VERGELIJKING TUSSEN DE UITGAVEN
VOOR MAALTIJDEN, KELDER (VERBRUIK) EN BLEKEN VAN HET 
LINNEN TIJDENS DE DESBETREFFENDE MAANDEN EN DEZE TIJDENS
DEZELFDE MAANDEN VAN DE VOORGAANDE JAREN. 1886-1889.

612 Maandstaten 1886 februari-december.
1 omslag

613 Maandstaten 1887.
1 omslag

614 Maandstaten 1888.
1 omslag

615 Maandstaten 1889 januari-september.
1 omslag

616 - 620 Trimesteriële staten en jaarstaten van vergelijking tussen de uitgaven voor maaltijden, kelder (verbruik) en bleken van het linnen tijdens de desbetreffende trimesters en deze tijdens dezelfde trimesters van de voorgaande jaren. 1890-1894.

616 - 620 TRIMESTERIËLE STATEN EN JAARSTATEN VAN 
VERGELIJKING TUSSEN DE UITGAVEN VOOR MAALTIJDEN, KELDER 
(VERBRUIK) EN BLEKEN VAN HET LINNEN TIJDENS DE 
DESBETREFFENDE TRIMESTERS EN DEZE TIJDENS DEZELFDE 
TRIMESTERS VAN DE VOORGAANDE JAREN. 1890-1894.

616 1890
1 omslag

617 1891
1 omslag

618 1892
1 omslag

619 1893
1 omslag

620 1894 januari-maart.
1 stuk

15. Stukken betreffende de verzekeringen

15. STUKKEN BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN
621 Brandverzekeringspolis van het echtpaar Emerechts te Meise voor 
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de periode 1858-1865. 1858.
1 stuk

622 - 636 Registers van lonen van het park-, wasserij- en regiepersoneel ten behoeve van de collectieve verzekering tegen arbeidsongevallen. 1905-1926.

622 - 636 REGISTERS VAN LONEN VAN HET PARK-, WASSERIJ- EN 
REGIEPERSONEEL TEN BEHOEVE VAN DE COLLECTIEVE 
VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN. 1905-1926.

622 1905 juli-1906 augustus.
1 deel

623 1906 augustus-1907 december.
1 deel

624 1908 januari-1909 mei.
1 deel

625 1909 mei-1910 december.
1 deel

626 1911 januari-1912 september.
1 deel

627 1912 september-1913 juni.
1 deel

628 1913 juni-1914 september.
1 deel

629 1914 september-1915 augustus.
1 deel

630 1915 augustus-1916 oktober.
1 deel

631 1916 oktober-1917 december.
1 deel

632 1917 december-1919 januari.
1 deel

633 1919 januari-1920 april.
1 deel

634 1920 april-1920 december.
1 deel

635 1921 januari-1922 juli.
1 deel
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636 1925 februari-1926 juli.
1 deel

637 Staat van verzekeringspremies van de Keizerin en het personeel. 
1912-1913.

1 stuk

474 /2 Staat van verzekeringspremies van de Keizerin en het personeel. 
1917-1918.

1 stuk

638 Factuur met betrekking tot de verzekeringspolis bij Compagnie des 
Propriétaires Réunis. 1919.

1 stuk
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IV. Magazijnier

IV. MAGAZIJNIER
A. Stukken betreffende het linnen en de wasserij

A. STUKKEN BETREFFENDE HET LINNEN EN DE WASSERIJ
639 - 642 Staten van vuil linnen verstuurd naar de linnenkamer van het paleis van Brussel. 1869-1871, 1879.

639 - 642 STATEN VAN VUIL LINNEN VERSTUURD NAAR DE 
LINNENKAMER VAN HET PALEIS VAN BRUSSEL. 1869-1871, 1879.

639 Staat van vuil linnen.1869 mei-juni, augustus.
1 omslag

640 Staat van vuil linnen. 1870 april-september, december.
1 omslag

641 Staat van vuil linnen. 1871 maart-juli, oktober-november.
1 omslag

642 Staat van vuil linnen. 1879 maart-april.
1 omslag

643 - 649 Registers van het linnen. 1869-1870, 1873-1876, 1879-1884, 1896-1900, s.d.

643 - 649 REGISTERS VAN HET LINNEN. 1869-1870, 1873-1876, 
1879-1884, 1896-1900, S.D.

643 Register van het linnen, met vermelding van een inventaris van in 
gebruik zijnd linnen, de verdeling van het linnen, het bleken van 
het linnen en het verloren linnen. 1869.

1 katern

644 Register van het linnen, met vermelding van een inventaris van 
linnen afkomstig uit het Huis van de Koning, de verdeling van het 
linnen, het bleken van het linnen en het verloren linnen. 1870.

