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MA_P_001 Briefwisseling inzake de hervormingen op religieus vlak en de vervolging van 

de katholieke geestelijkheid tijdens de Franse periode. 1795-1801. 1 Omslag.  

MA_P_002 Afschrift van het concordaat tussen de kerkelijke overheid en de Franse 

regering m.b.t. de vrije godsdienstbeoefening. 1802. 1 Stuk.  

MA_P_003 Briefwisseling over het luiden van de klokken. 1802. 1 Omslag.  

MA_P_004 Briefwisseling m.b.t. het eten van vlees op zaterdag door de katholieke 

gelovigen. 1808. 2 Stuk.  

MA_P_005 Briefwisseling m.b.t. de rol en het functioneren van de kerkfabrieken. 1810-

1866. 1 Omslag.  

MA_P_006 Briefwisseling m.b.t. de rechtspraak aangaande de kerkfabrieken. 1811-1839. 1 

Omslag.  

MA_P_007 Briefwisseling m.b.t. het archief van de Sint-Michielskerk. 1811-1812. 1 

Omslag.  

MA_P_008 Briefwisseling m.b.t. het uithangen van het Pauselijk Bul van 21/6/1816 in de 

O.L.V.-Sint-Pieterskerk en in het burgerlijk godshuis “Schreiboom” 

(Hebberechtshospitaal). 1816. 1 Stuk.  

MA_P_009 Briefwisseling betreffende het recht dat de kerkfabriek van Sint-Jacobs opeist 

om geld te innen op het meten van stoffen op de Vrijdagsmarkt. 1822. 1 

Omslag.  

MA_P_010 Briefwisseling m.b.t. de toelating tot het houden van collecten ten behoeve 

van de Katholieke Kerk. 1827-1830. 1 Omslag.  
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MA_P_011 Besluit van de voorlopige regering van België m.b.t. de vrijheid van godsdienst 

en van filosofische overtuiging. 1830. 2 Stuk.  

MA_P_012 Briefwisseling m.b.t. het toezenden van 3 missen, gecomponeerd door 

Edmond Kretschner, organist te Dresden, aan de kerkfabrieken van Sint-Baafs, 

Sint-Anna, Sint-Michiels en Heilig Kerst. 1870. 1 Omslag.  

MA_P_013 Briefwisseling m.b.t. de mogelijkheid om subsidies te bekomen van het rijk, de 

provincie of de stad voor de kerkfabriek van O.L.V.-Presentatie. 1878-1887. 1 

Omslag.  

MA_P_014 Briefwisseling m.b.t. het aantal heilige missen gehouden op zondag en de 

capaciteit van de kerken. 1882. 1 Omslag.  

MA_P_015 Briefwisseling m.b.t. het aantal bedienaars, de cultusgebouwen en de 

subsidiëring van de niet-katholieke eredienst. 1815. 1 Omslag.  

MA_P_016 Briefwisseling m.b.t. het koninklijk besluit van 5/8/1828 betreffende de 

protestantse eredienst. 1828. 1 Omslag.  

MA_P_017 Briefwisseling m.b.t. de subsidiëring van de Protestantse Evangelische Kerk en 

van de Joodse eredienst. 1831. 1 Omslag.  

MA_P_018 Briefwisseling m.b.t. de subsidiëring van de Protestantse Evangelische Kerk . 

1831-1878. 1 Omslag.  

MA_P_019 Briefwisseling m.b.t. de opvang van een verlaten kind door de leden van de 

Protestantse Evangelische Kerk. 1833. 1 Omslag.  

MA_P_020 Briefwisseling m.b.t. de toelating aan de Protestantse Evangelische Kerk om de 

uren van de diensten uit te hangen aan haar kerkgebouw, de zgn. 

Capucijnenkerk op de Brabantdam. 1856. 2 Stuk.  

MA_P_021 Briefwisseling m.b.t. wettelijke situatie van 2 protestantse gemeenschappen - 

Gent en Sint-Maria-Hoorebeke[Sint-Maria-Horebeke] in Oost-Vlaanderen. 

1869-1870. 1 Omslag.  

MA_P_022 Briefwisseling m.b.t. het geven van lezingen te Gent over het protestantisme 

door Charles Byl. 1883. 2 Stuk.  

MA_P_023 Briefwisseling tussen de heer Wagener, predikant van de Protestantse 

Evangelische Kerk te Antwerpen, en het stadsbestuur van Gent m.b.t. de 

protestantse gemeente van Sint-Maria-Hoorebeke[Sint-Maria-Horebeke]. 

1884. 2 Stuk.  
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MA_P_024 Briefwisseling m.b.t. de werking van de Protestantse Evangelische Kerk. 1886. 

2 Stuk.  

MA_P_025 Briefwisseling m.b.t. de reglementering van de Joodse eredienst. 1806-1821. 1 

Omslag.  

MA_P_026 Briefwisseling m.b.t. de bedeling van het geld van de Joodse kerkraad. 1810-

1813. 1 Omslag.  

MA_P_027 Briefwisseling van het provinciebestuur aan het stadsbestuur met het 

koninklijk besluit van 10/5/1817 aangaande de Joodse armenscholen. 1817. 1 

Omslag.  

MA_P_028 Briefwisseling m.b.t. de werking van de beheerraad van de Joodse eredienst. 

1817-1876. 1 Omslag.  

MA_P_029 Briefwisseling van de Joodse gemeenschap aan het stadsbestuur m.b.t. de 

subsidiëring van de armenzorg van de Joodse gemeenschap. 1823. 1 Stuk.  

MA_P_030 Briefwisseling van de raad van bestuur van de Joodse gemeenschap aan het 

stadsbestuur m.b.t. het proces tussen henzelf en de kerkfabrieken van Sint-

Baafs, Sint-Jacobs en Heilig Kerst omtrent het kerkhof buiten de Dampoort. 

1845. 1 Stuk.  

MA_P_031 Briefwisseling tussen het stadsbestuur van Namen en van Gent m.b.t. de 

subsidiëring van de Joodse eredienst. 1871-1875. 1 Omslag.  

MA_P_032 Briefwisseling m.b.t. de subsidiëring van de Anglicaanse Kerk. 1839-1843. 1 

Omslag.  

MA_P_033 Briefwisseling m.b.t. de werking en de organisatie van de Anglicaanse 

eredienst. 1883-1897. 1 Omslag.  

MA_P_034 Briefwisseling betreffende de installatie van de kerkraden en de bureaus van 

kerkmeesters: verkiezing, aanstelling, en ontslag van de leden. 1804-1830. 1 

Omslag.  

MA_P_035 Briefwisseling betreffende de installatie van de kerkraden en de bureaus van 

kerkmeesters: verkiezing, aanstelling, en ontslag van de leden. 1831-1850. 1 

Omslag.  

MA_P_036 Briefwisseling betreffende de installatie van de kerkraden en de bureaus van 

kerkmeesters: verkiezing, aanstelling, en ontslag van de leden. 1851-1870. 1 

Omslag.  
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MA_P_037 Briefwisseling betreffende de installatie van de kerkraden en de bureaus van 

kerkmeesters: verkiezing, aanstelling, en ontslag van de leden. 1871-1890. 1 

Omslag.  

MA_P_038 Briefwisseling betreffende de installatie van de kerkraden en de bureaus van 

kerkmeesters: verkiezing, aanstelling, en ontslag van de leden. 1891-1910. 1 

Omslag.  

MA_P_039 Briefwisseling betreffende de installatie van de kerkraden en de bureaus van 

kerkmeesters: verkiezing, aanstelling, en ontslag van de leden. 1911-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_040 Briefwisseling m.b.t. de aanstelling van de beheerraden van de Protestantse 

Evangelische Kerk, de Anglicaanse Kerk en de Joodse synagoog. 1890. 1 Stuk.  

MA_P_041 Briefwisseling m.b.t. de aanstelling van de beheerraden van de Protestantse 

Evangelische Kerk. 1876-1914. 1 Omslag.  

MA_P_042 Briefwisseling m.b.t. de aanstelling van de beheerraad van de Joodse 

synagoge. 1888-1903. 1 Omslag.  

MA_P_043 Briefwisseling m.b.t. de aanstelling van de beheerraad van de Anglicaanse 

kerk. 1896-1915. 1 Omslag.  

MA_P_044 Proces-verbaal van de bekendmaking van de wet van 8 april 1802 m.b.t. de 

organisatie van de erediensten en de feestelijkheden dienaangaande; 

bijgevoegd: 1 overheidsplakkaat. 1802. 1 Omslag.  

MA_P_045 Briefwisseling m.b.t. de uitgaven van de Sint-Baafskathedraal ter gelegenheid 

van de feestelijkheden n.a.v. de wet van 8.4.1802 en van de wijding van 

bisschop Stephanus-Andreas-Franciscus Fallot de Beaumont. 1802. 1 Omslag.  

MA_P_046 Briefwisseling van de prefect van het Scheldedepartement aan het 

stadsbestuur m.b.t. de organisatie van Heilig-Sacramentsdag. 1803-1807. 2 

Stuk.  

MA_P_047 Briefwisseling van de prefect van het Scheldedepartement aan het 

stadsbestuur m.b.t. de viering in de Sint-Baafskerk van de kroning van 

Napoleon tot koning van Italië. 1805. 1 Stuk.  

MA_P_048 Briefwisseling m.b.t. het houden van een stoet met de relikwieën van Sint-

Gerolfus[Sint-Gerulfus] van Gent naar Drongen. 1811. 1 Omslag.  

MA_P_049 Briefwisseling m.b.t. de beperking van processies. 1819-1827. 1 Omslag.  
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MA_P_050 Briefwisseling m.b.t. het jubileumfeest van het O.L.Vrouwgenootschap van de 

O.L.V.-Sint-Pieterskerk; bijgevoegd: lijst der genodigden. 1822. 1 Omslag.  

MA_P_051 Briefwisseling m.b.t. de plechtigheden in de Sint-Baafskathedraal n.a.v. het 

overlijden van paus Leo XII en de inzegening van paus Pius VIII. 1829. 1 

Omslag.  

MA_P_052 Briefwisseling m.b.t. de feestelijkheden n.a.v. de wijding van bisschop Joannes-

Franciscus Vandevelde. 1829. 1 Omslag.  

MA_P_052bis Briefwisseling m.b.t. processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. 1855. 1 Omslag. 

MA_P_053 Briefwisseling tussen het stadsbestuur en de pastoor van de Sint-Michielskerk 

betreffende het plaatsen van dennenbomen langs het parcours van processies. 

1858. 2 Stuk.  

MA_P_054 Briefwisseling m.b.t. de versiering van de pomp op de Zandberg ter 

gelegenheid van de viering van O.L.V.-Hemelvaart. 1862. 2 Stuk.  

MA_P_055 Briefwisseling m.b.t. de toelating aan de kerkfabriek van Sint-Baafs om een 

rustplaats te plaatsen voor de processie van 15 augustus. 1862-1876. 1 

Omslag.  

MA_P_056 Briefwisseling m.b.t. de begrafenis van bisschop Ludovicus-Josephus 

Delebecque en de wijding van bisschop Henricus-Franciscus Bracq; bijgevoegd 

krantenknipsels en het “rapport de la commission du contentieux sur 

l’inhumation de l’évèque de Gand”. 1864-1873. 1 Omslag.  

MA_P_057 Briefwisseling m.b.t. de ordehandhaving bij de processie van Heilig-

Sacramentsdag en het verbod om uit te gaan: bijgevoegd: retro-acta (1819-

1840 en 1 tekstaffiche. 1865-1881. 1 Omslag.  

MA_P_058 Briefwisseling m.b.t. de uitnodiging van het stadsbestuur door de protestantse 

gemeenschap om een plechtigheid bij te wonen ter gelegenheid van de 

verjaardag van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina. 1898. 2 Stuk.  

MA_P_059 Briefwisseling m.b.t. de begrenzing en de populatie van de parochies; 

bijgevoegd: kadastraal plan van B.J. Saurel met aanduiding van de begrenzing 

der parochies. 1804-1911. 1 Omslag.  

MA_P_060 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de parochie van Sint-Anna. 1807-1934. 

