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  Archief Gent 

 Contactpersoon archief@stad.gent | 09 266 57 34 

 

Inventarisnummer Beschrijving 

MA_K_0001 Briefwisseling betreffende het opmaken van een staat van bedrijven te 
Gent, januari 1795. 1795. 1 pak. 

MA_K_0002 Lijsten van de verschillende bedrijven met gegevens over het aantal 
werknemers (mannen, vrouwen en kinderen) en over de verwerkte 
grondstoffen, januari 1795: 
voedings- en genotsmiddelen. 1795. 1 pak. 

MA_K_0003 Lijsten van de verschillende bedrijven met gegevens over het aantal 
werknemers (mannen, vrouwen en kinderen) en over de verwerkte 
grondstoffen, januari 1795: 
textiel en kleding (katoen-, linnen- en wolbewerking, hoedenmakerijen, 
touwslagerijen, pelterijen). 1795. 1 pak. 

MA_K_0004 Lijsten van de verschillende bedrijven met gegevens over het aantal 
werknemers ( mannen, vrouwen en kinderen) en over de verwerkte 
grondstoffen, januari 1795: 
Lederbewerking (leerlooierijen, gemsleerlooierijen. 1795. 1 pak. 

MA_K_0005 Lijsten van de verschillende bedrijven met gegevens over het aantal 
werknemers ( mannen, vrouwen en kinderen) en over de verwerkte 
grondstoffen, januari 1795: 
Chemische nijverheid (roetkaarsten- en waskaarsenfabrieken, 
stijfselmakerijen, lijmfabrieken, fabriek van solferwieken). 1795. 1 pak. 

MA_K_0006 Lijsten van de verschillende bedrijven met gegevens over het aantal 
werknemers ( mannen, vrouwen en kinderen) en over de verwerkte 
grondstoffen, januari 1795: 
Papier (papierfabrieken, meubelpapierfabrieken). 1795. 1 pak. 

MA_K_0007 Lijsten van de verschillende bedrijven met gegevens over het aantal 
werknemers ( mannen, vrouwen en kinderen) en over de verwerkte 
grondstoffen, januari 1795: 
Houtbewerking (zaagmolen). 1795. 1 pak. 
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MA_K_0008 Lijsten van de verschillende bedrijven met gegevens over het aantal 
werknemers ( mannen, vrouwen en kinderen) en over de verwerkte 
grondstoffen, januari 1795: 
Kunstnijverheid (aardewerk, gelijerswerk). 1795. 1 pak. 

MA_K_0009 Beroepstelling over 1801, uitgevoerd in maart-April 1802. Alfabetische 
tabellen van de diverse beroepen met opgave van het aantal meesters, 
gezellen en leerlingen. Tabellen per wijk. (voor sommige wijken worden 
de gegevens vergeleken met de toestand in 1789). 1801-1802. 1 pak. 

MA_K_0010 Nijverheidstelling 1808, opgemaakt op 13 Augustus 1808. Telling van het 
aantal bedrijven met opgave van het aantal tewerkgestelde arbeiders. 
(bevat een vergelijking met voorgaande jaren”). 1808. 1 pak. 

MA_K_0011 Nijverheidstelling 1812. Telling van de verschillende bedrijven met 
opgave van het aantal arbeiders, het gemiddelde dagloon, de 
brutowaarde van de produktie en algemene opmerkingen. 1812. 1 pak. 

MA_K_0012 Nijverheidstelling over 1811, opgemaakt tussen December 1812 en 
Oktober 1813. Telling van de verschillende bedrijven met opgave van 
het aantal arbeiders, het gemiddelde dagloon, de brutowaarde van de 
produktie, de verwerkte grondstof en algemene opmerkingen. Tabellen 
per wijk, algemene tabellen voor de stad Gent en briefwisseling. 1811-
1813. 1 pak. 

MA_K_0013 Nijverheidstelling over 1816, opgemaakt op 12 April 1816. Telling van de 
verschillende bedrijven met opgave van het aantal arbeiders (mannen, 
vrouwen en kinderen) en algemene opmerkingen. Tabellen per wijk, 
algemene tabel voor de stad Gent en briefwisseling. (vergelijking met de 
toestand in 1813). 1816. 1 pak. 

MA_K_0014 Staat van de nijverheid, opgemaakt op 1 Augustus 1816. Telling van de 
verschillende bedrijven met opgave van het aantal arbeiders, het 
gemiddelde dagloon en algemene opmerkingen. algemene tabel voor de 
stad Gent en briefwisseling. 1816. 1 pak. 

MA_K_0015 Naamlijst van de arbeiders tewerkgesteld in de Gentse bedrijven, 
opgemaakt in febr. 1817. Opgave van naam, leeftijd en adres van de 
arbeiders en aanduiding van het bedrijf waar ze tewerkgesteld zijn. 
Tabellen per wijk, tabellen per bedrijf en briefwisseling. 1816. 1 pak. 

MA_K_0016 “Gemeenteopgaven der fabrijken en werkwinkels”, opgemaakt op 31 
December 1819. Telling van de verschillende bedrijven met opgave van 
het aantal arbeiders, het gemiddelde dagloon, de gebruikte werktuigen, 
de bestemming van de produktie, een omschrijving van de toestand 
waarin het bedrijf zich bevindt en een aanduiding van middelen ter 
verbetering van die toestand door de fabrikanten. Algemene tabellen 
per wijk, algemene tabel voor de stad Gent en briefwisseling. 
(vergelijking met de toestand voor 1814, na 1813 en 1814-1819. 1819. 1 
pak. 
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MA_K_0018 Naamlijst van de fabrikanten, opgemaakt in December 1824. Opgave 
van naam en adres van de fabrikanten. van de aard van hun bedrijf en 
van het aantal arbeiders dat ze tewerkstellen. Lijsten voor de 
verschillende wijken. 1824. 1 pak. 

MA_K_0019 Statistische gegevens betreffende de textielbedrijven te Gent in 1795. 
(“lijnwevers fabriquanten in alle soorten van stoffen”) Opgave van de 
aard van de bedrijven en van het aantal arbeiders (mannen, vrouwen en 
kinderen). Vergelijking van de toestand “voor de oorlog”. Verklaringen 
van de fabrikanten. 1798-1795. 1 pak. 

MA_K_0020 Vragenlijsten en antwoorden betreffende de textielnijverheid en de 
kantnijverheid te Gent in 1802. 1802. 1 pak. 

MA_K_0021 Statistiek betreffende de katoenspinnnerijen en -weverijen te Gent, 
opgemaakt in 1808. Opgave van de naam van de fabrikant, het aantal 
spoelen, het aantal arbeiders, de produktie per dag en algemene 
opmerkingen. Gegevens per bedrijf voor 1 Mei en 1 nov 1808 en 
briefwisseling. 1808. 1 pak. 

MA_K_0022 Brief van Lieven Bauwens betreffende de katoennijverheid en een niet 
ondertekende brief of nota in handschrift onder de titel “observations 
sur le tissage développes de coton” (de oude inventaris geeft aan :”bij 
de tabel van de bedrijven Bauwens is een uitvoerig schrijven gevoegd 
van L. Bauwens betreffende de stand van de Gentse katoennijverheid). 
S.d. 1 pak. 

MA_K_0023 Briefwisseling betreffende statistische opgaven van de katoen-, de wol- 
en de vlasnijverheid te Gent, September 1811 - November 1813. 1811-
1813. 1 pak. 

MA_K_0024 Staten van de katoenbedrijven te Gent, trimestriële opgaven, 1810-1813 
(3e trimester). Opgave van het aantal arbeiders, het aantal spoelen, het 
aantal weefgetouwen, aard en omvang van de produktie. Tabellen per 
bedrijf en algemene tabel voor de stad Gent. 1810-1813. 1 pak. 

MA_K_0025 Staat van de wolnijverheid te Gent, trimestriële opgaven, 1810-1813. 
Opgave van het aantal arbeiders, het aantal spinnewielen en 
weefgetouwen, aard en omvang van de produktie. Tabellen per bedrijf 
en algemene tabel voor de stad Gent. 1810-1813. 1 pak. 

MA_K_0026 Lijst van de katoen- en wolbedrijven te Gent, opgemaakt in 1811. 
Opgave van de fabrikanten, de ligging van de bedrijven en de aard van 
de produktie. 1811. 1 pak. 

MA_K_0027 Statistische opgave van de vlasnijverheid te Gent in 1812. Opgave van 
het aantal arbeiders en van de produktie en briefwisseling hieromtrent. 
1812. 1 pak. 

MA_K_0028 Lijsten van de katoen- en wolbedrijven, van leerlooierijen en 
papierfabrieken binnen de stad Gent, opgemaakt in September 1813. 
Lijsten per wijk en briefwisseling. 1813. 1 pak. 
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MA_K_0029 Lijst van de ontslagen arbeiders (mannen, vrouwen en kinderen) in de 
Gentse katoenbedrijven, opgemaakt in December 1813. Fragmenten van 
lijsten. 1813. 1 pak. 

MA_K_0030 Statistiek van de katoenspinnerijen en katoendrukkerijen te Gent, 
opgemaakt in 1816. Tabellen met opgave van de fabrikanten, het aantal 
tewerkgestelde arbeiders en algemene opmerkingen en briefwisseling. 
1816. 1 pak. 

MA_K_0031 Statistische opgave van het aantal arbeiders in de Gentse 
katoenspinnerijen, opgemaakt in Augustus 1817. Opgave van naam en 
adres van de fabrikanten en van het aantal arbeiders en algemene 
opmerkingen en briefwisseling. 1817. 1 pak. 

MA_K_0032 Staat van weefgetouwen te Gent, opgemaakt in December 1825, en 
briefwisseling hieromtrent. 1825. 1 pak. 

MA_K_0033 Staat van het aantal lijnwaadwevers te Gent, opgemaakt in September 
1831 en briefwisseling hieromtrent. 1831. 1 pak. 

MA_K_0034 Statistische gegevens betreffende de gentse katoenbedrijven, 
opgemaakt in April 1835. Opgave van het aantal stoommachines, het 
aantal spoelen en het aantal weefgetouwen (actieve en niet-actieve) 
gebruikt in de katoenbedrijven en van de gemiddelde lonen van de 
wevers die er terwerkgesteld zijn. Gegevens per wijk voor 1 Augustus 
1830 en voor 1 Januari 1835. 1830-1835. 1 pak. 

MA_K_0035 Vragenlijsten en antwoorden betreffende de kantwerkscholen te Gent, 
dec 1853. Lijsten per wijk met opgave van naam en adres van de 
schoolhouders, soort kant dat vervaardigd wordt, aantal leerlingen, 
leeftijd en loon van de leerlingen, toestand van de leslokalen, onderwijs 
. 1831. 1 pak. 

MA_K_0036 Vragenlijsten en (gedeeltelijke) antwoorden betreffende diverse 
bedrijven, opgemaakt in 1802. 1802. 1 pak. 

MA_K_0037 Lijsten van diverse bedrijven te Gent, opgemaakt in Juni 1807. 
(bierbrouwerijen, jeneverstokerijen, leerlooierijen, zeepfabrieken, 
suikerraffinaderijen, kaarsenmakerijen). Lijsten per wijk. 1807. 1 pak. 

MA_K_0038 Briefwisseling betreffende een onderzoek naar het “vrachtverkeer en de 
comissiehandel” te Gent, 1811, 6 stukken. 1811. 1 pak. 

MA_K_0039 Vragenlijsten en antwoorden betreffende metaalnijverheid, 
glasbewerking en kalkovens te Gent, opgemaakt in Juli 1812. 1812. 1 
pak. 

MA_K_0040 Staten van leerlooierijen te Gent, driemaandelijkse opgaven, 1812-1813 
(3e kwartaal). Opgave van naam en adres van de fabrikanten, van het 
aantal arbeiders en van de produktie. Tabellen per bedrijf, algemene 
tabel voor de stad Gent en briefwisseling. 1812-1813. 1 pak. 



 

 

  
 

 
29 juli 2021 I MA_K handel en nijverheid 

Bedrijfsvoering Stad Gent en OCMW Gent 5  
 

MA_K_0041 Vragenlijsten en antwoorden betreffende de papiernijverheid te Gent, 
driemaandelijkse opgaven, 1812-1813 (3e kwartaal). Opgave van de 
gebruikte grondstof, de produktie, de oorzaken van het verval. Lijsten 
per wijk en briefwisseling. 1812-1813. 1 pak. 

MA_K_0042 Vragenlijsten en antwoorden betreffende de papiernijverheid te Gent. 
driemaandelijkse opgaven, 1812 (4e kwartaal) - 1813 (3e kwartaal). 
Opgave van het aantal arbeiders, van de naam en het adres van de 
fabrikanten, van het aantal kuipen. Lijsten per bedrijf, per wijk en 
algemene tabel voor de stad Gent. 1812-1813. 1 pak. 

MA_K_0043 Vragenlijst en antwoorden betreffende de papiernijverheid te Gent, 
opgemaakt in Januari 1815. Opgave van het aantal arbeiders, van de 
naam en het adres van de fabrikanten, van het aantal kuipen, de 
gebruikte grondstoffen en het fabrieksmerk, en algemene opmerkingen. 
Lijsten per wijk en algemene tabel voor de stad Gent en briefwisseling. 
1815. 1 pak. 

MA_K_0044 Vragenlijsten en antwoorden betreffende de papiernijverheid te Gent, 
opgemaakt tussen Januari 1816 en Januari 1817. Opgave van naam en 
adres van de fabrikanten, grondstof, fabrieksmerk en soort papier. 
Lijsten per wijk en algemene tabel voor de stad Gent, en briefwisseling. 
1816-1817. 1 pak. 

MA_K_0045 Vragenlijst en antwoorden betreffende de pijpfabrieken te Gent, 
opgemaakt in Januari 1819. Opgave van naam en adres van de 
fabrikanten, van het merk van de vervaardigde pijpen, richtlijnen 
betreffende het gebruik van merken en algemene opmerkingen. Lijsten 
voor de stad Gent en briefwisseling. 1819. 1 pak. 

MA_K_0046 Vragenlijst en antwoorden betreffende de goud- en 
zilverdraadtrekkerijen en -pletterijen, febr. 1825. 1825. 1 pak. 

MA_K_0047 Vragenlijst en antwoorden betreffende de teelt van de moerbeiboom en 
zijdewormen, Juni 1831. Opgave van de teelters en van de produktie. 
1831. 1 pak. 

MA_K_0048 Briefwisseling betreffende de tabaksteelt, April 1835, 5 stukken. 1835. 1 
pak. 

MA_K_0049 Briefwisseling betreffende houtzagerijen, maart 1836. Bevat opgave van 
de ondernemers, het aantal arbeiders, de produktiemiddelen en 
algemene opmerkingen. 8 stukken. 1836. 1 pak. 

MA_K_0050 Briefwisseling betreffende bietsuikerfabrieken, November 1836 - Juli 
1837, 2 stukken. 1836-1837. 1 pak. 

MA_K_0051 Briefwisseling betreffende de prijzen van de diverse soorten steenkool, 
dec, 1837, 2 stukken. 1837. 1 pak. 

MA_K_0052 Briefwisseling betreffende het verzenden van een algemene tabel over 
de Belgische handel, 1838-1872. 34 stukken. (bevat geen statistische 
informatie). 1838-1872. 1 pak. 
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MA_K_0053 Vragenlijsten en antwoorden betreffende de suikerraffinaderijen, 1839-
1841. Opgave van de fabrikanten, van de produktie, 
kwaliteitsomschrijving en briefwisseling. Lijsten per bedrijf, per wijk, en 
algemene tabel voor de stad Gent. 1839-1841. 1 pak. 

MA_K_0054 vragenlijst betreffende de veenderij te Gent. (ongedateerd, antwoorden 
ontbreken). S.d. 1 pak. 

MA_K_0055 Staat van de bedrijven van de 3e wijk van Gent, opgemaakt op 28 Juli 
1843. opgave van de naam van de fabrikant, de ligging van de fabriek en 
het aantal stoommachines. 1843. 1 pak. 

MA_K_0056 Statistische opgave betreffende de zeeschepen van de haven van Gent, 
1852-1858. Opgave van de naam van het schip, de naam van de reder, 
de naam van de kapitein, de tonnen, het aantal zeilen en briefwisseling. 
Jaarlijkse lijsten. 1852-1858. 1 pak. 

MA_K_0057 Briefwisseling tussen de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen 
betreffende de algemene toestand van de nijverheid te Gent, December 
1854 - Januari 1855. 1854-1855. 1 pak. 

MA_K_0058 statistische opgave van de gemiddelde prijs van de verschillende soorten 
vee, opgemaakt in December 1858. 1858. 1 pak. 

MA_K_0059 Statistieken betreffende de werkloosheid te Gent, opgemaakt in 
November 1885. Opgave van de fabrikanten, de aard van de produktie, 
het normaal aantal tewerkgestelden, het aantal arbeiders tewerkgesteld 
op het ogenblik van de telling, het aantal uren werktijd en algemene 
opmerkingen. 1885. 1 pak. 

MA_K_0060 statistische opgave van het aantal werklozen, Mei 1888. Tabellen per 
wijk en gegevens per beroep. 1888. 1 pak. 

MA_K_0061 Statistische opgave betreffende de werkloosheid te Gent, opgemaakt in 
April 1890. opgave van de naam van de fabrikanten, de ligging van de 
bedrijven, de aard van de produktie, het normaal aantal 
tewerkgestelden, het aantal arbeiders tewerkgesteld op het ogenblik 
van de telling, het aantal uren werktijd, en algemene opmerkingen. 
1890. 1 pak. 

MA_K_0062 Briefwisseling betreffende de werkloosheid, Januari 1890 - April 1890. 
1890. 1 pak. 

MA_K_0063 Reeks krantenknipsels betreffende de werkloosheid (uit Vooruit, 
Gazette van Gent en de Lichtstraal), April 1890. 1890. 1 pak. 

MA_K_0064 Verordening en Koninklijk Besluit betreffende de reglementen op het 
gebruik van stoomwerktuigen, Mei 1824 November 1829. 2 stukken. 
1824-1829. 1 pak. 

MA_K_0065 Circulaire van 6 maart 1856 betreffende de oprichting van “gevaarlijke, 
ongezonde en ongemakgevende bedrijven”. 1856. 1 pak. 
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MA_K_0066 Mededeling betreffende de aanduiding van M.Loopens als inspekteur 
van gevaarlijke, ongezonde en ongemakgevende bedrijven. S.d. 1 pak. 

MA_K_0067 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1819, 3 dossiers. 1819. 1 pak. 

MA_K_0068 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1820. 3 dossiers. 1820. 1 pak. 

MA_K_0069 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling.), 1821. 1 dossier. 1821. 1 pak. 

MA_K_0070 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1822. 1 dossier. 1822. 1 pak. 

MA_K_0071 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1823. 3 dossiers. 1823. 1 pak. 

MA_K_0072 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1824. 10 dossiers. 1824. 1 pak. 

MA_K_0073 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1825. 7 dossiers. 1825. 1 pak. 

MA_K_0074 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1826. 3 dossiers. 1826. 1 pak. 

MA_K_0075 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1827. 19 dossiers. 1827. 1 pak. 

MA_K_0076 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1828. 27 dossiers. 1828. 1 pak. 

MA_K_0077 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1829. 26 dossiers. 1829. 1 pak. 

MA_K_0078 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1830. 8 dossiers. 1830. 1 pak. 

MA_K_0079 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1831. 1 dossier. 1831. 1 pak. 
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MA_K_0080 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1832. 2 dossiers. 1832. 1 pak. 

MA_K_0081 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1833. 15 dossiers. 1833. 1 pak. 

MA_K_0082 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1834. 10 dossiers. 1834. 1 pak. 

MA_K_0083 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1835. 1 dossier. 1835. 1 pak. 

MA_K_0084 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1836. 6 dossiers. 1836. 1 pak. 

MA_K_0085 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1837. 15 dossiers. 1837. 1 pak. 

MA_K_0086 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1838. 27 dossiers. 1838. 1 pak. 

MA_K_0087 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1839. 10 dossiers. 1839. 1 pak. 

MA_K_0088 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1840. 10 dossiers. 1840. 1 pak. 

MA_K_0089 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1841. 12 dossiers. 1841. 1 pak. 

MA_K_0090 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1842. 9 dossiers. 1842. 1 pak. 

MA_K_0091 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1843. 11 dossiers. 1843. 1 pak. 

MA_K_0092 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1844. 11 dossiers. 1844. 1 pak. 
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MA_K_0093 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1844. 1 dossier. 1844. 1 pak. 

MA_K_0094 Dossiers betreffende de aanvragen tot het in gebruiken nemen van 
stoomwerktuigen. (Onderzoek “de commodo et incommodo” 
briefwisseling .), 1886-1888. 3 dossiers. 1886-1888. 1 pak. 

MA_K_0095 Briefwisseling betreffende het opmaken van een staat van de 
stoomwerktuigen te Gent. Febr. 1838 - Juni 1841. 30 stukken. 1838-
1841. 1 pak. 

MA_K_0096 Lijsten van de stoomwerktuigen in werking te Gent. Januari 1838 - einde 
1841. 21 stukken. 1838-1841. 1 pak. 

MA_K_0097 Briefwisseling tussen de stad Gent, het provinciebestuur en het 
stadsbestuur van Doornik en Rijssel betreffende de tooepassing van 
veiligheidsmaatregelen voor stoomwerktuigen. 1821-1837. 4 dossiers. 
1821-1837. 1 pak. 

MA_K_0098 Briefwisseling betreffende de aanwezigheid van pompen geschikt voor 
het bestrijden van brand en lijsten van de aanwezige pompen , 1833, 13 
stukken. 1833. 1 pak. 

MA_K_0099 Aanvragen voor het plaatsen van stoomwerktuigen op boten. 1827, 
1838, 2 dossiers. 1827-1838. 1 pak. 

MA_K_0100 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende bakkersovens. 
1819-1830. 28 dossiers. (1). 1827-1838. 1 pak. 

MA_K_0101 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende bakkersovens. 
1831-1836. 43 dossiers. 1831-1836. 1 pak. 

MA_K_0102 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende bakkersovens. 
1837-1844. 69 dossiers. 1837-1844. 1 pak. 

MA_K_0103 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een bakkerij voor 
armen op te richten in het “Ryckegasthuys” te Gent. Juni 1838. 3 
stukken. 1838. 1 pak. 

MA_K_0104 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende bakkersovens. 
1883-1885. 2 dossiers. 1883-1885. 1 pak. 

MA_K_0105 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende bierbrouwerijen. 
1809-1814. 11 dossiers. 1809-1814. 1 pak. 

MA_K_0106 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende bierbrouwerijen. 
1815-1829. 24 dossiers. 1815-1829. 1 pak. 

MA_K_0107 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende bierbrouwerijen. 
1831-1844. 31 dossiers. 1831-1844. 1 pak. 
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MA_K_0108 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende bierbrouwerijen. 
+ aanvragen van brouwers voor ingebruikname van molens. 1837-1844. 
10 dossiers. 1837-1844. 1 pak. 

MA_K_0109 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende bierbrouwerijen. 
1869-1886. 2 dossiers. 1869-1886. 1 pak. 

MA_K_0110 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een molen. 1872-
1875. 1 dossier. 1872-1875. 1 pak. 

MA_K_0111 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende azijnbrouwerijen. 
1823-1841. 9 dossiers. 1823-1841. 1 pak. 

MA_K_0112 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende 
jeneverstokerijen. 1809-1814. 11 dossiers. 1809-1814. 1 pak. 

MA_K_0113 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende 
jeneverstokerijen. 1815-1827. 27 dossiers. 1815-1827. 1 pak. 

MA_K_0114 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende 
jeneverstokerijen. 1830-1843. 38 dossiers. 1830-1843. 1 pak. 

MA_K_0115 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende 
suikerraffinaderijen. 1806-1814. 22 dossiers. 1806-1814. 1 pak. 

MA_K_0116 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een kaasfabriek. 
1841. 1 dossier. 1841. 1 pak. 

MA_K_0117 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende opslagplaats van 
kaas, vruchten, gedroogde en gezouten vis. 1872-1875. 1 dossier. 1872-
1875. 1 pak. 

MA_K_0118 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een 
chicoreifabriek. 1818-1844. 23 dossiers. 1818-1844. 1 pak. 

MA_K_0119 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende 
zoutraffinaderijen. 1809-1826. 5 dossiers. 1809-1826. 1 pak. 

MA_K_0120 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende 
aardappelmeelfabrieken. 1840-1843. 2 dossiers. 1840-1843. 1 pak. 

MA_K_0121 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende 
“tabakfabrieken”. 1809-1845. 34 dossiers. 1809-1845. 1 pak. 

MA_K_0122 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende 
“tabakfabrieken”. 1867-1876. 1 dossier. 1867-1876. 1 pak. 

MA_K_0123 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende pekelfabrieken. 
1817-1819. 5 dossiers. 1867-1876. 1 pak. 

MA_K_0124 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende ijzergieterijen. 
1810-1843. 40 dossiers. 1810-1843. 1 pak. 

MA_K_0125 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende ijzergieterijen. 
1869-1872. 1 dossier. 1869-1872. 1 pak. 
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MA_K_0126 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende hoefsmederijen. 
1825-1829. 28 dossiers. 1825-1829. 1 pak. 

MA_K_0127 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende hoefsmederijen. 
1830-1835. 38 dossiers. 1830-1835. 1 pak. 

MA_K_0128 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende hoefsmederijen. 
1836-1844. 82 dossiers. 1836-1844. 1 pak. 

MA_K_0129 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende koperslagerijen. 
1828-1836. 5 dossiers. 1828-1836. 1 pak. 

MA_K_0130 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende koperslagerijen. 
1875-1879. 1 dossier. 1875-1879. 1 pak. 

MA_K_0131 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende loodgieterijen. 
1817. 1 dossier. 1817. 1 pak. 

MA_K_0132 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende loodgieterijen. 
ververijen van diverse textielprodukten. 1830-1843. 41 dossiers. 1830-
1843. 1 pak. 

MA_K_0133 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een 
linnenbleekerij. 1826-1827. 1 dossier. 1826-1827. 1 pak. 

MA_K_0134 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een 
katoendrukkerij. 1833. 1 dossier. 1833. 1 pak. 

MA_K_0135 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een 
zeildoekfabriek. 1819. 1 dossier. 1819. 1 pak. 