1 katern

645 Register van het linnen, met vermelding van een inventaris van 
linnen afkomstig uit het Huis van de Koning, de verdeling van het 
linnen en het verloren linnen. 1873-1876.

1 katern

646 Register van het linnen, met vermelding van een inventaris van 
linnen afkomstig uit het Huis van de Koning, de verdeling van het 
linnen en het versleten linnen. 1879-1881.

1 katern

647 Register van het linnen, met vermelding van een inventaris van het
linnen, de verdeling van het linnen en het verloren en versleten 
linnen. 1882-1884.

1 katern

648 Register van het linnen, met vermelding van een inventaris van het
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linnen, het reservelinnen, de verdeling van het linnen en het in 
gebruik zijnde linnen. 1896-1900.

1 katern

649 Register van het linnen, met vermelding van een inventaris van 
linnen afkomstig uit het Huis van de Koning, de verdeling van het 
linnen en het bleken van het linnen (januari-april). s.d.

1 katern

650 Briefwisseling met mevrouw Rémy, wasvrouw van het Huis van de 
Koning. 1870.

1 omslag

651 - 666 Staten van linnen verstuurd naar de blekerij. 1875-1877, 1881-1882, 1887-1892, 1895, 1897-1899, s.d.

651 - 666 STATEN VAN LINNEN VERSTUURD NAAR DE BLEKERIJ. 
1875-1877, 1881-1882, 1887-1892, 1895, 1897-1899, S.D.

651 1875 september.
1 omslag

652 1876 januari-februari, april-mei, juli-oktober.
1 omslag

653 1877 maart.
1 omslag

654 1881 mei, juli.
1 omslag

655 1882 januari-februari.
1 omslag

656 1887 januari, juni-september.
1 omslag

657 1888 januari.
1 omslag

658 1889 januari-juni, oktober.
1 omslag

659 1890 mei-oktober, december.
1 omslag

660 1891 februari-mei, november.
1 omslag

661 1892 juni-december.
1 omslag
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662 1895 maart 16.
1 stuk

663 1897 februari-juli, september, november.
1 omslag

664 1898 juni 18, oktober 8.
2 stukken

665 1899 januari 14.
1 stuk

666 S.d.
1 omslag

667 Reçu's en tegoedbonnen van linnen. 1897-1900.
1 omslag

668 - 669 Inventarissen van het linnen. 1911, 1913.

668 - 669 INVENTARISSEN VAN HET LINNEN. 1911, 1913.
668 Inventaris van het gewassen linnen en van het linnen in de 

wasserij. 1911.
1 stuk

669 Inventaris van het nieuwe linnen, het gewassen linnen en van het 
linnen in de wasserij. 1913.

1 stuk

B. Stukken betreffende de maaltijden

B. STUKKEN BETREFFENDE DE MAALTIJDEN
670 - 688 Registers van dagelijkse menu's voor de maaltijden van de Keizerin, haar onmiddellijke entourage en haar gasten. 1867-1876, 1878-1891.

670 - 688 REGISTERS VAN DAGELIJKSE MENU'S VOOR DE 
MAALTIJDEN VAN DE KEIZERIN, HAAR ONMIDDELLIJKE ENTOURAGE 
EN HAAR GASTEN. 1867-1876, 1878-1891.

670 1867 oktober 9-1869 juli 14.
1 deel

671 1869 juli 16-1870 augustus 2.
1 deel

672 1870 augustus 3-1871 augustus 20.
1 deel

673 1871 augustus 21-1872 september 3.
1 deel

674 1872 september 4-1873 september 22.
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1 deel

675 1873 september 23-1874 oktober 7.
1 deel

676 1874 oktober 8-1875 oktober 26.
1 deel

677 1875 oktober 27-1876 november 9.
1 deel

678 1878 februari 13-1879 mei 10.
1 deel

679 1879 mei 11-1880 augustus 12.
1 deel

680 1880 augustus 13-1881 november 19.
1 deel

681 1881 november 20-1882 november 30.
1 deel

682 1882 december 1-1883 december 5.
1 deel

683 1883 december 6-1884 december 13.
1 deel

684 1884 december 14-1885 december 24.
1 deel

685 1885 december 25-1887 februari 25.
1 deel

686 1887 februari 26-1888 april 30.
1 deel

687 1888 mei 1-1889 augustus 11.
1 deel

688 1889 augustus 12-1891 augustus 14.
1 deel

689 Maandstaten betreffende het afgevoerde vet uit de keuken. 1887, 
1889, 1890 januari-februari, april-december, 1891 januari-maart, 
mei-december, 1892, 1893 januari-augustus, oktober-november.