1 Omslag.  

MA_P_061 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de parochie van Sint-Jan-Baptist . 1847-

1878. 1 Omslag.  
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MA_P_062 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de succursale kerk van Sint-Pieters-

Buiten; met retro-acta (1846-1847). 1861-1874. 1 Omslag.  

MA_P_063 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de parochie van Sint-Antonius 

(Meulestede). 1862-1873. 1 Omslag.  

MA_P_064 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de parochie van Sint-Jozef. 1869-1876. 

1 Omslag.  

MA_P_065 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de parochie van Sint-Macharius; 

bijgevoegd: “fabriques d’église. Partage de biens entre les fabriques d’église 

de Saint-Jacques et de Saint-Macaire. Deuxième rapport de la commission du 

contentieux”. 1869-1882. 1 Omslag.  

MA_P_066 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de parochie van Sint-Coleta; 

bijgevoegd: kadasterplan met aanduiding van de ligging van de parochie. 1889-

1894. 1 Omslag.  

MA_P_067 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de kerkfabriek van Sint-Antonius 

(Heirnisse). 1895-1896. 1 Omslag.  

MA_P_068 Briefwisseling m.b.t. een nieuwe begrenzing tussen de parochies van O.L.V.-

Sint-Pieters en Sint-Coleta . 1902-1903. 1 Omslag.  

MA_P_069 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de parochie van Sint-Paulus; 

bijgevoegd: 2 plannen van Gent met aanduiding van de begrenzing van de 

parochie. 1902-1906. 1 Omslag.  

MA_P_070 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de parochie van Sint-Vincentius à Paulo; 

bijgevoegd: plan van Gent met de begrenzing van de nieuwe parochie. 1909-

1909. 1 Omslag.  

MA_P_071 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de parochie van Sint-Theresia; 

bijgevoegd: 1 kadastraal plan en 1 plan van Gent met aanduiding van de 

begrenzing van de nieuwe parochie. 1909-1914. 1 Omslag.  

MA_P_072 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van de parochie van Sint-Antonius 

(Meulestede) op het grondgebied van Wondelgem; bijgevoegd: plan van de 

haven met aanduiding van de nieuwe begrenzing. 1910. 1 Omslag.  

MA_P_073 Briefwisseling m.b.t. de populatie van de Protestantse Evangelische Kerk; 

bijgevoegd: ledenlijst in 1849. 1832-1896. 1 Omslag.  

MA_P_074 Briefwisseling m.b.t. de begrenzing en de populatie van de Joodse 

gemeenschap. 1802-1888. 1 Omslag.  
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MA_P_075 Briefwisseling m.b.t. de populatie van de Anglicaanse Kerk. 1861-1888. 1 

Omslag.  

MA_P_076 Begrotingen van de kerkfabriek van Heilig Kerst - ontbrekende jaren: 1804 -

1811/1819 - 1827/1832 - 1846/1848 - 1857/1867 - 1870 

. 1803-1914. 1 Omslag.  

MA_P_077 Begrotingen van de kerkfabriek van O.L.V.-Presentatie - ontbrekende jaren: 

1804 - 1811/1819 - 1830/1832 - 1850/1852 - 1858. 1804-1874. 1 Omslag.  

MA_P_078 Begrotingen van de kerkfabriek van O.L.V. -Sint-Pieters - ontbrekende jaren: 

1804 -1811, 1819- 820, 1829, 1831 - 1857-1863 - 1865-1881. 1804-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_079 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Anna - ontbrekende jaren: 1804, 

1811, 1814, 1818, 1831, 1833, 1839, 1858, 1865, 1867, 1868. 1803-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_080 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Antonius (Meulestede) - ontbrekende 

jaren: 1853, 1858. 1852-1913. 1 Omslag.  

MA_P_081 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Antonius van Padua (Heirnisse). 1896-

1914. 1 Omslag.  

MA_P_082 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Baafs - ontbrekende jaren: 1804 - 

1813. 1803-1818. 1 Omslag.  

MA_P_083 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Coleta. 1894-1914. 1 Omslag.  

MA_P_084 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Elizabeth - ontbrekende jaren: 1804 - 

1811, 1819, 1827, 1833, 1838, 1850, 1856. 1803-1914. 1 Omslag.  

MA_P_085 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Jacobs - ontbrekende jaren: 1804 - 

1811, 1819, 1827, 1838, 1855, 1858, 1861, 1870, 1877,1907. 1803-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_086 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist - ontbrekende jaren: 

1857/1860 - 1863. 1856-1914. 1 Omslag.  

MA_P_087 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Jozef. 1873-1914. 1 Omslag.  

MA_P_088 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Macharius 

. 1874-1914. 1 Omslag.  
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MA_P_089 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Martinus - ontbrekende jaren: 1804 - 

1811, 1819, 1826, 1833, 1843, 1848, 1865, 1870. 1803-1914. 1 Omslag.  

MA_P_090 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Michiels - ontbrekende jaren: 1804 - 

1811, 1819, 1827, 1830, 1834, 1843, 1845, 1859, 1861, 1871. 1803-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_091 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Niklaas - ontbrekende jaren: 1804 - 

1811/1819 - 1827/1838 - 1839/1841 - 1854/1857/1862 - 1870. 1803-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_092 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Paulus 

. 1904-1914. 1 Omslag.  

MA_P_093 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Pieters-Aalst. 1875-1914. 1 Omslag.  

MA_P_094 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Stefanus - ontbrekende jaren: 1804 - 

1810/1813/1819 - 1827/1833/1838 - 1858. 1803-1914. 1 Omslag.  

MA_P_095 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Teresia. 1911-1914. 1 Omslag.  

MA_P_096 Begrotingen van de kerkfabriek van Sint-Vincentius. 1910-1914. 1 Omslag.  

MA_P_097 Begrotingen van de beheerraad van de Protestantse Evangelische Kerk. 1874-

1914. 1 Omslag.  

MA_P_098 Begrotingen van de beheerraad van de Joodse synagoge. 1876-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_099 Begrotingen van de beheerraad van de Anglicaanse Kerk. 1886-1913. 1 

Omslag.  

MA_P_100 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Heilig Kerst - ontbrekende jaren: 1807 - 

1810/1813 - 1814/1817/1826/1830 - 1845/1897 - 1910. 1805-1914. 1 Omslag. 

MA_P_101 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van O.L.V.-Presentatie - ontbrekende jaren: 

1829/1839 - 1845/1848/1874. 1822-1879. 1 Omslag.  

MA_P_102 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van O.L.V.-Sint-Pieters - ontbrekende jaren: 

1807 - 1809/1820/1822 - 1823/1825/1830 - 1845. 1806-1914. 1 Omslag.  

MA_P_103 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Anna - ontbrekende jaren: 1817 - 

1823/1829 - 1845/1851/1901. 1816-1914. 1 Omslag.  
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MA_P_104 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Antonius (Meulestede) - 

ontbrekende jaren: 1913. 1852-1914. 1 Omslag.  

MA_P_105 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Antonius van Padua (Heirnisse) . 

1896-1914. 1 Omslag.  

MA_P_106 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Baafs. 1827-1836. 1 Omslag.  

MA_P_107 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Coleta. 1894-1914. 1 Omslag.  

MA_P_108 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Elizabeth - ontbrekende jaren: 

1812/1814/1826 - 1827/1830 - 1831/1836 - 1839/1841 - 1844. 1811-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_109 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Jacobs - ontbrekende jaren: 1807 - 

1810/1813 - 1815/1826 - 1828/1837 - 1845/1856 - 1857/1912. 1805-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_110 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist - ontbrekende jaren: 

1879. 1855-1914. 1 Omslag.  

MA_P_111 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Jozef - ontbrekende jaren: 1877. 

1871-1914. 1 Omslag.  

MA_P_112 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Macharius. 1873-1914. 1 Omslag.  

MA_P_113 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Martinus - ontbrekende jaren: 

1808 - 1810/1813 - 1814/1826/1841 - 1844. 1804-1914. 1 Omslag.  

MA_P_114 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Michiels - ontbrekende jaren: 

1813/1817/1826 - 1828/1836 - 1845. 1811-1914. 1 Omslag.  

MA_P_115 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Niklaas - ontbrekende jaren: 1807 -

1810/1813/1819/1827 - 1828/1837 - 1845/1855 - 1856/1874. 1805-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_116 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Paulus 

. 1904-1914. 1 Omslag.  

MA_P_117 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Pieters-Aalst 

. 1874-1914. 1 Omslag.  

MA_P_118 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Stefanus - ontbrekende jaren: 1817 

- 1818/1826 - 1828/1830 - 1831/1835 - 1844/1851. 1816-1914. 1 Omslag.  
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MA_P_119 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Theresia. 1910-1914. 1 Omslag.  

MA_P_120 Jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-Vincentius à Paulo. 1910-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_121 Jaarrekeningen van de beheerraad van de Protestantse Evangelische Kerk. 

1871-1914. 1 Omslag.  

MA_P_122 Jaarrekeningen van de beheerraad van de Joodse synagoge. 1877-1914. 1 

Omslag.  

MA_P_123 Jaarrekeningen van de beheerraad van de Anglicaanse Kerk. 1886-1913. 1 

Omslag.  

MA_P_124 Bewijsstukken bij de algemene jaarrekeningen van de kerkfabriek van Heilig 

Kerst. 1807-1815. 1 Omslag.  

MA_P_125 Bewijsstukken bij de algemene jaarrekeningen van de kerkfabriek van O.L.V.-

Sint-Pieters. 1807-1812. 1 Omslag.  

MA_P_126 Bewijsstukken bij de algemene jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-

Baafs. 1809-1810. 1 Omslag.  

MA_P_127 Bewijsstukken bij de algemene jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-

Elizabeth. 1802-1823. 1 Omslag.  

MA_P_128 Bewijsstukken bij de algemene jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-

Jacobs. 1807-1809. 1 Omslag.  

MA_P_129 Bewijsstukken bij de algemene jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-

Macharius. 1887. 1 Omslag.  

MA_P_130 Bewijsstukken bij de algemene jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-

Martinus. 1803-1810. 1 Omslag.  

MA_P_131 Bewijsstukken bij de algemene jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-

Niklaas. 1804-1815. 1 Omslag.  

MA_P_132 Bewijsstukken bij de algemene jaarrekeningen van de kerkfabriek van Sint-

Michiels. 1807-1810. 1 Omslag.  

MA_P_133 Briefwisseling en kladstukken m.b.t. het voorleggen van de algemene 

jaarrekeningen en de jaarlijkse begrotingen van de kerkfabrieken. 1805-1845. 

1 Omslag.  
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MA_P_134 Briefwisseling en kladstukken m.b.t. het voorleggen van de algemene 

jaarrekeningen en de jaarlijkse begrotingen van de kerkfabrieken. 1846-1870. 

1 Omslag.  

MA_P_135 Briefwisseling en kladstukken m.b.t. het voorleggen van de algemene 

jaarrekeningen en de jaarlijkse begrotingen van de kerkfabrieken. 1871-1875. 

1 Omslag.  

MA_P_136 Briefwisseling en kladstukken m.b.t. het voorleggen van de algemene 

jaarrekeningen en de jaarlijkse begrotingen van de kerkfabrieken. 1876-1880. 

1 Omslag.  

MA_P_137 Briefwisseling en kladstukken m.b.t. het voorleggen van de algemene 

jaarrekeningen en de jaarlijkse begrotingen van de kerkfabrieken. 1881-1885. 

1 Omslag.  

MA_P_138 Briefwisseling en kladstukken m.b.t. het voorleggen van de algemene 

jaarrekeningen en de jaarlijkse begrotingen van de kerkfabrieken. 1886-1890. 

1 Omslag.  

MA_P_139 Briefwisseling en kladstukken m.b.t. het voorleggen van de algemene 

jaarrekeningen en de jaarlijkse begrotingen van de kerkfabrieken. 1891-1895. 

1 Omslag.  

MA_P_140 Briefwisseling en kladstukken m.b.t. het voorleggen van de algemene 

jaarrekeningen en de jaarlijkse begrotingen van de kerkfabrieken. 1896-1900. 

1 Omslag.  

MA_P_141 Briefwisseling en kladstukken m.b.t. het voorleggen van de algemene 

jaarrekeningen en de jaarlijkse begrotingen van de kerkfabrieken. 1901-1905. 