MA_K_0136 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een “forneis tot 
het maken van lijmpap tot het lijmen der katoene garrens”. 1828. 1 
dossier. 1828. 1 pak. 

MA_K_0137 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een vlasmachine. 
1829. 1 dossier. 1829. 1 pak. 

MA_K_0138 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende 
hoedenmakerijen. 1816-1829. 5 dossiers. 1816-1829. 1 pak. 

MA_K_0139 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende leerlooierijen. 
1815-1840. 20 dossiers. 1815-1840. 1 pak. 

MA_K_0140 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een 
lijnwaadweverij. 1864-1865. 1 dossier. 1864-1865. 1 pak. 

MA_K_0141 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende 
katoenbewerkende bedrijven. 1869-1870 en 1887. 2 dossiers. 1869-
1887. 1 pak. 

MA_K_0142 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een fabriek voor 
de verwerking van stoffen. 1876-1878. 1 dossier. 1876-1878. 1 pak. 
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MA_K_0143 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende blekerijen, 
ververijen en huidenververijen. 1869-1881. 4 dossiers. 1869-1881. 1 
pak. 

MA_K_0144 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende magazijnen van 
vodden, van afval van katoen en van vlas. 1883-1886. 2 dossiers. 1883-
1886. 1 pak. 

MA_K_0145 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende bedrijven voor de 
verwerking van vlas- en katoenafval. 1875-1876 en 1880. 2 dossiers. 
1875-1880. 1 pak. 

MA_K_0146 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een werkhuis 
voor het hekelen van vlas. 1865-1866. 1 dossier. 1865-1866. 1 pak. 

MA_K_0147 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een werkplaats 
voor het bewerken van pelsen en huiden. 1879-1882. 1 dossier. 1879-
1882. 1 pak. 

MA_K_0148 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een werkplaats 
voor de bewerking van haar. 1884-1885. 1 dossier. 1884-1885. 1 pak. 

MA_K_0149 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende stijfselfabrieken. 
1811-1822. 19 dossiers. 1811-1822. 1 pak. 

MA_K_0150 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende stijfselfabrieken. 
1823-1829. 18 dossiers. 1823-1829. 1 pak. 

MA_K_0151 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende stijfselfabrieken. 
1830-1844. 40 dossiers. 1830-1844. 1 pak. 

MA_K_0152 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende lijmfabrieken. 
1823-1843. 8 dossiers. 1823-1843. 1 pak. 

MA_K_0153 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende kaarsenfabriekn 
en visleversmelterijen. 1811-1822. 20 dossiers. 1811-1822. 1 pak. 

MA_K_0154 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende kaarsenfabriekn 
en visleversmelterijen. 1823-1829. 22 dossiers. 1823-1829. 1 pak. 

MA_K_0155 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende kaarsenfabriekn 
en visleversmelterijen. 1830-1844. 40 dossiers. 1830-1844. 1 pak. 

MA_K_0156 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende kaarsenfabriekn 
en visleversmelterijen. 1886. 1 dossier. 1886. 1 pak. 

MA_K_0157 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende zeepfabrieken. 
1802-1822. dossiers. 1802-1822. 1 pak. 

MA_K_0158 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende zeepfabrieken. 
1822-1829. 15 dossiers. 1822-1829. 1 pak. 

MA_K_0159 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende zeepfabrieken. 
1830-1844. 9 dossiers. 1830-1844. 1 pak. 
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MA_K_0160 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende scheikundige 
produkten (zwavelzuur, potas, kleurstoffen, chloor, enz.). 1811-1843. 20 
dossiers. 1811-1843. 1 pak. 

MA_K_0161 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende scheikundige 
produkten (zwavelzuur, potas, kleurstoffen, chloor, enz.). 1871-1979. 4 
dossiers. 1871-1879. 1 pak. 

MA_K_0162 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende fabrieken van 
ivoor-zwart.1818-1843. 9 dossiers. 1818-1843. 1 pak. 

MA_K_0163 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende fabrieken een 
fabriek van guttapercha. 1876-1871. 1 dossier. 1867-1887. 1 pak. 

MA_K_0165 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende glasblazerijen. 
1821-1841. 2 dossiers. 1821-1841. 1 pak. 

MA_K_0166 Verordeningen betreffend invoer van kalk per schip. Gedrukte “uyttrek 
uyt den Register der Besluyten van de Mairie der Stad Gend”, 5 maart 
1806. 1806. 1 pak. 

MA_K_0167 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende kalkblusserijen. 
1806-1844. 12 doissiers. 1806-1844. 1 pak. 

MA_K_0168 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende papierfabrieken. 
1816-1836. 3 dossiers. 1816-1836. 1 pak. 

MA_K_0169 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende papierfabrieken. 
1879-1886. 2 dossiers. 1879-1886. 1 pak. 

MA_K_0170 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een 
houtzaagmachine. 1832. 1 dossier. 1832. 1 pak. 

MA_K_0171 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende opslagplaatsen 
van brandhout. 1824-1842. 2 dossiers. 1824-1842. 1 pak. 

MA_K_0172 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een houtzagerij. 
1885-1888. 1 dossier. 1885-1888. 1 pak. 

MA_K_0173 Briefwisseling betreffende steenkoolmijnen. 1823-1838. 11 dossiers. 
1823-1838. 1 pak. 

MA_K_0174 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende twee 
opslagplaatsen van kolen en een houtskoolbranderij. 1817-1824. 3 
dossiers. 1817-1824. 1 pak. 

MA_K_0175 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende gasinstallaties en 
gasfabrieken. 1828-1844. 16 dossiers. 1828-1844. 1 pak. 

MA_K_0176 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende gasinstallaties en 
gasfabrieken. 1864-1877. 2 dossiers. 1864-1877. 1 pak. 

MA_K_0177 Aanplakbrieven, Koninklijk Besluit, algemene richtlijnen en 
briefwisseling betreffende de vervaardiging en verwerking van oliën en 
andere vluchtige stoffen. 1875. 1875. 1 pak. 
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MA_K_0178 Aanplakbrieven, Koninklijk Besluit, algemene richtlijnen en 
briefwisseling betreffende het Algemeen Depot van petroleum van de 
Stad Gent. 1875. 1 pak. 

MA_K_0179 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende distillatie van 
olie, benzine, teer . 1863-1873. te Ledeberg. 1863-1873. 1 pak. 

MA_K_0164 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een 
loodwitfabriek. 1969-1887. 1 dossier. 1869-1887. 1 pak. 

MA_K_0180 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende turfuitbatingen. 
1811-1823. 5 dossiers. 1811-1823. 1 pak. 

MA_K_0181 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende zandgroeven. 
1817-1832. 2 dossiers. 1817-1832. 1 pak. 

MA_K_0182 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een asfaltfabriek. 
1839-1840. 1 dossier. 1839-1840. 1 pak. 

MA_K_0183 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende opslagplaatsen 
van beenderen. 1821-1839. 4 dossiers. 1821-1839. 1 pak. 

MA_K_0184 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een magazijn van 
hooi en stro. 1828. 1 dossier. 1828. 1 pak. 

MA_K_0185 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende bakovens voor 
sieraden. 1820-1822. 2 dossiers. 1820-1822. 1 pak. 

MA_K_0186 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende pletmolens. 
1835-1841. 1 dossier. 1835-1841. 1 pak. 

MA_K_0187 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een “keet”. 1828. 
1 dossier. 1828. 1 pak. 

MA_K_0188 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende een “een houten 
werktuig, genaemd vlot”. 1840. 1 dossier. 1840. 1 pak. 

MA_K_0189 dossiers met aanvragen betreffende diverse nijverheden en het in 
gebruik nemen van stoommachines in verschillende fabrieken. 1828-
1844. 20 dossiers. (1). 1828-1844. 1 pak. 

MA_K_0190 Onderzoek “de commodo et incommodo” betreffende “koeien-, 
schapen en varkenskweek”. 1869-1885. 3 dossiers. 1869-1885. 1 pak. 

MA_K_0191 Briefwisseling betreffende het bouwen van een renbaan. 1879-1896. 
113 stukken. 1879-1896. 1 pak. 

MA_K_0192 briefwisseling betreffende verbouwingen en omvorming van de 
renbaan. 1896-1905. 1 pak. 1896-1905. 1 pak. 

MA_K_0193 Diverse onvolledige dossiers betreffende verschillende onderwerpen. 
ca. 1870-1880. 1 pak. 1870-1880. 1 pak. 

MA_K_0194 Dekreet betreffende een aanmoedigingspremie van 1 miljoen fr. voor de 
uitvinder van de beste vlasspinmachine voor het mechanisch spinnen 
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van vlas, uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
(Ministère de l’Intérieur. Extrait des minutes de la secrétaire d’état. 7 
Mei 1810). Gedrukte uitgave, 6pp. 1810. 1 pak. 

MA_K_0195 Koninklijk Besluit betreffende een prijs van 30.000fr. ten voordele van 
de uitvinder van een zuinige stoommachine Aanplakbrieven en 
kladstukken. 32 December 1836. 1836. 1 pak. 

MA_K_0196 Programma van de prijzen voorgesteld door de “Maatschappij tot 
aanmoediging van de nationale nijverheid” voor de jaren 1814, 1815 en 
1817. Gedrukte uitgave, Paris, Mme Huzard, ca jan 1814. 1814. 1 pak. 

MA_K_0197 Briefwisseling en staten van inkomsten en uitgaven betreffende prijzen 
vooor linnenwervers, uitgereikt door de stad Gent. 1829-1838. 1 pak. 
1829-1838. 1 pak. 

MA_K_0198 Briefwisseling betreffende de familie Bauwens. (inschrijving ten behoeve 
van de Wwe[weduwe] en de kinderen Bauwens, fabriek van de 
gebroeders Bauwens, brevetten voor Pierre Bauwens, premie van 
300.000 fr. voor Lieven Bauwens). S.d. 1 pak. 

MA_K_0199 Brief van Faipoult betreffende het in gebruik nemen van de machine van 
Douglas, gericht aan de burgemeester van Gent. Januari 1806. 1806. 1 
pak. 

MA_K_0200 Briefwisseling betreffende verzoeken om steun. Aanvragen door 
industiëlen ingediend bij de overheid. ca. 1828-1837. 1 pak. (betreft de 
industriëlen Th.Hurell, Joseph Vandervelpen, Charles De Gand[Gent]t en 
Adolphe Van Loo). 1828-1837. 1 pak. 

MA_K_0201 Briefwisseling betreffende oktrooien en brevetten. 1823-1839. 1 pak. 
1823-1839. 1 pak. 

MA_K_0202 “Quartième supplément au catalogue des brevets d’invention délivrés 
en Belgique[België]. Années 1848, 1849 et 1850”. Bruxelles[Brussel], 
G.Stapleaux, 1854, 129 pp. 1848-1854. 1 pak. 

MA_K_0203 “Cinquième supplément au catalogue des brevets d’inventation délivrés 
en Belgique[België]. Années 1851, 1852, 1853 et jusqu’au 5 juin 1854 
exclusivement”. Bruxelles[Brussel], G.Stapleaux, 1855, 240 pp. 1851-
1855. 1 pak. 

MA_K_0204 Briefwisseling betreffende brevetten. 1851-1855. 1 pak. 1851-1855. 1 
pak. 

MA_K_0205 Briefwisseling betreffende brevetten. 1856-1859. 1 pak. 1856-1859. 1 
pak. 

MA_K_0206 “Recueil des lois, décrets impériaux et arrtés concernant les attributions 
du conseil de prud’himmes, établi à Gand[Gent] en vertu du Décret 
Impérial du 28 août 1809”. Gand[Gent], C.J. Fernand, 1811, 31 pp. 1809-
1811. 1 pak. 
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MA_K_0207 Nota over de rol van de werkrechtersraad. Handenschrift, ongedateerd, 
ca. 1810. 1810. 1 pak. 

MA_K_0208 Brief van de perfekt van het departement van de Schelde aan de 
burgemeester van Gent betreffende de reglementen van de 
werkrechtersraad. 7 December 1809. 1809. 1 pak. 

MA_K_0209 Brief van de werkrechtersraad aan de burgemeester van Gent 
betreffende politiehulp. Januari 1811. 1811. 1 pak. 

MA_K_0210 Briefwisseling betreffende onwettige vereniging van arbeiders 
(hoedenmakers). Januari-febr. 1811. 3 brieven. 1811. 1 pak. 

MA_K_0211 Briefwisseling betreffende een “Requeste voor mijnheer den Neijer der 
Stadt Gent gepresenteerd door de supposten der Ambachten van de 
metsers, schaeldiers en ticheldeckers en steenhouwers der Stadt Gent”. 
Augustus 1816. 3 brieven. 1816. 1 pak. 

MA_K_0212 Briefwisseling betreffende de diskussie omtrent de afscheffing van de 
werkrechtersraad. Maart 1821 - December 1821. 13 stukken. 1821. 1 
pak. 

MA_K_0213 Brief van de Werkrechtersraad aan de fabrikanten betreffende de 
toepassing van de wetten op de werkboekjes. 5 November 1833. 1833. 
1 pak. 

MA_K_0214 Briefwisseling betreffende rekwesten van spinners, garenwindsters, 
wevers en metsers omtrent teruggave van geld, door patroons voor de 
onkosten van de verlichting afgehouden. 1830-1839. 1 pak. 1830-1839. 
1 pak. 

MA_K_0215 Briefwisseling betreffende de werking van de Werkrechtersraad en de 
toepassing van het dekreet van 9 friemaire An XII (1December 1803). 
Juli-December 1837. 5 stukken. 1803-1837. 1 pak. 

MA_K_0216 Briefwisseling betreffende politionele veroordelingen uitgesporken door 
de werkrechtersraad. December 1839. 2 stukken. 1839. 1 pak. 

MA_K_0217 briefwisseling betreffende de nieuwe wet op de Werkrechtersraad. 
April-September 1842. 4 brieven. 1842. 1 pak. 

MA_K_0218 Koninklijk Besluit van 7 September 1843 betreffende de 
Werkrechtersraad, ter vervanging van het Keizerlijk Dekreet van 28 
Augustus 1810. Aanplakbrief. 1810-1843. 1 pak. 

MA_K_0219 “Conseil de Prud’hommes de Gand[Gent]. Règlement d’ordre intérieur”. 
Bruxelles[Brussel], Th.Lesinge, 1862, 16pp. 1862. 1 pak. 

MA_K_0220 Briefwisseling betreffende de bevoegdheid van de werkrechtersraad, 16 
April 1862, 16 pp. 1862. 1 pak. 

MA_K_0221 Briefwisseling betreffende het loon van de sekretaris van de 
Werkrechtersraad. 1811-1843. 1 pak. 1811-1843. 1 pak. 
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MA_K_0222 Briefwisseling betreffende gebruik van lokalen, financiële verrichtingen, 
personeel enz . 1 pak. S.d. 1 pak. 

MA_K_0223 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1811, 
1821, 1822, 1823, 1829. 1811-1829. 1 pak. 

MA_K_0224 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1833-
1834. 1833-1834. 1 pak. 

MA_K_0225 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1835-
1839. 1835-1839. 1 pak. 

MA_K_0226 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1840-
1844. 1840-1844. 1 pak. 

MA_K_0227 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1845-
1849. 1845-1849. 1 pak. 

MA_K_0228 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1850-
1854. 1850-1854. 1 pak. 

MA_K_0229 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1855-
1859. 1855-1859. 1 pak. 

MA_K_0230 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1860-
1863. 1860-1863. 1 pak. 

MA_K_0231 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1866. 
1866. 1 pak. 

MA_K_0232 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1869. 
1869. 1 pak. 
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MA_K_0233 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1875. 
1875. 1 pak. 

MA_K_0234 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1878. 
1878. 1 pak. 

MA_K_0235 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1881. 
1881. 1 pak. 

MA_K_0237 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1883. 
1883. 1 pak. 

MA_K_0238 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de 
Werkrechtersraad. (Brieven, aanplakbrieven, stukken over personeel, 
zitpenningen, lokalen, reglementen, kiezerslijsten, klachten, .). 1884. 
1884. 1 pak. 

MA_K_0239 Processen-verbaal van de verkiezingen. Jaren 1860, 1863, 1866, 1869, 
1872, 1875, 1876, 1878, 1881, 1884. 1860-1884. 1 pak. 

MA_K_0241 Varia. (Brieven van het provinciebestuur aan het gemeentebestuur van 
Gent betreffende financiële verrichtingen etc.). S.d. 1 pak. 

MA_K_0242 Brief van katoendrukkers aan de burgemeester betreffende een geschil 
tussen hen en hun patroon over het bekomen van hun werkboeje. 12 
April 1810. 1810. 1 pak. 

MA_K_0243 Briefwisseling tussen de Werkrechtersraad en de burgemeester over het 
opstellen van registers van werkmansboekjes. December 1812 - Januari 
1813. 2 brieven. 1812-1813. 1 pak. 

MA_K_0244 Briefwisseling betreffende een aanvraag tot oprichting van een 
“weldadigheidsbeurs”. Aanvraag aan de burgemeester en advies van de 
Werkrechtersraad. Febr-maart 1815. 2 brieven. 1815. 1 pak. 

MA_K_0245 Vraag van het provinciebestuur aan het stadsbestuur van Gent 
betreffende het opnieuw strikter naleven van de wetten op de 
werkboekjes. Oktober 1815. 1815. 1 pak. 

MA_K_0246 Briefwisseling betreffende de toepassing van de wetten en reglementen 
op de werkboekjes. Febr. 1816. 6 brieven. 1816. 1 pak. 

MA_K_0247 Brief van de Werkrechtersraad aan de fabrikanten betreffende het 
toepassen van de wetten op de werkboekjes. 5 november 1833. 1833. 1 
pak. 
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MA_K_0248 Aanplakbrief betreffende het reglement op de werkboekjes. 6 
November 1833. 1833. 1 pak. 

MA_K_0249 Aanplakbrief betreffende het reglement op de werkboekjes. 27 febr. 
1839. 1839. 1 pak. 

MA_K_0250 Briefwisseling betreffende het reglement en het Koninklijk Besluit van 
10 November 1845 aangaande de werkboekjes en de toepassing 
daarvan. November 1845 - Mei 1856. 7 brieven. 1845. 1 pak. 

MA_K_0251 Briefwisseling betreffende de werkboekjes voor emigranten. April 1855 - 
April 1862. 4 stukken. 1855 1 pak. 

MA_K_0252 Briefwisseling betreffende Engelstalige en Duitstalige werkboekjes voor 
in Gent veblijvende Engelse en Duitse arbeiders. Mei - Augustus 1855. 
1855 1 pak. 

MA_K_0253 Briefwisseling betreffende een wijziging aangebacht aan de reglementen 
op de werkboekjes. Juni 1858. 3 brieven. 1858. 1 pak. 

MA_K_0254 Register van arbeiders aan wie een werkboekje werd uitgereikt. Januari 
1813 - November 1828. (bevat gegevens over naam, leeftijd, beroep van 
de arbeiders datum van aflevering van het werkboekje, naam en adres 
van de fabrikant). 1813-1828. 1 pak. 

MA_K_0255 “Stamlijst bestemd om het eerste “ werkmansboekje” vast te stellen”. 
Augustus 1871 - November 1871. 1 register. 1871. 1 pak. 

MA_K_0256 Register van arbeiders aan wie een werkboekje werd uitgereikt. (zelfde 
gegevens als nr. 255). April 1888 - Mei 1890. 1888-1890. 1 pak. 

MA_K_0257 Register van arbeiders aan wie een werkboekje werd uitgereikt. (zelfde 
gegevens als nr. 255). Juli 1891 - April 1896. 1891-1896. 1 pak. 

MA_K_0258 Register van arbeiders aan wie een werkboekje werd uitgereikt. (zelfde 
gegevens als nr. 255). Mei 1890 - Maart 1892. 1890-1892. 1 pak. 

MA_K_0259 Register van arbeiders aan wie een werkboekje werd uitgereikt. (zelfde 
gegevens als nr. 255). Maart 1992 - Januari 1894. 1892-1894. 1 pak. 

MA_K_0260 Register van arbeiders aan wie een werkboekje werd uitgereikt. (zelfde 
gegevens als nr. 255). Januari 1894 - Augustus 1895. 1894-1895. 1 pak. 

MA_K_0261 Register van arbeiders aan wie een werkboekje werd uitgereikt. (zelfde 
gegevens als nr. 255). Augustus 1895 - Juni 1897. 1895-1897. 1 pak. 

MA_K_0262 Register van arbeiders aan wie een werkboekje werd uitgereikt. (zelfde 
gegevens als nr. 255). Juni 1897 - Juli 1898. 1897-1898. 1 pak. 

MA_K_0263 Lijst van de arbeiders en leerjongens van de Gentse fabrieken en 
werkhuizen aan wei een werkboekje werd uitgereikt. Ongedateerd. 3 
katernen. S.d. 1 pak. 
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MA_K_0264 Varia. Pak briefwisseling betreffende konkrete gevallen en praktische 
zaken i.v.m. werkboekjes. November 1844 - maart 1875. 1844-1875. 1 
pak. 

MA_K_0265 Stukken betreffende de stadswaag. (Briefwisseling, projekten, 
rapporten, plannen, besluiten, reglementen, tarieven, klachten, 
kontrole, processen-verbaal, benoemingen, gebouwen, personeel en 
algemene werking). Jaar IV, VI, VIII-XIV, 1806-1813, 1 pak. 1806-1813. 1 
pak. 

MA_K_0266 Stukken betreffende de stadswaag. (Briefwisseling, projekten, 
rapporten, plannen, besluiten, reglementen, tarieven, klachten, 
kontrole, processen-verbaal, benoemingen, gebouwen, personeel en 
algemene werking). 1815, 1817, 1818, 1820, 1822, 1823, 1825, 1827, 
1828. 1815-1828. 1 pak. 

MA_K_0267 Stukken betreffende de stadswaag. (Briefwisseling, projekten, 
rapporten, plannen, besluiten, reglementen, tarieven, klachten, 
kontrole, processen-verbaal, benoemingen, gebouwen, personeel en 
algemene werking). 1832-1838, 1841, 1844, 1850, 1852, 1853, 1857. 
1832-1857. 1 pak. 

MA_K_0268 “Conseil Communale de Gand[Gent], Monopole des Mesureurs, Rapport 
au Conseil concernant son abolition”, Paul Voituron. Gent, C. Annoot-
Breackman, 1865, 15 pp. 1865. 1 pak. 

MA_K_0269 “Reglementen van inwendingen dienst voor de Associatie der 
Werklieden, bekend onder den naem van stukwerkers”. Tekst in 
handschrift, 7 pp. en briefwisseling hieromtrent. Januari 1886 - Juni 
1886. 1 pak. 1886. 1 pak. 

MA_K_0271 Briefwisseling betreffende de reglementen in buitenlandse havens, 
1887, 1888, 1891. 1887-1891. 1 pak. 

MA_K_0272 Rapport betreffende de korporatie van de wegers-meters ingediend 
door schepen Octaaf Bruneel, Juni 1888, 5 pp 
. 1888. 1 pak. 

MA_K_0273 Stukken betreffende de herinrichting van de dienst van de gezworen 
wegers-meters op 15 Augustus 1891. (Reglementen, tarieven, 
aanplakbrieven en briefwisseling). 1891. 1 pak. 

MA_K_0274 Disciplinaire maatregelen genomen tegen wegers-meters, en 
briefwisseling hieromtrent. 1892-1909. 1 pak. 

MA_K_0275 Briefwisseling betreffende klachten tegen wegers-meters. 1893-1897. 1 
pak. 

MA_K_0276 Processeen-verbaal, rapporten en briefwisseling betreffende 
overtredingen, ca. 1895-1907. 1895-1907. 1 pak. 

MA_K_0277 Besluit van de gemeenteraad betreffende tariefwijziging bij de 
stadswaag en briefwisseling hieromtrent. 1895-1896. 1 pak. 



 

 

  
 

 
29 juli 2021 I MA_K handel en nijverheid 

Bedrijfsvoering Stad Gent en OCMW Gent 21  
 

MA_K_0278 Besluit van de gemeenteraad betreffende tariefwijziging bij de 
stadswaag en briefwisseling hieromtrent. 1901-1902. 1 pak. 

MA_K_0279 “Rekeninge van stadts-waege met het gonne daer aen gependeert van 
den Jaere.”. November  
1794-jaar XII. ( Bevat maandelijkse opgave van “Ontfang van het Regt op 
Stadswaege” op “boter en kaes, op hoppe, op inlandsche boter en 
leykaes, op grof zout, wit zout. door de clerque Ter Poorten”). 1794-
1804. 1 pak. 

MA_K_0280 “ Pesage du charbon de terre . Compte de recettes et de Dépenses”. 
1er Frimaire AN IX - 9 Pluviose An IX. (22 November 1800-17 Januari 
1801). 
1800-1801. 1 pak. 

MA_K_0281 “ Pesage du charbon de terre . Compte de recettes et de Dépenses”. 
10 Pluviose An IX - 29 Thermidor An IX. (30 Januari 1801-17 Augustus 
1801). 
1801. 1 pak. 

MA_K_0282 “ Pesage du charbon de terre . Compte de recettes et de Dépenses”. 
4e Complémentaire An IX - 29 Nivose An IX. (21 September 1802-19 
Januari 1802). 
1802. 1 pak. 

MA_K_0283 “ Pesage du charbon de terre . Compte de recettes et de Dépenses”. 
30 Nivose An X - 5 Complémentaire An X. ( 20 Januari 1802-19 Januari 
1802). 
1802. 1 pak. 

MA_K_0284 “ Pesage du charbon de terre . Compte de recettes et de Dépenses”. 
1 Vendémiaire An XI - 6 Complémentaire An XI. (23 September 1802 - 23 
September 1803). 
1802-1803. 1 pak. 

MA_K_0285 “ Pesage du charbon de terre . Compte de recettes et de Dépenses”. 
1 Vendémiaire An XII - 29 Nivose An XII. ( 23 September 1803-19 Januari 
1804). 
1803-1804. 1 pak. 

MA_K_0286 “ Pesage du charbon de terre . Compte de recettes et de Dépenses”. 
30 Nivose An XII - 31 Décembre 1806. (20 Januari 1804 - 31 déc.1806). 
1804-1806. 1 pak. 