1 omslag
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C. Stukken betreffende het magazijn

C. STUKKEN BETREFFENDE HET MAGAZIJN
690 - 704 Maandstaten van goederen ten behoeve van de maaltijden uit het magazijn gehaald. 1867-1877, 1901-1903, s.d.

690 - 704 MAANDSTATEN VAN GOEDEREN TEN BEHOEVE VAN DE 
MAALTIJDEN UIT HET MAGAZIJN GEHAALD. 1867-1877, 1901-1903, 
S.D.

690 1867 oktober-december.
1 omslag

691 1868 januari-mei.
1 omslag

692 1869 februari-december.
1 omslag

693 1870
1 omslag

694 1871
1 omslag

695 1872
1 omslag

696 1873
1 omslag

697 1874
1 omslag

698 1875
1 omslag

699 1876
1 omslag

700 1877
1 omslag

701 1901 januari-februari.
1 omslag

702 1902 januari-mei, augustus-december.
1 omslag

703 1903 januari-februari, mei-juni, augustus, december.
1 omslag
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704 S.d.
1 stuk

705 - 714 Registers van goederen ten behoeve van verschillende personen en diensten - behalve van maaltijden - uit het magazijn gehaald. 1867-1878, 1880-1897, 1912-1939.

705 - 714 REGISTERS VAN GOEDEREN TEN BEHOEVE VAN 
VERSCHILLENDE PERSONEN EN DIENSTEN - BEHALVE VAN 
MAALTIJDEN - UIT HET MAGAZIJN GEHAALD. 1867-1878, 1880-1897,
1912-1939.

705 1867 december-1871 oktober.
1 deel

706 1871 november-1873 februari.
1 deel

707 1873 maart-1875 december.
1 deel

708 1876 januari-1878 augustus.
1 deel

709 1880 mei-1883 januari.
1 deel

710 1883 februari-1886 februari.
1 deel

711 1886 maart-1890 oktober.
1 deel

712 1890 november-1894 december.
1 deel

713 1895 januari-1897 april.
1 deel

714 1912 november-1939 november.
1 deel

715 - 738 Registers van inkomende goederen. [vóór 1870], 1870, 1872-1884, 1886, 1889-1891, 1893, 1895-1897, 1900.

715 - 738 REGISTERS VAN INKOMENDE GOEDEREN. [VÓÓR 1870], 
1870, 1872-1884, 1886, 1889-1891, 1893, 1895-1897, 1900.

715 [vóór 1870].
1 deel

716 1879
1 deel

717 1872
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1 deel

718 1873
1 deel

719 1874
1 deel

720 1875
1 deel

721 1876
1 deel

722 1877
1 deel

723 1878
1 deel

724 1879
1 deel

725 1880
1 deel

726 1881
1 deel

727 1882
1 deel

728 1883
1 deel

729 1884
1 deel

730 1886
1 deel

731 1889
1 deel

732 1890
1 deel

733 1891
1 deel
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734 1893
1 deel

735 1895
1 deel

736 1896
1 deel

737 1897
1 deel

738 1900
1 deel

739 - 756 Tegoedbonnen voor te leveren goederen en diensten aan het personeel. 1875-1882, 1887-1892, 1897-1900.

739 - 756 TEGOEDBONNEN VOOR TE LEVEREN GOEDEREN EN 
DIENSTEN AAN HET PERSONEEL. 1875-1882, 1887-1892, 1897-
1900.

739 1875 juni-september, december.
1 pak

740 1876 januari-november.
1 pak

741 1877 januari-september.
1 pak

742 1878 juni-juli.
1 omslag

743 1879 maart, november.
1 omslag

744 1880 januari, december.
1 omslag

745 1881
1 pak

746 1882
1 pak

747 1887 maart-september.
1 pak

748 1888 januari-april, november-december.
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1 omslag

749 1889 januari-november.
1 pak

750 1890
1 pak

751 1891 januari-juli, oktober-november.
1 pak

752 1892
1 pak

753 1897 april, juni.
1 omslag

754 1898 augustus.
1 omslag

755 1899 januari-augustus.
1 omslag

756 1900 september.
1 omslag

757 - 758 Dagstaten van inkomende en uitgaande goederen. 1883, 1892.

757 - 758 DAGSTATEN VAN INKOMENDE EN UITGAANDE 
GOEDEREN. 1883, 1892.

757 1883 november.
1 omslag

758 1892 november-december.
1 omslag

Maandstaten van inkomende goederen ter behoeve van de keuken.
1870-1878.

9 delen

759 - 774 Maandstaten van goederen ten behoeve van de keuken uit het magazijn gehaald. 1896, 1898, 1902-1915.