1 Omslag.  

MA_P_142 Briefwisseling en kladstukken m.b.t. het voorleggen van de algemene 

jaarrekeningen en de jaarlijkse begrotingen van de kerkfabrieken. 1906-1910. 

1 Omslag.  

MA_P_143 Briefwisseling en kladstukken m.b.t. het voorleggen van de algemene 

jaarrekeningen en de jaarlijkse begrotingen van de kerkfabrieken. 1911-1915. 

1 Omslag.  

MA_P_144 Briefwisseling m.b.t. de algemene jaarrekeningen van de beheerraad van de 

Protestantse Evangelische Kerk. 1886-1914. 1 Omslag.  

MA_P_145 Briefwisseling m.b.t. de algemene jaarrekeningen van de beheerraad van de 

Joodse synagoge. 1874-1901. 1 Omslag.  
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MA_P_146 Briefwisseling m.b.t. de algemene jaarrekeningen van de beheerraad van de 

Anglicaanse Kerk. 1888-1903. 1 Omslag.  

MA_P_147 Briefwisseling m.b.t. de procedure tot het aanvaarden van legaten en 

schenkingen door de kerkfabrieken (1849 en 1882). 1849-1882. 1 Omslag.  

MA_P_148 Dossier m.b.t. de inkomsten uit giften en legaten voor de kerkfabrieken in 

1887. 1888. 1 Omslag.  

MA_P_149 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen, de stichtingen en kaarten door Celestin 

alias Gracien Boon, Guillaume De Coninck, Willem Van de Male, Andreas 

Coppejans, Eugénie Heyman, Jean Van Bloemen, Pierre Grevier, Charles 

Goethals, Cyrille van Pull, Emmanuel Balliu, Jeannette Raes en Leon De 

Creunaere aan de kerkfabriek van Heilig Kerst. 1820-1886. 1 Omslag.  

MA_P_150 Briefwisseling m.b.t. het legaat van Sophie Uytenberghe weduwe Henri 

Fermont aan de kerkfabrieken van Heilig Kerst en Sint-Macharius. 1893-1894. 

1 Omslag.  

MA_P_151 Briefwisseling m.b.t. de toelating tot het weigeren van het legaat van Marie-

Thérèse Matthys door de kerkfabrieken van O.L.V.-Presentatie en van 

Westrem (Massemen-Westrem) en het Bureel van Weldadigheid te Westrem. 

1897. 1 Omslag.  

MA_P_152 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen, stichtingen en legaten door Marie Livina 

Pluvier, Marie Thérèse Loustrau, Jeanne de Nieulandt, Ferdinand Lousbergs, 

François Danny, Pauline Sobrie, Benjamin Grugeon, Marie De Coninck, G. 

Bataille, Maria Pieters en Eugénie Van der Maeren aan de kerkfabriek van 

O.L.V.-Sint-Pieters. 1824-1886. 1 Omslag.  

MA_P_153 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen, stichtingen en legaten door Joseph Van 

Crombrugghe, Jean-Baptiste Blommaert, Victor Gaillard, Josephine Mestdagh, 

Françoise Coppens, Jean-Baptiste Bracq, Jean de Meyer, G. Bataille, Marie de 

Naeyer, Dominique van Cromphout, Edouard Roelandt, Edmond Kervyn d’Oud-

Mooreghem en Caroline van Bavegem aan de kerkfabriek van Sint-Anna. 1807-

1891. 1 Omslag.  

MA_P_154 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen, stichtingen en legaten van Auguste 

Leviens, Louis Lambert, Jean-Baptiste Seghers en Pierre Dude aan de 

kerkfabriek van Sint-Antonius (Meulestede). 1877-1913. 1 Omslag.  

MA_P_155 Briefwisseling m.b.t. de schenking van Amédée Coemans en het legaat van 

weduwe de Nève-Peleys aan de kerkfabriek van Sint-Antonius van Padua . 

1896-1907. 1 Omslag.  
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MA_P_156 Briefwisseling m.b.t. het legaat van Jacobs Muytens en de stichting van de 

heer De Volder-Cardon aan de kerkfabriek van Sint-Baafs. 1833-1834. 1 

Omslag.  

MA_P_157 Briefwisseling m.b.t. het legaat van François Willocq aan de kerkfabriek van 

Sint-Coleta. 1906-1914. 1 Omslag.  

MA_P_158 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen, de stichtingen en legaten van Thérèse 

Verhaeghe, Pauline Verbeke, Maria-Catharina Van den Kerckhoven, Antoinette 

De Wilde, Colette Smaele, Amélie Hocedez, Céline Thomas en Hortense Sophie 

Massot aan de kerkfabriek van Sint-Elisabeth. 1854-1914. 1 Omslag.  

MA_P_159 Briefwisseling m.b.t. stichtingen ten laste van het bureel der weldadigheid in 

de Sint-Elisabethkerk. 1863-1864. 1 Omslag.  

MA_P_160 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen en legaten van Pierre De Walsche, 

François Robette, Virginie De Sutter, Marie De Nobele, pastoor de Veirman, 

Gabrielle De Nayere, Eugenie De Graeve en Julie d’Hondt aan de kerkfabriek 

van Sint-Jacobs. 1822-1908. 1 Omslag.  

MA_P_161 Briefwisseling m.b.t. het legaat van Antoine Verplancke aan de kerkfabriek van 

Sint-Jacobs en Sint-Martinus. 1867. 1 Omslag.  

MA_P_162 Briefwisseling m.b.t. de schenking van Albert van Rindsmaul aan de kerkfabriek 

van Sint-Jan-Baptist ten behoeve van de aankoop van grond en de bouw aan 

de nieuwe kerk; bijgevoegd: drie situatieplannen en 4 ontwerptekeningen van 

de nieuwe kerk. 1860. 1 Omslag.  

MA_P_163 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen en legaten van Jean-Baptiste Otte, Jean-

François Teirlynck, Guillaume vanden Broucke, Hélène Ribbens, Sophia 

Lybaert, Constant Lybaert, Charles van Doorslaer, Marie Bruyneel, Colette 

Sleeuwagen, Pierre Gabriel, Jeanne-Cathérine Vanderbeken en Charles 

Hanssenes aan de kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist. 1860-1900. 1 Omslag.  

MA_P_164 Briefwisseling m.b.t. de schenking van Joseph de Hemptinne ten behoeve van 

de Sint-Jozefkerk . 1874-1882. 1 Omslag.  

MA_P_165 Briefwisseling m.b.t. de legaten van Auguste de Vogelaere en van François 

Willocq aan de kerkfabriek van Sint-Jozef. 1906-1914. 1 Omslag.  

MA_P_166 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen, stichtingen en legaten van louis de 

munter, julie anglade, pauline kricke, auguste coemans en leopold lefèvre aan 

de kerkfabriek van sint-macharius. 1884-1913. 1 Omslag.  

MA_P_167 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen en legaten van françois erffelinck, pastoor 

cardon, marie kervyn, jean keller, emmanuel bailliu, maria de smet, marie en 
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sophie van lerberghe, fanny hertschap, antoine verplancke, ida-marie de ruyck, 

pauline de buck en julien den haerynck aan de kerkfabriek van Sint-Martinus. 

1819-1901. 1 Omslag.  

MA_P_168 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen en legaten van françois erffelinck, pastoor 

cardon, marie kervyn, jean keller, emmanuel bailliu, maria de smet, marie en 

sophie van lerberghe, fanny hertschap, antoine verplancke, ida-marie de ruyck, 

pauline de buck en julien den haerynck aan de kerkfabriek van Sint-Martinus. 

1819-1901. 1 Omslag.  

MA_P_169 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen, stichtingen en legaten van jeanne roels, 

loanna matia de cooman, jean-baptiste bisson, jean baptiste van peteghem, 

andreas vermeulen, maria joanna schoorman, theodora de thiennes, maria 

anna de beer, colette de vreese, anne christiaens. 1810-1920. 1 Omslag.  

MA_P_170 Brief van de kerkfabriek van Sint-Michiels aan de gouverneur m.b.t. een 

gerechterlijke procedure om haar rechten in de nalatenschap van norbertine 

van vlaanderen op te eisen. 1839. 1 Omslag.  

MA_P_171 Briefwisseling m.b.t. de stichtingen in de Sint-Michielskerk. 1817. 1 Omslag.  

MA_P_172 Briefwisseling m.b.t. de oorsprong en de financiering van de “gregoriaanse 

stichting” in de Sint-Michielskerk. 1884. 1 Omslag.  

MA_P_173 Briefwisseling m.b.t. de schenking van glasramen door ridder van tieghem de 

ten berghe aan de kerkfabriek van Sint-Michiels. 1886. 1 Omslag.  

MA_P_174 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen, stichtingen en legaten van angelique 

vandermeulen, jean keller, léonard huyttens, eduard d’hane-steenhuyse, 

hipolyte della feille-d’huysse, natalie de hertogh, weduwe vanden hecke, 

françoise cornelis, stéphanie serranne, familie de potter - surmont en familie. 

1858-1906. 1 Omslag.  

MA_P_175 Briefwisseling m.b.t. een anonieme schenking aan de kerkfabriek van Sint-

Niklaas ten behoeve van het oprichten van twee opvangtehuizen, een voor 

gewezen prostituees en een tweede voor werkloze dienstmeiden. 1821. 1 

Omslag.  

MA_P_176 Briefwisseling m.b.t. de schenking van legaten van pierre brys, marie du bois 

d’aissche, mélanie delaruelle en eduard d’hauwe aan de kerkfabriek van Sint-

Pieters-Aalst. 1874-1913. 1 Omslag.  

MA_P_177 Briefwisseling m.b.t. de schenkingen en legaten van charles volbrecht, jean 

vander plusschen, jean-baptiste van ghelder, pierre van ghertruyt en pierre 

verheggen, paulus seruus, judocus de clercq, pierre haegheman, auguste van 

loo, rosalie vanderwaerden, justin en hippolyte heughebaert, guislain de 

cauwer, marie geerts, clémentine de mey, marie-caroline vander gucht, jules 
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onvraet en achiel de smet aan de kerkfabriek van Sint-Stefanus. 1821-1908. 1 

Omslag.  

MA_P_178 Briefwisseling m.b.t. de schenking van een perceel grond van joseph hye-hoys 

en philomène van quickelberghe aan de kerkfabriek van sint-théresia, ten 

behoeve van de bouw van de kerk. 1910-1911. 1 Omslag.  

MA_P_179 Briefwisseling m.b.t. de schenking van léon neve aan de kerkfabriek van Sint-

Vincentius à Paulo. 1912. 1 Omslag.  

MA_P_180 Briefwisseling m.b.t. het legaat van angèle scheirin aan de kerkfabriek van 

Zeveneken. 1868. 1 Omslag.  

MA_P_181 Briefwisseling m.b.t. het legaat van mevrouw willemyns aan de kerkfabriek van 

Kruishoutem. 1875. 1 Omslag.  

MA_P_182 Briefwisseling m.b.t. het legaat van weduwe Elisabeth Eigeman aan de 

Protestantse Evangelische Kerk. 1880. 1 Omslag.  

MA_P_183 Briefwisseling m.b.t. het legaat van juffrouw pauline herman aan de 

beheerraad van de Joodse synagoge. 1888-1889. 1 Omslag.  

MA_P_184 Briefwisseling m.b.t. de bezittingen van de pastoors. 1797-1850. 1 Omslag.  

MA_P_185 Briefwisseling m.b.t. de belegging van het kapitaal der kerkfabrieken. 1801-

1879. 1 Omslag.  

MA_P_186 Briefwisseling over de tienden die door de kerkelijke overheid werden geheven 

voor de opheffing ervan door de franse revolutie. 1802. 1 Omslag.  

MA_P_187 Briefwisseling m.b.t. de restitutie van in beslag genomen goederen van de 

kerkfabrieken. 1802-1830. 1 Omslag.  

MA_P_188 Briefwisseling m.b.t. het opstellen van de lijsten van goederen en inkomsten 

van de kerkfabrieken. 1803-1805. 1 Omslag.  