MA_K_0287 “ Pesage du charbon de terre . Compte de recettes et de 
Dépenses”.Algemene tabel, jaar IX - jaar XIII.  
S.d. 1 pak. 

MA_K_0288 “Ontfank nette van de Lijnweat-halle der stad Gend[Gent]”. 
Gegevens per marktdag en tabellen met een algemeen overzicht. 1811-
1827. 1 pak. 
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MA_K_0289 “Ontfank nette van de Lijnweat-halle der stad Gend[Gent]”. 
Gegevens per marktdag en tabellen met een algemeen overzicht. 1835-
1842. 1 pak. 

MA_K_0290 “Steat van ontfang van het pegelrecht geduerende.” 
Maandelijkse opgaven en algemeen overzicht.  
1835-1840. 1 pak. 

MA_K_0291 “Borderel van ontfangst door den ontfanger van stadswaegregten 
gedurende de maend.” 
Maandelijkse opgaven. 1836-1840. 1 pak. 

MA_K_0292 Reglementen, aanplakbrieven en briefwisseling betreffende het 
personeel tewerkgesteld bij de “publieke verpachting van de ontvangst 
van het recht voor het wegen en meten. 
 1827-1871. 1 pak. 

MA_K_0293 Briefwisseling betreffende het “ Corps der Gecommissionneerde 
stukwerkers der stad Gent”. 1860-1889. (Bevat aanvragen, ontslagen, 
bewijzen van goed gedrag enz. van de wegers-meters). 
1860-1889. 1 pak. 

MA_K_0294 Briefwisseling betreffende de vervanging van Gerrijn, weger-ontvanger 
op de Koornmarkt  
te Gent. ( Pakhuis). 1882. 1 pak. 

MA_K_0295 Briefwisseling betreffende het ontslag van M. Renier, bediende bij de 
boterwaag. April 1883. 1883. 1 pak. 

MA_K_0296 Lijsten van gezworen en vrije wegers-meters van de stad Gent. 
December 1887, febr. 1888 en Augustus 1889, 3 lijsten. 
1887-1889. 1 pak. 

MA_K_0297 Briefwisseling betreffende de vervanging van Frans Dieman, stadsweger. 
November 1890 - Augustus 1891. 
1890-1891. 1 pak. 

MA_K_0298 Examens voor hoofdweger-meter, 1891 
Lijsten van de kandidaten, vragenlijsten, antwoorden, briefwisseling. 
1891. 1 pak. 

MA_K_0299 Gezworen wegers-meters voor het wegen en meten der koopwaren en 
voor het ijken der vaten. Aanplakbrieven, briefwisseling, knipsels, 
formulieren, lijsten van kandidaten, aanvragen, examens, benoemingen 
enz. 1891-1894. 1 pak. 

MA_K_0300 Gezworen wegers-meters voor het wegen en meten der koopwaren en 
voor het ijken der vaten. Aanplakbrieven, briefwisseling, knipsels, 
formulieren, lijsten van kandidaten, aanvragen, examens, benoemingen 
enz. 1895. 1 pak. 

MA_K_0301 Gezworen wegers-meters voor het wegen en meten der koopwaren en 
voor het ijken der vaten. Aanplakbrieven, briefwisseling, knipsels, 



 

 

  
 

 
29 juli 2021 I MA_K handel en nijverheid 

Bedrijfsvoering Stad Gent en OCMW Gent 23  
 

formulieren, lijsten van kandidaten, aanvragen, examens, benoemingen 
enz. 1897. 1 pak. 

MA_K_0302 Gezworen wegers-meters voor het wegen en meten der koopwaren en 
voor het ijken der vaten. Aanplakbrieven, briefwisseling, knipsels, 
formulieren, lijsten van kandidaten, aanvragen, examens, benoemingen 
enz. 1900. 1 pak. 

MA_K_0303 Gezworen wegers-meters voor het wegen en meten der koopwaren en 
voor het ijken der vaten. Aanplakbrieven, briefwisseling, knipsels, 
formulieren, lijsten van kandidaten, aanvragen, examens, benoemingen 
enz. 1900-1901. 1 pak. 

MA_K_0304 Ontslagen van personeelsleden en briefwisseling hieromtrent. 
1891-1897. 1 pak. 

MA_K_0305 Briefwisseling betreffende misbruik van de titel van gezworen weger-
meter. 1891-1899. 1 pak. 

MA_K_0306 Briefwisseling betreffende verlofperioden en vervangingen van 
personeelsleden. 1895-1898. 1 pak. 

MA_K_0307 Briefwisseling betreffende klachten neergelegd ten laste van Edmond 
Honorez, gezworen weger-meter. 1898-1900. 1 pak. 

MA_K_0308 Briefwisseling betreffende de hernieuwing van mandaten. April 1899 - 
Juni 1899. 1899. 1 pak. 

MA_K_0309 Briefwisseling betreffende de benoeming van Henri Verbauwen tot 
gezworen weger-meter. December 1900. 1900. 1 pak. 

MA_K_0310 Briefwisseling betreffende het ontslag van Henri Hombrecht, bediende 
bij de stadsweegdienst. Mei 1900 - December 1900. 1900. 1 pak. 

MA_K_0311 Briefwisseling betreffende de benoeming van Jules de Pourck en Jean 
Van Hulle tot wegers-meters bij de stadswaag. Januari-Augustus 1900. 
1900. 1 pak. 

MA_K_0312 Briefwisseling betreffende de benoeming en het ontslag van Daniël De 
Groote, weger-meter bij de stadswaag en de benoeming van Jules 
vandenbroeck als plaatsvervanger. November 1900 - Januari 1902. 
1900-1902. 1 pak. 

MA_K_0313 Briefwisseling betreffende de kandidaturen voor het examen van weger-
meter, uitgeschreven naar aanleiding van vervanging van M. hombrecht. 
1901. 1 pak. 

MA_K_0314 Verordering van het College van Burgemeester en Schepen van 22 Mei 
1903 betreffende de vernieuwing van de mandaten van gezworen 
wegers-meters. 1903. 1 pak. 

MA_K_0315 Briefwisseling betreffende de uitbreiding van het personeel van de 
stadswaag. 1903-1906. 1 pak. 
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MA_K_0316 Briefwisseling betreffende de examens van 1907 voor gezworen wegers-
meters. 1907. 3 pakken. (kandidaturen, vragen, antwoorden, lijsten van 
deelnemers, uitslagen). 1907. 1 pak. 

MA_K_0317 Examens voor gezworen wegers-meters. 1907. Formulieren van de 
schriftelijke proeven. 1907. 1 pak. 

MA_K_0318 Briefwisseling betreffende de uitbreiding van het personeel van de 
stadswaag. 1908. 1 pak. 

MA_K_0319 Briefwisseling betreffende de benoeming van Charles Huy. Oktober 
1908. 1 pak. 

MA_K_0320 Briefwisseling betreffende de hernieuwing van de mandaten en nieuwe 
benoemingen. 1908-1909. 1 pak. 

MA_K_0321 Briefwisseling betreffende klachten in verband met de lonen uitbetaald 
aan plaatsvervangende gezworen wegers-meters in 1908. Febr. - maart 
1909. 1908-1909. 1 pak. 

MA_K_0322 Briefwisseling betreffende wijzigingen in het aantal leden bij de 
stadswaag, kandidaturen en nieuwe benoemingen. 1910-1911. 1 pak. 

MA_K_0323 Examens voor gezworen wegers-meters en briefwisseling hieromtrent. 
(kandidaturen, vragen, antwoorden, lijsten van deelnemers, schriftelijke 
proeven.) Febr. - maart 1911. 1911. 1 pak. 

MA_K_0324 Briefwisseling betreffende de examens van 1912 voor gezworen wegers-
meters. Juli - sept . 1912. (kandidaturen, bewijzen van goed gedrag.). 
1912. 1 pak. 

MA_K_0325 Examens voor gezworen wegers-meters, 1912. Formulieren van de 
schriftelijke proeven. 1912. 1 pak. 

MA_K_0326 Briefwisseling betreffende de benoeming van nieuwe personeelsleden. 
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0327 Opgave van het loon van de gezworen wegers-meters. 1891-1899. 1 
pak. 

MA_K_0328 Opgave van het loon van de gezworen wegers-meters. 1900-1903. 1 
pak. 

MA_K_0329 Opgave van het loon van de gezworen wegers-meters. 1904-1907. 1 
pak. 

MA_K_0330 Opgave van het loon van de gezworen wegers-meters. 1908-1911. 1 
pak. 

MA_K_0331 Opgave van het loon van de gezworen wegers-meters. 1911-1915. 1 
pak. 

MA_K_0332 Varia. (briefwisseling betreffende uniform van wegers-meters, 
vergoeding van onkosten enz.). S.d. 1 pak. 
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MA_K_0333 “Publieke tentoonstelling der voorwerpen van Nationale Nijverheid te 
Gent. Juli 1820.” 
Koninklijk Besluit en briefwisseling betreffende de provinciale 
kommissie, de hoofdcommissie, de lokalen, formulieren, reglementen 
enz. Dec 1819 - Juli 1820. 1819-1820. 1 pak. 

MA_K_0334 “Certificaten van oorsprong” van de goederen die tentoongesteld zullen 
worden. Dossiers voor de provincies Oost-Vlaanderen, West-
Vlaanderen, Antwerpen. S.d. 1 pak. 

MA_K_0335 “Certificaten van oorsprong” van de goederen die tentoongesteld zullen 
worden. Dossiers voor de provincies Brabant en Limburg. S.d. 1 pak. 

MA_K_0336 “Certificaten van oorsprong” van de goederen die tentoongesteld zullen 
worden. Dossiers voor de provincies Friesland, Gelderland, Zeeland, 
Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland. S.d. 1 pak. 

MA_K_0337 “Certificaten van oorsprong” van de goederen die tentoongesteld zullen 
worden. Dossiers voor de provincies Luik, Henegouwen, Namen en 
Luxemburg. S.d. 1 pak. 

MA_K_0338 10 registers van de diverse tentoongestelde voorwerpen met opgave 
van de naam van de fabrikanten en van hun woonplaats. S.d. 1 pak. 

MA_K_0339 Gedrukte kataloog met de opgave van de naam van de fabrikanten en 
een korte omschrijving van hun produkten. S.d. 1 pak. 

MA_K_0340 Programma, lijsten van deelnemers die eenonderscheiding ontvingen. 
Briefwisseling en reglementen hieromtrent. S.d. 1 pak. 

MA_K_0341 Register van inkomsten en uitgaven. S.d. 1 pak. 

MA_K_0342 Briefwisseling betreffende financiele verrichtingen. Juni 1820 - April 
1821. 1820-1821. 1 pak. 

MA_K_0343 Onkostennota’s en algemene onkostentabellen. S.d. 1 pak. 

MA_K_0344 Feestelijkheden ter gelegenheid van de Nijverheidstentoonstelling 
ingericht. Briefwisseling en programma. S.d. 1 pak. 

MA_K_0345 Register der uitgaven betreffende de feestelijkheden ingericht ter 
gelegenheid van de Nijverheidstentoonstelling. S.d. 1 pak. 

MA_K_0346 Reglement en briefwisseling betreffende de paardenkoers ingericht ter 
gelegenheid van de Nijverheidstentoonstelling. S.d. 1 pak. 

MA_K_0347 Varia. S.d. 1 pak. 

MA_K_0348 Briefwisseling en andere stukken. S.d. 1 pak. 

MA_K_0349 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van Vlaanderen 
tussen de stad Gent en de provinciale en nationale overheid. Dec 1848 - 
December 1849. 1848-1849. 1 pak. 
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MA_K_0350 Verslagen van de vergaderingen van de directiekommissie. Febr- Juli 
1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0351 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Brieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van de 
arrondissementskommissarissen aan het provinciebestuur van Oost-en 
West-Vlaanderen. Febr. - Oktober 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0352 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Brieven van het provinciebestuur aan de direktiekommissie van de 
tentoonstelling. April - Oktober 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0353 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Brieven van de direktiekommissie van de tentoonstelling aan de minister 
van Binnenlandse zaken. Juli - Oktober 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0354 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Brieven van de direktiekommissie van de tentoonstelling aan de 
gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen. Febr. - Oktober 1849. 1849. 
1 pak. 

MA_K_0355 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Brieven van de direktiekommissie van de tentoonstelling aan de 
burgemeester van Gent. Mei - Oktober 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0356 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Brieven van de direktiekommissie van de tentoonstelling aan de 
arrondissementskommissarissen aan kamers van koophandel. Maart - 
September 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0357 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Brieven van fabrikanten, kamers van koophandel, arrondissementen, 
gemeenten. aan de direktiekommissie van de tentoonstelling. Maart 
1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0358 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
April 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0359 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Mei 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0360 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Juni 1849. 1849. 1 pak. 
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MA_K_0361 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Juli 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0362 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Augustus 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0363 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
September 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0364 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
Oktober1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0365 Briefwisseling betreffende de Nijverheidstentoonstelling van 
Vlaanderen. 
November1849 (bevat ook ongedateerde stukken). 1849. 1 pak. 

MA_K_0366 Lijsten en enkele losse stukken betreffende de uitgaven van de 
direktiekommissie van de tentoonstelling. 1849. 1 pak. 

MA_K_0367 Samenstelling van de jury en briefwisseling in verband hiermee. Juli - 
Augustus 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0368 Verslagen van de vergaderingen van de jury van de tentoonstelling. Juli - 
okt 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0369 Notities in klad betreffende de vergaderingen van de jury van de 
tentoonstelling. 1849. 1 pak. 

MA_K_0370 Briefwisseling en formulieren betreffende verdienstelijke arbeiders. 
Antwoorden van de fabrikanten op het rondschrijven van 14 September 
1849 uitgaande van de jury van de tentoonstelling. Antwoorden van de 
fabrikanten van Oost-Vlaanderen. 1849. 1 pak. 

MA_K_0371 Briefwisseling en formulieren betreffende verdienstelijke arbeiders.  
Antwoorden van de fabrikanten uit West-Vlaanderen. 1849. 1 pak. 

MA_K_0372 Briefwisseling en formulieren betreffende verdienstelijke arbeiders.  
Negatieve antwoorden. 1849. 1 pak. 

MA_K_0373 Briefwisseling en formulieren betreffende de speciale onderscheiding 
voor verdienstelijke arbeiders, ingesteld bij Koninlijk Besluit van 7 
November 1847. Antwoorden van de diverse gemeentebesturen op de 
brief van de gouverneur van 1 Oktober 1849 Oktober 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0374 Lijsten van arbeiders-kandidaten voor onderscheidingen en 
briefwisseling hieromtrent. 1849. 1 pak. 

MA_K_0375 Lijst van de ondersscheidingen uitgereikt op de tentoonstelling en 
briefwisseling hieromtrent. November - December1849. 1849. 1 pak. 
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MA_K_0376 Lijst van de fabrikanten die een onderscheiding ontvingen, maar niet 
aanwezig waren op de plechtige uitreiking. 1849. 1 pak. 

MA_K_0377 Briefwisseling en formulieren betreffende de fabrieken en werkhuizen 
waar de tentoongestelde producten werden vervaardigd. Antwoorden 
van de fabrikanten op het rondschrijven van 9 Augustus 1849, uitgaande 
van de jury van de tentoonstelling. (Bevat gegevens over prijs, jaarlijkse 
produktie, bestemming, aantal arbeiders, loon.). 
Gegevens voor de textielnijverheid. 2e sektie ?. 1849. 1 pak. 

MA_K_0378 Briefwisseling en formulieren betreffende de fabrieken en werkhuizen 
waar de tentoongestelde producten werden vervaardigd. Antwoorden 
van de fabrikanten op het rondschrijven van 9 Augustus 1849, uitgaande 
van de jury van de tentoonstelling. (Bevat gegevens over prijs, jaarlijkse 
produktie, bestemming, aantal arbeiders, loon.). 
Gegevens voor de textielnijverheid. 3e sektie ?. 1849. 1 pak. 

MA_K_0379 Briefwisseling en formulieren betreffende de fabrieken en werkhuizen 
waar de tentoongestelde producten werden vervaardigd. Antwoorden 
van de fabrikanten op het rondschrijven van 9 Augustus 1849, uitgaande 
van de jury van de tentoonstelling. (Bevat gegevens over prijs, jaarlijkse 
produktie, bestemming, aantal arbeiders, loon.). 
Gegevens voor diverse nijverheden, textielnijverheid uitgesloten. 1849. 
1 pak. 

MA_K_0380 Briefwisseling betreffende de inschrijving en de certifikaten van 
oorsprong van de fabrikanten. Brieven van de fabrikanten aan de 
gemeentebesturen. 1849. 1849. 1 pak. 

MA_K_0381 Inschrijvingsregister van produkten voor de tentoonstelling. Arr. 
Roeselare-Tielt. 1849. 1 pak. 

MA_K_0382 Inschrijvingsregister van produkten voor de tentoonstelling.  
Arr. Ieper. 1849. 1 pak. 

MA_K_0383 Inschrijvingsregister van produkten voor de tentoonstelling.  
Arr. Brugge. 1849. 1 pak. 

MA_K_0384 Inschrijvingsregister van produkten voor de tentoonstelling.  
Arr Kortrijk. 1849. 1 pak. 

MA_K_0385 Inschrijvingsregister van produkten voor de tentoonstelling.  
Arr. Veurne-Diksmuide. 1849. 1 pak. 

MA_K_0386 Inschrijvingsregister van produkten voor de tentoonstelling.  
Arr. Aalst. 1849. 1 pak. 

MA_K_0387 Inschrijvingsregister van produkten voor de tentoonstelling.  
Arr Dendermonde. 1849. 1 pak. 

MA_K_0388 Inschrijvingsregister van produkten voor de tentoonstelling.  
Arr. St.Niklaas. 1849. 1 pak. 
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MA_K_0389 Inschrijvingsregister van produkten voor de tentoonstelling.  
Arr. Oudenaarde. 1849. 1 pak. 

MA_K_0390 Inschrijvingsregister van produkten voor de tentoonstelling.  
Arr. Gent. 1849. 1 pak. 

MA_K_0391 Inschrijvingsregister van produkten voor de tentoonstelling.  
Algemeen inschrijvingsregister. 1849. 1 pak. 

MA_K_0392 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten. Arr. Roeselare-Tielt. 1849. 1 
pak. 

MA_K_0393 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten.  
Arr. Ieper. 1849. 1 pak. 

MA_K_0394 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten.  
Arr. Brugge. 1849. 1 pak. 

MA_K_0395 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten.  
Arr. Kortrijk. 1849. 1 pak. 

MA_K_0396 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten.  
Arr. Veurne-Diksmuide. 1849. 1 pak. 

MA_K_0397 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten.  
Arr. Aalst. 1849. 1 pak. 

MA_K_0398 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten.  
Arr. Dendermonde. 1849. 1 pak. 

MA_K_0399 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten.  
Arr. Sint-Niklaas. 1849. 1 pak. 

MA_K_0400 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten.  
Arr. Oudenaarde. 1849. 1 pak. 

MA_K_0401 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten.  
Arr. Gent. 1849. 1 pak. 

MA_K_0402 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten.  
Arr. Ath-Doornik. 1849. 1 pak. 

MA_K_0403 Bewijzen van oorsprong van de fabrikanten.  
Algemeen tabel van de bewijzen van oorsprong. 1849. 1 pak. 

MA_K_0404 Register van de tentoongestelde voorwerpen. 1849. 1 pak. 

MA_K_0405 Katalogen van de tentoongestelde voorwerpen. Gedrukte uitgave. 1849. 
1 pak. 

MA_K_0406 Ontvangstbewijzen van de exposanten. 1849. 1 pak. 
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MA_K_0407 Briefwisseling van de Gentse exposanten betreffende de kandidaturen 
voor deelname aan de tentoonstelling. 1849. 1 pak. 

MA_K_0408 Reglement van de loterij en lijst van de verenigingen aan wie lijsten voor 
intekening werden gestuurd. 1849. 1 pak. 

MA_K_0409 Diverse stukken in verband met de loterij. 1849. 1 pak. 

MA_K_0410 Register van genummerde strookjes van de loterij. 1849. 1 pak. 

MA_K_0411 Register van genummerde strookjes van de loterij. 1849. 1 pak. 

MA_K_0412 Register van genummerde strookjes van de loterij. 1849. 1 pak. 

MA_K_0413 Register van genummerde strookjes van de loterij. 1849. 1 pak. 

MA_K_0414 Verzendingsbrieven betreffende voorwerpen tentoongesteld op de 
tentoonstelling. 1849. 1 pak. 

MA_K_0415 Reglement betreffende “de dagen en uren van opening der zalen en de 
regeltucht die er moet worden waargenomen”. 1849. 1 pak. 

MA_K_0416 Varia. ( lijst van uitgaven van sommige bedrijven, briefwisseling 
betreffende politiediensten, veiligheidsdiensten, programma enz.). 
1849. 1 pak. 

MA_K_0417 Overeenkomst tussen de “Naamloze Maatschappij der Wereld en 
Internationale Tentoonstelling van Gent” en de stad Gent. 
Gedrukte uitgave, 11 April 1910. 1910. 1 pak. 

MA_K_0418 Briefwisseling betreffende de financiele overeenkomst tussen de 
Naamloze Vennootschap van de tentoonstelling en de stad Gent. Juni 
1908-1909. 1908-1909. 1 pak. 

MA_K_0419 Briefwisseling betreffende de financiele overeenkomst tussen de 
Naamloze Vennootschap van de tentoonstelling en de Stad Gent. 
Januari 1910 - December 1911. 1910-1911. 1 pak. 

MA_K_0420 Briefwisseling betreffende de financiele overeenkomst tussen de 
Naamloze Vennootschap van de tentoonstelling en de Stad Gent. 
Januari 1912 - Mei 1914. 1912-1914. 1 pak. 

MA_K_0421 Overeenkomst tussen de “Naamloze Maatschappij der Wereld- en 
Internationale Tentoonstelling van Gent” en de Belgische Staat en 
briefwisseling hieromtrent. Nov - maart 1914. 1914. 1 pak. 

MA_K_0422 Briefwisseling betreffende de subsidie van de provincie voor de 
inrichting van de tentoonstelling. Juni 1912. 1912. 1 pak. 

MA_K_0423 Briefwisseling betreffende het bouwen van een feestpaleis. Mei 1911 - 
Juli 1911. 1911. 1 pak. 

MA_K_0424 Briefwisseling betreffende de medewerking van het gemmentebestuur 
aan de organisatie van de Wereldtentoonstelling. November 1909. 
1909. 1 pak. 
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MA_K_0425 Briefwisseling betreffende de vertegenwoordiging van het 
gemeentebestuur in het “Uitvoerend Comiteit der Naamloze 
Maatschappij der Wereldtentoonstelling”. Juni 1909 - Mei 1914. 1909-
1914. 1 pak. 

MA_K_0426 Diverse nummers van het Belgisch Staatsblad met medewerking en 
verorderingen betreffende de Wereldtentoonstelling. S.d. 1 pak. 

MA_K_0427 Briefwisseling betreffende pers en publiciteit voor de 
Wereldtentoonstelling. April 1913 - Oktober 1913. 1913. 1 pak. 

MA_K_0428 Briefwisseling over het uitgeven van een speciaal nummer van de 
“Revue Internationale” n. a. v. de Wereldtentoonstelling. Augustus 
1913. 1913. 1 pak. 

MA_K_0429 Oprichting van een gedenkteken ter gelegenheid van de 
Wereldtentoonstelling. Briefwisseling en foto. S.d. 1 pak. 

MA_K_0430 Briefwisseling betreffende de geillustreerde kataloog van de 
“tentoonstelling van de vervalsching der eetwaren”. November 1913. 
1913. 1 pak. 

MA_K_0431 Briefwisseling betreffende de aanleg van wegen n.a.v. de 
Wereldtentoonstelling. Oktober 1909 - Mei 1910. 1909-1910. 1 pak. 

MA_K_0432 Briefwisseling betreffende de aanleg van wegen n.a.v. de 
Wereldtentoonstelling. Juli 1910 - April 1914. 1910-1914. 1 pak. 

MA_K_0432bis 1. Briefwisseling betreffende de teruggave van gronden aan de 
maatschappij. 
2. Werken en inrichting van het paviljoen. 
3. Stukken betreffende het paviljoen. Beroeps- en nijverheidsonderwijs. 
4. Gronden en gebouwen toebehorende aan de staat. 
5. Onteigening door de stad. 
6. Gebruik van een deel van het St.Denijplein. 
7. Werken in het park. 
8. Restauratiewerken aan gebouwen van de stad. 
9. Werken aan de ingangen van de tentoonstelling. 
10. Aaanplantingen en tuinen. Algemene overeenkomst. 1910-1914. 1 
pak. 

MA_K_0433 Briefwisseling, brochures en aanplakbrieven betreffende speciale 
verkeersregklementen uitgevaardigd n. a. v. de Werldtentoonstelling. 
S.d. 1 pak. 

MA_K_0434 Briefwisseling betreffende nieuwe en uitzonderlijke tramlijnen 
November 1909 - April 1914. 1909-1914. 1 pak. 

MA_K_0435 Briefwisseling betreffende de reiningsdiensten van de tentoonsteling 
Juni 1913. 1913. 1 pak. 
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MA_K_0436 Briefwisseling betreffende de brandverzekering en de speciale dienst 
van de brandweer voor de Werldtentoonstelling. April 1913 - November 
1913. 1913. 1 pak. 

MA_K_0437 Briefwisseling betreffende het effectief ingrijpen van de brandweer op 
de terreinen van de Wereldtentoonstelling. April 1913 - November 
1913. 1913. 1 pak. 

MA_K_0438 Verordening en briefwisseling betreffende het rookverbod in de 
gebouwen van de Wereldtentoonstelling. 1913. 1 pak. 

MA_K_0439 Reeks besluiten van het gemeentebestuur i. v. m. de verlofdagen voor 
de bedienden op de tentoonstelling. April 1913. 1913. 1 pak. 

MA_K_0440 Briefwisseling betreffende de subsidie, de beurzen en de bijzondere 
voordelen voor stadswerklieden en voor leden van de gemeenteraad 
(vrijkaarten, speciale toelatingen.). 
September 1912 - Juni 1913. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0441 Briefwisseling betreffende de vrijstelling van belasting op de openbare 
vermakelijkheden en op het dienstpersoneel tijdens de 
Wereldtentoonstelling. Oktober 1911 - April 1913. 1911-1913. 1 pak. 