759 - 774 MAANDSTATEN VAN GOEDEREN TEN BEHOEVE VAN DE 
KEUKEN UIT HET MAGAZIJN GEHAALD. 1896, 1898, 1902-1915.

759 1896 mei, juni.
1 omslag

760 1898 april.
1 stuk
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761 1902 december.
1 stuk

762 1903 februari, mei, augustus-november.
1 omslag

763 1904 januari-februari, april-december.
1 omslag

764 1905
1 omslag

765 1906
1 omslag

766 1907
1 omslag

767 1908 januari-augustus, oktober-december.
1 omslag

768 1909
1 omslag

769 1910
1 omslag

770 1911 januari-mei.
1 omslag

771 1912 september-november.
1 omslag

772 1913 januari-maart, mei-december.
1 omslag

773 1914
1 omslag

774 1915
1 omslag

775 Aantekening betreffende benodigdheden voor vertinning en 
herstellingen. 1899.

1 stuk



Huis van keizerin Charlotte in België 105

776 - 789 Maandstaten van goederen ten behoeve van het gebak uit het magazijn gehaald. 1902-1915.

776 - 789 MAANDSTATEN VAN GOEDEREN TEN BEHOEVE VAN HET 
GEBAK UIT HET MAGAZIJN GEHAALD. 1902-1915.

776 1902 december.
1 omslag

777 1903 februari, augustus-november.
1 omslag

778 1904 januari-september, november-december.
1 omslag

779 1905
1 omslag

780 1906
1 omslag

781 1907
1 omslag

782 1908 januari-augustus, oktober-december.
1 omslag

783 1909
1 omslag

784 1910
1 omslag

785 1911 januari-mei.
1 omslag

786 1912 september-november.
1 omslag

787 1913 januari-februari, april-december.
1 omslag

788 1914
1 omslag

789 1915
1 omslag
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790 - 800 Maandstaten van goederen uit het magazijn gehaald. 1905-1913, 1915, s.d.

790 - 800 MAANDSTATEN VAN GOEDEREN UIT HET MAGAZIJN 
GEHAALD. 1905-1913, 1915, S.D.

790 1905 maart-april, juli, september-oktober, december.
1 omslag

791 1906 mei, september-december.
1 omslag

792 1907 april-juni, augustus-september.
1 omslag

793 1908
1 omslag

794 1909 februari-juni, augustus-december.
1 omslag

795 1910 januari-oktober.
1 omslag

796 1911 januari-april.
1 omslag

797 1912 september.
1 stuk

798 1913 mei, september-december.
1 omslag

799 1915 maart.
1 stuk

800 S.d.
1 omslag

801 - 805 Magazijninventarissen met per maand de vermelding van de inkomende en uitgaande goederen. 1910-1914.

801 - 805 MAGAZIJNINVENTARISSEN MET PER MAAND DE 
VERMELDING VAN DE INKOMENDE EN UITGAANDE GOEDEREN. 
1910-1914.

801 1910 januari-september.
1 katern

802 1910 september-1911 juli.
1 katern

803 1911 augustus-1912 juli.
1 katern
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804 1912 juli-1913 april.
1 katern

805 1913 april-1914 januari.
1 katern

806 - 809 Trimestriële en/of semestriële staten van goederen ten behoeve van de maaltijden uit het magazijn gehaald. 1911-1915.

806 - 809 TRIMESTRIËLE EN/OF SEMESTRIËLE STATEN VAN 
GOEDEREN TEN BEHOEVE VAN DE MAALTIJDEN UIT HET MAGAZIJN 
GEHAALD. 1911-1915.

806 1911
1 omslag

807 1912
1 omslag

808 1913
1 omslag

809 1914 augustus-december, 1915 januari.
1 omslag

D. Stukken betreffende de serres en de moestuinen

D. STUKKEN BETREFFENDE DE SERRES EN DE MOESTUINEN
810 - 824 Registers van groenten en fruit afkomstig van het domein. 1878-1882, 1884-1893.

810 - 824 REGISTERS VAN GROENTEN EN FRUIT AFKOMSTIG VAN 
HET DOMEIN. 1878-1882, 1884-1893.

810 1878 oktober-1879 maart. Met nota van de grootmeester waarin hij
de controleur verzoekt nieuwe registers ter vervanging van de 
verloren gegane aan te leggen, 1879.

1 omslag

811 1879 april-december.
1 deel

812 1880
1 deel

813 1881
1 deel

814 1882
1 deel

815 1884
1 deel
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816 1885
1 deel

817 1886
1 deel

818 1887
1 deel

819 1888
1 deel

820 1889
1 deel

821 1890
1 deel

822 1891
1 deel

823 1892
1 deel

824 1893
1 deel

825 - 833 Dagstaten van groenten en fruit afkomstig van het domein, met per maand de vermelding van de totale opbrengst. 1882-1886, 1888-1891.