MA_P_189 Brief van P. A. Deys, ontvanger van de gewezen Sint-Donatiuskathedraal te 

Brugge, aan het stadsbestuur van Gent m.b.t. het beheer van de goederen en 

inkomsten van de voormalige kathedraal. 1805. 1 Stuk.  

MA_P_190 Circulaire m.b.t. de betaling van de schulden van de kerkfabrieken. 1808. 2 

Stuk.  

MA_P_191 Briefwisseling m.b.t. de goederen en inkomsten die de kerkfabrieken 

toekwamen ten gevolge van het koninklijk besluit van 7.1.1834. 1801-1879. 1 

Omslag.  
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MA_P_192 Lijst der onroerende goederen van de kerkfabrieken met de geschatte 

inkomsten; bijgevoegd: 1 kaart van Gent met aanduiding van de 

kloostergoederen. 1878. 2 Stuk.  

MA_P_193 Brief aan de kerkfabrieken i.v.m. de verkoop of verhuring van onroerende 

goederen en de organisatie van vergaderingen van de kerkfabriekenraden. 

1849. 2 Stuk.  

MA_P_194 Briefwisseling m.b.t. de verkoop van bomen door de kerkfabrieken en de 

aanwending van de opbrengst ervan. 1871. 1 Omslag.  

MA_P_195 Briefwisseling m.b.t. het verhuren en verpachten van eigendommen van de 

kerkfabrieken. 1838-1882. 1 Omslag.  

MA_P_196 Briefwisseling m.b.t. de verhuring en verpachting van de ontroerende 

goederen van de Kerkfabrieken van Heilig Kerst met legger; bijgevoegd: 1 

situatieplan van een meers aan de Dampoort, 1 tekstaffiche en diverse 

pachtcontracten. 1797-1885. 1 Omslag.  

MA_P_197 Briefwisseling m.b.t. de lijsten der bezittingen van de pastoor en van de 

kerkfabriek van Heilig Kerst. 1802-1819. 1 Omslag.  

MA_P_198 Briefwisseling m.b.t. de renten ten voordele van de kerkfabriek van Heilig 

Kerst. 1821-1868. 1 Omslag.  

MA_P_199 Briefwisseling omtrent de aanvraag van livinus de lathauwer om een 

toegangsweg te maken van zijn eigendom (de nonnenmeersen aan de vesten 

bij de Muidepoort) over het terrein van de kerkfabriek van Heilig Kerst; 

bijgevoegd: 1 situatieplan. 1826. 1 Omslag.  

MA_P_200 Briefwisseling m.b.t. de renten ten laste van de kerkfabriek van Heilig Kerst. 

1828-1849. 1 Omslag.  

MA_P_201 Briefwisseling m.b.t. de verkoop van grond te gijzele, Oostakker, Gent (haven), 

laarne, Sint-Amandsberg en de sassepoortstraat door de kerkfabriek van Heilig 

Kerst. 1842-1908. 1 Omslag.  

MA_P_202 Briefwisseling m.b.t. de aankoop en verkoop van woningen in de 

doornzelestraat (priesterstraat) de sint-salvatorstraat, de sassepoortstraat en 

de meulesteedse steenweg door de kerkfabriek van Heilig Kerst; bijgevoegd: 1 

situatieplan. 1847-1891. 1 Omslag.  

MA_P_203 Briefwisseling m.b.t. de toelating tot openbare verkoop van de gewezen kerk 

van de geschoeide karmelieten door de kerkfabriek van Heilig Kerst. 1852. 1 

Omslag.  
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MA_P_204 Briefwisseling m.b.t. de toelating tot aankoop van een perceel grond te 

desteldonk door de kerkfabriek van Heilig Kerst. 1854. 1 Omslag.  

MA_P_205 Briefwisseling over een eigendomsbetwisting tussen de kerkfabriek van Heilig 

Kerst en Boudewijn van Melle. 1861-1862. 1 Omslag.  

MA_P_206 Plan (kadaster) met aanduiding van onroerende goederen van de kerkfabriek 

van Heilig Kerst. 1878. 2 Stuk.  

MA_P_207 Briefwisseling m.b.t. de verkoop van bomen te lochristi door de kerkfabriek 

van Heilig Kerst. 1900. 1 Omslag.  

MA_P_208 Briefwisseling over de goedkeuring van een erfpacht te wetteren verstrekt 

door de kerkfabriek van Heilig Kerst aan jan-frans vande wiele. 1902. 1 

Omslag.  

MA_P_209 Briefwisseling over de ruil van percelen aan de Sassepoortstraat tussen de 

kerkfabriek van Heilig Kerst en de N.V. carels; bijgevoegd: 4 tekstaffiches. 

1902-1909. 1 Omslag.  

MA_P_210 Briefwisseling m.b.t. de goederen en inkomsten van de pastoor en de 

kerkfabriek van O.L.V. presentatie. 1803-1819. 1 Omslag.  

MA_P_211 Lijsten van de goederen en inkomsten van de kerkfabriek van O.L.V.-st-pieters 

voor het frans bewind. 1802-1821. 1 Omslag.  

MA_P_212 Briefwisseling m.b.t. de verhuring en verpachting van onroerende goederen 

van de kerkfabriek van O.L.V.-Sint-Pieters. 1820-1888. 1 Omslag.  

MA_P_213 Briefwisseling over de toelating tot de openbare verkoop van een woning in de 

lepelstraat door de kerkfabriek van O.L.V.-Sint-Pieters. 1822. 1 Omslag.  

MA_P_214 Briefwisseling m.b.t. de renten ten voordele van de kerkfabriek van O.L.V.-Sint-

Pieters. 1847-1864. 1 Omslag.  

MA_P_215 Briefwisseling over de verkoop van grond te Sint-lievens-Essen, Sint-Pieters-

Aaigem en te Welden door de kerkfabriek van O.L.V.-Sint-Pieters. 1868-1919. 1 

Omslag.  

MA_P_216 Briefwisseling m.b.t. de belegging van het kapitaal van de kerkfabriek van 

O.L.V.-Sint-Pieters. 1869-1919. 1 Omslag.  

MA_P_217 Brief van de kerkfabriek van O.L.V.-Sint-Pieters aan het stadsbestuur m.b.t. het 

verstrekken van een jachtrecht. 1909. 1 Omslag.  
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MA_P_218 Briefwisseling m.b.t. de restitutie van de goederen en inkomsten van de 

kerkfabriek van Sint-Anna. 1803-1826. 1 Omslag.  

MA_P_219 Briefwisseling over de toelating tot de verkoop van een woning in de 

krevelstraat voor de kerkfabriek van Sint-Anna aan weduwe dufour en tot de 

verkoop van een perceel grond te balegem voor de aanleg van de nieuwe weg 

van Scheldewindeke naar elene; bijgevoegd, 1 situatieplan. 1858-1859. 1 

Omslag.  

MA_P_220 Briefwisseling over de toelating tot de verkoop van een perceel grond te 

balegem door de kerkfabriek van Sint-Anna aan de heer van Grimbergen. 

1864. 1 Omslag.  

MA_P_221 Briefwisseling m.b.t. de verhuring en verpachting van onroerende goederen 

van de kerkfabriek van Sint-Anna. 1879-1883. 1 Omslag.  

MA_P_222 Briefwisseling m.b.t. de toelating van de kerkfabriek van Sint-Anna om een 

lening aan te gaan. 1901. 1 Omslag.  

MA_P_223 Briefwisseling m.b.t. de renten van de kerkfabriek van Sint-Antonius 

(Meulestede). 1900-1915. 1 Omslag.  

MA_P_224 Contracten van de pacht van onroerende goederen te Gent, Wondelgem, 

Assenede, Deinze van de kerkfabriek van Sint-Baafs. 1791-1795. 1 Omslag.  

MA_P_225 Legger van de pachten van de onroerende goederen te Sint-Maria-Lierde, Sint-

Lievens-Houtem, Oosterzele, Balegem, Strijpen, Onkerzele, Schelderode, 

Munte, Lovendegem, Zomergem, Oostakker, Overmere van de armentafel van 

de Sint-Baafsparochie. 1797. 1 Katern.  

MA_P_226 Briefwisseling omtrent de lijst van bezittingen van de pastoor van Sint-Baafs. 

1802-1819. 1 Omslag.  

MA_P_227 Briefwisseling m.b.t. de aankoop (dicht bij kerk gelegen) huizen van maria 

ronse door de kerkfabriek van Sint-Baafs. 1825-1848. 1 Omslag.  

MA_P_228 Briefwisseling m.b.t. de aflossing van een grondpacht aan de kerkfabriek van 

Sint-Baafs. 1834. 2 Stuk.  

MA_P_229 Brief van de kerkfabriek van Sint-Baafs aan de burgemeester en schepenen 

i.v.m. de lijst van bezittingen van de kerkfabriek. 1840. 1 Stuk.  

MA_P_230 Briefwisseling over de verkoop van een terrein in de Oostakkerstraat 

(grenzend aan het oud kerkhof bij de Antwerpse poort - Dampoort) door de 

kerkfabrieken van Sint-Baafs, Sint-Jacobs en Heilig Kerst aan de gebroeders 

Everaert. 1887-1889. 1 Omslag.  
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MA_P_231 Briefwisseling m.b.t. de restitutie van de bezittingen van de pastoor en van de 

kerkfabriek van Sint-Elisabeth. 1803-1819. 1 Omslag.  

MA_P_232 Briefwisseling over de verkoop van een perceel in het begijnhof door de 

kerkfabriek van Sint-Elisabeth ten behoeve van de aanleg van de 

Begijnendries; bijgevoegd: situatieplan met het tracé van de nieuwe straat. 

1862-1887. 1 Omslag.  

MA_P_233 Briefwisseling m.b.t. de verhuring van een woning aaan de kerkfabriek van 

Sint-Elisabeth op het Sint-Elisabethplein. 1862-1883. 1 Omslag.  

MA_P_234 Briefwisseling over een eigendomsbetwisting tussen de kerfabriek en de 

commissie der burgerlijke godshuizen; bijgevoegd: 1 gravure van het begijnhof 

door P. wouters (1781) en 4 situatieplannen. 1883-1884. 1 Omslag.  

MA_P_235 Briefwisseling over de verkoop van een woning gelegen op het Sint-

Elisabethplein door de kerkfabriek van Sint-Elisabeth. 1885-1887. 1 Omslag.  

MA_P_236 Briefwisseling m.b.t. de toelating tot het plaatsen van een kapitaal van de 

kerkfabriek van Sint-Elisabeth op het grootboek van de belgische staat. 1886-

1887. 1 Omslag.  

MA_P_237 Briefwisseling m.b.t. het opstellen van de lijst van de bezittingen van de 

pastoor en van de kerkfabriek van Sint-Jacobs. 1802-1880. 1 Omslag.  

MA_P_238 Briefwisseling m.b.t. de verhuring en verpachting van de onroerende goederen 

van de kerkfabriek van Sint-Jacobs met leggers en afschriften van contracten 

hieromtrent. 1805-1899. 1 Omslag.  

MA_P_239 Briefwisseling m.b.t. de renten ten voordele van de kerkfabriek van Sint-

Jacobs. 1808-1894. 1 Omslag.  

MA_P_240 Briefwisseling m.b.t. de verkoop van bomen te Sleidinge en Assenede door de 

kerkfabriek van Sint-Jacobs. 1818-1893. 1 Omslag.  

MA_P_241 Briefwisseling m.b.t. de belegging van het kapitaal van de kerkfabriek van Sint-

Jacobs. 1822-1895. 1 Omslag.  

MA_P_242 Briefwisseling omtrent de toelating aan het bestuur van de kerkfabriek van 

Sint-Jacobs om te getuigen in een rechtszaak die werd ingespannen door 

schuldeisers van de kerk. 1823. 1 Omslag.  

MA_P_243 Briefwisseling m.b.t. de renten ten laste van de kerkfabriek van Sint-Jacobs. 

1823-1827. 1 Omslag.  
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MA_P_244 Briefwisseling in verband met een rechtszaak die de kerkfabriek van Sint-

Jacobs ingespannen heeft tegen Francois de Coninck, die een toegangsweg tot 

zijn domein had aangelegd over de gronden van de kerkfabriek te Sint-Denijs-

Westrem. 1841. 1 Omslag.  

