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Inventarisnummer Beschrijving 

MA_F_0001 Ingekomen stuk over de afbraak van de Vierschaar van de Keure in de 
Pacificatiezaal van het Stadhuis. 1800. 1 Stuk. 

MA_F_0002 Lastenkohier over de aanpassingswerken aan de Troonzaal van het 
Stadhuis; bijgevoegd: 1 tekening van de te bouwen galerij. 1803. 2 Stuk. 

MA_F_0003 Lastenkohier over de aanpassingswerken aan de Pacificatiezaal van het 
Stadhuis. 1803. 2 Stuk. 

MA_F_0004 Lastenkohier over de bouw van een eretrap in de Trouwzaal van het 
Stadhuis; bijgevoegd: zeven tekeningen van de trap. 1803-1803. 1 
Omslag. 

MA_F_0005 Lastenkohier over het plaatsen van een ijzeren hekwerk aan de eretrap 
van het Stadhuis; bijgevoegd: 1 tekening van het hekwerk. 1808-1808. 1 
Omslag. 

MA_F_0006 Briefwisseling over herstellings- en onderhoudswerken aan het 
Stadhuis. 1808-1839. 1 Omslag. 

MA_F_0007 Briefwisseling over de aanleg van een archiefdepot voor de burgerlijke 
stand in het Stadhuis. 1811-1811. 1 Omslag. 

MA_F_0008 Bestek voor het plaatsen van twee deurvleugels aan de ingang van het 
Stadhuis, zijde Botermarkt; bijgevoegd: 1 lastenkohier. 1812-1812. 1 
Omslag. 

MA_F_0009 Briefwisseling over de bouw van een stenen trap aan de ingang van het 
Stadhuis, zijde Botermarkt; bijgevoegd: 1 tekening van de trap. 1812-
1813. 1 Omslag. 

MA_F_0010 Bestek voor de restauratie van de gevel van het Stadhuis, zijde 
Poeljemarkt. 1826-1826. 1 Omslag. 

MA_F_0011 Briefwisseling over de restauratie van de gevel van het Stadhuis, zijde 
Botermarkt. 1820-1820. 1 Omslag. 
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MA_F_0012 Bestek van de inrichting van drie archiefdepots in het Stadhuis; 
bijgevoegd: 1 lastenkohier. 1820-1820. 1 Omslag. 

MA_F_0013 Bestek van de herstellings- en onderhoudswerken aan het interieur van 
het Stadhuis. 1822-1822. 1 Omslag. 

MA_F_0014 Bestek van de oprichting van een houten tribune in het Stadhuis. 1824-
1825. 1 Omslag. 

MA_F_0015 Bestek van de restauratie van de gevel van het Stadhuis, zijde 
Botermarkt. 1824-1826. 1 Omslag. 

MA_F_0016 Bestek van de aanpassingswerken aan de Troonzaal van het Stadhuis. 
1827-1827. 1 Omslag. 

MA_F_0017 Bestek van de heropbouw van de ingangstrap van het Stadhuis, zijde 
Botermarkt; bijgevoegd: 1 tekening van de trap. 1827-1827. 1 Omslag. 

MA_F_0018 Bestek van de restauratie van de gevel van het Stadhuis, zijde 
Botermarkt. 1827-1829. 1 Omslag. 

MA_F_0019 Bestek van de restauratie van de gevel van de Bollaertskamer van het 
Stadhuis. 1828-1828. 1 Stuk. 

MA_F_0020 Briefwisseling over herstellings- en onderhoudswerken aan het 
Stadhuis. 1846-1871. 1 Omslag. 

MA_F_0021 Ingekomen stuk over het heropenen van de ingang van het Stadhuis, 
zijde Poeljemarkt. 1849-1849. 1 Stuk. 

MA_F_0022 Briefwisseling over de verwarmingsinstallaties in het Stadhuis. 1858-
1869. 1 Omslag. 

MA_F_0023 Briefwisseling over de inspectie van de restauratiewerken aan het 
Stadhuis door de Koninklijke Commissie voor Monumenten. 1865-1865. 
1 Omslag. 

MA_F_0024 Briefwisseling over de restauratie van het Stadhuis van Brugge. 1867-
1867. 1 Omslag. 

MA_F_0025 Briefwisseling over de openbare aanbesteding van de heropbouw van 
de twee schoorstenen boven de Bollaertskamer van het Stadhuis. 1867-
1869. 1 Omslag. 