825 - 833 DAGSTATEN VAN GROENTEN EN FRUIT AFKOMSTIG VAN 
HET DOMEIN, MET PER MAAND DE VERMELDING VAN DE TOTALE 
OPBRENGST. 1882-1886, 1888-1891.

825 1882
1 pak

826 1883
1 pak

827 1884
1 pak

828 1885
1 pak

829 1886
1 pak

830 1888
1 pak
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831 1889
1 pak

832 1890
1 pak

833 1891 januari-juni, augustus-december.
1 pak
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V. Keldermeester

V. KELDERMEESTER
A. Stukken betreffende de kelder

A. STUKKEN BETREFFENDE DE KELDER
834 - 839 Dagstaten van inkomende en uitgaande goederen. Met maandelijks door de controleur een lijst van inkomende goederen. 1892, 1896-1898, 1900, 1902.

834 - 839 DAGSTATEN VAN INKOMENDE EN UITGAANDE 
GOEDEREN. MET MAANDELIJKS DOOR DE CONTROLEUR EEN LIJST 
VAN INKOMENDE GOEDEREN. 1892, 1896-1898, 1900, 1902.

834 1892 november-december.
1 omslag

835 1896 juni 1.
2 stukken

836 1897 april.
1 omslag

837 1898 januari, augustus.
1 omslag

838 1900 december 25-27.
1 omslag

839 1902 april 1-2.
1 omslag

B. Stukken betreffende het zilverwerk

B. STUKKEN BETREFFENDE HET ZILVERWERK
840 Dossier betreffende het zilverwerk. 1892, 1906, 1911.

1 omslag
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VI. Personeel bevoegd voor de maaltijden

VI. PERSONEEL BEVOEGD VOOR DE MAALTIJDEN
841 - 865 Registers van dagelijkse menu's van de maaltijden voor het keuken- en dienstpersoneel. 1869-1877; 1879-1892.

841 - 865 REGISTERS VAN DAGELIJKSE MENU'S VAN DE 
MAALTIJDEN VOOR HET KEUKEN- EN DIENSTPERSONEEL. 1869-
1877; 1879-1892.

841 1869 februari 20-1869 mei 17.
1 deel

842 1869 mei 18-1869 augustus 16.
1 deel

843 1869 augustus 17-1869 november 17.
1 deel

844 1869 november 18-1870 januari 27.
1 deel

845 1870 januari 28-1870 april 7.
1 deel

846 1870 april 8-1870 juni 27.
1 deel

847 1870 juni 28-1870 september 2.
1 deel

848 1870 september 3-1870 november 11.
1 deel

849 1870 november 12-1871 januari 8.
1 deel

850 1871 januari 1-1871 oktober 11.
1 deel

851 1871 oktober 12-1872 juli 21.
1 deel

852 1872 juli 22-1873 april 3.
1 deel

853 1873 mei 4-1874 februari 11.
1 deel

854 1874 februari 12-1874 december 3.
1 deel
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855 1874 december 5-1875 oktober 8.
1 deel

856 1875 oktober 9-1876 juli 26.
1 deel

1876 juli 27-1877 maart 30.
1 deel

1877 maart 31- december 1.
1 deel

1877 december 3- 1878 augustus 11.
1 deel

1879 juli 27- 1880 december 15.
1 deel

857 1880 december 16-1882 juni 29.
1 deel

858 1882 juli 1-1884 januari 15.
1 deel

859 1884 januari 15-1885 juli 2.
1 deel

860 1885 juli 4-1887 januari 10.
1 deel

861 1887 januari 11-1888 juli 20.
1 deel

862 1888 juli 21-1889 augustus 10.
1 deel

863 1890 mei 4-1891 mei 4.
1 deel

864 1891 mei 5-1892 mei 13.
1 deel

865 1892 mei 14-1894 mei 15.
1 deel
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866 - 870 Dagelijkse lijsten van te leveren middag- en avondmalen, en eventuele extra's hierbij, aan de Keizerin en haar onmiddellijke entourage. [1875-1878], s.d.

866 - 870 DAGELIJKSE LIJSTEN VAN TE LEVEREN MIDDAG- EN 
AVONDMALEN, EN EVENTUELE EXTRA'S HIERBIJ, AAN DE KEIZERIN 
EN HAAR ONMIDDELLIJKE ENTOURAGE. [1875-1878], S.D.