MA_P_245 Briefwisseling omtrent de ruil van gronden te Sint-Denijs-Westrem van de 

kerkfabriek van het Sint-Jacobs met deze van Amedé Bauwens gelegen te 

Melle. 1843. 1 Omslag.  

MA_P_246 Briefwisseling over de aankoop van een boerderij te Sleidinge door de 

kerkfabriek van Sint-Jacobs. 1844. 1 Omslag.  

MA_P_247 Briefwisseling i.v.m. de verkoop van woningen gelegen in de Plantentuinstraat, 

de Sint-Margrietstraat en de Sint-Jansdreef door de kerkfabriek van Sint-

Jacobs. 1844-1894. 1 Omslag.  

MA_P_248 Briefwisseling omtrent de aankoop van een stuk grond van baron 

Vandenbroucke de Berbecq te Melle door de kerkfabriek van Sint-Jacobs. 

1849. 1 Omslag.  

MA_P_249 Briefwisseling m.b.t. het verpachten van een stuk grond, dat deel uitmaakt van 

“het leen” te Bavegem door de kerkfabriek van Sint-Jacobs aan Jean Baptiste 

de Neve. 1861. 1 Omslag.  

MA_P_250 Briefwisseling m.b.t. de verhuring van woningen aan de kerkfabriek van Sint-

Jacobs en Sint-Antonius (Meulestede). 1880-1881. 1 Omslag.  

MA_P_251 Briefwisseling omtrent de verkoop van grond te Bavegem, Ninove en Melle 

door de kerkfabriek van Sint-Jacobs. 1903-1910. 1 Omslag.  

MA_P_252 Briefwisseling over de toelating tot de verkoop door de kerkfabriek van Sint-

Jan-Baptist van bomen die op het terrein stonden waarop de nieuwe kerk 

gebouwd moet worden. 1860. 1 Omslag.  

MA_P_253 Briefwisseling over de toelating tot de verkoop van grond in de 

Brugsepoortstraat en in de Weverstraat door de kerkfabriek van Sint-Jan-

Baptist; bijgevoegd: 2 tekstaffiches en 2 situatieplannen. 1863-1868. 1 Omslag. 

MA_P_254 Briefwisseling over een eigendomsbetwisting tussen de kerkfabriek van Sint-

Jan-Baptist en Lieven Goetghebuer; bijgevoegd: situatieplan van de betwiste 

percelen en de omgeving. 1863. 1 Omslag.  

MA_P_255 Briefwisseling over de toelating tot het annuleren van hypothecaire lasten op 

de gronden die door de kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist verkocht werden. 

1866. 1 Omslag.  
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MA_P_256 Briefwisseling m.b.t. een betwisting tussen de kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist 

enerzijds en mevrouw dutry-vervaet en de stad anderzijds omtrent een stuk 

grond aan de brugsepoortstraat waarvan de kerkfabriek gebruik maakt; 

bijgevoegd: 1 situatieschets en 1 exemplaar van “la belgique judiciaire” van 

6.5.1894. 1891-1894. 1 Omslag.  

MA_P_257 Briefwisseling met de lijst van bezittingen van de pastoor en van de kerkfabriek 

Sint-Martinus. 1802-1856. 1 Omslag.  

MA_P_258 Brieven van de kerkfabriek van Sint-Martinus aan burgemeester della faille 

i.v.m. een rente op een huis nabij de liefBrugge ten laste van de heer roman. 

1804-1908. 1 Omslag.  

MA_P_259 Briefwisseling m.b.t. de bezittingen die de kerkfabriek van Sint-Martinus mag 

behouden ten gevolge van het koninklijk besluit van 19.8.1817. 1821. 1 

Omslag.  

MA_P_260 Briefwisseling over de toelating tot de verkoop van een aantal huisjes nabij het 

ekkergemplein door de kerkfabriek van Sint-Martinus. 1834. 1 Omslag.  

MA_P_261 Briefwisseling over de toelating tot de verkoop van een perceel grond in de 

ekkergemstraat door de kerkfabriek van Sint-Martinus. 1838-1839. 1 Omslag.  

MA_P_262 Briefwisseling m.b.t. het intrekken van een inschrijving op een nieuwe 

obligatie door de kerkfabriek van Sint-Martinus. 1840-1879. 1 Omslag.  

MA_P_263 Briefwisseling over de toelating tot het afstaan van grond aan de Rooigem 

door de kerkfabriek van Sint-Martinus aan de stad ten behoeve van de 

verbreding van de gemeentelijke weg nr. 42; 2 situatieplannen. 1863-1864. 1 

Omslag.  

MA_P_264 Briefwisseling m.b.t. de verhuring en verpachting van onroerende goederen 

van de kerkfabriek van Sint-Martinus. 1879-1886. 1 Omslag.  

MA_P_265 Briefwisseling over de toelating tot de heraanplanting van een terrein naast de 

kerk (oud kerkhof) door de kerkfabriek van Sint-Martinus; bijgevoegd: 1 

situatieplan. 1883-1885. 1 Omslag.  

MA_P_266 Briefwisseling m.b.t. de lijst van goederen van de pastoor van de Sint-

Michielskerk. 1802-1819. 1 Omslag.  

MA_P_267 Brief waarin de kerkmeesters van Sint-Michiels de opbrengst opeisen van de 

verkoop van meerdere bezittingen van de kerkfabriek. 1804. 2 Stuk.  
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MA_P_268 Briefwisseling m.b.t. de verhuring en verpachting van de omroerende 

goederen van de kerkfabriek van Sint-Michiels met legger en afschriften van 

contracten hieromtrent. 1805-1894. 1 Omslag.  

MA_P_269 Briefwisseling m.b.t. de aflossing van renten ten voordele van de kerkfabriek 

van Sint-Michiels. 1820-1885. 1 Omslag.  

MA_P_270 Briefwisseling omtrent de toelating tot verkoop van een deel van het 

predikherenklooster door de kerkfabriek van Sint-Michiels aan P.D. velleman. 

1826. 1 Omslag.  

MA_P_271 Briefwisseling m.b.t. de aflossing van een rente ten laste van de kerkfabriek 

van Sint-Michiels. 1835. 1 Omslag.  

MA_P_272 Briefwisseling i.v.m. de minnelijke schikking tussen de kerkfabriek van Sint-

Michiels en de heer pieter de beer, lakenbleker, over 2 betwiste stukken 

weideland. 1839. 1 Omslag.  

MA_P_273 Briefwisseling over de toelating aan de kerkfabriek van Sint-Michiels om een 

rechtszaak te voeren tegen emmanuel pijn, die de begrafeniskosten voor zijn 

moeder niet betaald had. 1839. 2 Stuk.  

MA_P_274 Briefwisseling m.b.t. de verkoop van woningen in de Watergraafstraat en te 

Melle voor de kerkfabriek van Sint-Michiels. 1843-1863. 1 Omslag.  

MA_P_275 Briefwisseling omtrent de omruiling van landbouwgrond ten huize van de 

kerkfabriek van Sint-Michiels met deze van architect Louis Roelandt. 1848-

1849. 1 Omslag.  

MA_P_276 Briefwisseling betreffende de verkoop van grond aan de coupure en te Sint-

Pieters-Aaigem door de kerkfabriek van Sint-Michiels. 1859-1871. 1 Omslag.  

MA_P_277 Briefwisseling m.b.t. de belegging van het kapitaal van de kerkfabriek van Sint-

Michiels. 1871-1901. 1 Omslag.  

MA_P_278 Briefwisseling m.b.t. de verhuring van een jachtrecht te huysse door de 

kerkfabriek van Sint-Michiels. 1874-1901. 1 Omslag.  

MA_P_279 Briefwisseling m.b.t. de ruil van grond op het Sint-Michielsplein tussen de heer 

Smetryns om de stad ten behoeve van de pastorij van Sint-Michiels en de 

tracering van het plein; begevoegd: 1 situatieplan. 1912. 1 Omslag.  

MA_P_280 Briefwisseling m.b.t. lijst van bezittingen van de pastoor en van de kerkfabriek 

van Sint-Niklaas. 1802-1819. 1 Omslag.  
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MA_P_281 Briefwisseling m.b.t. de verhuring en verpachting van onroerende goederen 

van de kerkfabriek van Sint-Niklaas met leggers en afschriften van contracten; 

bijgevoegd: 1 tekstaffiche en 1 nummer van de “zondagbode”. 1806-1883. 1 

Omslag.  

MA_P_282 Briefwisseling m.b.t. de bezittingen die de kerkfabriek van Sint-Niklaas mag 

behouden ten gevolge van het koninklijk besluit van 19.8.1817. 1821. 1 

Omslag.  

MA_P_283 Briefwisseling m.b.t. de renten ten voordele van de kerkfabriek van Sint-

Niklaas. 1821-1874. 1 Omslag.  

MA_P_284 Briefwisseling m.b.t. de belegging van het kapitaal van de kerkfabriek van Sint-

Niklaas. 1858-1875. 1 Omslag.  

MA_P_285 Briefwisseling m.b.t. de verkoop van grond door de kerkfabriek van Sint-

Niklaas. 1905-1912. 1 Omslag.  

MA_P_286 Briefwisseling m.b.t. het verhuren van een grond met boerderij in de Sint-

Pieters-Aalststraat door de kerkfabriek van Sint-Niklaas aan de naamloze 

vennootschap voor de wereld- en internationale tentoonstelling te Gent. 1911-

1913. 1 Omslag.  

MA_P_287 Briefwisseling m.b.t. de ruil van grond gelegen aan de sint-denijslaan tussen de 

heer Evariste De Somer en de kerkfabriek van Sint-Niklaas; bijgevoegd: 1 

tekstaffiche. 1912. 1 Omslag.  

MA_P_288 Briefwisseling m.b.t. de lijst van bezittingen van de kerkfabriek van Sint-

Stefanus. 1805-1810. 1 Omslag.  

MA_P_289 Brief van de kerkfabriek van Sint-Stefanus i.v.m. de inkomsten of renten 

waarop zij aanspraak kan maken ten gevolge van het decreet van 6.11.1813. 

1819. 1 Stuk.  

MA_P_290 Briefwisseling m.b.t. de aanvraag van de kerkfabriek van Sint-Stefanus tot 

vrijstelling van registratie- en successierechten. 1820. 1 Omslag.  

MA_P_291 Briefwisseling over de toelating en voorwaarden tot overdracht van haar 

aandeel in de roerende en onroerende goederen door de kerkfabriek van st-

stephanus aan theodoor bousman (e.a.), paters augustijnen. 1839-1884. 1 

Omslag.  

MA_P_292 Briefwisseling m.b.t. de schrapping van een rente ten laste van de kerkfabriek 

van Sint-Stefanus. 1907. 1 Omslag.  
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MA_P_293 Briefwisseling m.b.t. een lening aangegaan door de beheerraad van de Joodse 

synagoge. 1901-1912. 1 Omslag.  

MA_P_294 Circulaires van de prefect van het Scheldedepartement aan het stadbestuur 

m.b.t. de betaling van de aankoop of huur en van het onderhoud der 

cultusgebouwen van de katholieke eredienst. 1803. 1 Omslag.  

MA_P_295 Briefwisseling m.b.t. de vergoeding van het logement van de bedienaars van 

de katholieke eredienst . 1803-1910. 1 Omslag.  

MA_P_296 Rekeningen m.b.t. onderhouds- en restauratiewerken aan de kerken. 1811-

1818. 1 Omslag.  

MA_P_297 Briefwisseling m.b.t. onderhouds- en restaurtiewerken aan de kerken. 1812-

1879. 1 Omslag.  

MA_P_298 Nota m.b.t. het koninklijk besluit van 2 januari 1824 aangaande het onderhoud 

van de pastorijen. 1824. 1 Stuk.  

MA_P_299 Briefwisseling m.b.t. het nemen van een verzekering van de kerkfabrieken voor 

de kerkgebouwen tegen brand en blikseminslag als voorwaarde tot het 

bekomen van provinciale subsidies voor restauraties en verbouwingen. 1842. 1 

Omslag.  

MA_P_300 Briefwisseling m.b.t. het niet toegelaten gebruik van gebouwen van de 

kerkfabrieken door het vrij onderwijs. 1879-1880. 1 Omslag.  