MA_K_0442 Briefwisseling betreffende gas-, elektriciteits- en watervoorziening op de 
Wereldtentoonstelling. Maart 1913 - Juni 1913. 1913. 1 pak. 

MA_K_0443 Gebruik van het Nederlands op de Wereldtentoonstelling. Briefwisseling 
met het “Vlaams Handelsfonds”, de “Snellaertskring” en verschillende 
afdelingen van het Willemsfonds. Juni 1910 - April 1912. 1910-1912. 1 
pak. 

MA_K_0444 Briefwisseling betreffende een interpellatie van Camile Huysmans in de 
Kamer over de anti-Vlaamse houding van M.David, Frans minister van 
Handelsbetrekkingen. 
Januari 1913 - febr. 1913. 1913. 1 pak. 

MA_K_0445 Briefwisseling betreffende de diensten van het Rode Kruis op de 
Wereldtentoonstelling. 
April 1913 - Mei 1913. 1913. 1 pak. 

MA_K_0446 Briefwisseling betreffende de vergoeding van de huisbewaarster voor 
prestaties geleverd tijdens de wereldtentoonstelling. Oktober1912 - 
April 1914. 1912-1914. 1 pak. 

MA_K_0447_a Feestelijkheden ter gelenheid van de 300e verjaardag van Koninklijke en 
Ridderlijke Hoofdgilde der Schermers van St . Michiels[Sint-
Michiels].Grote historische stoet met ruiterspel (“ommeganck St . 
Michel”) . Aanplakbrieven en briefwisseling betreffende de 
propaGand[Gent]a. 1913. 1 pak. 

MA_K_0447_b Feestelijkheden ter gelenheid van de 300e verjaardag van Koninklijke en 
Ridderlijke Hoofdgilde der Schermers van St . Michiels[Sint-
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Michiels].Briefwisseling betreffende de subsidie van de Stad Gent. 1913. 
1 pak. 

MA_K_0447_c Feestelijkheden ter gelenheid van de 300e verjaardag van Koninklijke en 
Ridderlijke Hoofdgilde der Schermers van St . Michiels[Sint-
Michiels].Kaart van het trajekt van de stoet. 1913. 1 pak. 

MA_K_0447_d Feestelijkheden ter gelenheid van de 300e verjaardag van Koninklijke en 
Ridderlijke Hoofdgilde der Schermers van St . Michiels[Sint-
Michiels].Verslagen van de voorbereidende vergaderingen. 1913. 1 pak. 

MA_K_0447_e Feestelijkheden ter gelenheid van de 300e verjaardag van Koninklijke en 
Ridderlijke Hoofdgilde der Schermers van St . Michiels[Sint-
Michiels].Samenstelling van de diverse kommissies. 1913. 1 pak. 

MA_K_0447_f Feestelijkheden ter gelenheid van de 300e verjaardag van Koninklijke en 
Ridderlijke Hoofdgilde der Schermers van St . Michiels[Sint-
Michiels].Kalender der feestelijkheden. 1913. 1 pak. 

MA_K_0447_g Feestelijkheden ter gelenheid van de 300e verjaardag van Koninklijke en 
Ridderlijke Hoofdgilde der Schermers van St . Michiels[Sint-
Michiels].Groot tornooi op de Kouter, 22-23 Juli. Briefwisseling. 1913. 1 
pak. 

MA_K_0447_h Feestelijkheden ter gelenheid van de 300e verjaardag van Koninklijke en 
Ridderlijke Hoofdgilde der Schermers van St . Michiels[Sint-
Michiels].Feestavond in de schouwburg, 3 Mei 1913. Briefwisseling. 
1913. 1 pak. 

MA_K_0447_i Briefwisseling betreffende de organisatie van een “revue” door de heer 
Francçois Roy, algemeen direkteur van het Kursaal van Geneve, in 
opdracht van het gemeentebestuur van Gent. S.d. 1 pak. 

MA_K_0447bis_i Tentoonsteling van de Zeppeling, Juni - Augustus1912. 1912. 1 pak. 

MA_K_0447bis_j Inhuldiging van het kanaal van Willebroek. Briefwisseling. Juni - Juli 
1914. 1914. 1 pak. 

MA_K_0448 Varia. Verschillende losse stukken over verscheidene voorwerpen ( 
inlichten, ingang, speelpleinen enz.) 1 pak brieven. 1914. 1 pak. 

MA_K_0449 Briefwisseling betreffende de subsidies uitgereikt aan verschillende 
verenigingen voor de inrichting van kongressen en konferenties. 
Algemeen overzicht, briefwisseling en tabellen. 
Apr .1912 - November1913. (bevat ook gegevens over de 
Wereldtentoonstelling van Luik). 1914. 1 pak. 

MA_K_0450 Subsidie uitgereikt aan de “Koninklijke Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid en Weteenschappen”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0451 Subsidie uitgereikt aan“Xe Wederlandshe Congres van Landbouw”. 
1912-1913. 1 pak. 
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MA_K_0452 Subsidie uitgereikt aan“Beoepsvereeniging der klerken van de 
staatsspoorwegen”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0453 Subsidie uitgereikt aan“Union professionelle des Agrées de chemin de 
fer de l’Etat Belge”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0454 Subsidie uitgereikt aan“National Bond der gemeentebedienden”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0455 Subsidie uitgereikt aan“Algemene Bond der Gemeente-ontvangers”. 
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0456 Subsidie uitgereikt aan“Fédération Générale des sécrétaires 
communaux”. 
 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0457 Subsidie uitgereikt aan“Stadswerkliedenbond van Gent”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0458 Subsidie uitgereikt aan“Association Nationale des Commis d’ordre des 
Chemins de Fer”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0459 Subsidie uitgereikt aan“Association Générale des Employés”. 1912-1913. 
1 pak. 

MA_K_0460 Subsidie uitgereikt aan“Fédération Nationale du Batiment et des 
Travaux Publics”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0461 Subsidie uitgereikt aan“Union nationale des Fédération Mutualistes 
Neutre de Belgique[België]”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0462 Subsidie uitgereikt aan“Verbond der Maatschappijen van Onderlinge 
Bijstand”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0463 Subsidie uitgereikt aanFédération Royale des Corps de Sapeurs 
Pompiers de Belgique[België]”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0464 Subsidie uitgereikt aan“Societé Royale des Corps de Sapeurs Pompiers 
de Belgique[België]”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0465 Subsidie uitgereikt aan“Haarkapperskring van Gent”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0466 Subsidie uitgereikt aan“Gentsche Geneeskundige Vereeniging”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0467 Subsidie uitgereikt aan“Maatschappij der doofstommen”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0468 Subsidie uitgereikt aan“Organisatiecomité voor de bescherming van de 
jeugd”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0469 Subsidie uitgereikt aan“Fédération accisienne”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0470 Subsidie uitgereikt aan“Fédération archéologique et historique de 
Belgique[België]”. 1912-1913. 1 pak. 
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MA_K_0471 Subsidie uitgereikt aan“Internationaal Artistiek Congres”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0472 Subsidie uitgereikt aan“Internationaal Esperantocongres”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0473 Subsidie uitgereikt aan“Bond der leerlingen en oud-leerlingen der 
nijverheidsschool”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0474 Subsidie uitgereikt aan“Nationaal Congres voor lichamelijke opvoeding”. 
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0475 Subsidie uitgereikt aan“Fédération de l’Enseignement Moyen Officiel de 
Belgique[België]. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0476 Subsidie uitgereikt aan“Bureau international de fédération 
d’instituteurs”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0477 Subsidie uitgereikt aan“Algemene Belgischen Onderwijzersbond”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0478 Subsidie uitgereikt aan“Comité permanent des Congrès Nationaux des 
habitations ouvrières et des institutions de prévoyance”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0479 Subsidie uitgereikt aan“Société protectrice des animaux”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0480 Subsidie uitgereikt aan“Tentoonstelling van de vervalsing der 
eetwaren”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0481 Subsidie uitgereikt aan“Société Royale d’Agriculture et de Botanique de 
Gand[Gent]”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0482 Subsidie uitgereikt aan“Société Agricole de la Flandre Orientale”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0483 Subsidie uitgereikt aan“Association nationale permanente des congrès 
pour le perfectionnement du matériel colonial”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0484 Subsidie uitgereikt aan“Fédération des Géomètres du Cadastre de 
Belgique[België]”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0485 Subsidie uitgereikt aan“Sociétè de Médecibe Vétérinaire de la Flandre 
Orientale”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0486 Subsidie uitgereikt aan“Fédération Nationale des Commissaires-adjoints 
du Police de Royaume”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0487 Subsidies geweigerd aan“Muziekonderwijs voor het volk”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0488 Subsidies geweigerd aan“Landelijke vereniging van Liberale 
Werkersgroepen”. 1912-1913. 1 pak. 
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MA_K_0489 Subsidies geweigerd aan“Landelijke Federatie van Liberale Werklieden 
Vereenigingen”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0490 Subsidies geweigerd aan“Nationaal congres van de Middenstand”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0491 Subsidies geweigerd aan“7e Congres van den Landsbond der Christelijke 
Vereenigingen van Vooruitzicht in Belgie”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0492 Subsidies geweigerd aan“Syndicaat der Gepatenteerde uurwerkmakers, 
goudsmeden en zilversmeden juweliers van Gent en omliggende”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0493 Subsidies geweigerd aan“Ligue des quincailliers et marchands de fer 
Belges”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0494 Subsidies geweigerd aan“Belgisce Patroonfederatie der 
ijzerambachten”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0495 Subsidies geweigerd aan“Chambre Syndicales des Ingénieurs conseils en 
matière d’installations industrielles”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0496 Subsidies geweigerd aan“Wettelijk Syndicaat der Vereenigde 
Vleeschhouwers”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0497 Subsidies geweigerd aan“Congrès de la fédèration nationale des 
Etudiants libéraux”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0498 Subsidies geweigerd aan“Laurentskring Geluk in ‘t Werk”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0499 Subsidies geweigerd aan“Association des Anciens Elèves de l’Ecole 
Moyenne de l’Etat à Gand[Gent]”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0500 Subsidies geweigerd aan“ Nationale Bond der katholiek Turn- en 
Wapenmaatschappijen”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0501 Subsidies geweigerd aan“L’automobile Club des Flandres”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0502 Aanvraag voor subsidie ingetrokken door d “Ligue Nationnale contre la 
Tuberculose”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0503 “ Boy Scouts de Belgique[België]”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0504 “IIIe Internationaal Koloniaal Kongres”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0505 “Congrès de Laiterie et du froid”.  
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0506 “Nationaal congres van de Middenstand”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0507 “Fédèration des marchands-tailleurs”. 1912-1913. 1 pak. 
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MA_K_0508 “Alliance Industrielle - Association des ingénieurs et dessinateurs-
mécaniciens de Belgique[België]”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0509 “Fédération nationale des maitres-briquetiers de Belgique[België]”. 
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0510 “Union pharmaceutique des Flandres”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0511 “Association des Ingénieurs de l’ecole des Mines de Mons”.  
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0512 “Fédération Nationale des patrons Boulangers”.  
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0513 “Landelijke Vereeniging van Liberale Werkersgroepen”.  
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0514 “2e Congrès International de la Mutualité libre de Rente”.  
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0515 “Chambre Syndicale des Horticulteurs Belges”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0516 “Bond en Syndikaat der Naties” en Aannemers van Vervoer en 
Bewerking van Koopwaren aan de haven van Antwerpen”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0517 “Union des Patrons Patissiers de Belgique[België]”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0518 “Assotions des Ingénieurs sortis de l’Ecole de Liège”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0519 “Syndikaat van Handelaars in Bieren, spuitwaters en limonaden op 
flesschen te Gent en omstreken”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0520 “Comité exécutif de la Fédération Internationale des Hoteliers”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0521 “Congrès International des fermières”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0522 “Société des Brasseurs pour l’Enseignement”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0523 "Fédération Générale des Entrepreneurs de Belgique[België]”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0524 “Congrès d’Ophtalmologie et la Conférence Internale du Cancer”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0525 “IIIe Congrès Internationale de neurologie et de psychiatrie”. 1912-1913. 
1 pak. 

MA_K_0526 “Congrès Internationale pour le soulagement des Blessés de la Guerre”. 
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0527 “Bond der Gentsche Oud-Weesjongens”. 1912-1913. 1 pak. 



 

 

  
 

 
29 juli 2021 I MA_K handel en nijverheid 

Bedrijfsvoering Stad Gent en OCMW Gent 38  
 

MA_K_0528 “Troisième Congrès International pour l’Extention et la Culture de la 
langue Française”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0529 “Société Académique de Comptabilité de Belgique[België]”. 1912-1913. 
1 pak. 

MA_K_0530 “Comité Permanent des Congrès Artistiques Internationaux”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0531 “Comité Permanent des Congrès Artistiques Internationaux”. (bevat ook 
ledenlijst, reservatie van plaatsen, programma. voor het IIIe 
Internationaal Artistiek Kongres). 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0532 “Société Royale des Melomanes”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0533 “Comité organisateur du Congrès Panceltique International”. 1912-1913. 
1 pak. 

MA_K_0534 “IIe Congrès International de la Cinématographie et de ses 
Applications”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0535 “Congrès International des arts décoratifs”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0536 “Congrrès de Pomologie”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0537 “Congrès des vins”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0538 “Congrès International des vins, cidres, spiritueux et liqueurs”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0539 “touring club de Belgique[België], Alliance des Touristes”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0540 “ Aero-Club des Flandres”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0541 “23e Congrès International de Sauvetage et de Secours Publics”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0542 “Fédération Belge de Sociétés d’Avion”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0543 “Comité organisateur du concours des Ballons libres. Aéro-Club des 
Flandres”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0544 “XXXVe Belgisch Turnbondsfeest”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0545 “Turn- en Wapenkring ‘Vriendschap’ van Gent”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0546 “Yachting Week 1913”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0547 “Xe Congres der Werkerswoningen in Den Haag”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0548 “Société des Ingénieurs Civils de France”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0549 “Société des Anciens Militaires du 1er de Ligne”. 1912-1913. 1 pak. 
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MA_K_0550 Léon Bérard, staatssekretaris voor Schone Kunsten van Frankrijk. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0551 Oud-bevelhebbers van het Frans leger. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0552 Franse parlementairen. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0553 Afvaardiging van de “Société de l’Industrie Minérale - district du Nord”. 
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0554 Afvaardiging van de “Association pour le Dévloppement du Chant Choral 
et de l’Orchestre d’Harmonie de Paris”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0555 Afvaardiging van de “Chambre de Commerce de Nancy”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0556 Sydney Brixton, Engels minister van Handel en Nijverheid. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0557 Afvaardiging van de “Institute of the court of Aldermen and common 
council of London”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0558 Afvaardiging van de “Institute of Printers and Kindred Trades”. 1912-
1913. 1 pak. 

MA_K_0559 Afvaardiging van het “Textile Institute of Manchester”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0560 Afvaardiging van de “Association of chambres of Commerce of the 
United Kingdom”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0561 Afvaardiging van “The Institute of Metals”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0562 Afvaardiging van “The National Housing and Town Planning Council”. 
1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0563 Afvaardiging van “The Woman’s Republic”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0564 Deens oorlogsschip. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0565 Gemeenteraad van Kopenhagen. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0566 Duitse en Nederlandse journalisten. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0567 Aanvraag tot het gebruik van lokalen van de stad door “Van Houtte’s 
Kring” van Ledeberg. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0568 “Belgischen Volksbond”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0569 “Comité Auxiliaire des Fetes. Section du Village Moderne”. 1912-1913. 1 
pak. 

MA_K_0570 Aanvraag tot het gebruik van lokalen door de Kommisaris-Generaal van 
de regering. 1912-1913. 1 pak. 
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MA_K_0571 “Association des Conducteurs des Ponts et Chaussées de 
Belgique[België]”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0572 “Le comité d’organisation de la Section Française”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0573 “Vereeniging der Postordeklerken”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0574 “Comité Central de l’Union Professionnelle des percepteurs des Postes 
de Belgique[België]”. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0575 Briefwisseling betreffende de tentoonstelling van Charleroi in 1911 en 
het “IVe Congres van Hygieen der Woning” te Antwerpen in 1913 
ingericht. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0576 Diverse losse stukken. 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_0577 Briefwisseling betreffende diverse nijverheidstentoonstellingen (Parijs 
1802, Douai ? , 
Parijs 1825, Brussel 1833, Brussel 1835, Valenciennes 1835 ). 1802-1835. 
1 pak. 

MA_K_0578 Nijverheidstentoonstelling van Haarlem, Juli 1825. 
Koninklijk Besluit, naamlijst van de Gense fabrikanten, werkzaamheden 
van de provinciale kommissie, programma’s, affiches, “bewijstukken der 
eervolle herinneringen”, 
toekenning van medailles. 1825. 1 pak. 

MA_K_0579 “Tentoonstelling der Nationale Nijverheid”, Brussel Juli 1835. 
Inschrijvingsregisters van Gentse fabrikanten. (Bevat gegevens over 
fabrikanten, werklieden, produkten.). 
1835. 1 pak. 

MA_K_0580 “Openbare Tentoonstelling van de voortbrengselen in de nationale 
nijverheid te Brussel”. 1835. 
 1835. 1 pak. 

MA_K_0581 “Openbare Tentoonstelling van de voortbrengselen in de nationale 
nijverheid te Brussel”. 1835. 
Lijst van fabrikanten-exposanten. 
 1835. 1 pak. 

MA_K_0582 “Openbare Tentoonstelling van de voortbrengselen in de nationale 
nijverheid te Brussel”. 1835. 
Lijsten van exposanten die een onderscheiding ontvingen en bijhorende 
stukken. 
 1835. 1 pak. 

MA_K_0583 “Openbare Tentoonstelling van de voortbrengselen in de nationale 
nijverheid te Brussel”. 1835. 
Loterij. Inschrijving ter gelenheid van de tentoonstelling en 
briefwisseling hieromtrent. 
 1835. 1 pak. 
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MA_K_0584 Nationale Nijverheidstentoonstelling, Brussel. 1841. 
Inschrijvingsregister van voorwerpen en inkomen briefwisseling 
betreffende aanvragen tot deelname. (Bevat diverse gegevens over 
fabrikanten, werklieden, produktie.). 
1841. 1 pak. 

MA_K_0585 Nationale Nijverheidstentoonstelling, Brussel. 1841. 
Algemene briefwisseling. Maart 1841 - April 1842. 1841-1842. 1 pak. 

MA_K_0586 Nationale Nijverheidstentoonstelling, Brussel. 1841. 
Loterij. Inschrijving ter gelegenheid van de tentoonstelling en 
briefwisseling hieromtrent. 1841-1842. 1 pak. 

MA_K_0587 Nationale Tentoonstelling van Schone Kunsten, Brussel. Augustus 1845.  
1845. 1 pak. 

MA_K_0588 Nationale Tentoonstelling. Brussel, Juli 1847. 
Briefwisseling. febbr.1847 - Juni 1848. 1847-1848. 1 pak. 

MA_K_0589 Nationale Tentoonstelling. Brussel, Juli 1847. 
Stukken betreffende de voorgestelde voorwerpen. 1847-1848. 1 pak. 

MA_K_0590 Nationale Tentoonstelling. Brussel, Juli 1847. 
Stukken betreffende de loterij. 1847-1848. 1 pak. 

MA_K_0591 Nationale Tentoonstelling. Brussel, Juli 1847. 
Briefwisseling betreffende “openbare belooningen aan de werklieden” 
en “certificaten van de tentoonstelling” voor industrielen. 1847-1848. 1 
pak. 

MA_K_0592 “Tentoonstelling der voortbrengselen van den landbouw in 1848”. 
Brussel 1848. 
Briefwisseling, aanplakbrieven, reglementen. 1848. 1 pak. 

MA_K_0593 “Tentoonstelling der voortbrengselen van den landbouw in 1848”. 
Brussel 1848. Briefwisseling betreffende onderscheidingen. 
 1848. 1 pak. 

MA_K_0594 “Tentoonstelling der voortbrengselen van den landbouw in 1848”. 
Brussel 1848. Niet-ingevulde inschrijvingsregisters. 
 1848. 1 pak. 

MA_K_0595 Jaarlijkse Tentoonstelling van de “Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid en Wetenschappen”.  
1868-1882. 1 pak. 

MA_K_0596 veetentoonstelling, September 1881. 1881. 1 pak. 

MA_K_0597 tentoonstelling van Antwerpen, 1885 
6 boeken met strookjes-bons voor arbeiders. 1885. 1 pak. 

MA_K_0598 “Exposition maritieme internationale”. le Havre, Mei 1887. 
Briefwisseling en andere stukken. 
 1887. 1 pak. 
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MA_K_0599 “Grand Concours international des sciences et de l’industrie de 
Bruxelles[Brussel], 1888”. 
Briefwisseling en andere stukken. 
1888. 1 pak. 

MA_K_0600 “Exposition Universelles de Paris, 1889". 
 1889. 1 pak. 

MA_K_0601 “Exposition Belge à Londres en 1890”.  
Briefwisseling en andere stukken. 
 1890. 1 pak. 

MA_K_0602 “Premiére Exposition Italienne d’Architecture”. Turijn, 1890. 
Briefwisseling en andere stukken. 1890. 1 pak. 

MA_K_0603 “Exposition Internationale de Toulon”, 1890. 
Briefwisseling en andere stukken. 
1890. 1 pak. 

MA_K_0604 “International exhibition of Electrical Engineering, General Inventions 
and Industries”. 
Edinburg ,1890. Briefwisseling en andere stukken. 
1890. 1 pak. 

MA_K_0605 “Exposition Universelle d’Anvers”, 1894. 
Briefwisseling en andere stukken. 
1894. 1 pak. 

MA_K_0606 “Expositions Universelle d’Amsterdam”, 1895. 
Briefwisseling en andere stukken. 
1895. 1 pak. 

MA_K_0607 “exposition Internationale de Milan”, 1906. 
Briefwisseling en andere stukken. 
 1906. 1 pak. 

MA_K_0608 “Exposition de Plaisance”, 1908. 
Briefwisseling en andere stukken. 
 1908. 1 pak. 

MA_K_0609 “Stad Gent. Fonds tegen de werkloosheid”. Statuten. 
Gent. V.Doosselaere, 1900, 8 pp. 
 1900. 1 pak. 

MA_K_0610 “Stad Gent. Fonds tegen de werkloosheid. Spaarfonds tegen de 
werkloosheid.” 
Gent. F. Meyer-Van Loo, 1901. 15pp. 
 1901. 1 pak. 

MA_K_0611 “stad Gent. Werkloosheidfonds. Reglementen van inwendige en 
dienstorde”. 
Gent. V. Doosselaere, 1901. 15 pp. 
 1901. 1 pak. 
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MA_K_0612 “Stad Gent. Werkloozenfonds. Statuten” 
Gent, de “Nieuwe Drukkerij”, 1904. 7 pp. 
 1904. 1 pak. 

MA_K_0613 “Werkloozenfonds der Gentsche omligging. Statuten en Reglement van 
inwendige-en 
dienstorde”. Gent, De “Nieuwe Drukkerij”, 1904, 33 pp. 
 1904. 1 pak. 

MA_K_0614 “Stad Gent. Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds der Gentsche 
omligging. 
Verslag aangeboden aan de gemengde commissie door Lodewijk 
Varlez”. 
Gent, E. de Laere, 1909. 59 pp. 
 1909. 1 pak. 

MA_K_0615 “Stad Gent. TusschengemeentelijkWerkloozenfonds der Gentsche 
omligging. 
Reglement van inwendige dienstorde”. Gent. E.De Laere, 1909, 37 pp. 
 1909. 1 pak. 

MA_K_0616 “Stad Gent. Tusschengemeentelijk Werkloozendonds. verslag 
aangeboden aan de  
Gemengde Commissie door den heer F.Leperre. Lid”. 
Gent, Gebroeders Meere, 1909, 11 pp. 
 1909. 1 pak. 

MA_K_0617 “Stad Gent. Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds der Gensche 
Omligging. 
Verslag aangeboden aan de Gemengde Commissie door den heer René 
De Bruyne. lid”. 
Gent, Gebroeders Meere. 1909, 3 pp. 
 1909. 1 pak. 

MA_K_0618 “Stad Gent. Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds der Gensche 
Omligging. 
Verslag aangeboden aan de Gemengde Commissie door den heer E. Van 
Quaquebeke. lid”. 
Gent, Gebroeders Meere. 1909, 3 pp. 
 1909. 1 pak. 

MA_K_0618_1 Het Werklozenfonds werd officieel gesticht in de Gemeenteraad van 29 
oktober 1900 en had tot doel “de werklieden en bedienden aller 
bedrijven aan te moedigen vooruitziende te zijn met het oog op de 
werkloosheid”. Het algemeen principe was niet de liefdadigheid maar 
wel het verlenen van een toelage aan werklozen die vooruitziend waren. 
De belanghebbende droegen hierbij 2/3 van de kosten. De openbare 
machten 1/3  
(zie pr. 620). 
 1900. 1 pak. 
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MA_K_0618_2 Lodewijk Varlez werd op 18 maart 1901 tot eerste voorzitter verkozen. 
 1901. 1 pak. 

MA_K_0619 “Stad Gent. Fonds tegen de Werkstilstand. Middelen om de werking van 
het werkloozenfonds uit te breiden. Verslag aangeboden in de Stedelijke 
Commissie voor het Werkloozenfonds door Lodewijk Varlez, voorzitter 
van het Wekloozenfonds en van de Werkbeurs”. Gent, Gebroeders 
Meere, 1910 . 31 pp. 1910. 1 pak. 

MA_K_0620 “De werken der stad Gent tegen de werkloosheid. 
Werkloozenfonds, Werkbeurs. Crisisfonds, Internationale Vereeniging 
ter Bestrijding van de werkloosheid. Herinneringen. Voornaamste 
gebeurtenissen betreffende deze instellingen”, (uitgegeven ter 
gelegenheid der Wereldtentoonstelling van Gent. 1913). 
Ledeberg, Jules De Vreese, 1913. 40 pp. 1913. 1 pak. 

MA_K_0621 “Les oeuvres de la ville de Gand[Gent] contre le chomage”. 
Fonds de chomage. Bourse du travail. Fonds des crises. 
Association internationale pour la lutte contre le chomage”. Uitgave op 
groot formaat zonder vermelding van drukker of uitgever. S.d. 1 pak. 