MA_F_0026 Briefwisseling van de openbare heraanbesteding van de restauratie- en 
herstellingswerken aan het Stadhuis. 1869-1869. 1 Omslag. 

MA_F_0027 Lastenkohier van de restauratie van het Stadhuis. 1869-1869. 1 Omslag. 

MA_F_0028 Briefwisseling over de inspectie van de restauratiewerken aan het 
Stadhuis door de Koninklijke Commissie voor Monumenten. 1869-1869. 
1 Omslag. 
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MA_F_0029 Briefwisseling over de openbare aanbesteding voor het plaatsen van 
acht ijzeren balken in de Pacificatiezaal van het Stadhuis. 1870-1870. 1 
Omslag. 

MA_F_0030 Briefwisseling over het bouwmateriaal voor de restauratie van het 
Stadhuis. 1870-1888. 1 Omslag. 

MA_F_0031 Briefwisseling met het College van Burgemeester en Schepenen over de 
restauratie van het Stadhuis. 1871. 1 Omslag. 

MA_F_0032 Briefwisseling over de vraag naar het aandeel van Viollet le Duc in de 
restauratie van het Stadhuis. 1871-1905. 1 Omslag. 

MA_F_0033 Briefwisseling over de openbare aanbesteding voor het maken van een 
houten muurbeschutting (lambrisering) voor de Gemeenteraadszaal van 
het Stadhuis. 1871-1871. 1 Omslag. 

MA_F_0034 Briefwisseling over de openbare aanbesteding voor het maken van een 
tribune in de Trouwzaal van het Stadhuis. 1871-1871. 1 Omslag. 

MA_F_0035 Bestek van de restauratie van de zoldering van de Pacificatiezaal in het 
Stadhuis. 1871-1871. 1 Stuk. 

MA_F_0036 Briefwisseling over aanpassingswerken aan de Arsenaalzaal van het 
Stadhuis. 1871. 1 Omslag. 

MA_F_0037 Briefwisseling over het leggen van een nieuwe vloer in de Trouwzaal van 
het Stadhuis. 1871-1872. 1 Omslag. 

MA_F_0038 Ingekomen stuk over de restauratie van het Stadhuis van Brussel. 1877-
1877. 1 Stuk. 

MA_F_0039 Briefwisseling over restauratiewerken aan de Conciergerie van het 
Stadhuis. 1878-1878. 1 Omslag. 

MA_F_0040 Briefwisseling over herstellings- en onderhoudswerken aan het 
Stadhuis. 1879-1897. 1 Omslag. 

MA_F_0041 Briefwisseling over het plaatsen van beelden in de nissen van het laat-
gotische gedeelte van het Stadhuis. 1879-1919. 1 Omslag. 

MA_F_0042 Bestek van herstellings- en onderhoudswerken aan het interieur van het 
Stadhuis. 1880-1880. 1 Omslag. 

MA_F_0043 Briefwisseling over de werken aan de inrichting van het Stadhuis. 1880-
1881.  . 

MA_F_0044 Bestekken van de oprichting van een nieuwe vleugel van het Stadhuis 
tussen het oude schepenhuis van Gedele en de Armenkamer, zijde 
Poeljemarkt. 1880-1882.  . 

MA_F_0045 Briefwisseling over het plaatsen van gastoestellen in het Stadhuis. 1881-
1881. 1 Omslag. 
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MA_F_0046 Briefwisseling over het maken en plaatsen van verschillende deuren in 
het Stadhuis. 1883-1883. 1 Omslag. 

MA_F_0047 Briefwisseling over de heropbouw van het Stadhuis volgens de originele 
plannen van De Waghemakere en Keldermans uit 1518. 1885-1885. 1 
Omslag. 

MA_F_0048 Briefwisseling over de restauratie van de gevel van het Stadhuis, zijde 
Hoogpoort. 1886-1886. 1 Omslag. 

MA_F_0049 Briefwisseling over het overbrengen van het stadsarchief naar de 
Troonzaal van het Stadhuis. 1890-1891. 1 Omslag. 

MA_F_0050 Briefwisseling over het aanbrengen van muurschilderingen in de voorhal 
van het Stadhuis. 1898-1914. 1 Omslag. 

MA_F_0051 Ingekomen stuk van minister Alphonse van den Peereboom over de 
subsidies van de Staat voor de restauratiewerken aan het Stadhuis. 
1863-1863. 2 Stuk. 