MA_P_301 Briefwisseling m.b.t. het gebouwenbestand van de kerkfabrieken met lijsten 

voor de periode 1901-1910. 1914. 1 Omslag.  

MA_P_302 Briefwisseling over de toelating tot de aankoop van een woning gelegen te 

Meulestede door de kerkfabriek van Heilig Kerst van dokter Joo Marie 

Emanuel Vermeersch uit Evergem om in te richten als pastorij. 1840. 1 Omslag. 

MA_P_303 Briefwisseling m.b.t. de bouwfysische toestand, de herstellingen en de 

financiering van de restauraties van de gewezen kerk van de Geschoeide 

Karmelieten, eigendom van de kerkfabriek van Heilig Kerst. 1845. 1 Omslag.  

MA_P_304 Briefwisseling m.b.t. herstellings- en restauratiewerken aan de Heilig-

Kerstkerk. 1876-1882. 1 Omslag.  

MA_P_305 Briefwisseling m.b.t. de overdracht van de pastorij van de Sint-Antoniuskerk 

door de kerkfabriek van Heilig Kerst aan de kerkfabriek van Sint-Antonius 

(Meulestede). 1877-1879. 1 Omslag.  
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MA_P_306 Briefwisseling m.b.t. herstellings- en restauratiewerken aan de O.L.V.-Sint-

Pieterskerk. 1875-1917. 1 Omslag.  

MA_P_307 Briefwisseling m.b.t. het plaatsen van een nieuwe vloer in de O.L.V.-Sint-

Pieterskerk. 1895-1900. 1 Omslag.  

MA_P_308 Briefwisseling m.b.t. de verbouwingswerken aan de pastorij van O.L.V.-Sint-

Pieters; bijgevoegd: twee ontwerpplannen. 1912. 1 Omslag.  

MA_P_309 Briefwisseling m.b.t. de toelating aan de kerkfabriek van Sint-Anna om de 

opbrengst van de verkoop van een stuk grond te Balegem te gebruiken voor 

werken aan de nieuwe kerk. 1859-1861. 1 Omslag.  

MA_P_310 Briefwisseling m.b.t. twee woningen van de kerkfabriek van Sint-Anna in de 

lange Violettenstraat en in de TweeBruggenstraat die respectievelijk dienst 

deden als bewaarschool en als kantwerkstersschool en patronaat. 1882. 1 

Omslag.  

MA_P_311 Briefwisseling m.b.t. het onderhoud van een herstelling aan de kerk van Sint-

Antonius (Meulestede) en de pastorij. 1853-1921. 1 Omslag.  

MA_P_312 Brief over de aanvraag tot subsidie aan de stedelijke commissie der financiën 

voor de uitbreiding van de Sint-Antoniuskerk (Meulestede). 1860-1861. 1 

Omslag.  

MA_P_313 Briefwisseling m.b.t. de vergoeding voor de pastorij van Sint-Antonius 

(Meulestede); bijgevoegd: 1 uittreksel van kadasterplan. 1903-1907. 1 Omslag. 

MA_P_314 Brief van Fallot de Beaumont, bisschop van Gent, aan de burgemeester m.b.t. 

de herstelling van zijn huurwoning. 1805. 1 Stuk.  

MA_P_315 Brief van de vicarissen - generaal aan het stadsbestuur m.b.t. de hulp die de 

stadsbewoners leverden bij de brand in de Sint-Baafskathedraal, met in bijlage 

de circulaire hieromtrent aan de Gentse bevolking. 1822. 1 Omslag.  

MA_P_316 Briefwisseling m.b.t. de woonstvergoeding voor de bedienaar van de 

kerkfabriek van Sint-Coleta. 1895-1896. 1 Omslag.  

MA_P_317 Briefwisseling m.b.t. de voltooiing van de toren van de Sint-Coletakerk. 1911-

1913. 1 Omslag.  

MA_P_318 Briefwisseling m.b.t. de toelating aan de kerkfabriek van Sint-Elisabeth om 

vrije fondsen aan te wenden ten behoeve van herstellingswerken aan twee 

huizen van de kerkfabriek. 1876. 1 Omslag.  
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MA_P_319 Briefwisseling m.b.t. de herstellingswerken aan het dak van de Sint-

Elisabethkerk. 1907-1913. 1 Omslag.  

MA_P_320 Brief van de kerkfabriek van Sint-Elisabeth aan het stadsbestuur m.b.t. de 

aanleg van een afvoerleiding langs de sacristie van de kerk. 1908-1908. 1 

Omslag.  

MA_P_321 Briefwisseling m.b.t. herstellings- en restauratiewerken aan de Sint-

Jacobskerk. 1833-1905. 1 Omslag.  

MA_P_322 Briefwisseling m.b.t. de bouw van de Sint-Jan-Baptistkerk naar ontwerp van 

architect Jacob van Hoecke. 1862-1866. 1 Omslag.  

MA_P_323 Briefwisseling betreffende de toelating tot de verkoop van twee obligaties 

door de kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist voor de aanleg van een voetpad rond 

de kerk. 1879. 1 Omslag.  

MA_P_324 Briefwisseling m.b.t. de constructie van de Sint-Jozefkerk; bijgevoegd: 8 

ontwerpplannen van architect August Van Assche. 1875-1890. 1 Omslag.  

MA_P_324bis Begroting van uit te voeren werken voor het bouwen van de nieuwe 

parochiekerk, door A. van Assche 

12 februari 1875. 1875. 1875. 1 Omslag.  

MA_P_325 Briefwisseling m.b.t. herstellingswerken aan de Sint-Machariuskerk. 1907-

1908. 2 Stuk.  

MA_P_326 Briefwisseling m.b.t. het gebruik van de Sint-Martinuskerk als militair hospitaal 

en de schadeloosstelling hiervoor. 1831-1835. 1 Omslag.  

MA_P_327 Briefwisseling m.b.t. herstellings- en restauratiewerken aan de Sint-

Martinuskerk, bijgevoegd: 1 ontwerptekening. 1897-1915. 1 Omslag.  

MA_P_328 Briefwisseling m.b.t. de vergoeding van de verblijfplaats van de bedienaars van 

de Sint-Martinuskerk. 1902-1903. 1 Omslag.  

MA_P_329 Briefwisseling m.b.t. de aansluiting van Sint-Martinuskerk op de stadsriolering. 

1904-1911. 1 Omslag.  

MA_P_330 Brief van de administratie van het Scheldedepartement aan het stadsbestuur 

m.b.t. de verhuring van de Sint-Michielskerk. 1798. 1 Stuk.  

MA_P_331 Briefwisseling m.b.t. de toelating aan de kerkfabriek van Sint-Michiels om het 

overschot en om de begroting van 1872 aan te wenden voor de herstelling van 

de dakgoten van de kerk. 1873-1921. 1 Omslag.  
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MA_P_332 Briefwisseling m.b.t. de restauratie van het landbouwershuis (de lintworm) op 

de Koornlei[Korenlei] en de ombouwing ervan tot pastorij van de Sint-

Michielskerk door architect Joseph De Waele; bijgevoegd: 2 situatieschetsen, 2 

grondplannen, 2 gevelaanzichten, 1 voorstelling van de inkomhal en 1 

lastenboek. 1905-1912. 1 Omslag.  

MA_P_333 Briefwisseling m.b.t. de bouw van een nieuwe sacristie voor de Sint-

Michielskerk naar ontwerp van architect Modeste De Noyette; bijgevoegd: 3 

ontwerpplannen en 1 situatieschets. S.d. 1 Omslag.  

MA_P_334 Briefwisseling m.b.t. herstellings- en restauratiewerken; o.a. door architect 

August Van Assche, aan de Sint-Niklaaskerk; bijgevoegd 2 ontwerptekeningen 

en 2 postkaarten. 1861-1919. 1 Omslag.  

MA_P_335 Briefwisseling m.b.t. de voorlopige verblijfplaats van de pastoor van de Sint-

Niklaaskerk. 1903. 1 Omslag.  

MA_P_336 Briefwisseling m.b.t. de afbraak van de oude sacristie en de constructie van de 

nieuwe sacristie van de Sint-Niklaaskerk; bijgevoegd: lastenboeken, 

situatieplannen, en diverse ontwerpen o.a. van de architecten Louis Cloquet, 

August Van Assche, Charles Van Rysselberghe Geirnaert, St. Mortier. 1903-

1911. 1 Omslag.  

MA_P_337 Briefwisseling briefwisseling m.b.t. de woonstvergoeding van de bedienaar van 

de kerkfabriek van Sint-Paulus. 1903-1905. 1 Omslag.  

MA_P_338 Briefwisseling m.b.t. de bouw van de Sint-Pauluskerk; bijgevoegd: 3 

kadasterplannen i.v.m. de ligging van de kerk en 3 situatieschetsen. 1904-

1914. 1 Omslag.  

MA_P_339 Briefwisseling m.b.t. de bouw van de Sint-Pauluskerk; bijgevoegd: 3 

kadasterplannen i.v.m. de ligging van de kerk en 3 situatieschetsen. 1838-

1842. 1 Omslag.  

MA_P_340 Briefwisseling tussen de kerkfabriek van Sint-Stefanus en het stadsbestuur 

m.b.t. een subsidie die aan de kerkfabriek werd verleend om een kerk (eerst 

deze van de Augustijnen - na de brand deze van de Ongeschoeide Karmelieten) 

te huren. 1838. 1 Omslag.  

MA_P_341 Briefwisseling m.b.t. restauratiewerken aan de Sint-Stefanuskerk. 1907-1907. 1 

Omslag.  

MA_P_342 Briefwisseling m.b.t. de constructie van de Sint-Theresiakerk. 1910-1912. 1 

Omslag.  
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MA_P_343 Briefwisseling m.b.t. de bouw en de afwerking van de kerk van Sint-Vincentius 

a Paulo . 1909-1926. 1 Omslag.  

MA_P_344 Briefwisseling tussen het stadsbestuur van Brugge en van Gent m.b.t. 

cultusgebouwen in stadsbezit voor de niet-katholieke erediensten. 1886. 1 

Omslag.  

MA_P_345 Brief van A. Goedkoop, predikant van de Protestantse Evangelische Kerk; en 

het stadsbestuur i.v.m. stormschade aan het kerkgebouw. 1829-1847. 1 

Omslag.  

MA_P_346 Briefwisseling m.b.t. de betaling van de haar voor de cultusgebouwen van de 

Protestantse Evangelische Kerk. 1835-1859. 1 Omslag.  

MA_P_347 Briefwisseling m.b.t. de vergoeding voor het logement van de bedienaars van 

de Protestantse Evangelische Kerk en van de Joodse eredienst. 1846-1848. 1 

Omslag.  

MA_P_348 Briefwisseling m.b.t. de vergoeding van het logement van de bedienaars van 

de Protestantse Evangelische Kerk; bijgevoegd “rapport sur les actes et 

documents concernant les protestantisme Belge” door Charles Rahlenbeek, in 

druk verschenen. 1871-1874. 1 Omslag.  

MA_P_349 Briefwisseling met het gebruik van de protestantse kapel op de Brabantdam 

door de Anglicaanse Kerk ten behoeve van godsdienst onderricht voor 

jongeren. 1874. 1 Omslag. 

MA_P_350 Briefwisseling m.b.t. het gebruik van het lakenmetershuis, lokaal van het 

Willemsfonds, als tijdelijke onderkomen voor de Protestantse Evangelische 

Kerk. 1877-1884. 1 Omslag.  

MA_P_351 Briefwisseling m.b.t. de vergoeding voor de verblijfplaats van de bedienaars 

van de Joodse eredienst. 1842-1849. 1 Omslag.  

MA_P_352 Briefwisseling m.b.t. de constructie van het cultusgebouw van de Anglicaanse 

Kerk; bijgevoegd: 2 foto’s, 3 ontwerptekeningen en 2 ontwerptekeningen en 3 

situatieplannen. 1884-1885. 1 Omslag.  

MA_P_353 Briefwisseling m.b.t. de vergoeding van het logement van de bedienaars van 

de Anglicaanse Kerk. 1904-1920. 1 Omslag.  