MA_K_0622 “Stad Gent. Tusschengemeentelijke Werkloozenfonds. 
Reglementen der aangesloten werkloozenkassen”. Gent. Ad.Hoste, 
1913. 160 pp. 
 1913. 1 pak. 

MA_K_0623 “Herinrichting van het Werkloozenfonds”. Getypte teksten en 
drukproeven. December 1918 - Januari 1919. 
 1918-1919. 1 pak. 

MA_K_0624 “Stad Gent. Standregelen van het Werkloozenfonds”. 
Gent , Ad. Hoste, 1919. 29 pp. 
 1919. 1 pak. 

MA_K_0625 “Het Werkloozenfonds van Gent na den Oorlog”. 
Gedrukte tekst, 1919. 18 pp. 
 1919. 1 pak. 

MA_K_0626 “Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds der Gentsche Omligging. 
Standregelen en Reglementen van Inwendige Dienstorde”. Gent, ?, 
1920, 64 pp. 
 1920. 1 pak. 

MA_K_0627 “Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds der Gentsche Omligging. 
Onderzoek over de werkloosheid in de Kleernijverheid. Verslag 
aangeboden aan het Bestuur door den heer Louis varlez, voorzitter”. 
Gent. De “Nieuwe Drukkerij” Fr. Vercauter, 22 pp. 
. S.d. 1 pak. 

MA_K_0628 “Bedenkingen over het Werkloozenfonds” 
Gent, “Volksbelang”, ? , 14 pp 
 
. S.d. 1 pak. 
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MA_K_0629 “De Controol over de werklozenondersteuning”. 
Tekst in handschrift, opgemaakt door Jules De Clecq, verslaggever. 
Mei 1910, 18 pp. 1910. 1 pak. 

MA_K_0630 “De grondslagen der Werkloosheidsverzekering in Belgie en bijzonderlijk 
in Gent”. 
Tekst in handschrift van René Debruyne, 5 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_0631 “Rapport Belge sur l’assurence-chomage et spécialement sur le controle 
dans l’assurence-chomage”. 
Getypte tekst van René De Bruyne en Jules de Clerq, 17 pp .S.d. 1 pak. 

MA_K_0632 “Des moyens d’éterdre l’action du Fonds de Chomage”. 
Getypte tekst, 23 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_0633 “Stad Gent. Werkloozenfonds. Verslag aan den gemeenteraad over de 
werking van het gemeentefonds tegen de werkloosheid gedurende het 
eerste jaar, i, naam van het comiteit voorgedragen door Louis Varlez, 
voorzitter”. Gent, C.Annoot-Braeckman, 1902, 130 pp. 1902. 1 pak. 

MA_K_0634 “Stad Gent. Fonds tegen de werkloosheid. Verslag over de werking van 
het Fonds tijdens het eerste tijdvak der inrichting. 1901-1903”. 
Gent, De “Nieuwe Drukkerij” 1904. 1901-1903. 1 pak. 

MA_K_0635 “Stad Gent. Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds der Gentsche 
Omligging. Verslag 
over de werking van het Fonds gedurende het tijdperk 1904-1909”. 
Gent. De “Nieuwe Drukkerij” Fr. Vercauteren. 1906. 83 pp. 1904-1909. 1 
pak. 

MA_K_0636 “Stad Gent. Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds der Gent 
Omligging. Verslag over de werkzaamheden van het Fonds gedurende 
het tijdperk 1906, 1907, 1908. Statuten en Reglementen van Inwendige 
Orde”. Gent, E. De Baere, 1909, 20 pp. 1906-1909. 1 pak. 

MA_K_0637 Werklozenfonds. Verslag over de werking, 1906-1908. 
1 pak getypte bladen. 1906-1908. 1 pak. 

MA_K_0638 “Stad Gent. Tusschengemeentelijke Werkloozenfonds der Gentsche 
Omligging. 
Verslag over de werking van het Fonds gedurende de jaren 1909, 1910, 
1911”. 
Gent-Ledeberg, Jules de Vreese, 1912, 104 pp. 1909-1911. 1 pak. 

MA_K_0639 “Stad Gent. Verslag over de werkzaamheden van het 
Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds der Gentsche Omligging 
gedurende de jaren 1912-1919”. 
Gent. A, Vandeweghe, 1923, 62 pp. 1912-1919. 1 pak. 

MA_K_0640 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 
1 pak getypte verslagen, 1901-1910. 1901-1910. 1 pak. 
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MA_K_0641 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 1 pak verslagen, April 1901 
- December 1905. (getypt en in handschrift). 1901-1905. 1 pak. 

MA_K_0642 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 1 pak verslagen, 1910-
1915. (getypt en uittreksels uit het Gemeenteblad). 1910-1915. 1 pak. 

MA_K_0643 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 1 pak verslagen, Januari 
1911 - Januari 1915. (gedrukte uittrekksels uit de Gemeenteblad). 1911-
1915. 1 pak. 

MA_K_0644 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen.1 pak getypte verslagen. 
1915. 1 pak. 

MA_K_0645 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen.1 pak getypte verslagen. 
1916. 1 pak. 

MA_K_0646 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 1 pak getypte verslagen. 
1917. 1 pak. 

MA_K_0647 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 1 pak getypte verslagen. 
1918. 1 pak. 

MA_K_0648 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 1 pak getypte verslagen. 
1919. 1 pak. 

MA_K_0649 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 1 pak getypte verslagen. 
1920. 1 pak. 

MA_K_0650 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 1 pak verslagen in 
handschrift. 1915-1916. 1 pak. 

MA_K_0651 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 1 pak verslagen in 
handschrift. 1917. 1 pak. 

MA_K_0652 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 1 pak verslagen in 
handschrift. 1918-1919. 1 pak. 

MA_K_0653 Werklozenfonds. verslagen van de zittingen. 1 pak krantenknipsels 
betreffende de zittingen van het Werklozenfonds. 1901-1907. 1 pak. 

MA_K_0654 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1902. 1 pak. 1902. 1 pak. 

MA_K_0655 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1903. 1 pak. 1903. 1 pak. 

MA_K_0656 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1904. 1 pak. 1904. 1 pak. 

MA_K_0657 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1905. 1 pak. 1905. 1 pak. 

MA_K_0658 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1906. 1 pak. 1906. 1 pak. 

MA_K_0659 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1907. 1 pak. 1907. 1 pak. 

MA_K_0660 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1908. 1 pak. 1908. 1 pak. 

MA_K_0661 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1909. 1 pak. 1909. 1 pak. 
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MA_K_0662 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1910. 1 pak. 1910. 1 pak. 

MA_K_0663 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1911. 1 pak. 1911. 1 pak. 

MA_K_0664 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1912. 1 pak. 1912. 1 pak. 

MA_K_0665 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1913. 1 pak. 1913. 1 pak. 

MA_K_0666 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1914. 1 pak. 1914. 1 pak. 

MA_K_0667 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1915. 1 pak. 1915. 1 pak. 

MA_K_0668 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1916. 1 pak. 1916. 1 pak. 

MA_K_0669 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1917. 1 pak. 1917. 1 pak. 

MA_K_0670 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1918. 1 pak. 1918. 1 pak. 

MA_K_0671 Briefwisseling van het Werklozenfonds. 1919-1920. 1 pak. 1919-1920. 1 
pak. 

MA_K_0672 Register van briefwisseling, April 1911 - December 1912. 1911-1912. 1 
pak. 

MA_K_0673 Register van briefwisseling, Januari 1913 - September 1915. 1913-1915. 
1 pak. 

MA_K_0674 Register van briefwisseling, September 1915 - April 1916. 1915-1916. 1 
pak. 

MA_K_0675 Register van briefwisseling, April 1916 - November 1916. 1916-1916. 1 
pak. 

MA_K_0676 Register van briefwisseling, November 1916 - April 1917. 1916-1917. 1 
pak. 

MA_K_0677 Register van briefwisseling, April 1917 - Juli 1917. 1917. 1 pak. 

MA_K_0678 Register van briefwisseling, Juli 1917 - September 1917. 1917. 1 pak. 

MA_K_0679 Register van briefwisseling, September 1917 - Oktober 1917. 1917. 1 
pak. 

MA_K_0680 Register van briefwisseling, Oktober 1917 - December 1917. 1917. 1 pak. 

MA_K_0681 Register van briefwisseling, December 1917 - Januari 1918. 1917-1918. 1 
pak. 

MA_K_0682 Register van briefwisseling, Januari 1918 - maart 1918. 1918. 1 pak. 

MA_K_0683 Register van briefwisseling, maart 1918 - Juni 1918. 1918. 1 pak. 

MA_K_0684 Register van briefwisseling, Juni 1918 - September 1918. 1918. 1 pak. 
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MA_K_0685 Register van briefwisseling, September 1918 - December 1918. 1918. 1 
pak. 

MA_K_0686 Register van briefwisseling, December 1918 - maart 1919. 1918-1919. 1 
pak. 

MA_K_0687 Register van briefwisseling, maart 1919 - Juni 1919. 1919. 1 pak. 

MA_K_0688 Register van briefwisseling, Juni 1919 - Augustus 1919. 1919. 1 pak. 

MA_K_0689 Register van briefwisseling, Augustus 1919 - Oktober 1919. 1919. 1 pak. 

MA_K_0690 Register van briefwisseling, Augustus 1919 - Oktober 1919. (einde). 
1919. 1 pak. 

MA_K_0691 Dagboeken der briefwisseling, December 1919 - December 1922. 1919-
1922. 1 pak. 

MA_K_0692 Dagboeken der briefwisseling, December 1922 - febr. 1926. 1922-1926. 
1 pak. 

MA_K_0693 Briefwisseling met Duitsland, 1 pak. 1900-1905. 1 pak. 

MA_K_0694 Briefwisseling met Frankrijk, 1 pak. 1900-1905. 1 pak. 

MA_K_0695 Briefwisseling met Nederland, 1 pak. 1900-1905. 1 pak. 

MA_K_0696 Briefwisseling met Zwitserland, 1 pak. 1900-1905. 1 pak. 

MA_K_0697 Briefwisseling met Skandinavische landen, 1 pak. 1900-1905. 1 pak. 

MA_K_0698 Briefwisseling met Rusland, 1 pak. 1900-1905. 1 pak. 

MA_K_0699 Briefwisseling met Oostenrijk-Hongarije, 1 pak. 1900-1905. 1 pak. 

MA_K_0700 Briefwisseling met Italie, 1 pak. 1900-1905. 1 pak. 

MA_K_0701 Ongedateerde briefwisseling, 1 pak. S.d. 1 pak. 

MA_K_0702 Knipsels uit Belgische kranten betreffende het werklozenfonds, 
gedateerd en met vermelding van de krant, 1900-1918. (bevat ook 
artikels over de werkloosheid in het algemeen). 1900-1918. 1 pak. 

MA_K_0703 Knipsels uit buitenlandse kranten betreffende het werklozenfonds, 
gedateerd en met vermelding van de krant, ca. 1900-1905. 1900-1905. 1 
pak. 

MA_K_0704 Knipsels betreffende het werklozenfonds, zonder vermelding van datum 
en van de kranten 
waaruit ze genomen werden. S.d. 1 pak. 

MA_K_0705 Knipsels uit “Revue du Travail” betreffende de verzekering tegen de 
werkloosheid,  
Oktober 1897 - Januari 1905. 1897-1905. 1 pak. 



 

 

  
 

 
29 juli 2021 I MA_K handel en nijverheid 

Bedrijfsvoering Stad Gent en OCMW Gent 49  
 

MA_K_0706 Register van inkomsten en uitgaven van het werklozenfonds. 1901-1916. 
(bevat de gegevens voor Gent en voor de diverse gemeenten 
aangesloten bij het tussengemeentelijke werklozenfonds). 1901-1916. 1 
pak. 

MA_K_0707 Kasboeken van het Werklozenfonds. Januari 1917 - febr. 1923. 1917-
1923. 1 pak. 

MA_K_0708 Grootboek van het Werklozenfonds, 1917-1921. 1917-1921. 1 pak. 

MA_K_0709 Grootboek van het Werklozenfonds, 1921. 1 pak. 

MA_K_0710 Grootboek van het Werklozenfonds, 1922. 1 pak. 

MA_K_0711 Grootboek van het Werklozenfonds, 1923. 1 pak. 

MA_K_0712 Grootboek van het Werklozenfonds, 1924-1925. 1 pak. 

MA_K_0713 Kasboek van ? , December 1912 - April 1915. (geen aanduiding van de 
instelling). 1912-1915. 1 pak. 

MA_K_0714 Kasboek van ? , April 1915 - Juli 1917. (geen aanduiding van instelling). 
1915-1917. 1 pak. 

MA_K_0715 Kasboek voor kleine uitgaven, Januari 1913-1916. 1913-1916. 1 pak. 

MA_K_0716 Kasboek voor kleine uitgaven, Januari 1917 - Januari 1920. 1917-1920. 1 
pak. 

MA_K_0717 Kasboek voor kleine uitgaven, Januari 1920 - febr. 1923. 1917-1920. 1 
pak. 

MA_K_0718 Register met opgaven van budgetten. 1911-1916. 1911-1916. 1 pak. 

MA_K_0719 Maandelijkse staten van het Werklozenfonds met vermelding van de 
“vermeerderingen van het stedelijk Werkloozenfonds” uitgereikt aan de 
verschillende vakverenigingen, 1903-1920. (bevat gegevens over het 
aantal leden en het aantal werklozen per vereniging, het bedrag der 
vergoedingen enz.). 1903-1920. 1 pak. 

MA_K_0720 Maandelijkse staten van het Werklozenfonds met vermelding van de 
“vermeerderingen van het stedelijk Werkloozenfonds” uitgereikt aan de 
verschillende vakverenigingen, 1903-1920. (bevat gegevens over het 
aantal leden en het aantal werklozen per vereniging, het bedrag der 
vergoedingen enz.). 1921-1923. Bevat ook bijgevoegde tabellen 
betreffende “ Bijleg op Staatssteun” en “Nationaal Krisisfonds”. 1921-
1923. 1 pak. 

MA_K_0721 Maandelijkse staten van het “Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds 
der Gentsche Omligging”. 1924-1925. (zelfde gegevens als de staten 
beschreven onder nr. 719). 1924-1925. 1 pak. 

MA_K_0722 Uitnodigingen, programma’s en brochures betreffende de 
Wereldtentoonstelling van 1913 en de aldaar gehouden Kongressen. 



 

 

  
 

 
29 juli 2021 I MA_K handel en nijverheid 

Bedrijfsvoering Stad Gent en OCMW Gent 50  
 

(bevat o. m. een tekst van 39 getypte pagina’s betreffende “ la politique 
communale contre chomage spéciallement à Gand[Gent]”). 1913. 1 pak. 

MA_K_0723 Stukken betreffende het aftreden van L. Varlez als voorzitter van het 
werklozenfonds op 30.dec 1919. (briefwisseling, krantenknipsels, 
redevoeringen, inschrijvingslijsten enz.). 1919. 1 pak. 

MA_K_0724 Stukken betreffende de viering van het 25-jarig jubileum van het 
werklozenfonds op 15 Mei 1926. (briefwisseling, teksten van 
redevoeringen, knipsels, menu, inschrijvingen, lijsten van bestuurleden, 
enz.). 1926-S.d. 1 pak. 

MA_K_0725 Formulieren betreffende de “Ontleding van het reglement van de 
Vereeniging” met gegevens over de bijdragen en de vergoedingen door 
de verschillende werklozenkassan uitbetaald. Juni - Juli 1920. 2 pakken. 
1920. 1 pak. 

MA_K_0726 Vragenlijsten voor de werklozenkassen, in te dienen bij het 
Werklozenfonds, ingevuld in 1921. (bevat gegevens over de titel en de 
zetel van de vereniging, het aantal, de bijdragen, de vergoedingen enz.). 
1921. 1 pak. 

MA_K_0727 Vragenlijsten voor de werklozenkassen, in te dienen bij het 
Werklozenfonds, ingevuld in 1921. (bevat gegevens over de titel en de 
zetel van de vereniging, het aantal, de bijdragen, de vergoedingen enz.). 
Ingevuld in 1922, ca. December 1922. 1922. 1 pak. 

MA_K_0728 Vragenlijsten voor de werklozenkassen, in te dienen bij het 
Werklozenfonds, ingevuld in 1921. (bevat gegevens over de titel en de 
zetel van de vereniging, het aantal, de bijdragen, de vergoedingen enz.). 
Ingevuld ca, maart 1924. 1924. 1 pak. 

MA_K_0729 Reglementen van vakverenigingen of uittreksels daaruit betreffende de 
werkloosheiduitkeringen +/- 1900-1920. verschillende pakken. 1900-
1920. 1 pak. 

MA_K_0730 Reglementen van vakverenigingen of uittreksels daaruit betreffende de 
werkloosheiduitkeringen +/- 1900-1920. verschillende pakken. 1922-
1923. 1 pak. 

MA_K_0731 Reglementen van vakverenigingen of uittreksels daaruit betreffende de 
werkloosheiduitkeringen +/- 1900-1920. verschillende pakken. 1924. 1 
pak. 

MA_K_0732 Opgave van de door de kassen aangevraagde voorschotten, December 
1921 - Juli 1922. 1921-1922. 1 pak. 

MA_K_0733 Ontslagen van Kontrole, lijsten van Januari 1917 tot December 1919. 
1917-1919. 1 pak. 

MA_K_0734 Algemene opgave der opgeeiste werklozen en briefwisseling 
hieromtrent. November 1915 - Augustus 1918. 1915-1918. 1 pak. 
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MA_K_0735 Registers met handtekeningen van de aanwezigen op de zittingen van 
het werklozenfonds. 1901-1926. 3 registers. 1901-1926. 1 pak. 

MA_K_0736 Notitiesboekjes met adressen van afgevaardigden van het 
werklozenfonds, de werkbeurs, de spaarkassen enz. 2 boekjes. S.d. 1 
pak. 

MA_K_0737 “Rapport van de Werkbeurs van Gent over het dienstjaar 1900”. 1900. 1 
pak. 

MA_K_0738 “Rapport sur les opération de la Bourse de Travail de Gand[Gent]. 
1903”. 1903. 1 pak. 

MA_K_0739 “Stad Antwerpen. Stadswerkbeurs. Standregister. Antwerpen, Wwe De 
Backer, 1902, 9 pp. 1902. 1 pak. 

MA_K_0740 “Verslag over de Werkzaamheden der stadswerkbeurs gedurende het 
dienstjaar. 1903. Stad Antwerpen. Gebroeders Dieltjens, 1903, 32 pp. 
1903. 1 pak. 

MA_K_0741 “Rapport sur l’organisation de la Bourse du Travail de Gand[Gent] par la 
Ligue du Commerce et de l’Industrie de Gand[Gent]”. Gent, C. Annoot-
Braeckman, 1904, 31 pp. 1904. 1 pak. 

MA_K_0742 “Rapport sur les opérations de la Bourse du Travail de Gand[Gent] 
pendant l’année 1904”. Gand[Gent], C. Annoot-Braeckman, 1905, 16 pp. 
1904. 1 pak. 

MA_K_0743 “Stad Antwerpen. Verslag over de werkzaamheden der Stadswerkbeurs 
gedurende het 2e dienstjaar. 1904.” Antwerpen, Gebroeders Dieltjens, 
1904, 18 pp. 1904. 1 pak. 

MA_K_0744 “Herinrichtingscommissie der Werkbeurs. Statutenontwerp der 
Werkbeurs, voorgedragen door Mr. Lod. Varlez, lid-verslaggever der 
commissie”. Uittreksel uit het Gemeenteblad, 12 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_0745 “Herinrichtingscommisie der Werkbeurs. Brief gestuurd door den 
Bestuurraad van den Koophandels- en Nijverheidsbond van Gent aan de 
Heeren Burgermeester, Schepenen en Gemeenteraadsleden der Stad 
Gent”. Gent, 11 April 1904, 4 pp. 1904. 1 pak. 

MA_K_0746 “Werkbeurs. Herinrichting. Vertoog van het College. Juni 1904, 11 pp. 
1904. 1 pak. 

MA_K_0747 “Herinrichtingscommisie der Werkbeurs. Redevoering door den Heer 
Bruneel uitgesproken in de aanstellingszitting der Commissie tot 
herinrichting der Werkbeurs van Gent, gehouden den 17 October 1904”. 
Uittreksel uit het Gemeenteblad, 22 pp. 1904. 1 pak. 

MA_K_0748 “Herinrichtingscommissie der Werkbeurs. De Werkbeurs en de 
bedienden. Verslag aangeboden door den Heer Bruggeman en door den 
Heer Leperre”. 4 November 1904. Uittreksel uit het Gemeenteblad, 4 
November 1904. 1904. 1 pak. 



 

 

  
 

 
29 juli 2021 I MA_K handel en nijverheid 

Bedrijfsvoering Stad Gent en OCMW Gent 52  
 

MA_K_0749 “Herinrichtingscommissie der Werkbeurs. De Werkbeurzen in de 
Vereenigde Staten. Verslag aangeboden door den Heer Augustus 
Bruggeman, gemeenteraadslid der Commissie”. Uittreksel uit het 
Gemeenteblad, 11 November 1904. 1904. 1 pak. 

MA_K_0750 “Herinrichtingscommissie van de Werkbeurs. Wenschen uitgedrukt door 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken in de zitting van 20 dec 1904”. 
Uittreksel uit het Gemeenteblad van, 20 December 1904. 1904. 1 pak. 

MA_K_0751 “Herinrichtingscommisie van de Werkbeurs. De Handels-en 
Nijverheidskring aan het college van Burgemeester en schepenen der 
Stad Gent”. 
Uittreksel uit het Gemeenteblad, 12 jan, 1905. 1905. 1 pak. 

MA_K_0752 “Herinrichtingscommisie van de Werkbeurs. De Handels-en 
Nijverheidskring aan het college van Burgemeester en schepenen der 
Stad Gent”. 
Uittreksel uit het Gemeenteblad, 1905. 1 pak. 

MA_K_0753 “l’Organisation de la Bourse du Travail. Rapport présenté à la 
Commision de réorganisation de la Bourse du Travail par Mr Louis 
Varlez, rapporteur. Gand[Gent], “La Nouvelle Imprimerie”, Fr. Vercauter, 
1905, 66 pp. 1905. 1 pak. 

MA_K_0754 “Herinrichtingscommissie der Werkbeurs. Voorstellen betreffende het 
beheer van de werkbeurs, aangenomen in zitting van 3 Juli 1905”. 
Uittrekkel uit het Gemeenteblad, 3 Juli 1905. 1905. 1 pak. 

MA_K_0755 “Herinrichtinscommissie der Werkbeurs. Voorstellen betreffende het 
bestuur van de Werkbeurs aangenomen in zitting van 6 Oktober 1905”. 
Uittreksel uit het Gemeenteblad, 6 Oktober 1905. 1905. 1 pak. 

MA_K_0756 “Herinrichtingscommissie der Werkbeurs. Den Heere Schepene Bruneel. 
Verslag aangaande de herinrichting der Werkbeurs”. Uittreksel uit het 
Gemeenteblad. ?. S.d. 1 pak. 

MA_K_0757 “Herinrichting der Werkbeurs. Benoeming der leden van het gelijktallig 
Comiteit. Vertoog van het College”. Uittreksel uit het Gemeenteblad, 3 
Mei 1907. 1907. 1 pak. 

MA_K_0758 “Vertoog over de werkzaamheden in de Werkbeurs, voorgelegd aan de 
leden van het gelijktallig komiteit in zitting van 15 November 1910”. 
Getypte versie, 13 pp. 1910. 1 pak. 

MA_K_0759 “Rapport sur les opérations de la Bourse du Travail pendant l’année 
1905”. Gand[Gent], C, Annoot-Braeckman, Ad. Hoste, 1906. 1906. 1 pak. 

MA_K_0760 “Werkbeurzen en werklozenkassen”. Brief van de Gouverneur aan de 
gemeenten betreffende de wenselijkheid van maatregelen te nemen 
tegen de werkloosheid. Uittreksel uit “Revue du Travail”. Gent, 15 Juni 
1906. 1906. 1 pak. 
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MA_K_0761 “Rapport sur le fonctionement de la bourse pendant l’année 1909-
1910”. Ledeberg, Jules de Vreese, 1911, 19 pp. 1909-1910. 1 pak. 

MA_K_0762 “Werklozenfonds - Werkbeurs - Crisisfonds - Internationale Vereening 
ter bestijding van de werkloosheid. Herinneringen. Voornaamste 
gebeurtenissen betreffende deze instellingen uitgegeven ter 
gelegenheid der Wereldtentoonstelling van Gent 1913”. Ledeberg, Jules 
de Vreese, 1913, 40 pp. 1913. 1 pak. 

MA_K_0763 Verslagen van de zittingen van de Werkbeurs. December 1907 - 
September 1919. 1907-1919. 1 pak. 

MA_K_0764 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1888. 1 pak. 1888. 1 pak. 

MA_K_0765 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1889. 1 pak. 1889. 1 pak. 

MA_K_0766 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1890. 1 pak. 1890. 1 pak. 

MA_K_0767 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1891. 1 pak. 1891. 1 pak. 

MA_K_0768 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1903. 1 pak. 1903. 1 pak. 

MA_K_0769 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1904. 1 pak. 1904. 1 pak. 

MA_K_0770 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1905. 1 pak. 1905. 1 pak. 

MA_K_0771 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1906. 1 pak. 1906. 1 pak. 

MA_K_0772 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1908. 1 pak. 1908. 1 pak. 

MA_K_0773 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1909. 1 pak. 1909. 1 pak. 

MA_K_0774 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1910. 1 pak. 1910. 1 pak. 

MA_K_0775 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1912. 1 pak. 1912. 1 pak. 

MA_K_0776 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1913. 1 pak. 1913. 1 pak. 

MA_K_0777 Briefwisseling van de Werkbeurs. 1914. 1 pak. 1914. 1 pak. 

MA_K_0778 Knipsels betreffende de Werkbeurs. 1906-1914. 1 pak. 

MA_K_0779 “Maandelijkse statistiek over de arbeidsmarkt”, Januari 1908 - Juni 
1919. (Bevat gegevens over het aantal werkaanbiedingen, het aantal 
werkzoekende en de “bestedingen”). 1908-1919. 1 pak. 

MA_K_0780 Lijsten van aanwezigen op de vergaderingen en zittingen en 
vergoedingen aan dezn uitbetaald. 1e trim. 1911 - 3e trim. 1916. 1911-
1916. 1 pak. 