MA_F_0052 Briefwisseling over het voorbehouden van een bedrag van 10.000 fr op 
de stedelijke begroting voor de restauratie van het Stadhuis. 1866-1866. 
1 Omslag. 

MA_F_0053 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1871-1871. 1 Omslag. 

MA_F_0054 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1872-1872. 1 Omslag. 

MA_F_0055 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1873-1873. 1 Omslag. 

MA_F_0056 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1874-1874. 1 Omslag. 

MA_F_0057 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1875-1875. 1 Omslag. 

MA_F_0058 Briefwisseling over de bijkomende subsidies van de Staat en van de 
Provincie voor de restauratie van het Stadhuis. 1876-1876. 1 Omslag. 

MA_F_0059 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1876-1876. 1 Omslag. 

MA_F_0060 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1877-1877. 1 Omslag. 

MA_F_0061 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1878-1879. 1 Omslag. 

MA_F_0062 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1879-1879. 1 Omslag. 



 

 

  
 

 
9 december 2021 I MA_F werken aan stadsgebouwen 

Archief Gent Stad Gent 5  
 

MA_F_0063 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1880-1880. 1 Omslag. 

MA_F_0064 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1881-1881. 1 Omslag. 

MA_F_0065 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1882-1882. 1 Omslag. 

MA_F_0066 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1883-1883. 1 Omslag. 

MA_F_0067 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1884-1884. 1 Omslag. 

MA_F_0068 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1885-1885. 1 Omslag. 

MA_F_0069 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1886-1886. 1 Omslag. 

MA_F_0070 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1887-1887. 1 Omslag. 

MA_F_0071 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1888-1888. 1 Omslag. 

MA_F_0072 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1889-1889. 1 Omslag. 

MA_F_0073 Briefwisseling over de subsidies van de Staat en van de Provincie voor 
de restauratie van het Stadhuis. 1890-1892. 1 Omslag. 

MA_F_0074 Briefwisseling over de verpachting van de Grote Conciergerie van het 
Stadhuis. 1762-1830. 1 Omslag. 

MA_F_0075 Briefwisseling over de openbare aanbesteding van de kelders van het 
Stadhuis. 1799-1837. 1 Omslag. 

MA_F_0076 Briefwisseling over de verpachting van de Kleine Conciergerie van het 
Stadhuis. 1822-1834. 1 Omslag. 

MA_F_0077 Ingekomen stuk over het eigendomsrecht van de stad Gent over het 
Stadhuis. 1834-1834. 1 Stuk. 

MA_F_0078 Briefwisseling over het ter beschikking stellen van een aantal lokalen in 
het Stadhuis aan de Krijgsraad. 1846-1847. 1 Omslag. 

MA_F_0079 Briefwisseling over het ter beschikking stellen van de Troonzaal van het 
Stadhuis. 1851-1853. 1 Omslag. 

MA_F_0080 Briefwisseling over wie eigenaar is van de Armenkamer, ingenomen 
door de diensten van het Bureel van Weldadigheid. 1902-1902. 1 
Omslag. 
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MA_F_0081 Briefwisseling over de herstellings- en onderhoudswerken aan het 
Belfort. 1802-1892. 1 Omslag. 

MA_F_0082 Bestek van herstellingswerken aan het houten geraamte van het dak 
van het Belfort. 1812-1812. 1 Omslag. 

MA_F_0083 Briefwisseling over de restauratie van de kroonlijst van het Belfort. 
1813-1814. 1 Omslag. 

MA_F_0084 Briefwisseling over de heropbouw van één van de hoeken van de toren 
van het Belfort. 1815-1815. 1 Omslag. 

MA_F_0085 Briefwisseling over herstellingswerken aan het uurwerk aan het Belfort. 
1820-1820. 1 Omslag. 

MA_F_0086 Briefwisseling over de afbraak van de torenspits van het Belfort; 
bijgevoegd: lastenkohier. 1839-1839. 1 Omslag. 

MA_F_0087 Verzoekschrift voor het bespoedigen van de heropbouw van de 
torenspits van het Belfort. 1841-1841. 2 Stuk. 

MA_F_0088 Briefwisseling over de heropbouw van de torenspits van het Belfort; 
bijgevoegd: 3 bestekken. 1842-1851. 1 Omslag. 

MA_F_0089 Briefwisseling over de heropbouw van de torenspits van het Belfort; 
bijgevoegd: 1 bestek en 1 begroting. 1851-1851. 1 Omslag. 