MA_P_354 Brief van de commissaris van het Uitvoerend Directoire aan het stadsbestuur 

betreffende vervreemding van kunstvoorwerpen uit de kerken door de 

priesters. 1797. 1 Stuk.  
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MA_P_355 Brief van het stadsbestuur aan de kerkfabrieken met het koninklijk besluit van 

16/08/1824 betreffende het verbod tot de verkoop van kunstvoorwerpen uit 

de kerken. 1844. 1 Stuk.  

MA_P_356 Briefwisseling m.b.t. kapellen, tribunes of zitbanken - voorbehouden aan 

particulieren in de kerken. 1835. 1 Omslag.  

MA_P_357 Briefwisseling m.b.t. de oprichting van praalgraven, grafmonumenten of 

gedenkstenen in de kerken na het decreet van 30 december 1809. 1846. 1 

Omslag.  

MA_P_358 Brief van het stadsbestuur aan de kerkfabrieken i.v.m. een circulaire van de 

gouverneur om voorrang te verlenen aan binnenlandse klokkengieters en 

orgelbouwers. 1851. 1 Stuk.  

MA_P_359 Brief van het stadsbestuur aan de kerkfabrieken met de ministeriële richtlijnen 

betreffende de invoertaksen op orgels. 1855. 2 Stuk.  

MA_P_360 Brief van het stadsbestuur aan de kerkfabrieken met de ministeriële richtlijnen 

betreffende staatssubsidies voor kunstwerken gemaakt in opdracht van de 

kerkfabrieken. 1859. 2 Stuk.  

MA_P_361 Brief van het stadsbestuur aan de kerkfabrieken met de ministeriële richtlijnen 

betreffende de conservatie van muurschilderingen. 1862. 2 Stuk.  

MA_P_362 Brief van het stadsbestuur aan de kerkfabrieken met de ministeriële richtlijnen 

betreffende de restauratie van glasramen. 1863. 2 Stuk.  

MA_P_363 Briefwisseling m.b.t. het opmaken van een inventaris van de kunstvoorwerpen 

en het meubilair in de kerken; bijgevoegd: 1 exemplaar van de “inventaires des 

objets d’art ou d’antiquité et du mobilier servant à l’exercice du culte” 1883. 

1883-1884. 1 Omslag.  

MA_P_364 Briefwisseling m.b.t. de beveiliging van kunstvoorwerpen in de kerken. 1888. 1 

Omslag.  

MA_P_365 Inventaris van de roerende goederen (cultusvoorwerpen, kunstwerken e.d.) in 

de Heilig Kerstkerk. 1797. 1 Stuk.  

MA_P_366 Briefwisseling omtrent een minnelijke schikking tussen de kerkfabriek van 

Heilig Kerst en Pierre De Volder, orgelbouwer te Brussel, m.b.t. een niet goed 

functionerend orgel. 1840. 1 Omslag.  

MA_P_367 Briefwisseling m.b.t. de creatie van het hoogaltaar en het koorgestoelte in de 

Heilig Kerstkerk door Bressers, schilder en L. Blanchaert, beeldhouwer 

(sculpteur). 1871-1878. 1 Omslag.  
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MA_P_368 Briefwisseling betreffende het ontwerp en de plaatsing van een nieuwe 

communiebank in de Heilige Kerstkerk; bijgevoegd: 1 foto van het koor. 1883-

1885. 1 Omslag.  

MA_P_369 Briefwisseling m.b.t. de plaatsing van glasramen o.a. van Guillaume Zaudig in 

de Heilig Kerstkerk. 1884-1909. 1 Omslag.  

MA_P_370 Briefwisseling omtrent de toelating tot het plaatsen van een orgel, gebouwd 

door Charles Anneessens (Dendermonde), in de Heilige Kerstkerk. 1884-1885. 

1 Omslag.  

MA_P_371 Briefwisseling m.b.t. de restauratie van schilderijen uit de Heilige Kerstkerk. 

1910-1913. 1 Omslag.  

MA_P_372 Besluit van het bestuur van het Scheldedepartement betreffende de roerende 

goederen (cultusvoorwerpen, kunstwerken, e.d.) in de Sint-Godelievekapel 

(Klein Begijnhof). 1799. 1 Stuk.  

MA_P_373 Proces-verbaal m.b.t. de inbeslagname van schilderijen uit de O.L.V.-Sint-

Pieterskerk. 1797. 1 Omslag.  

MA_P_374 Inventaris van de roerende goederen (cultusvoorwerpen, kunstwerken, e.d.) in 

de O.L.V.-Sint-Pieterskerk. 1797. 1 Omslag.  

MA_P_375 Briefwisseling m.b.t. de betaling van de klokken gekocht in 1832 door de 

kerkfabriek van O.L.V.-Sint-Pieters. 1835. 1 Omslag.  

MA_P_376 Briefwisseling m.b.t. de restauratie van schilderijen uit de O.L.V.-Sint-

Pieterskerk. 1872-1888. 1 Omslag.  

MA_P_377 Brief van het stadsbestuur aan de kerkfabriek van O.L.V.-Sint-Pieterskerk 

m.b.t. de verkoop van diverse schilderingen uit haar bezit. 1883. 1 Stuk.  

MA_P_378 Inventaris van de roerende goederen (cultusvoorwerpen, kunstwerken, e.d.) in 

de Sint-Annakerk. 1797. 1 Stuk.  

MA_P_379 Briefwisseling m.b.t. de muurschilderingen in de Sint-Annakerk (o.a. door Th. 

Canneel). 1862-1887. 1 Omslag.  

MA_P_380 Briefwisseling m.b.t. de financiering van een orgelkast gebouwd door Mathias 

Zens voor de kerkfabriek van Sint-Anna. 1905-1906. 1 Omslag.  

MA_P_381 Briefwisseling m.b.t. de schenking van cultusvoorwerpen door het 

stadsbestuur aan de kerkfabriek van Sint-Antonius (Meulestede). 1855. 1 

Omslag.  
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MA_P_382 Proces-verbaal m.b.t. de inbeslagname van 23 schilderijen uit de Sint-

Baafskathedraal. 1794. 1 Omslag.  

MA_P_383 Brief van de kerkmeester van de kerkfabriek van Sint-Baafs aan het 

stadsbestuur m.b.t. de inventarisatie van de grafstenen in de kathedraal. 1795. 

1 Stuk.  

MA_P_384 Inventaris van de roerende goederen (cultusvoorwerpen, kunstwerken, e.d.) in 

de Sint-Baafskathedraal. 1797. 1 Omslag.  

MA_P_385 Briefwisseling m.b.t. de restauratie van kunstvoorwerpen weggehaald uit de 

Sint-Baafskathedraal tijdens de brand. 1822. 1 Omslag.  

MA_P_386 Briefwisseling m.b.t. de restauratie van 2 schilderijen van Ottovenius en van 

Pourbus in de Sint-Baafskathedraal. 1829. 2 Stuk.  

MA_P_387 Briefwisseling m.b.t. het vragen van een geldelijke bijdrage aan bezoekers om 

schilderingen te bezichtigen in gesloten kapellen van de Sint-Baafskathedraal. 

1883. 2 Stuk.  

MA_P_388 Briefwisseling m.b.t. het overbrengen van kunstvoorwerpen uit het Sint-

Elisabethbegijnhof naar het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg. 1884. 1 

Omslag.  

MA_P_389 Briefwisseling m.b.t. de inventaris van de kunstvoorwerpen van de Sint-

Elisabethkerk. 1890. 2 Stuk.  

MA_P_390 Briefwisseling m.b.t. de plaatsing van 4 glasramen in de Sint-Elisabethkerk. 

1907-1910. 1 Omslag.  

MA_P_391 Inventaris van de roerende goederen (cultusvoorwerpen, kunstvoorwerpen, 

e.d.) in de Sint-Jacobskerk. 1797. 1 Omslag.  

MA_P_392 Brief van de commissie ter bewaring van gedenkstukken van kunst en 

geschiedenis van het stadsbestuur met het rapport omtrent de 

kunstvoorwerpen in de Sint-Jacobskerk. 1851. 1 Stuk.  

MA_P_393 Briefwisseling de schenking van cultusvoorwerpen door het stadsbestuur aan 

de kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist. 1855. 1 Omslag.  

MA_P_394 Briefwisseling m.b.t. het maken van een orgelkast door beeldhouwer Mathias 

Zens voor de Sint-Jan-Baptistkerk. 1909-1913. 1 Omslag.  

MA_P_395 Briefwisseling m.b.t. de inrichting van de Sint-Jozefkerk. 1907-1912. 1 Omslag. 
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MA_P_396 Briefwisseling m.b.t. de schenking van een glasraam ontworpen door J. Casier 

aan de kerkfabriek van Sint-Macharius. 1896. 1 Omslag.  

MA_P_397 Briefwisseling m.b.t. de inrichting van de Sint-Machariuskerk. 1897-1904. 1 

Omslag.  

MA_P_398 Brief van de kerkmeesters van Sint-Martinus aan het stadsbestuur m.b.t. de 

verwijdering van het meubilair uit de kerk, die dan moet dienstdoen als militair 

hospitaal. 1809. 2 Stuk.  

MA_P_399 Briefwisseling m.b.t. de restauratie van schilderijen uit de Sint-Martinuskerk. 

1820-1907. 1 Omslag.  

MA_P_400 Briefwisseling m.b.t. de restauratie van het doksaal en het koorgestoelte van 

de Sint-Martinuskerk; bijgevoegd: staat van schulden in 1847. 1846-1862. 1 

Omslag.  

MA_P_401 Briefwisseling m.b.t. de aankoop van cultusparafernalia en de verfraaiing van 

de kerk door de kerkfabriek van Sint-Martinus. 1872. 1 Omslag.  

MA_P_402 Briefwisseling m.b.t. de toelating aan de kerkfabriek van Sint-Martinus om het 

overschot op de rekening van 1872 te besteden aan de aankoop van 

kerkstoelen. 1873-1874. 1 Omslag.  

MA_P_403 Briefwisseling m.b.t. de plaatsing van een nieuw horloge in de Sint-

Martinuskerk. 1903-1911. 1 Omslag.  

MA_P_404 Briefwisseling m.b.t. de restauratie van het interieur van de Sint-Martinuskerk. 

1905-1907. 1 Omslag.  

MA_P_405 Briefwisseling m.b.t. de plaatsing van 8 glasramen door M.G. Ladon in de Sint-

Martinuskerk. 1907-1914. 1 Omslag.  

MA_P_406 Inventaris van de roerende goederen (cultusvoorwerpen, kunstwerken, e.d.) in

de Sint-Michielskerk. 1797. 1 Omslag.  

MA_P_407 Briefwisseling m.b.t. de restauratie van schilderijen in de Sint-Michielskerk. 

1826-1890. 1 Omslag.  

MA_P_408 Briefwisseling m.b.t. de subsidiëring van een nieuwe preekstoel in de Sint-

Michielskerk. 1837. 1 Omslag.  

MA_P_409 Briefwisseling m.b.t. een gerechtelijke procedure door de kerkfabriek van Sint-

Michiels tegen Bernard Mougaré i.v.m. de uitvoering van een marmeren 

koorafsluiting in de Sint-Michielskerk. 1870. 1 Omslag.  
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MA_P_410 Briefwisseling omtrent de plaatsing van een koorgestoelte in de Sint-

Michielskerk. 1876-1877. 1 Omslag.  

MA_P_411 Briefwisseling over de niet aangevraagde plaatsing van glasramen en 

biechtstoelen in de Sint-Michielskerk en de restauratie van 2 schilderijen (van 

Paelinck en van van Dyck) uit voornoemde kerk. 1881-1884. 1 Omslag.  

MA_P_412 Briefwisseling m.b.t. de schenking van een glasraam door het bestuur van ‘le 

bien public’ aan de kerkfabriek van Sint-Michiels. 1904. 1 Omslag.  

MA_P_413 Briefwisseling m.b.t. het aanbrengen van wandschilderingen en afsluitingen in 

de Sint-Michielskerk. 1906-1907. 1 Omslag.  

MA_P_414 Briefwisseling m.b.t. de plaatsing van glasramen in de Sint-Michielskerk. 1909-

1910. 1 Omslag.  

MA_P_415 Inventaris van de roerende goederen (cultusvoorwerpen, kunstwerken, e.d.) in 

de Sint-Niklaaskerk . 1797. 1 Omslag.  