MA_K_0781 Reorganisatie van de Werkbeurs. Rapport van de Commissie. 
Ongedateerde getypte versie. 73 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_0782 Varia. Losse stukken (briefwisseling, nota’s enz.). S.d. 1 pak. 
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MA_K_0783 “Ontwerp van standregelen en reglement”. Verschillende gedrukte en 
getypte exemplaren. 1913. 1 pak. 

MA_K_0784 “Werklozenfonds - Werkbeurs - Crisisfonds - Internationale Vereening 
ter bestrijding van de werkloosheid. Herinneringen. Voornaamste 
gebeurtenissen betreffende deze instellingen. Uitgegeven ter 
gelegenheid der Wereldtentoonstelling van Gent. 1913”. Gent, De 
Vreese, 40 pp. 1913. 1 pak. 

MA_K_0785 Briefwisseling betreffende “Short-time en crisisfonds”. September 1911 
- December 1920. 1911-1920. 1 pak. 

MA_K_0786 Krantenknipsels en artikels uit tijdschriften betreffende “Shor-time en 
crisisfonds”. September 1911 - November 1914. 1911-1914. 1 pak. 

MA_K_0787 “Les ouvriers épargnants et la guerre”. Getypte tekst van L. Varlez, Juli 
1917, 11 pp. 1917. 1 pak. 

MA_K_0788 “Het sparen tegen de werkloosheid”. Getypte tekst, aug . 1917, 12 pp. 
1917. 1 pak. 

MA_K_0789 “Statistiek de uitputting der spaargelden aanduidende”. Augustus 1914 - 
December 1916. 1914-1916. 1 pak. 

MA_K_0790 “Statistische opgaven en lijsten der spaarders”. Febr. 1915 - April 1915. 
1915. 1 pak. 

MA_K_0791 Betalingsstaten. Augustus 1910 - Januari 1915. 1910-1915. 1 pak. 

MA_K_0792 Registers van het Bijzondere Spaarfonds. 1915-1919. 12 registers. 
(bevatten naam en adres van de werklozen, vergoedingen door de 
vakverenigingen uitbetaald, intercommunale vermeerderingen.). 1915-
1919. 1 pak. 

MA_K_0793 Register van “tegemoetkoming aan de ziekenbeurzen”, 1916-1917. 
(Bevat per persoon volgende gegevens : naam, adres, beroep, 
ziekenbond waarbij aangesloten, aantal werkloosheidsdagen, bedrag 
der uitbetaalde vergoedingen). 1916-1917. 1 pak. 

MA_K_0794 Maandelijkse staten van de mutualiteiten. Oktober 1917 - Augustus 
1919. (Bevat per ziekenbond volgende gegevens : namen van de 
aangesloten leden, aantal werkloosheidsdagen, bedrag der uitkeringen). 
1917-1919. 1 pak. 

MA_K_0795 Register van de mutualiteit 1918 (deel 1). (Bevat per ziekenbond 
dezelfde gegevens als aangeduid onder nr. 793). 1918. 1 pak. 

MA_K_0796 Register van de mutualiteit 1918 (deel 1). (Bevat per ziekenbond 
dezelfde gegevens als aangeduid onder nr. 793). 1918 (deel 2). 1918. 1 
pak. 

MA_K_0797 Register van de mutualiteit 1918 (deel 1). (Bevat per ziekenbond 
dezelfde gegevens als aangeduid onder nr. 793). 1918. 1 pak. 
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MA_K_0798 Register van “ tegemoetkoming aan de ziekenbeurzen”. 1918. (Bevat per 
persoon dezelfde gegevens als aangeduid onder nr. 793). 1918. 1 pak. 

MA_K_0799 Register van “ tegemoetkoming aan de ziekenbeurzen”. 1918. (Bevat per 
persoon dezelfde gegevens als aangeduid onder nr. 793). 1919. 1 pak. 

MA_K_0800 Werklozenfonds, afdeling “nationaal komiteit voor hulp en 
bevoorrading. Herhalingsstaten. “hulp en bescherming aan de 
werklozen”. Mei 1915 - December 1915. (Bevat per vakvereniging 
gegevens over het aantal werklozen, huisvrouwen en kinderen onder de 
16 jaar aan wie hulpgelden worden uitgereikt). 1915. 1 pak. 

MA_K_0801 Werklozenfonds, afdeling “nationaal komiteit voor hulp en 
bevoorrading. Herhalingsstaten. “hulp en bescherming aan de 
werklozen”. Mei 1915 - December 1915. (Bevat per vakvereniging 
gegevens over het aantal werklozen, huisvrouwen en kinderen onder de 
16 jaar aan wie hulpgelden worden uitgereikt). Januari 1916 - Juni 1916. 
1916. 1 pak. 

MA_K_0802 Werklozenfonds, afdeling “nationaal komiteit voor hulp en 
bevoorrading. Herhalingsstaten. “hulp en bescherming aan de 
werklozen”. Mei 1915 - December 1915. (Bevat per vakvereniging 
gegevens over het aantal werklozen, huisvrouwen en kinderen onder de 
16 jaar aan wie hulpgelden worden uitgereikt). Juli 1916 - December 
1916. 1916. 1 pak. 

MA_K_0803 Reglement van het “Nationaal Hulp-en Voedingskomiteit”. getypte tekst, 
1 Januari 1919. 1919. 1 pak. 

MA_K_0804 “Nationaal Hulp-en voedingskomiteit. Nieuwe Verordening nopens de 
inrichting van den onderstand en de bescherming der werkloozen van 
Oost-Vlaanderen”. Gent, J. Vanderpoorten, Juli 1915, 2x12 pp. 1915. 1 
pak. 

MA_K_0805 “Algemeen Christen Vakverbond. Nationaal Hulp-en Voedingskomiteit. 
inrichting van den Onderstand en bescherming voor Werkloozen”, door 
René Debruyne, secretaris. St . Amandsberg[Sint-Amandsberg], Ch. 
Snoeck-cools, 1915, 15 pp. 1915. 1 pak. 

MA_K_0806 “Nationaal Hulp-en Voedingskomiteit”. Identificatieboekje”. 
Bruxelles[Brussel], Van Assche, 16 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_0807 “Nationaal Hulp-en Voedinsgskomiteit. Nieuwe Regeling van den steun-
en beschermingsdienst voor de behoeftige werkloozen van Oost-
Vlaanderen”. Gent, J. Vanderpoorten, maart 1916. 1916. 1 pak. 

MA_K_0808 Briefwisseling en staten van uitgaven van het Nationaal Hulp-en 
Voedingkomiteit”. Augustus 1915 - maart 1920. 1915-1920. 1 pak. 

MA_K_0809 Varia. (bevat o. m. krantenknipsels, uittrekkels uit het Gemeenteblad, 
fiches, getypte nota’s, tarieven en tabellen.). S.d. 1 pak. 
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MA_K_0810 Register van de Pensioenkas. 1918. (Bevat per persoon volgende 
gegevens : naam, adre, beroep, aantal vergoedingsdagen en bedrag der 
uitkeringen). 1918. 1 pak. 

MA_K_0811 Register van de Pensioenkas. 1918. (Bevat per persoon volgende 
gegevens : naam, adre, beroep, aantal vergoedingsdagen en bedrag der 
uitkeringen). 1919. 1 pak. 

MA_K_0812 Tabel met overzicht per vakvereniging en naamlijsten van de 
ondersteunende families. Febr. 1915 - Juni 1915. 1915. 1 pak. 

MA_K_0813 Staten per beroepsvereniging betreffende de buitengewone 
onderstand. September 1914 - Oktober 1914. 1914. 1 pak. 

MA_K_0814 “Ontwerp van eene Gentsche officieele Verzekeringkas tegen de 
werkloosheid”, door L. Varlez. Gedrukte tekst, 7 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_0815 “Officiele Verzekeringkas tegen de werkloosheid. Standregelen en 
Reglement van Inwendige Orde”. Gedrukte uitgage, 1920, 18 pp. 1920. 1 
pak. 

MA_K_0816 “Association internationale pour la lutte contre le chomage. Statuts de 
l’Assotiation internationale et des sections nationales”. Gedrukte 
uitgave, 114 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_0817 “Belgische afdeeling der Internationale Vereeniging voor den Strijd 
tegen de Werkloosheid. De plaatsing van openbaar nut. Het vraagstuk 
der plaatsing in Belgie”. door L. Varlez en “Over de arbeidsbeuzen in 
Duitsland”, door Emiel Hendricx. Gedrukte uitgave, 1912, 52 pp. 1912. 1 
pak. 

MA_K_0818 “La contribution Belge à la statistique internationale du chomage”, door 
Fr. Vercruysse. S.d. 1 pak. 

MA_K_0819 Briefwisseling en knipsels betreffende de katoenkrisis te Gent in 1903. 
1903. 1 pak. 

MA_K_0820 Stukken betreffende de reis van L. Varlez naar Spanje in maart 10 
(briefwisseling, menu’s, telegram, brochures.). 1910. 1 pak. 

MA_K_0821 Briefwisseling van het “Comité d’études économiques et sociales” aan L. 
Varlez. 1913-1914. 1 pak. 

MA_K_0822 Nota’s over de Konferentie over de werkloosheid gehouden te Parijs. 
19??. S.d. 1 pak. 

MA_K_0823 “Onderzoek over de werkloosheid in de kleernijverheid”. Verslag 
aangeboden aan het bestuur van het Werklozenfonds namens de 
onderzoekcommissie. (ongedateerd). S.d. 1 pak. 

MA_K_0824 “Iets over de onvrijwillige werkloosheid”, door “Koen”. Studie over 
“werkloosheid in het weversvak”, ingestuurd door Jozef Coene” voor de 
prijkamp van het internationaal werkloozenfonds”. 1 schrift, ca. 1908. 
1908. 1 pak. 
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MA_K_0825 “Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds der Gentsche Omligging. 
Wedstrijd. Kenspeuk; “Hou ende Trou”. Economische en statistische 
studie over de werkloosheid in de Gentsche kunstnijverheid gedurende 
de laatste vijf jaren”, Tekst in handschrift, ca. 1908. 1908. 1 pak. 

MA_K_0826 “Voorzorgmaatregelen tegen de werkloosheid” door Augustus Gittée. 
Gedrukte nota, ongedateerd. S.d. 1 pak. 

MA_K_0827 “Les pensions de retraite en 1892”. Rapport fait à la societé Libérale 
pour l’Etude des Sciences et des Oeuvres Sociales de Gand[Gent]”. 
Ixelles[Elsene]-Bruxelles[Brussel], Jean Viselé, 1892, 39 pp. 1892. 1 pak. 

MA_K_0828 “l Age des Vieux Ouvriers. Etude démographique”, Bruxelles[Brussel], 
Vve Ferdinand Larcier, 1895, 49 pp. 1895. 1 pak. 

MA_K_0829 “La crise économique, l’école réalitiste”. Bruxelles[Brussel], H.Lamartin, 
1895, 24 pp. 1895. 1 pak. 

MA_K_0830 “ Le travail de nuit des femmes en Belgique[België]” (Réponse au 
questionnaire de l’Office International du Travail), L. Varlez. Gedrukte 
uitgave, 46 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_0831 “Het sociaal plan van Gent. Eerste deel : Industriële Volksbeschrijving”. 
Gedrukte uitgave, 1895, 22 pp. 1895. 1 pak. 

MA_K_0832 “Le plan social de Gand[Gent]”. Budapest, Sociéte anonyme 
d’imprimerie de Pest. 1897, 21 pp. 1897. 1 pak. 

MA_K_0833 “Commision spéciale pour l’étude de la question du chomage. Rapport 
au conseil Communal”. Gand[Gent]. “La Nouvelle Impremerie”, 1900, 22 
pp. 1900. 1 pak. 

MA_K_0834 “ Verslag over de plaatsingsbureelen in Duitsland”. Gent, de “Nieuwe 
Drukkerij”, 1904, 77 pp. 1904. 1 pak. 

MA_K_0835 “Les salaires dans l’industrie Gantoise. Tweede deel. Industrie de la 
filature du lin. Rapport et enquete présentés à Mr. Le Ministre de 
l’Industrie et du Travail”. Bruxelles[Brussel], J. Lebègue O. Schepens, 
1904. 1904. 1 pak. 

MA_K_0836 “Optelling der Gentsche werkloozen ondernomen ter gelegenheid der 
nijverheid en handelsopstelling op 31 December 1910. “Critische 
vertoog der uitslagen”. Gent, 1911, 56 pp. 1910. 1 pak. 

MA_K_0837 “Verslag en indrukken over de internationale Conferentie over de 
werkloosheid” gehouden te Parijs van 18 tot 21 September 1910 . Jules 
De Clerck. Ledeberg, Jules de Vreese, 1911, 33 pp. 1910. 1 pak. 

MA_K_0838 “Ontwerp van eene Gentsche Officiele Verzekeringskas tegen de 
werkloosheid”. gedrukte tekst, 7 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_0839 “Les salaires à Gand[Gent]. I . Industrie Cotonnière et Annexes”. 
Handschrift en drukproeven. 3 pakken. S.d. 1 pak. 
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MA_K_0840 “Histoire des salaires dans l’industrie de lin à Gand[Gent]”. Tekst in 
handschrift . + tabellen. S.d. 1 pak. 

MA_K_0842 “Stad Gent. Reglementen-loonstandaarden voor het personeel der 
verschillende stedelijke diensten”. Gent . A . Hoste, 1912, 59 pp. 1912. 1 
pak. 

MA_K_0843 “Nationale Vereeniging voor den voordgang der Vlasnijverheid. 
Redenvoering op den dag der instelling uitgesproken en Statuten”. 
Gedrukte tekst, 16 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_0844 “Programma en Statuten der Belgische werkliedenpartij, aangenomen 
door de Congressen van Brussel 1893 en Quaregnon 1894”. gedrukte 
tekst, 16 pp. 1894. 1 pak. 

MA_K_0845 “conseil national du parti libéral. Le programme libéral en marière 
d’Assurences sociales. Discours prononcés à la chambre des 
Représentants par Eduard Pecher et Fulgence Masson . Déclaration de la 
Gauche Libérale”. Em. Rosseel et fils, 1914, 86 pp. 1914. 1 pak. 

MA_K_0846 “Stad Gent. Rekening van het Bureel van Weldadigheid over 1911”. Gent 
, Ad . Hoste , 1912, 74 pp. 1912. 1 pak. 

MA_K_0847 Diverse uittreksels uit het Gemeenteblad. 1911-1914. 1 pak. 

MA_K_0848 Nota’s over de sociale beweging (vakververenigingen, lonen enz.) in de 
Belgische steden en gemeenten en knipsels uit kranten en tijdschriften, 
ca . 1905-1910. 2 pakken. 1905-1910. 1 pak. 

MA_K_0849 Reeks niet ingevulde dokumenten, ongedateerde briefwisseling , losse 
stukken enz. S.d. 1 pak. 

MA_K_0850 Reeks Duitstalige brochures over sociale instellingen in Duitse steden. 
S.d. 1 pak. 

MA_K_0851 “Uittreksel uit het maandelijkse bulletin van demographishe en 
geneeskundige statistiek door het Bureel van Openbare Gezondheid 
opgemaakt”. Maandelijkse staten. 1896-1899. Diverse pakken tabellen. 
1896-1899. 1 pak. 

MA_K_0852 “Statistique obituaire de la ville de Gand[Gent]”. Maandelijkse staten , 
1901-1913. (Bevatten gegevens over leeftijd bij het overlijden, oorzaak 
van overlijden.). 1901-1913. 1 pak. 

MA_K_0853 “Samenwerkende Maatschappij Vooruit nr nr . 1. Ontstaan, uitbreiding 
en doel”. Gent. J. Foucaert , 1888 . 14 pp. 1888. 1 pak. 

MA_K_0854 “Coöperatie en Socialisme”. Voordracht gehouden te Groningen en 
Amsterdam in sept . 1888 door Edm . Van Beveren . Gent . J . Foucaert , 
1889, 32 pp. 1888. 1 pak. 

MA_K_0855 “Edouard le Tyran ou les dessous d’une coopérative socialiste”. 
Bruxelles[Brussel], Bureau du XXe siècle, 1896 , 31 pp. 1896. 1 pak. 
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MA_K_0856 “Vooruit en zijne lasteraars”, door August de Winne. Gent, A, De Backer, 
1896. 16 pp. 1896. 1 pak. 

MA_K_0857 “Une citadelle socialiste, le VOORUIT de Gand[Gent]”, door Jules Van 
den Heuvel. Paris, secrétariat de la Société d’économie sociale, 1897, 35 
pp. 1897. 1 pak. 

MA_K_0858 “Samenwerkende Maatschappij Vooruit, N°.1. Gent, Samenwerkende 
Volksdrukkerij, 1898, 11 pp. 1898. 1 pak. 

MA_K_0859 “Vooruit boven al. Beknopte geschiedenis der samenwerking te Gent 
uitgegeven door de Samenwerkende Volksdrukkerij”. Gent. 
Samenwerkende Volksdrukkerij, 1899, 16 pp. 1899. 1 pak. 

MA_K_0860 “Ataque et défense contre VOORUIT”. Benoni Van Huffel. Gent. C . 
Annoot-Braeckman, 1899, 15 pp. 1899. 1 pak. 

MA_K_0861 “Samenwerking”. Gent, F. en R . Buyck. 1899. 1 pak. 

MA_K_0862 “La fédération ouvrière Gantoise” in “ Musée social” ; 1899 , nr. 1, 
Januari Parijs, Arthur Rousseau, 1899, 62 pp. 1899. 1 pak. 

MA_K_0863 “De Gentsche dockers”, Millio-Temmerman. Gent, de Samenwerkende 
Volksdrukkerij, 1900, 125 pp. 1900. 1 pak. 

MA_K_0864 “Korte Geschiedenis van Vooruit. 1873 -1902”. Gent, Samenwerkende 
volksdrukkerij, 1902, 13 pp. 1873-1902. 1 pak. 

MA_K_0865 “Aan de leden en niet-leden van Vooruit”. Gent, samenwerkende 
Volksdrukkerij, 1908, 29 pp. 1908. 1 pak. 

MA_K_0866 “Het socialistische Gent, Geïllustreerde gids”. Gent, socialistische 
Volksdrukkerij. 48 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_0867 Reeks foto’s van gebouwen van “VOORUIT”, ca. 1900. 1900. 1 pak. 

MA_K_0868 Knipsels uit “VOORUIT” en andere bladen betreffende belangrijke 
gebeurtenissen aangaande “VOORUIT”. 1897-1906. (inhuldiging van 
gebouwen, brandramp, overlijdens.). 1897-1906. 1 pak. 

MA_K_0869 Knipsels uit “VOORUIT” betreffende de politieke en sociale toestand, ca. 
1895-1905. 1895-1905. 1 pak. 

MA_K_0870 Knipsels uit “VOORUIT” betreffende “VOORUIT” en haar 
nevenorganisaties. ca. 1895-1905. (vakverenigingen, koöperatieven, 
ziekenbond, pensioenfonds, werkersband, Turn- en wapenkring, 
Marxkring, Nellie’s kring, Harmonie.). 1895-1905. 1 pak. 

MA_K_0871 “Bilan der werkzaamheden van de samenwerkende maatschappij” 
Vooruit”. Reeks financiële staten. 1889-1903 en 1905-1909. 1889-1909. 
1 pak. 

MA_K_0872 Varia. Ongedateerde knipsels en losse stukken. Aanplakbrief. S.d. 1 pak. 

MA_K_0873 Politiereglement voor haven en dok van Gent. ca. 1816. 1816. 1 pak. 
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MA_K_0874 Besluiten en reglementen betreffende het ambt van waterschout. 
12/09/1816. 1816. 1 pak. 

MA_K_0875 Reglementen betreffende de haven van Antwerpen: “Reglement voor de 
Policie der Haven van Antwerpen”. Antwerpen, P. Van der Hey, 1821; 
“Reglement et tarif de l’entrepot libre d’Anvers”. Antwerpen, P. Van der 
Hey, 1836; “Arreté qui apporte une modification à l’art. 16 du réglement 
de police du port”. Antwerpen, L-P. de la Croix, 1841, 7 pp.;“Recueil des 
principales dipositions des règlements du port”. Antwerpen, L-P. de la 
Croix, 1846, 26 pp. 1821-1846. 1 pak. 

MA_K_0876 “Projet de loi sur les entrepots de commerce. Exposé des motifs”. Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, 9 November 1844, 65 pp. Antwerpen, L-
P. de la Croix, 1846, 26 pp. 1844. 1 pak. 

MA_K_0877 “Projet de règlement général sur le service des entrepots”. Brussel, M. 
Hayez, 1846, 72 pp. Antwerpen, L-P. de la Croix, 1846, 26 pp. 1846. 1 
pak. 

MA_K_0878 “Entrepots. Avant-projet de loi”. en “Projet de règlement général sur le 
service des entrepots”. Wet van 4 maart 1848. Brussel, M, Hayez, 1846, 
23 + 72 pp. briefwisseling betreffende deze wet. 1844-1846. Antwerpen, 
L-P. de la Croix, 1846, 26 pp. 1846. 1 pak. 

MA_K_0879 “Reglement der haven Gent” en briefwisseling daaromtrent. 1850-1852. 
Antwerpen, L-P. de la Croix, 1846, 26 pp. 1850-1852. 1 pak. 

MA_K_0880 Aanplakbrieven betreffende maatregelen “om de belemmering onder 
den hangar en den tunnel van het publiek entrepot, alsook van al 
andere kaeyen van ‘t Koophandelsdok, te beletten”. Besluiten van het 
college, 10 Mei 1851. Antwerpen, L-P. de la Croix, 1846, 26 pp. 1851. 1 
pak. 

MA_K_0881 Aanplakbrieven betreffende het reglement op de “ton-inhoud der 
schepen voor grondslag van den ontvangst der regten voor lading en 
ontlading der koopwaren voor of onder den tunnel van den publieken 
Entrepot”. maart, 1852. 1852. 1 pak. 

MA_K_0882 Briefwisseling betreffende een reglement op het lossen van hout. 
(noordkant van het Dok). 1852. 1 pak. 

MA_K_0883 Briefwisseling betreffende een voorstel tot tariefwijzeging voor de 
openbare stapelplaatsen. 1857. 1 pak. 

MA_K_0884 Briefwisseling betreffende de tariefwijziging voor metalen. 1858. 1 pak. 

MA_K_0885 Briefwisseling bettreffende wijziging en toepassing van het 
tariefreglement voor de stapelplaatsen. 1862-1864. 1 pak. 

MA_K_0886 Briefwisseling en stukken betreffende de wijziging van het 
tariefreglement van 19/02/1859 op het gebruik van de ijzeren kraan aan 
het dok. 1859. 1 pak. 
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MA_K_0887 Stukken betreffende maatregelen “om belemmering te beletten der 
koopwaren welke langs den ijzeren weg onder den hangar en in de 
nabijheid van het entrepot aankomen”. Juni, 1868. 1868. 1 pak. 

MA_K_0888 Stukken betreffende de reglementering van de ligging van de schepen in 
het dok. 1868. 1 pak. 

MA_K_0889 Briefwisseling betreffende de Conventie van Terneuzen, (fragment). 
1880. 1 pak. 

MA_K_0890 Aanplakbrieven betreffende reglementen op “magazijnrechten in het 
publiek entrepot en het stads entrepot”. Juli 1881. 1881. 1 pak. 

MA_K_0891 Aanplakbrieven betreffende “Verordening en tarief voor het gebruik der 
kaaien en loodsen van het houtdok”. Oktober 1881. 1881. 1 pak. 

MA_K_0892 “Verordening voor het gebruik der kaaien en loodsen van het houtdok”. 
Okt, 1881. 11 pp. 1881. 1 pak. 

MA_K_0893 Aanplakbrieven betreffende “kaai- en hangarrechten in het handels-en 
het houtdok”. December 1883 - Januari 1884. 1883-1884. 1 pak. 

MA_K_0894 “Projet de réglement pour la port de Gand[Gent]”. Ongedateerd 
handschrift. S.d. 1 pak. 

MA_K_0895 Diverse stukken betreffende tarieven voor het gebruik van opstijgers. 
(aanplakbrieven, uittreksels uit Gemeenteblad, register van besluiten 
van de Gemeenteraad, enz.). 1884-1886. 1 pak. 

MA_K_0896 Briefwisseling betreffende wijzigingen van het tarief voor de 
kaairechten. (voorstellen). 1888. 1 pak. 

MA_K_0897 Briefwisseling betreffende wijziging van het tarief voor gebruik van 
opslagplaatsen voor zemelen. 1890-1891. 1 pak. 

MA_K_0897bis K.B. Betreffende de inrichting van de opslagplaats in het Sint-
Agnesklooster. Niet bijbehorende stukken. 1840-1844. 1 pak. 

MA_K_0898 Register van de verificateur van de douane bij de openbare 
stapelplaatsen van de stad (in-en uitvoer van koopwaren en belasting 
die daarop moeten betaald worden). 1812-1814. 1 pak. 

MA_K_0899 Stukken en tabellen betreffende buitenlandse schepen en rechten die 
door deze moeten betaald worden. 1833-1839. 1 pak. 

MA_K_0900 Stukken betreffende verpachting van het kraan- en reepgeld. Jaar X - 
1825. 1825. 1 pak. 

MA_K_0901 Briefwisseling betreffende magazijnrechten. 1835-1847. 1 pak. 

MA_K_0902 Briefwisseling betreffende magazijnrechten. 1846 -1852. 1 pak. 

MA_K_0903 Briefwisseling betreffende de inning van belastingen. 1861. 1 pak. 
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MA_K_0904 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1857-1858. 1 pak. 

MA_K_0905 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1868. 1 pak. 

MA_K_0906 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1870. 1 pak. 

MA_K_0907 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1871. 1 pak. 

MA_K_0908 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1872. 1 pak. 

MA_K_0909 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1873. 1 pak. 

MA_K_0910 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1874. 1 pak. 

MA_K_0911 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1875. 1 pak. 

MA_K_0912 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
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gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1876. 1 pak. 

MA_K_0913 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1877. 1 pak. 

MA_K_0914 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1878. 1 pak. 

MA_K_0915 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1879. 1 pak. 

MA_K_0916 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1880. 1 pak. 

MA_K_0917 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1881. 1 pak. 