866 [1875] juli-september, december.
1 omslag

867 [1876] januari-mei, juli-november.
1 pak

868 [1877] januari-april, juni-september.
1 pak

869 [1878] juni-juli.
1 omslag

870 [?] mei-juni.
1 omslag

871 Staat van verbruikte melk en room. 1879 maart-april.
1 stuk

872 - 875 Registers van dagelijkse menu's van de Keizerin, haar onmiddellijke entourage, haar gasten en het dienstpersoneel. 1894-1899.

872 - 875 REGISTERS VAN DAGELIJKSE MENU'S VAN DE KEIZERIN, 
HAAR ONMIDDELLIJKE ENTOURAGE, HAAR GASTEN EN HET 
DIENSTPERSONEEL. 1894-1899.

872 1894 september 30-1896 maart 31.
1 deel

873 1896 april 1-1896 december 31.
1 deel

874 1897 januari 1-1898 maart 18.
1 deel

875 1898 augustus 19-1899 oktober 19.
1 deel

876 Staat van het aantal couverts en de verbruikte drank van de 
middag- en avondmalen van de Keizerin en haar onmiddellijke 
entourage. 1897.

1 stuk

877 - 878 Registers van dagelijkse menu's van de Keizerin, haar onmiddellijke entourage, haar gasten en het keuken- en dienstpersoneel. 1900-1902.

877 - 878 REGISTERS VAN DAGELIJKSE MENU'S VAN DE KEIZERIN, 
HAAR ONMIDDELLIJKE ENTOURAGE, HAAR GASTEN EN HET 
KEUKEN- EN DIENSTPERSONEEL. 1900-1902.

877 1900 april 5-1900 september 18.
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1 deel

878 1900 september 19-1902 maart 15.
1 deel

879 Staten van de maaltijden, met vermelding van het aantal personen
aan de tafel van de Keizerin en de verbruikte drank. 1926-1927.

1 omslag
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VII. Hoofd van de hoeve van Boechout

VII. HOOFD VAN DE HOEVE VAN BOECHOUT
880 Instructie van de grootmeester betreffende het bewaren van 

eieren. 1886.
1 stuk

881 Stukken betreffende de inboedel en het linnen. 1888-1895.
1 omslag

882 - 885 Maandstaten van de uitgaven en inkomsten. Met bewijsstukken. 1890, 1895, 1915, 1924.

882 - 885 MAANDSTATEN VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN. MET 
BEWIJSSTUKKEN. 1890, 1895, 1915, 1924.

882 1890 februari-december.
1 omslag

883 1895
1 pak

884 1915 augustus, oktober-november.
1 omslag

885 1924 februari.
1 omslag

886 Register van geproduceerd zuivel en van de uitgaven, met vooraan
een nota van de controleur om financiële stukken betreffende de 
hoeve bij te houden. 1895.

1 deel

887 Maandstaat van de eierproductie door de kippen. [z.j.] januari.
1 stuk
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VIII. Portier-telegrafist

VIII. PORTIER-TELEGRAFIST
A. Stukken betreffende de poorten

A. STUKKEN BETREFFENDE DE POORTEN
888 - 890 Registers van binnen- en buitengaande personen aan de poort van het kasteel van Meise. 1889-1902.

888 - 890 REGISTERS VAN BINNEN- EN BUITENGAANDE PERSONEN 
AAN DE POORT VAN HET KASTEEL VAN MEISE. 1889-1902.

888 1889 januari-1893 februari.
1 deel

889 1893 maart-1899 december.
1 deel

890 1900 januari-1902 juli.
1 deel

891 - 893 Registers van binnen- en buitengaande personen aan de poort van het kasteel van Boechout. 1889-1893, 1899-1902, 1914-1916.

891 - 893 REGISTERS VAN BINNEN- EN BUITENGAANDE PERSONEN 
AAN DE POORT VAN HET KASTEEL VAN BOECHOUT. 1889-1893, 
1899-1902, 1914-1916.

891 1889 januari-1893 juli.
1 deel

892 1899 januari-1902 december.
1 deel

893 1914 februari-1916 januari.
1 deel

B. Stukken betreffende de telegrammen

B. STUKKEN BETREFFENDE DE TELEGRAMMEN
894 - 903 Registers van verstuurde en ontvangen telegrammen. 1881-1902.

894 - 903 REGISTERS VAN VERSTUURDE EN ONTVANGEN 
TELEGRAMMEN. 1881-1902.