MA_P_416 Inventaris van de roerende goederen (cultusvoorwerpen, kunstwerken, e.d.) in 

de voormalige Sint-Veerlekerk. 1797. 1 Stuk.  

MA_P_417 Inventaris van de roerende goederen (cultusvoorwerpen, kunstwerken, e.d.) in 

de voormalige Sint-Veerlekerk. 1797. 1 Omslag.  

MA_P_418 Briefwisseling over tot de plaatsing van een nieuw orgel voor de Protestantse 

Evangelische Kerk door orgelbouwer Vergaert uit de Brugsepoortstraat en de 

overname van het oud orgel; bijgevoegd: één ontwerpschets van het orgel. 

1882-1885. 1 Omslag.  

MA_P_419 Briefwisseling over het meubilair van de Protestantse Evangelische Kerk. 1888. 

2 Stuk.  

MA_P_420 Briefwisseling over restauratiewerken aan schilderijen en het meubilair van de 

Protestantse Evangelische Kerk. 1913. 1 Omslag.  

MA_P_421 Briefwisseling over een proces tussen leden van de Joodse gemeenschap 

omtrent het bezit van de cultusvoorwerpen. 1808. 1 Omslag.  

MA_P_422 Register met de inschrijvingen van de verklaringen van gehoorzaamheid en 

ondervraging aan de wetten van de Republiek door de bedienaars van de 

erediensten en leden van de afgeschafte religieuze orden. 1797. 1 Deel.  

MA_P_423 Register met de inschrijvingen van de eden van haat aan het koningschap en 

de anarchie, en trouw aan de Republiek en de Grondwet door de bedienaars 



16 maart 2021 I MA_P Erediensten 

Archief Gent Stad Gent 34

van de erediensten en leden van de afgeschafte religieuze orden. 1797-1799. 1 

Deel.  

MA_P_424 Register met inschrijvingen van de verklaringen van trouw aan de Grondwet 

door de bedienaars van de erediensten en de leden van de afgeschafte 

religieuze orden. 1800-1802. 1 Deel.  

MA_P_424bis Stukken over de eden en lijsten. 1800-1802. 1 Omslag.  

MA_P_425 Briefwisseling over de aanstelling van de bedienaars van de katholieke 

eredienst. 1802-1885. 1 Omslag.  

MA_P_426 Briefwisseling over de bezoldiging van de bedienaars van de katholieke 

eredienst. 1802-1914. 1 Omslag.  

MA_P_427 Briefwisseling van het bisdom aan het stadsbestuur met de lijsten van de 

bedienaars der katholieke eredienst. 1804-1864. 1 Omslag.  

MA_P_428 Circulaire van de prefect van het Scheldedepartement aan het Stadsbestuur 

met betrekking tot de wet van 8 april 1802 aangaande de kledij van de clerus. 

1804. 1 Stuk.  

MA_P_429 Briefwisseling over de creatie van nieuwe plaatsen van 

onderpastoor,bijgevoegd, 1 kadastraal plan van Meulestede. 1805-1912. 1 

Omslag.  

MA_P_430 Briefwisseling over wijzigingen in het personeel van de katholieke eredienst. 

1808-1831. 1 Omslag.  

MA_P_431 Briefwisseling over wijzigingen in het personeel van de katholieke eredienst. 

1880-1889. 1 Omslag.  

MA_P_432 Briefwisseling over de controle van de overheid op de Clerus. 1816-1820. 1 

Omslag.  

MA_P_433 Briefwisseling over de bezoldiging van de Clerus. 1819-1836. 1 Omslag.  

MA_P_434 Briefwisseling over de bezoldiging van de bedienaars van de niet-katholieke 

erediensten. 1846-1871. 1 Omslag.  

MA_P_435 Briefwisseling over de bedienaars der bezoldiging van de Protestantse 

Evangelische Kerk. 1831-1905. 1 Omslag.  

MA_P_436 Briefwisseling over de aanstelling van de bedienaars van de Protestantse 

Evangelische Kerk. 1844-1906. 1 Omslag.  
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MA_P_437 Briefwisseling over de aanstelling van de bedienaars van de Protestantse 

Evangelische Kerk. 1887-1904. 1 Omslag.  

MA_P_438 Briefwisseling over de bezoldiging van de bedienaars van de Joodse eredienst. 

1872-1912. 1 Omslag.  

MA_P_439 Briefwisseling over de aanstelling van de bedienaars van de Joodse eredienst. 

1872-1880. 1 Omslag.  

MA_P_440 Briefwisseling over vermeende nalatigheden van de bedienaars van de Joodse 

eredienst. 1900. 1 Omslag.  

MA_P_441 Briefwisseling over de bezoldiging van de bedienaars van de Anglicaanse Kerk; 

bijgevoegd: ledenlijst van de gelovigen in 1885. 1839-1890. 1 Omslag.  

MA_P_442 Briefwisseling over de aanstelling van de bedienaars van de Anglicaanse Kerk. 

1840-1881. 1 Omslag.  

MA_P_443 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarder van diverse 

kerkfabrieken. 1871-1872. 1 Omslag.  

MA_P_444 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarder van de Kerkfabriek 

van Heilig Kerst. 1876-1911. 1 Omslag.  

MA_P_445 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarder van de Kerkfabriek 

van O.L.V.-Sint-Pieters. 1876-1906. 1 Omslag.  

MA_P_446 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarder van de Kerkfabriek 

van Sint-Anna. 1884-1891. 1 Omslag.  

MA_P_447 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarder van de kerkfabriek 

van Sint-Antonius (Meulestede). 1884-1910. 1 Omslag.  

MA_P_448 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Baafs. 1881. 1 Omslag.  

MA_P_449 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Coletta. 1894-1914. 1 Omslag.  

MA_P_450 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Elisabeth. 1875-1907. 1 Omslag.  

MA_P_451 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Jacobs. 1875-1914. 1 Omslag.  



16 maart 2021 I MA_P Erediensten 

Archief Gent Stad Gent 36

MA_P_452 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Jan-Baptist. 1872-1910. 1 Omslag.  

MA_P_453 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Jozef. 1884-1906. 1 Omslag.  

MA_P_454 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Macharius. 1884-1909. 1 Omslag.  

MA_P_455 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Martinus. 1878-1914. 1 Omslag.  

MA_P_456 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Michiels, bijgevoegd: brochure met betrekking tot de 

huldigingsplechtigheid voor abt F. Van Loo. 1903. 1 Omslag.  

MA_P_457 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Niklaas. 1881-1890. 1 Omslag.  

MA_P_458 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Niklaas. 1881-1890. 1 Omslag.  

MA_P_459 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Antonius van Padua. 1897-1914. 1 Omslag.  

MA_P_460 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Stefanus. 1878-1912. 1 Omslag.  

MA_P_461 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Pieters-Aalst. 1883-1909. 1 Omslag.  

MA_P_462 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de kerkfabriek 

van Sint-Vincentius. 1909-1910. 1 Omslag.  

MA_P_463 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de Protestantse 

Evangelische Kerk. 1877-1891. 1 Omslag.  

MA_P_464 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de Joodse 

gemeenschap. 1878-1903. 1 Omslag.  

MA_P_465 Briefwisseling over de aanstelling van de schatbewaarders van de Anglicaanse 

Kerk. 1896-1903. 1 Omslag.  
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MA_P_466 Brief van Jean-François Joseph Ghiot, gewezen muziekmeester van de Sint-

Jacobskerk, aan het stadsbestuur waarbij hij solliceert naar een nieuwe 

betrekking (Franse tijd). 1794-1815. 1 Stuk.  

MA_P_467 Briefwisseling betreffende de aanstelling van parochiale lekenbedienaars. 

1819. 1 Omslag.  

MA_P_468 Brief over een ziekenbezoeker door de Protestantse Evangelische Kerk. 1819. 1 

Omslag.  

MA_P_469 Briefwisseling over de afschaffing van de kloosters en abdijen. 1795-1814. 1 

Omslag.  

MA_P_470 Lijst met personalia van de gewezen leden van de afgeschafte kloosters en 

abdijen; bijgevoegd: de oorspronkelijke verklaringen. 1796. 1 Omslag.  

MA_P_471 Lijst met de vergoeding van de gewezen leden van de kloosters en abdijen en 

aanvragen tot verhoging van de vergoedingen; bijgevoegd: 5 

overheidsplakkaten. 1796-1816. 1 Omslag.  

MA_P_472 Lijst van de vergoeding van de gewezen leden van de kloosters en abdijen en 

aanvragen tot verhoging van de vergoedingen; bijgevoegd: 5 

overheidsplakkaten. 1817-1829. 1 Omslag.  

MA_P_473 Briefwisseling over de statuten en de erkenning van de religieuze orden. 1807-

1829. 1 Omslag.  

MA_P_474 Briefwisseling en tabellen met betrekking tot het aantal kloosters en abdijen, 

hun leden en middelen van bestaan. 1814-1825. 1 Omslag.  

MA_P_475 Briefwisseling en tabellen met betrekking tot het aantal kloosters en abdijen, 

hun leden en middelen van bestaan. 1826-1827. 1 Omslag.  

MA_P_476 Briefwisseling en tabellen met betrekking tot het aantal kloosters en abdijen, 

hun leden en middelen van bestaan. 1828-1884. 1 Omslag.  

MA_P_477 Briefwisseling over de inschrijvingsregisters van de novicen van de religieuze 

orden. 1819. 1 Omslag.  

MA_P_478 Briefwisseling over de Zusters van Liefde, de Zwarte Zusters, de Broeders van 

Liefde en de Ongeschoeide Karmelieten. 1819-1884. 1 Omslag.  

MA_P_479 Instructies over tot legaten en schenkingen aan religieuze en liefdadige 

instellingen. 1849. 2 Stuk.  
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MA_P_480 Dossier over de subsidiëring van de kloosters en abdijen door het 

stadsbestuur. 1858. 1 Omslag.  

MA_P_481 Briefwisseling over de opstand van de seminaristen tegen de collaborerende 

bisschop Jacques-Louis de la Brue, de daarop volgende acties van dissidente 

geestelijkheden en de sanctionering van de dissidenten; bijgevoegd list van de 

seminaristen en 2 tekstaffiches. 1813. 1 Omslag.  

MA_P_482 Proces-verbaal over de verblijfplaats van 2 seminaristen te Gent. 1826. 1 Stuk. 

MA_P_483 Briefwisseling over de priesterwijding van de seminaristen van de bisdommen 

Doornik en Gent. 1828. 2 Stuk.  

MA_P_484 Briefwisseling over de bouw van een nieuw bisschoppelijk seminarie, 

bijgevoegd: 2 situatieplannen en 1 tekstaffiche. 1905. 1 Omslag.  

MA_P_485 Briefwisseling over de broederschappen en hun ontvangers. 1794. 1 Omslag.  

MA_P_486 Brief van de kerkmeesters van O.L.V.-Sint-Pieter aan de burgemeester in 

verband met de bezittingen van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw. 

1805. 1 Stuk.  

MA_P_487 Briefwisseling over de afbraak van de kapel van de broederschap Het Kruis van 

Rooigem ten behoeve van de aanleg van de Rooigemlaan; bijgevoegd: 1 

situatieplan met het nieuwe tracé van de Rooigemlaan. 1903. 1 Omslag.  

MA_P_488 Brief over de verkoop van de roerende goederen van het Hebbrechtsgodshuis. 

1798. 1 Stuk.  

MA_P_489 Briefwisseling over het oprichten van kapellen vernietigd tijdens de Franse 

Revolutie; bijgevoegd 1 ontwerptekening. 1802-1816. 1 Omslag.  

MA_P_490 Lijst VI. Andere religieuze instellingen: D/varia: lijst van religieuze boekjes te 

koop aangeboden door een rondreizend marktkramer (begin 19e eeuw). 1800-

1825. 1 Stuk.  

MA_P_491 Brief VI. Andere religieuze instellingen: D/varia: brief van de gouverneur aan 

het Stadsbestuur met betrekking tot de aanstelling van Maria Catharine 

Dauwe, begijn te Gent, tot overste van het Begijnhof te Brugge. 1829. 1 Stuk.  