MA_K_0918 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1882. 1 pak. 

MA_K_0919 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1883. 1 pak. 

MA_K_0920 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1884. 1 pak. 
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MA_K_0921 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1885. 1 pak. 

MA_K_0922 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1886. 1 pak. 

MA_K_0923 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1887. 1 pak. 

MA_K_0924 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1888. 1 pak. 

MA_K_0925 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1889. 1 pak. 

MA_K_0926 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1890. 1 pak. 

MA_K_0927 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1891. 1 pak. 

MA_K_0928 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1892. 1 pak. 

MA_K_0929 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
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gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1893. 1 pak. 

MA_K_0930 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1894. 1 pak. 

MA_K_0931 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1895. 1 pak. 

MA_K_0932 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1896. 1 pak. 

MA_K_0933 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1897. 1 pak. 

MA_K_0934 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1898. 1 pak. 

MA_K_0935 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1899. 1 pak. 

MA_K_0936 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1900. 1 pak. 

MA_K_0937 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1901. 1 pak. 
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MA_K_0938 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1902. 1 pak. 

MA_K_0939 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1903. 1 pak. 

MA_K_0940 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1904. 1 pak. 

MA_K_0941 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1905. 1 pak. 

MA_K_0942 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1906. 1 pak. 

MA_K_0943 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1907. 1 pak. 

MA_K_0944 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1908. 1 pak. 

MA_K_0945 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1909. 1 pak. 

MA_K_0946 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
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gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1910. 1 pak. 

MA_K_0947 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1911. 1 pak. 

MA_K_0948 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1912. 1 pak. 

MA_K_0949 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1913. 1 pak. 

MA_K_0950 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1914. 1 pak. 

MA_K_0951 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1915. 1 pak. 

MA_K_0952 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1916. 1 pak. 

MA_K_0953 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1917. 1 pak. 

MA_K_0954 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1918. 1 pak. 
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MA_K_0955 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1919. 1 pak. 

MA_K_0956 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1920. 1 pak. 

MA_K_0957 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1921. 1 pak. 

MA_K_0958 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1922. 1 pak. 

MA_K_0959 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1923. 1 pak. 

MA_K_0960 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1924. 1 pak. 

MA_K_0961 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1925. 1 pak. 

MA_K_0962 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1926. 1 pak. 

MA_K_0963 Tabellen betreffende magazijnrechten van het Entrepot. (bevat 
gegevens over personen die goederen in het depot hebben, aanduiding 
van de hoeveelheid goederen, van de waarde ervan, van de periode 
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gedurende dewelke ze in het Entrpot opgeslagen blijven, van de te 
betalen rechten, enz.). S.d.1927. 1 pak. 

MA_K_0964 Briefwisseling betreffende magazijnrechten. 1860-1863. 1 pak. 

MA_K_0965 Briefwisseling betreffende de zaak Van de Walle (i. v. m. 
magazijnrechten). 1861-1862. 1 pak. 

MA_K_0966 Briefwisseling en stukken betreffende het lossen van hout in het water 
van het handelsdok en de rechten die hiervoor moeten betaald worden. 
1861-1875. 1 pak. 

MA_K_0967 Briefwisseling betreffende magazijnsrechten. 1863-1864. 1 pak. 

MA_K_0968 Briefwisseling betreffende de zaak Hamman (i.v.m. magazijnrechten). 
1864-1865. 1 pak. 

MA_K_0969 Tabellen betreffende diverse rechten die aan de haven geïnd worden. 
(kaairechten, laden en lossen, gebruik van opslagplaatsen, gebruik van 
de kraan). 1864-1875. 1 pak. 

MA_K_0970 Briefwisseling betreffende de zaak Van Loo (i.v.m. magazijnrechten). 
1865. 1 pak. 

MA_K_0971 Briefwisseling betreffende kaairechten (dokken en annexen). 1871-
1886. 1 pak. 

MA_K_0972 Briefwisseling betreffende tarieven voor het opslaan van hout en andere 
materialen in het Koophandelsdok. 1872. 1 pak. 

MA_K_0973 Briefwissling betreffende kaairechten. Wijziging van de tarieven. 1872. 1 
pak. 

MA_K_0974 Briefwisseling betreffende diverse rechten die aan de haven geïnd 
worden. 1872-1891. 1 pak. 

MA_K_0975 Briefwisseling betreffende depotrechten. 1874. 1 pak. 

MA_K_0976 Briefwisseling betreffende tarief op chicorei. 1875. 1 pak. 

MA_K_0977 Briefwisseling betreffende kaairechten. Inning tussen Voorhaven en 
Handelsdok. 1879-1880. 1 pak. 

MA_K_0978 Havengeld (dok-en kaairechten). Briefwisseling, klachten, rapporten, 
tabellen, krantenknipsels. 1879-1881. 1 pak. 

MA_K_0979 Briefwisseling betreffende kaairechten en magazijrechten. 1881-1882. 1 
pak. 

MA_K_0980 Briefwisseling betreffende kaairechten en magazijrechten. 1883. 1 pak. 

MA_K_0981 Briefwisseling betreffende kaairechten en magazijrechten. 1884. 1 pak. 

MA_K_0982 Briefwisseling betreffende kaairechten en magazijrechten. 1885. 1 pak. 
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MA_K_0983 Briefwisseling betreffende kaairechten en magazijrechten. 1886. 1 pak. 

MA_K_0984 Briefwisseling betreffende kaairechten en magazijrechten. 1887. 1 pak. 

MA_K_0985 Briefwisseling betreffende kaairechten en magazijrechten. 1890. 1 pak. 

MA_K_0986 Briefwisseling betreffende kaairechten en magazijrechten. 1891. 1 pak. 

MA_K_0987 Briefwisseling betreffende kaairechten. “Sassche ligplaats”. 1882. 1 pak. 

MA_K_0988 Briefwisseling en stukken betreffende wijziging van de tarieven( 
kaaigeld). 1883-1885. Nieuwe besluiten “ om de belemmering der 
koopwaren onder de hangars of de tunnel van het openbaar stapelhuis 
op het Handelsdok te beletten en de ontvangst der stapelrechten te 
vergemakkelijken”. September 1884. 1884. 1 pak. 

MA_K_0989 Voorhaven. Voorlopige toelating om kaai- en magazijnrechten te innen 
tijdens de aflating der wateren. Briefwisseling. 1886. 1 pak. 

MA_K_0990 Diverse rechten geïnd aan het Dok en aan de Voorhaven. 1886-1887. 1 
pak. 

MA_K_0991 Staten van ontvangsten van het stapelhuis. 1887-1889. 1 pak. 

MA_K_0992 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1887. 1 pak. 

MA_K_0993 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1888. 1 pak. 

MA_K_0994 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1889. 1 pak. 

MA_K_0995 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1890. 1 pak. 

MA_K_0996 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1891. 1 pak. 
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MA_K_0997 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1892. 1 pak. 

MA_K_0998 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1893. 1 pak. 

MA_K_0999 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1894. 1 pak. 

MA_K_1000 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1895. 1 pak. 

MA_K_1001 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1896. 1 pak. 

MA_K_1002 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1897. 1 pak. 

MA_K_1003 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1898. 1 pak. 

MA_K_1004 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1899. 1 pak. 

MA_K_1005 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
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bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1900. 1 pak. 

MA_K_1006 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1901. 1 pak. 

MA_K_1007 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1902. 1 pak. 

MA_K_1008 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1903. 1 pak. 

MA_K_1009 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1904. 1 pak. 

MA_K_1010 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1905. 1 pak. 

MA_K_1011 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1906. 1 pak. 

MA_K_1012 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1907. 1 pak. 

MA_K_1013 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1908. 1 pak. 
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MA_K_1014 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1909. 1 pak. 

MA_K_1015 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1910. 1 pak. 

MA_K_1016 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1911. 1 pak. 

MA_K_1017 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1912. 1 pak. 

MA_K_1018 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1913. 1 pak. 

MA_K_1019 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1914. 1 pak. 

MA_K_1020 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1915. 1 pak. 

MA_K_1021 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1919. 1 pak. 

MA_K_1022 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
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bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1920. 1 pak. 

MA_K_1023 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1921. 1 pak. 

MA_K_1024 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1922. 1 pak. 

MA_K_1025 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1923. 1 pak. 

MA_K_1026 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1924. 1 pak. 

MA_K_1027 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1925. 1 pak. 

MA_K_1028 Stapelplaats van de voorhaven. Tabellen met diverse gegevens over de 
opgeslagen produkten. (datum van laden en lossen, nummer van het 
magazijn, oorsprong van de waren, namen van de betrokkenen, inhoud, 
bedrag van de maandelijkse rechten, nummers van de kwijtschriften.). 
1926. 1 pak. 

MA_K_1029 Voorhaven. Inning van de rechten. Koninklijk Besluit van 26/02/1887 en 
briefwisseling daaromtrent. 1886-1887. 1 pak. 

MA_K_1030 Voorhaven. Briefwisseling betreffende vermindering van kaairechten en 
magazijnrechten. 1887-1888. 1 pak. 

MA_K_1031 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1888. 1 pak. 

MA_K_1032 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1889. 1 pak. 

MA_K_1033 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1890. 1 pak. 



 

 

  
 

 
29 juli 2021 I MA_K handel en nijverheid 

Bedrijfsvoering Stad Gent en OCMW Gent 75  
 

MA_K_1034 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1891. 1 pak. 

MA_K_1035 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1892. 1 pak. 

MA_K_1036 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1893. 1 pak. 

MA_K_1037 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1894. 1 pak. 

MA_K_1038 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1895. 1 pak. 

MA_K_1039 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1896. 1 pak. 

MA_K_1040 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1897. 1 pak. 

MA_K_1041 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1898. 1 pak. 

MA_K_1042 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1899. 1 pak. 

MA_K_1043 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1900. 1 pak. 

MA_K_1044 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1901. 1 pak. 

MA_K_1045 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1902. 1 pak. 

MA_K_1046 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1903. 1 pak. 

MA_K_1047 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1904. 1 pak. 

MA_K_1048 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1905. 1 pak. 

MA_K_1049 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1906. 1 pak. 

MA_K_1050 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1907. 1 pak. 

MA_K_1051 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1908. 1 pak. 
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MA_K_1052 Dok en voorhaven. Tabellen met diverse gegevens betreffende de daar 
geïnde rechten. (In- en uitvoer). 1909. 1 pak. 

MA_K_1053 Rentebewijzen voor kaairechten. (nrs. 1-15.000). Bewijzen afgeleverd 
tussen 01/01/1888 en 30/10/1890. Gegevens betreffende naam, laden, 
lossen ,tonmaat, prijs). 1888-1889. 1 pak. 

MA_K_1054 Briefwisseling betreffende herziening van de tarieven aan het Houtdok. 
1889. 1 pak. 

MA_K_1055 Briefwisseling betreffende de zaak Geiseler en Flamenq, (i.v.m.) 
magazijnrechten). 1889-1890. 1 pak. 

MA_K_1056 Briefwisseling betreffende wijziging van de tarieven voor 
magazijnrechten. (entrepot). 1889-1892. 1 pak. 

MA_K_1057 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1886. 1 pak. 

MA_K_1058 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1887. 1 pak. 

MA_K_1059 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1888. 1 pak. 

MA_K_1060 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1889. 1 pak. 

MA_K_1061 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1890. 1 pak. 

MA_K_1062 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1891. 1 pak. 

MA_K_1063 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1892. 1 pak. 

MA_K_1064 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1893. 1 pak. 

MA_K_1065 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1894. 1 pak. 
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MA_K_1066 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1895. 1 pak. 

MA_K_1067 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1896. 1 pak. 

MA_K_1068 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1897. 1 pak. 

MA_K_1069 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1898. 1 pak. 

MA_K_1070 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1899. 1 pak. 

MA_K_1071 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1900. 1 pak. 

MA_K_1072 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1901. 1 pak. 

MA_K_1073 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1902. 1 pak. 

MA_K_1074 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1903. 1 pak. 

MA_K_1075 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1905. 1 pak. 

MA_K_1076 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1906. 1 pak. 

MA_K_1077 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1907. 1 pak. 

MA_K_1078 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1908. 1 pak. 
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MA_K_1079 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1908. 1 pak. 

MA_K_1080 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1909. 1 pak. 

MA_K_1081 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1910. 1 pak. 

MA_K_1082 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1911. 1 pak. 

MA_K_1083 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1912. 1 pak. 

MA_K_1084 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1913. 1 pak. 

MA_K_1085 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1914. 1 pak. 

MA_K_1086 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1915. 1 pak. 

MA_K_1087 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1916. 1 pak. 

MA_K_1088 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1917. 1 pak. 

MA_K_1089 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1918. 1 pak. 

MA_K_1090 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1919. 1 pak. 

MA_K_1091 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1920. 1 pak. 
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MA_K_1092 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1922. 1 pak. 

MA_K_1093 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1923. 1 pak. 

MA_K_1094 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1924. 1 pak. 

MA_K_1095 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1925. 1 pak. 

MA_K_1096 Stapelplaatsen van het Dok. Tabellen met diverse gegevens. (datum van 
laden en lossen, bedrag van de rechten, tijdverloop, hoeveelheid 
uitgevoerde waren en magazijnrechten). 1926. 1 pak. 

MA_K_1097 Briefwisseling betreffende de zaak Ch. Mestdagh en zonen. (i.v.m. 
magazijnrechten). 1893. 1 pak. 

MA_K_1098 Stapelplaatsen van de nieuwe haven. Tabellen met diverse gegevens. 
(datum van laden en lossen, nummer van het magazijn, oorsprong van 
de ingekomen waren, namen van de verklaarders, bedrag, enz.). 1924-
1926. 1 pak. 

MA_K_1099 Stapelplaatsen van de nieuwe haven. Tabellen met diverse gegevens. 
(datum van laden en lossen, nummer van het magazijn, oorsprong van 
de ingekomen waren, namen van de verklaarders, bedrag, enz.). 1924. 1 
pak. 

MA_K_1100 Stapelplaatsen van de nieuwe haven. Tabellen met diverse gegevens. 
(datum van laden en lossen, nummer van het magazijn, oorsprong van 
de ingekomen waren, namen van de verklaarders, bedrag, enz.). 1925. 1 
pak. 

MA_K_1101 Stapelplaatsen van de nieuwe haven. Tabellen met diverse gegevens. 
(datum van laden en lossen, nummer van het magazijn, oorsprong van 
de ingekomen waren, namen van de verklaarders, bedrag, enz.). 1926. 1 
pak. 

MA_K_1102 Inventaris van rekeningen ingediend bij de Kamer van Koophandel, in 
uitvoering van de verordening van 21 pluv. Jaar III. (09/02/1795). 1795. 
1 pak. 

MA_K_1103 Briefwisseling betreffende de Openbare Stapelhuizen aan de Coupure. 
Lokalen gebruikt bij de Administratie der Accijnzen. 1814-1831. 1 pak. 

MA_K_1104 “Baillage maritime de la vill d’Anvers”. Antwerpen. H.P. Van der Het, 
1816, 27 pp. 1816. 1 pak. 
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MA_K_1105 Briefwisseling betreffende de wederinvoering van het 
korporatiesysteem voor sommige havenarbeiders. 1821. 1 pak. 

MA_K_1106 Briefwisseling betreffende het verbod op monstering van scheepsvolk, 
schepen of vaartuigen. 1828. 1 pak. 

MA_K_1107 Briefwisseling betreffende een betwisting tussen de waterschout van 
Oostende en Gent. 1828. 1 pak. 

MA_K_1108 Model van gezondheidsbrief voor de zeehandel. 1829. 1 pak. 

MA_K_1109 Stapelplaats aan de Coupure. Stukken betreffende de oprichting van een 
bijhuis voor het opslaan van suiker. 1853. 1 pak. 

MA_K_1110 Briefwisseling betreffende een betwisting tussen de waterschouten van 
Gent en Oostende. 1832-1833. 1 pak. 

MA_K_1111 Briefwisseling en tabellen zeeschepen van de havan van Gent. (bevat 
gegevens over de bemanningsleden, tonnenmaat en namen van 
schepen, bouwers, reders, kapteins). 1834, 1837, 1840, 1844, 1842, 
1843, 1844, 1845, 1846, 1847. 1834-1847. 1 pak. 

MA_K_1112 Stukken betreffende de opening van een stapelplaats, de oprichting van 
een bijhuis, en aanvragen voor gebruik. 1839-1852. 1 pak. 

MA_K_1113 Entrepot. Klacht van F. Legers. Briefwisseling. 1841. 1 pak. 

MA_K_1114 Briefwisseling betreffende gevaar voor de besmetting van en via zeelui. 
1841-1843. 1 pak. 

MA_K_1115 Briefwisseling en stukken betreffende algemene zaken, personeel, 
hygiëne en boekhouding. 1847-1859. 1 pak. 

MA_K_1116 Rapport van de Commissie van Handel en Nijverheid betreffende 
rekwesten van de suikerfabriek (huur van delen van het oud Entrepot). 
1849. 1 pak. 

MA_K_1117 Rapport van de Commissie van Handel en Nijverheid betreffende 
rekwesten van de suikerfabriek (huur van delen van het oud Entrepot). 
1852-1875. 1 pak. 

MA_K_1118 Rapport van de Commissie van Handel en Nijverheid betreffende 
rekwesten van de suikerfabriek (huur van delen van het oud Entrepot). 
1871. 1 pak. 

MA_K_1119 Rapport van de Commissie van Handel en Nijverheid betreffende 
rekwesten van de suikerfabriek (huur van delen van het oud Entrepot). 
1872-1873. 1 pak. 

MA_K_1120 Rapport van de Commissie van Handel en Nijverheid betreffende 
rekwesten van de suikerfabriek (huur van delen van het oud Entrepot). 
1873. 1 pak. 

MA_K_1121 Briefwisseling en stukken betreffende de dienst van lichters op kanalen 
en rivieren. 1853-1858. 1 pak. 
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MA_K_1122 Briefwisseling betreffende de zaak Kreps. 1854-1855. 1 pak. 

MA_K_1123 Briefwisseling betreffende het kantoor van het Entrepot. 1856. 1 pak. 

MA_K_1124 Briefwissling betreffende de dienst van lichters op het kanaal. 1856. 1 
pak. 

MA_K_1125 Briefwisseling betreffende de dienst van lichters. 1858-1870. 1 pak. 

MA_K_1126 Briefwisseling betreffende de overdracht van magazijn en kelders aan de 
stad. 1858-1892. 1 pak. 

MA_K_1127 Briefwisseling betreffende de aanvraag van handelaars om hun 
magazijnen als stapelplaats te gebruiken. 1859. 1 pak. 

MA_K_1128 Briefwisseling betreffende transportwagentjes. 1865-1871. 1 pak. 

MA_K_1129 Briefwisseling betreffende een klacht van de heer Ahrens wegens 
schade opgelopen in het Entrepot. 1869. 1 pak. 

MA_K_1130 Algemene briefwisseling. 1870-1872. 1 pak. 

MA_K_1131 Briefwisseling betreffende loodsen (opslagplaatsen voor haver). 
1870, 1884-1885, 1892. 1870-1892. 1 pak. 

MA_K_1132 Briefwisseling en stukken betreffende het entrepot. 1870-1884. 
(gebruik van installaties, taksen, enz.). 1870-1892. 1 pak. 

MA_K_1133 “Compagnie des docks-entrepot et magasins généraux d’Anvers. 
Rapport du Conseil d’administration et du Collège des commisaires”. 
Antwerpen, B-J, Nees, 1872 , 9 pp. 1872. 1 pak. 

MA_K_1134 Algemene briefwisseling. 1872-1873. 1 pak. 

MA_K_1135 Briefwisseling betreffende belemmeringen in het entrepot. 1873. 1 pak. 

MA_K_1136 Briefwisseling betreffende de uitbreiding van de spoorwegen. 1873-
1878. 1 pak. 

MA_K_1137 Briefwisseling betreffende een filliaal van het entrepot. 1874-1879. 1 
pak. 

MA_K_1138 Briefwisseling betreffende de zaak Van Hoorebeke ( opslagplaats voor 
hout). 1875. 1 pak. 

MA_K_1139 Briefwisseling betreffende het lichten van schepen op het Kanaal van 
Terneuzen. 1875. 1 pak. 

MA_K_1140 Briefwisseling betreffende het gebruik van de kraaninstallaties aan de 
haven. (gebruik, schade, klachten, enz.). 1875-1888. 1 pak. 

MA_K_1141 Briefwisseling betreffende een betwisting omtrent toegestane schade ( 
aan katoen). 1876. 1 pak. 
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MA_K_1142 Oprichting van speciale compartimenten onder de loodsen aan het dok. 
Briefwisseling. 1879. 1 pak. 

MA_K_1143 Briefwisseling en stukken betreffende de Douaneunie tussen België en 
Nederland. 1879. “Union douanière entre la Belgique[België] et la 
Hollande . Rapport adressé à messieurs les bourgemestre et échevins de 
la vill de Gand[Gent]”. Gent, Ad. hoste, 1879, 36 pp. 1879. 1 pak. 

MA_K_1144 Overeenkomst tussen het Ministerie van Openbare Werken en het 
College van Burgermeester en Schepenen van de stad Gent betreffende 
lastenverdeling tussen de staat en stad. 1879. (betreffende de uitbouw 
van de voorhaven). 1879. 1 pak. 

MA_K_1145 Briefwisseling en stukken betreffende het voorttrekken van schepen. 
1880. 1 pak. 

MA_K_1146 Briefwisseling betreffende invoerrechten en -modaliteiten voor de 
haven van Gent. (probleem van invoer via zee of via rivieren). 1880-
1882. 1 pak. 

MA_K_1147 Briefwisseling betreffende de schade aan de Muidebrug door het 
stoomschip ”Signal”. 1880-1881. 1 pak. 

MA_K_1148 Briefwisseling betreffende de zaak Legers-Bogaert. (schade), 1882-1883. 
1 pak. 

MA_K_1149 Briefwisseling betreffende havenwerken die moeten uitgevoerd 
worden. 1882-1892. 1 pak. 

MA_K_1150 Briefwisseling betreffende de huur van gemeentelijke eigendommen 
aan de Voorhaven en de inning van het huurgeld. 1883. 1 pak. 

MA_K_1151 Briefwisseling betreffende havenwerken. 1884-1885. 1 pak. 

MA_K_1152 Havenaktiviteiten 1884-1886. Tweewekelijkse gegevens betreffende 
naam van schepen, van kapitein, herkomst van het schip, tonnenmaat, 
lading, makelaars,. 1884 - maart 1886. 1884-1886. 1 pak. 

MA_K_1153 Briefwisseling betreffende de aankomst van de stoomboot “ Wattling” 
en de officiële plechtigheid daaromtrent. 1885-1886. 1 pak. 

MA_K_1154 Briefwisseling betreffende de teruggave van de oude opslagplaats voor 
zout. 1886-1887. 1 pak. 

MA_K_1155 Briefwisseling betreffende magazijnen en loodsen. 1886-1888. 1 pak. 

MA_K_1156 Briefwisseling betreffende de opslagplaats voor suiker (Stapelhuis). 
1886-1888. 1 pak. 

MA_K_1157 Briefwisseling betreffende een betwisting omtrent het gebruik van 
diverse gebouwen en ruimten als opslagplaatsen voor suiker. 1886-
1888. 1 pak. 

MA_K_1158 Briefwisseling betreffende de plaatsing van automatische brugbalans. 
1886-1895. 1 pak. 
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MA_K_1159 Briefwisseling betreffende de verlichting van de haven (Stapelhuis). 
1887-1888. 1 pak. 

MA_K_1160 Briefwisseling betreffende de afbakening van de haven. 1889 1 pak. 

MA_K_1161 Briefwisseling betreffende waterschaarste aan de Voorhaven. 1890. 1 
pak. 

MA_K_1162 Briefwisseling betreffende gezondheidspassen voor schepen geëist door 
het Ottomaanse Rijk. 1890. 1 pak. 

MA_K_1163 Dossier betreffende de zaak Bulcke en Cie (betwiste schuldvordering). 
1892. 1 pak. 

MA_K_1164 Briefwisseling betreffende de verbreding van het dok, de bouw van 
kaaimuren en de kaairechten. 1892-1894. 1 pak. 

MA_K_1165 Briefwisseling betreffende schade veroorzaakt door het schip Fernand 
Henri. 1893. 1 pak. 

MA_K_1166 Briefwisseling betreffende de toelating tot het venten aan de haven. 
1894-1895. 1 pak. 

MA_K_1167 Briefwisseling betreffende de toelating tot het venten aan de haven. 
1896. 1 pak. 

MA_K_1168 Briefwisseling betreffende de toelating tot het venten aan de haven. 
1897. 1 pak. 

MA_K_1169 Briefwisseling betreffende de toelating tot het venten aan de haven. 
1898. 1 pak. 

MA_K_1170 Briefwisseling betreffende de toelating tot het venten aan de haven. 
1899. 1 pak. 

MA_K_1171 Briefwisseling betreffende de toelating tot het venten aan de haven. 
1900. 1 pak. 

MA_K_1172 Briefwisseling betreffende de toelating tot het venten aan de haven. 
1901. 1 pak. 

MA_K_1173 Briefwisseling betreffende de toelating tot het venten aan de haven. 
1902. 1 pak. 

MA_K_1174 Briefwisseling betreffende de toelating tot het venten aan de haven. 
1903-1907. 1 pak. 

MA_K_1175 Briefwisseling betreffende de toelating tot het venten aan de haven. 
1903. 1 pak. 

MA_K_1176 Briefwisseling betreffende schade aan het schip “C. Sundt” uit 
Noorwegen. 1905. 1 pak. 

MA_K_1177 Rapporten van een commisie belast met het opstellen van de 
reglementering van het ambt van waterschout en het bepalen van de 
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rechten die moeten geïnd worden aan het Stapelhuis, Oktober 1817. 
1817. 1 pak. 

MA_K_1178 Stukken betreffende de sollicitaties voor het ambt van waterschout en 
briefwisseling betreffende wedden. S.d. 1 pak. 

MA_K_1179 Briefwisseling betreffende het onderbrengen van Gent onder het gebied 
van de consul van Oostende. S.d. 1 pak. 

MA_K_1180 Stukken betreffende het ambt van wisselagenten en makelaars. 
(mandaten en werking) (1841-1859). 1847. 1 pak. 

MA_K_1181 Benoeming van een controleur van magazijnrechten in het Entrepot en 
het pakhuis. Briefwisseling. 1847. 1 pak. 