894 1881 januari-1881 mei.
1 deel

895 1881 mei-1882 januari.
1 deel

896 1882 januari-1882 augustus.
1 deel

897 1882 augustus-1883 maart.
1 deel

898 1883 maart-1885 augustus.
1 deel
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899 1885 augustus-1889 september.
1 deel

900 1889 september-1894 april.
1 deel

901 1894 april-1899 juni.
1 deel

902 1899 juni-1900 oktober.
1 deel

903 1900 oktober-1902 december.
1 deel

904 Aantekening betreffende de code en afkortingen gebruikt voor het 
versturen van telegrammen. S.d.

1 stuk
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IX. Hovenier van het park

IX. HOVENIER VAN HET PARK
905 Weekstaten van de werkdagen van de arbeiders aan de Montagne 

de Monsieur le Général de Haes, son campagne de Hasselt. 1897 
oktober 11-1898 februari 10.

1 omslag

906 Reçu's betreffende verkochte bomen en snoeihout. 1905.
1 omslag

907 Register van de arbeiders, met vermelding van hun werkdagen en 
hun lonen. 1912 december 28-1914 november 13.

1 deel

908 - 912 Dagstaten van de taakverdeling van de arbeiders. 1922-1925, 1927.

908 - 912 DAGSTATEN VAN DE TAAKVERDELING VAN DE 
ARBEIDERS. 1922-1925, 1927.

908 1922 december 18-30.
1 omslag

909 1923 januari 2-april 6, april 17-november 3, november 17-
december 31

1 pak

910 1924 januari 2-september 11, september 19-december 31.
1 pak

911 1925 januari 2-november 10.
1 pak

912 1927 januari 11-maart 1.
1 omslag

913 Staat van kosten voor stekken voor het park. S.d.
1 stuk
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X. 'Directrice' van het domein

X. 'DIRECTRICE' VAN HET DOMEIN
A. Stukken betreffende de regie

A. STUKKEN BETREFFENDE DE REGIE
1. Stukken betreffende de verhuur van huizen en gronden

1. STUKKEN BETREFFENDE DE VERHUUR VAN HUIZEN EN 
GRONDEN

914 - 919 Staten van ontvangen huur. 1911-1915, 1918-1921.

914 - 919 STATEN VAN ONTVANGEN HUUR. 1911-1915, 1918-1921.
914 1911-1912.

1 omslag

915 Klad en concept, 1912-1913.
2 stukken

916 1913-1914.
2 stukken

917 1914-1915.
1 omslag

918 1918-1919.
1 katern

919 1920-1921.
1 katern

2. Stukken betreffende visvangst en de verkoop van bomen

2. STUKKEN BETREFFENDE VISVANGST EN DE VERKOOP VAN 
BOMEN

920 Dossier betreffende de visvangst op de vijvers. 1911-1913.
1 omslag

921 - 929 Staten van verkochte bomen en snoeihout. 1912-1921.

921 - 929 STATEN VAN VERKOCHTE BOMEN EN SNOEIHOUT. 1912-
1921.

921 1911-1912.
1 omslag

922 1913
1 omslag

923 1913-1914.
1 omslag

924 1914-1915.
1 omslag
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925 1915-1916.
1 omslag

926 1917
1 omslag

927 1918-1919.
1 omslag

928 1919-1920.
1 omslag

929 1921
1 omslag

930 Staten van de opbrengst van de vijvers. 1914-1916.
1 omslag

931 Reçu betreffende de verhuur van de vijvers. 1917.
1 stuk

3. Stukken betreffende de uitvoering van bijzondere werken

3. STUKKEN BETREFFENDE DE UITVOERING VAN BIJZONDERE 
WERKEN

932 - 940 Maandstaten van de uitgaven. Met bewijsstukken. 1911, 1913-1917, 1919-1921.

932 - 940 MAANDSTATEN VAN DE UITGAVEN. MET BEWIJSSTUKKEN.
1911, 1913-1917, 1919-1921.

932 1911 december.
1 omslag

933 1913 december.
1 omslag

934 1914 januari-juli, december.
1 omslag

935 1915 januari-november.
1 omslag

936 1916
1 omslag

937 1917 januari-november.
1 omslag

938 1919 december.
1 omslag
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939 1920
1 omslag

940 1921 januari-november.
1 omslag

941 Inkomende brief van fabrikant van luiken Van Keerbergen 
betreffende het herstellen van een luik in de Villa Drève. 1917.

1 stuk

942 Inkomende brieven van landmeter Crick betreffende de betwisting 
omtrent het eigendom van een partij omgehakte bomen. 1923.

2 stukken

B. Stukken betreffende de aankoop van huizen en gronden

B. STUKKEN BETREFFENDE DE AANKOOP VAN HUIZEN EN 
GRONDEN

943 Affiche voor een notariële verkoop van onroerende goederen te 
Merchtem en Wemmel. 1921.

1 stuk
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XI. Vreemd archief: persoonlijk archief

XI. VREEMD ARCHIEF: PERSOONLIJK ARCHIEF
A. Archief van Commandant de Haes

A. ARCHIEF VAN COMMANDANT DE HAES
944 Inkomende brief van onderwijzer De Cuyper, waarbij commandant 

De Haes uitgenodigd wordt voor de prijsuitdeling aan de leerlingen 
van de school van Meise. 1895.

1 stuk

945 Afschrift van een uitgaande brief van commandant De Haes aan 
dokter Vygen betreffende een woordenwisseling tussen beiden. 
1896.

1 stuk

946 Afschrift van een uitgaande brief van commandant De Haes aan de
grootmeester betreffende persoonlijke grieven over zijn carrière. 
1900.

1 stuk

B. Archief van Controleur de Stoppeleere

B. ARCHIEF VAN CONTROLEUR DE STOPPELEERE
947 Inkomende brief van wijnhandelaar Dieryck betreffende wijn voor 

persoonlijk gebruik. 1902.
1 stuk

C. Archief van Commandant Van Eeckhout

C. ARCHIEF VAN COMMANDANT VAN EECKHOUT
948 Dossier betreffende bankverrichtingen en aankoop van aandelen 

door commandant Van Eeckhout. 1919.
1 omslag
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XII. In 2011 gevonden en aan het archief toegevoegde stukken

XII. IN 2011 GEVONDEN EN AAN HET ARCHIEF TOEGEVOEGDE 
STUKKEN

949 - 952 Registers met dagelijkse menu's van de maaltijden voor het keuken- en dienstpersoneel. 1876-1880.

949 - 952 REGISTERS MET DAGELIJKSE MENU'S VAN DE 
MAALTIJDEN VOOR HET KEUKEN- EN DIENSTPERSONEEL. 1876-
1880.

949 1876 juli 27-1877 maart 30.
1 deel

950 1877 maart 31- december 1.
1 deel

951 1877 december 3- 1878 augustus 11.
1 deel

952 1879 juli 27- 1880 december 15.
1 deel

953 - 971 Registers van leveranciers van voedingsmiddelen.

953 - 971 REGISTERS VAN LEVERANCIERS VAN 
VOEDINGSMIDDELEN.

953 Dussen, leverancier van melk, room, groenten en fruit 1875 mei-
1877 juli

1 deel

954 Dussen, leverancier van melk, room, groenten en fruit 1877 
augustus-1879 februari.

1 deel

955 Orgias, kruidenier en confiseur. 1882 januari-1885 september.
1 deel

956 Van Cutsem, bakker 1878 januari-1879 maart.
1 deel

957 Demesmaecker, leverancier van vis, 1879 oktober-1886 april.
1 deel

958 De Vleminck, leverancier van zuivel, eieren en aardappelen, 1879 
oktober-1883 december.

1 deel

959 Dewit, leverancier van groenten, 1875 maart-1878 april.
1 deel

960 Dewit, leverancier van groenten, 1879 oktober-1883 december.
1 deel
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961 Manisse, leverancier van gevogelte. 1875 november-1879 
september.

1 deel

962 Walsthot, leverancier van verse boter. 1867 oktober-1868 mei.
1 deel

963 Schovaers, leverancier van koffie, thé, olie, gruyèrekaas, ... 1867 
november-1869 september.

1 deel

964 J.B. Bues, leverancier van gevogelte. 1867 augustus-oktober.
1 deel

965 Boin-Gillon, leverancier van fruit. 1867 oktober-november.
1 deel

966 Coeymans, leverancier van boter en eieren, 1878 juli-1879 april.
1 deel

967 Hettenberg, slager, 1878 januari-1879 september.
1 deel

968 Weduwe Jacobs, leverancier van melk. 1867 oktober-1869 
augustus.

1 deel

969 Weduwe Entraygues, leverancier van fruit, 1867 december-1870 
oktober.

1 deel

970 Vrancks, leverancier van boter en eieren, 1877 januari-1878 
februari.

1 deel

971 Wyns, bakker, 1869 april-mei.
1 deel

972 - 980 Maandstaten van inkomende goederen ter behoeve van de keuken. 1870-1878.

972 - 980 MAANDSTATEN VAN INKOMENDE GOEDEREN TER 
BEHOEVE VAN DE KEUKEN. 1870-1878.

972 1870 juli.
1 deel

973 1871 januari-december.
1 deel
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974 1872 januari-december.
1 deel

975 1873 januari-december.
1 deel

976 1874 januari-april, juni, augustus-december.
1 deel

977 1875 januari-december.
1 deel

978 1876 januari-december.
1 deel

979 1877 januari-december.
1 deel

980 1878 januari-december.[DB1]
1 deel
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