MA_K_1182 Briefwisseling betreffende de samenstelling van de administratieve 
commissie (Openbare stapelhuizen). 1847-1859. 1 pak. 

MA_K_1183 Briefwisseling betreffende de samenstelling van de administratieve 
commissie (Openbare stapelhuizen). 1859-1879. 1 pak. 

MA_K_1184 Briefwisseling betreffende de samenstelling van de administratieve 
commissie (Openbare stapelhuizen). 1879-1890. 1 pak. 

MA_K_1185 Briefwisseling betreffende de samenstelling van de administratieve 
commissie (Openbare stapelhuizen). 1890-1927. 1 pak. 

MA_K_1186 Stukken betreffende het ambt van kapitein. (bevat tabel over de 
werking van de haven, het aantal schepen, de tonnenmaat, kaairechten, 
enz., 1843-1858). 1843-1858. 1 pak. 

MA_K_1187 Stukken betreffende mandaten van wisselagenten en makelaars. 1861-
1867. 1 pak. 

MA_K_1188 Stukken betreffende het ambt van ontvanger (in het petroleum-
entrepot). 1864. 1 pak. 

MA_K_1189 Stukken betreffende het ambt van haven-luitenant. 1870-1871. 1 pak. 

MA_K_1190 Stukken betreffende het ambt van haven-luitenant. 1884-1886. 1 pak. 

MA_K_1191 Stukken betreffende het ambt van haven-luitenant. 1919. 1 pak. 

MA_K_1192 Stukken betreffende het ambt van machinist (machine Armstrong). 
1871. 1 pak. 

MA_K_1193 Stukken betreffende het ambt van straatveger. 1873-1874. 1 pak. 

MA_K_1194 Stukken betreffende aanwerving van personeel in het stads-entrepot ca. 
1880-1910. 1880-1910. 1 pak. 

MA_K_1195 Stukken betreffende het ambt van 2e luitenant. 1882. 1 pak. 

MA_K_1196 Stukken betreffende het ambt van machinist en voerder (machine 
Armstrong). 1883-1889. 1 pak. 
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MA_K_1197 Dossier betreffende het ontslag van M. Cornelis als havenkapitein en de 
benoeming van M. De Boo als opvolger. 1883. 1 pak. 

MA_K_1198 Briefwisseling en stukken betreffende de vergoeding de vergoeding 
uitbetaald aan M.Cornelis, havenkapitein. 1883. 1 pak. 

MA_K_1199 Stukken betreffende de bezoldiging van het personeel van de haven. 
1896-1906. 1 pak. 

MA_K_1200 Dossier betreffende het ontslag van M.C.De Boo als haven-kapitein. 
1898-1899. 1 pak. 

MA_K_1201 Stukken betreffende examens voor boekhouder 1901, 1902. 1901-1902. 
1 pak. 

MA_K_1202 Stukken betreffende de examens en benoeming van bedienden. 1904. 1 
pak. 

MA_K_1203 Stukken betreffende aanwerving van huisbewaarder-opziener 
(werkbeurs/schuilplaats). 1914. 1 pak. 

MA_K_1204 Stukken betreffende de inrichting van de Kamer van Koophandel Jaar II. 
1846. 1 pak. 

MA_K_1205 Briefwisseling betreffende verkiezingen en benoeming. Jaar VII. 1858. 1 
pak. 

MA_K_1206 Briefwisseling en stukken betreffende de begroting. 1818-1842. 1 pak. 

MA_K_1207 Rapporten en adviezen betreffende diverse onderwerpen. 1828-1852. 1 
pak. 

MA_K_1208 Vragenlijst betreffende de Gentse nijverheid en handel Jaar VII. S.d. 1 
pak. 

MA_K_1209 Lijnwaadnijverheid. Rapport betreffende het voorstel van het 
Directiecomité voor de vooruitgang van de oude lijnwaadnijverheid om 
lijnwaad, geweven met handgesponnen garen, een merkteken te geven, 
en briefwisseling hieromtrent. 1842. 1 pak. 

MA_K_1210 Stukken betreffende de lengte van lijnwaad. (marktpolitie). 1844. 1 pak. 

MA_K_1211 Lijsten en briefwisseling betreffende de prijzen van het lijnwaad per 
kwaliteitsklasse (1825-1843), betreffende het aantal verkochte stukken 
(1840-1843) en de uitvoer. 1825-1843. 1 pak. 

MA_K_1212 Enquete betreffende de lijnwaadnijverheid. 1840. (“Naemlijst der 
huisgezinnen welke hun voornaamste middel van bestaan vinden in de 
voorbereiden van het vlas of het spinnen of weven van linnen garens of 
lijnwaeden, bestemd tot den verkoop op de markten”). 1840. 1 pak. 

MA_K_1213 Lijsten betreffende de produktie van kammen. 1840-1842. 1 pak. 

MA_K_1214 Stukken betreffende een vragenlijst over de voeding en kledij van de 
arbeiders van Gent Mei 1841. 1841. 1 pak. 
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MA_K_1215 Lijst van wevers die in aanmerking komen om te Gent te leren werken 
met het weefgetouw met vliegend schietspoel, en briefwisseling 
hieromtrent Juli 1841. 1841. 1 pak. 

MA_K_1216 Briefwisseling betreffende nummering van handgesponnen garen. 1849. 
1 pak. 

MA_K_1217 Diverse dossiers betreffende brevetten. 1840-1842. 1 pak. 

MA_K_1218 Tabellen en briefwisseling betreffende de suikernijverheid te Gent. 
1842. (gegevens : naam van fabrikanten, woonplaats, aantal 
werknemers, produktie). 1842. 1 pak. 

MA_K_1219 Enquete betreffende de kinderarbeid. (“Enquete sur le travail des 
enfants et la condition des ouvriers”). Briefwisseling. (géén resultaten). 
1842. 1 pak. 

MA_K_1220 Briefwisseling betreffende de spoorverbinding tussen Gent en andere 
steden. 1842. 1 pak. 

MA_K_1221 Stukken betreffende belastingen op de invoer van vee. 1843. (gegeven : 
bevat o. m. tabel betreffende de in- en uitvoer van vee in de periode 
1834-1842). 1834-1842. 1 pak. 

MA_K_1222 Briefwisseling betreffende de “Commission mixte d’exportation”. 1847. 
1 pak. 

MA_K_1223 Briefwisseling betreffende het verkiezingssysteem. 1852. 1 pak. 

MA_K_1224 Briefwisseling betreffende de functie van rechter. 1860-1872. 1 pak. 

MA_K_1225 Lijst van de personen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de 
leden van de Koophandelsrechtbank. (gegevens : naam, adres, beroep, 
bedrag van patentbelasting). Verkiezing van 28 September 1869. 1869. 1 
pak. 

MA_K_1226 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en briefwisseling betreffende de 
verkiezing van 1870. 1870. 1 pak. 

MA_K_1227 Aanplakbrieven, briefwisseling en lijsten van de kiesgerechtigden voor 
de verkiezing van 1870. 1870. 1 pak. 

MA_K_1228 Oproepingsbrieven voor de verkiezing van 1884. 1884. 1 pak. 

MA_K_1229 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1869. 1 pak. 

MA_K_1230 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1870. 1 pak. 

MA_K_1231 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1871. 1 pak. 

MA_K_1232 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1872. 1 pak. 
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MA_K_1233 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1873. 1 pak. 

MA_K_1234 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1874. 1 pak. 

MA_K_1235 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1875. 1 pak. 

MA_K_1236 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1876. 1 pak. 

MA_K_1237 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1877. 1 pak. 

MA_K_1238 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1878. 1 pak. 

MA_K_1239 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1879. 1 pak. 

MA_K_1240 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1880. 1 pak. 

MA_K_1241 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1881. 1 pak. 

MA_K_1242 Aanplakbrieven, oproepingsbrieven en kiezerslijsten briefwisseling 
betreffende de verkiezingen. 1884. 1 pak. 

MA_K_1243 Rapporten over de werkzaamheden en over de situatie van handel en 
nijverheid; Diverse brochures. (1860, 1865, 1880, 1882, 1883, 1884, 
1886, 1887, 1890, 1891, 1892, 1894, 1897, 1899, 1900, 1901, 1902, 
1905). 1880-1905. 1 pak. 

MA_K_1244 PropaGandistische publicaties betreffende Gentse nijverheid 
(1910,1913). 1910-1913. 1 pak. 

MA_K_1245 Briefwisseling betreffende strafmaatregel genomen tegen de 
stukwerker Servaes. 1821. 1 pak. 

MA_K_1246 Briefwisseling betreffende benoemingen en eedafleggingen van 
wisselagenten en makelaars Jaar IX - 1839. 1839. 1 pak. 

MA_K_1247 Reglementen, besluiten, klachten en briefwisseling betreffende 
wisselagenten en makelaars Jaar XI - 1840. 1840. 1 pak. 

MA_K_1248 Reglementen en briefwisseling betreffende de handelsbeurs, 
wisselagenten en makelaars. 1836-1867. 1 pak. 

MA_K_1249 Briefwisseling betreffende wisselagenten en makelaars; Waarborgen. 
1860-1868. 1 pak. 

MA_K_1250 Varia. S.d. 1 pak. 
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MA_K_1251 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling, 
1818. 1818 1 pak. 

MA_K_1252 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1840. 1 pak. 

MA_K_1253 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1841. 1 pak. 

MA_K_1254 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1842. 1 pak. 

MA_K_1255 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1843. 1 pak. 

MA_K_1256 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1844. 1 pak. 

MA_K_1257 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1845. 1 pak. 

MA_K_1258 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1846. 1 pak. 

MA_K_1259 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1847. 1 pak. 

MA_K_1260 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1848. 1 pak. 

MA_K_1261 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1849. 1 pak. 

MA_K_1262 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1850. 1 pak. 

MA_K_1263 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1851. 1 pak. 

MA_K_1264 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1852. 1 pak. 

MA_K_1265 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1853. 1 pak. 

MA_K_1266 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1854. 1 pak. 

MA_K_1267 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1855. 1 pak. 

MA_K_1268 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1856. 1 pak. 
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MA_K_1269 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1857. 1 pak. 

MA_K_1270 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1858. 1 pak. 

MA_K_1271 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1859. 1 pak. 

MA_K_1272 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1860. 1 pak. 

MA_K_1273 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1861. 1 pak. 

MA_K_1274 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1862. 1 pak. 

MA_K_1275 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1863. 1 pak. 

MA_K_1276 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1864. 1 pak. 

MA_K_1277 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1865. 1 pak. 

MA_K_1278 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1866. 1 pak. 

MA_K_1279 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1867. 1 pak. 

MA_K_1280 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1868. 1 pak. 

MA_K_1281 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1869. 1 pak. 

MA_K_1282 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1870. 1 pak. 

MA_K_1283 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1871. 1 pak. 

MA_K_1284 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1872. 1 pak. 

MA_K_1285 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1873. 1 pak. 

MA_K_1286 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1874. 1 pak. 
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MA_K_1287 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1875. 1 pak. 

MA_K_1288 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1876. 1 pak. 

MA_K_1289 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1877. 1 pak. 

MA_K_1290 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1878. 1 pak. 

MA_K_1291 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1879. 1 pak. 

MA_K_1292 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1880. 1 pak. 

MA_K_1293 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1881. 1 pak. 

MA_K_1294 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1882. 1 pak. 

MA_K_1295 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1883. 1 pak. 

MA_K_1296 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1884. 1 pak. 

MA_K_1297 Openbare verkopingen. Vergunning, aankondigingen en briefwisseling. 
1885. 1 pak. 

MA_K_1298 Kataloog van wol verkocht in het jaarbeurslokaal van het woldepot te 
Parijs. 1814. 1 pak. 

MA_K_1299 Stukken betreffende een verandering van de marktreglementen en de 
betwisting omtrent de afschaffing van de markten voor nieuwe 
producten(Brieven, pamfletten, rapporten, krantenknipsels, lijsten van 
kramers). 1888-1889. 1 pak. 

MA_K_1300 Reglementen betreffende leurders en kramers en marktreglementen 
van diverse Belgische steden. 1888. 1 pak. 

MA_K_1301 Registers van neutraliteitsakten betreffende produkten bestemd voor de 
uitvoer. 1794 - Jaar VII. 1794. 1 pak. 

MA_K_1302 Registers van neutraliteitsakten betreffende produkten bestemd voor de 
uitvoer. Jaar VII - Jaar IX. 1 pak. 

MA_K_1303 Registers van neutraliteitsakten betreffende produkten bestemd voor de 
uitvoer. Jaar IX - Jaar XI. 1 pak. 

MA_K_1304 Registers van neutraliteitsakten betreffende produkten bestemd voor de 
uitvoer. Jaar XI. 1 pak. 
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MA_K_1305 Registers van neutraliteitsakten betreffende produkten bestemd voor de 
uitvoer. Jaar XI - Jaar XIII. 1 pak. 

MA_K_1306 Registers van neutraliteitsakten betreffende produkten bestemd voor de 
uitvoer. Jaar XIII - 1808. 1808. 1 pak. 

MA_K_1307 Certificaten van oorsprong ( afgeleverd door de bedrijven), Jaar V - 
1829. 1829. 1 pak. 

MA_K_1308 Certificaten van oorsprong ( afgeleverd door de bedrijven), 1888. 1 pak. 

MA_K_1309 Solventiecertificaten, 1825-1831. 1 pak. 

MA_K_1310 Solventiecertificaten, 1832. 1 pak. 

MA_K_1311 Solventiecertificaten, 1833. 1 pak. 

MA_K_1312 Solventiecertificaten, 1834. 1 pak. 

MA_K_1313 Solventiecertificaten, 1835. 1 pak. 

MA_K_1314 Solventiecertificaten, 1836. 1 pak. 

MA_K_1315 Solventiecertificaten, 1837. 1 pak. 

MA_K_1316 Solventiecertificaten, 1838. 1 pak. 

MA_K_1317 Solventiecertificaten, 1839. 1 pak. 

MA_K_1318 Solventiecertificaten, 1840. 1 pak. 

MA_K_1319 Algemene briefwisseling betreffende diverse onderwerpen, 1789-1815. 
1 pak. 

MA_K_1320 Algemene briefwisseling betreffende diverse onderwerpen, 1815-1829. 
1 pak. 

MA_K_1321 Algemene briefwisseling betreffende diverse onderwerpen, 1830-1881. 
1 pak. 

MA_K_1322 Lijsten en briefwisseling betreffende ontslagen arbeiders in Gentse 
textielbedrijven Maart 1811 - Mei 1811. 1811. 1 pak. 

MA_K_1323 “Rapport général à sa majesté le roi sur la création, les progrès et l’état 
actuel de la maison de travail de charité établie à Gand[Gent] pour la 
répression de la mendicité”Gent, C.J.Fernand, 1818. 1818. 1 pak. 

MA_K_1323bis Stukken betreffende bedrijven die hun activiteiten stopzetten wegens 
de strenge winter, Februari 1830; 1323 bis. Opgave van het aantal 
stoommachines in de Gentse katoenfabrieken. 1830/35. 1830. 1 pak. 

MA_K_1324 Briefwisseling betreffende een petitie van arbeiders over grieven tegen 
fabrikanten; September 1831. 1831. 1 pak. 



 

 

  
 

 
29 juli 2021 I MA_K handel en nijverheid 

Bedrijfsvoering Stad Gent en OCMW Gent 92  
 

MA_K_1325 Briefwisseling en rapporten betreffende de toestand van de nijverheid; 
September 1831. 1831. 1 pak. 

MA_K_1326 Briefwisseling betreffende de toestand van de nijverheid. 1834. 1 pak. 

MA_K_1327 Stukken betreffende de statistiek van de bedrijven te Gent(gegevens : 
naam van de fabrikanten, soort nijverheid, aantal stoommachines, 
adres, naam van de eigenaars,Tabellen per sectie) , April 1843 - Juli 
1843. 1843. 1 pak. 

MA_K_1328 Lijsten van behoeftigen. (gegevens : naam, voornaam, beroep, adres, 
aantal kinderen, Lijsten per sectie), December 1853 - Januari 1854. 
1853-1854. 1 pak. 

MA_K_1329 Verslagen van de zittingen van het Centraal en Buitengewoon Comité 
voor Weldadigheid, December 1853 - April 1854. 1853-1854. 1 pak. 

MA_K_1330 Briefwisseling betreffende de buitengewone steun voor werklozen 
tijdens de winter 1853-1854. 1853-1854. 1 pak. 

MA_K_1331 Inschrijvingslijsten ten voordele van de werklozen die niet gesteund 
worden door het Bureel van Weldadigheid. 1853. 1 pak. 

MA_K_1332 Lijsten van arbeiders tewerkgesteld bij het ruimen van de 
sneeuw(Lijsten per dag en per sectie), Januari 1854. 1854. 1 pak. 

MA_K_1333 Rekeningen te betalen door het Bureel van Weldadigheid aan de 
leveranciers van kolen, soep, brood 1854; Staten van inkomsten en 
uitgaven en briefwisseling van het Bureel van Weldadigheid. 1854. 1 
pak. 

MA_K_1334 Tabellen, lijsten en briefwisseling betreffende behoeftigen gesteund 
door de Handels- en Nijverheidskring, December 1861 - Oktober 1862. 
1861-1862. 1 pak. 

MA_K_1335 Briefwisseling betreffende de werkloosheid van de Gentse 
katoenarbeiders, Febr. 1862 - Augustus 1862. 1862. 1 pak. 

MA_K_1336 Briefwisseling betreffende de aanvraag van de Handels- en 
Nijverheidskring om goedkoper kolentransport te verkrijgen, Maart 
1862. 1862. 1 pak. 

MA_K_1337 Rapport van de burgermeester van Gent betreffende de organisatie van 
de hulpverlening aan de arbeiders, getroffen door de katoenkrisis. 1862. 
1 pak. 

MA_K_1338 Brief van de gouverneur van Oost-Vlaanderen aan de burgermeester van 
Gent betreffende een onderhoud met katoenarbeiders. S.d. 1 pak. 

MA_K_1339 Briefwisseling betreffende de bevoorrading van de Gentse katoen- en 
wolfabrieken, Juli 1862. 1862. 1 pak. 
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MA_K_1340 Briefwisseling betreffende de tewerkstelling van Gentse arbeiders te 
Antwerpen (bij de versterkingswerken van de stad), April 1862. 1862. 1 
pak. 

MA_K_1341 Lijst van arbeiders, door het Gentse Bureel van Weldadigheid gesteund 
op kosten van de gemeenten waar zij gedomicileerd zijn, November 
1862. 1862. 1 pak. 

MA_K_1342 Briefwisseling betreffende Gentse katoenarbeiders die in Noord-
Frankrijk of in andere gemeenten gaan werken, December 1862. 1862. 1 
pak. 

MA_K_1343 Algemene briefwisseling betreffende de krisis in de katoennijverheid en 
de te nemen maatregelen, Juli - Oktober 1862. 1862. 1 pak. 

MA_K_1344 Krantenknipsels betreffende de sociale toestand, December 1862. (Le 
nouvelle de Gand[Gent], L’écho des flandres, Le Bien Public, le Journal 
de Gand[Gent], De Stad Gent ). 1862. 1 pak. 

MA_K_1345 Briefwisseling en lijsten betreffende financïele bijdragen door diverse 
particulieren en verenigingen betaald ten voordele van de Gentse 
(katoen)arbeiders. 1862-1865. 1 pak. 

MA_K_1346 Briefwisseling en lijsten betreffende financïele bijdragen door diverse 
particulieren en verenigingen betaald ten voordele van de Gentse 
(katoen)arbeiders. 1862-1865. 1 pak. 

MA_K_1347 Kwitanties (steun voor arbeiders). 1862. 1 pak. 

MA_K_1348 Tabel met gegevens betreffende de steun verleend door de steun 
verleend door de “Menschlievende Kring De Zonder Naem, niet zonder 
Hert”(gegevens : hoeveelheid “mondbehoeften, kolen, beddingen, 
hemdens,” enz.), Januari 1862 - maart 1862. 1862. 1 pak. 

MA_K_1349 Lijst van de giften ten voordele van de werkloze arbeiders (Schenkingen 
door de diverse verenigingen en particulieren), Maart 1862 - Mei 1863. 
1862-1863. 1 pak. 

MA_K_1350 Tabellen betreffende de toestand van de katoenfabrieken(gegevens : 
naam fabrikanten, ligging van de fabrieken, aantal arbeiders, aantal 
werklozen, aantal werkuren .), Februari 1862 - februari 1863. 1862-
1863. 1 pak. 

MA_K_1351 Briefwisseling betreffende de sociale toestand. ( bevat ook 
krantenknipsels). 1862-1864. 1 pak. 

MA_K_1352 Briefwisseling betreffende de produktie van (haver) zakken door de 
Gentse arbeiders. 1862-1864. 1 pak. 

MA_K_1353 Briefwisseling betreffende de hulpverlening aan behoeftigen door de 
“Menschlievende Kring de Zonder Naem niet Zonder Hert”,Januari 1863 
- Augustus 1863. 1863. 1 pak. 
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MA_K_1354 Lijsten betreffende de tewerkstelling in de Gentse katoennijverheid; 
Wekelijkse of maandelijkse tabellen, Maart 1863 - Januari 1865. 1863-
1865. 1 pak. 

MA_K_1355 Varia betreffende de katoenkrisis. S.d. 1 pak. 

MA_K_1356 Ontwerp van begroting van de Stad Gent. 1866. 1 pak. 

MA_K_1357 Stukken betreffende het “Internationaal Congres van Handel en 
Nijverheid” te Brussel. 1880. 1 pak. 

MA_K_1358 Briefwisseling betreffende speciale kredieten verleend door de 
overheid. 1891. 1 pak. 

MA_K_1359 Briefwisseling betreffende een arbeidsongeval( Zaak Francis Bauwens - 
A.E.G. Union Electrique - Stad Gent - Belgische staat ). 1912-1913. 1 pak. 

MA_K_1360 Brochures en reglementen betreffende de pensioenkas. 1899-1900. 1 
pak. 

MA_K_1361 Brochures en reglementen betreffende haven en dokken van Antwerpen 
en Gent. S.d. 1 pak. 

MA_K_1362 “Eenige wenken en inlichtingen voor de Belgische werklieden die in 
Frankrijk gaan arbeiden." 1900. 1 pak. 

MA_K_1363 Brochures betreffende de werkbeurs, 1905, 1906. 1905-1906. 1 pak. 

MA_K_1364 Brochures over diverse onderwerpen ca. 1895-1905( Bilan van 
coöperatieve “Vooruit”, Internationale Tentoonstelling Milaan 1906, 
Landbouwtelling 1895, Herverzekeringskas tegen sterfte van het vee ( 
M. Minet ), “ Over het nut der aansluiting der Mutualisten”, “Het Klein 
Krediet” ( L. Théodor ) , “ Les Grands Magasins” ( A. Dewinne), “Over de 
wettelijke berekening der maatschappijen van onderlingen bijstand”, ( 
Amaat Rousseau). 1895-1905. 1 pak. 

MA_K_1365 “Onderzoeks- en studiecommissie over de economische toestand der 
kleine burgerij; Verslag aan het gemeentebestuur” Oct. Bruneel ca. 
1898(bevat ook de formulieren van die enquete). 1898. 1 pak. 

MA_K_1366 “Het leuren: Verslag aangeboden in zitting van 7 februari 1898 aan de 
onderzoekscommissie over de toestand der kleine burgerij door den 
heer Oscar Pyfferoen” Gent, C. Annoot-Braeckman, 1898, 64 pp. 1898. 1 
pak. 

MA_K_1367 “Stad Gent. Onderzoekscommissie over den economische toestand der 
kleine burgerij. De Samenwerkende Maatschappijen. 
verslag aangeboden door den heer Ed. Goosens”. Gent, F. Meyer-Van 
Loo, 91 pp. S.d. 1 pak. 

MA_K_1368 “La Petite Bourgeoisie, d’après une enquete officielle à Gand[Gent]” 
Oscar Pyfferoen, Brussel, Société Belge de libraire, Oscar Schepens, 
1899, 28 pp. 1899. 1 pak. 
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MA_K_1369 “Une enquete sur la petite bourgeoisie. Les coopératives en 
Belgique[België]”, Oscar Pyfferoen, Brussel, Société Belge de Librairie, 
Oscar schepens, 1899, 28 pp. 1899. 1 pak. 

MA_K_1370 “Les griefs fiscaux des petits bourgeois, rapport présenté par Gustave 
Abel”, Gent , C. Annoot-Braeckman, 1901, 91 pp. 1901. 1 pak. 

MA_K_1371 “Onderzoekscommissie over den economische toestand der kleine 
burgerij; Handelsbelastingen, door den heer Ed. Goossens, 
gemeenteraadslid”, Gent, c. Jacqmain, 1902, 14 pp. 1901. 1 pak. 

MA_K_1372 “Commissie gelast met het onderzoek nopens den economischen 
toestand der Kleine Burgerij; Vertoog van voorstellen betrekkelijk de 
hoogere handels- en nijverheidsraad door Eugeen Bayens”, Gent, F. 
Meyer - Van Loo, 1900, 11 pp. 1900. 1 pak. 

MA_K_1373 “Stad Gent. Onderzoekscommissie over de economischen toestand der 
kleine burgerij. De markten en de uitpakkingen. Verslag aangeboden 
door den heer victor de Muyck”. 
Gent, F.Meyer - van Loo, 1898, 20 pp. 1898-S.d. 1 pak. 

MA_K_1374 Verordeningen betreffende mijnen, groeven ( wet van 21/ 04/ 1810); 
Aanplakbrief. 1810. 1 pak. 

MA_K_1375 Briefwisseling en lijsten betreffende ongezonde en gevaarlijke bedrijven 
en nomenclatuur van bedrijven. 1819. 1819. 1 pak. 

MA_K_1376 Koninklijk Besluit betreffende de oprichting van gevaarlijke en 
ongemakgevende bedrijven, Februari 1824. 1824. 1 pak. 

MA_K_1377 Aanplakbrieven betreffende de reglementering op het gebruik van 
stoomwerktuigen, 13 Mei 1824. 1824. 1 pak. 

MA_K_1378 Staat van de stoomwerktuigen die zich in Gent bevinden en 
briefwisseling hieromtrent, 27/09/1825, 30/06/1824, 10/11/1843. 1824-
1843. 1 pak. 

 

 