MA_F_0090 Briefwisseling over de heropbouw van de torenspits van het Belfort. 
1852-1852. 1 Omslag. 

MA_F_0091 Briefwisseling over de heropbouw van de torenspits van het Belfort. 
1853-1853. 1 Omslag. 

MA_F_0092 Briefwisseling over de heropbouw van de torenspits van het Belfort. 
1854-1854. 1 Omslag. 

MA_F_0093 Briefwisseling over de heropbouw van de torenspits van het Belfort. 
1855-1855. 1 Omslag. 

MA_F_0094 Briefwisseling over de heropbouw van de torenspits van het Belfort. 
1856-1856. 1 Omslag. 

MA_F_0095 Briefwisseling over de subsidies van staat en provincie voor de 
restauratie van het Belfort. 1872-1873. 1 Omslag. 

MA_F_0096 Bestek en briefwisseling over de restauratie van de Lakenhalle; 
bijgevoegd: 1 blauwdruk van het restauratieplan en 1 foto van de gevel. 
1887-1892. 1 Omslag. 

MA_F_0097 Briefwisseling over de bouw van de balustraden aan de vier torens van 
de Lakenhalle. 1891-1892. 1 Omslag. 

MA_F_0098 Briefwisseling over de subsidies van staat en provincie voor de 
restauratie van de gevel van de Lakenhalle. 1891-1905. 1 Omslag. 
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MA_F_0099 Proces-verbaal van de inhuldiging van het gerestaureerde Belfort. 1913-
1913. 1 Omslag. 

MA_F_0100 Dossier met plannen en schetsen van het Belfort. S.d. 1 Omslag. 

MA_F_0101 Briefwisseling over de installatie van een Hof van Beroep te Gent. 1832-
1832. 1 Omslag. 

MA_F_0102 Briefwisseling over de bouw en de subsidiëring van een gerechtshof. 
1832-1844. 1 Omslag. 

MA_F_0103 Briefwisseling over de aankoop van twee woningen op het 
Recollettenplein (Koophandelsplein) voor de bouw van een gerechtshof. 
1836-1840. 1 Omslag. 

MA_F_0104 Briefwisseling over de plannen van het gerechtshof; bijgevoegd: 11 
plannen. 1837-1843. 1 Omslag. 

MA_F_0105 Briefwisseling over het toezicht op de bouwwerken van het gerechtshof. 
1836-1838. 1 Omslag. 

MA_F_0106 Stukken over de openbare aanbesteding van de bouwwerken aan het 
gerechtshof. 1840-1846. 1 Omslag. 

MA_F_0107 Staat en bestekken over de verschillende bouwcampagnes van het 
gerechtshof. 1836-1846. 1 Omslag. 

MA_F_0108 Stukken over de bouwwerken aan het gerechtshof. 1838-1846. 1 
Omslag. 

MA_F_0109 Stukken over het bouwmateriaal voor het gerechtshof. 1838-1848. 1 
Omslag. 

MA_F_0110 Staten over de bouwkosten van het gerechtshof. 1839-1839. 1 Omslag. 

MA_F_0111 Mandaten van de maandelijkse betalingen van de arbeiders van het 
gerechtshof. 1835-1836. 1 Omslag. 

MA_F_0112 Staten en aantekeningen van de inspecteur van de werken over het 
gerechtshof. 1837-1838. 1 Omslag. 

MA_F_0113 Briefwisseling over de onderhoudswerken aan het gerechtshof. 1847-
1896. 1 Omslag. 

MA_F_0114 Briefwisseling over de verdeling van de lokalen van het gerechtshof. 
1843-1847. 1 Omslag. 

MA_F_0115 Briefwisseling over de afstand door de Provincie van het oude 
gerechtshof in de Volderstraat. 1844-1849. 1 Omslag. 

MA_F_0116 Briefwisseling over de lokalen in het gerechtshof toegewezen aan de 
Kamer van Koophandel. 1846-1881. 1 Omslag. 

MA_F_0117 Lastenkohier van de verhuring van de kelders van het gerechtshof; 
bijgevoegd: 1 plan. 1847-1847. 1 Omslag. 
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MA_F_0118 Briefwisseling over het onderbrengen van de archieven van de Raad van 
Vlaanderen in het gerechtshof. 1849-1851. 1 Omslag. 

MA_F_0119 Briefwisseling over herstellingswerken aan de lokalen van de Krijgsraad 
in het Stadhuis. 1857-1877. 1 Omslag. 

MA_F_0120 Briefwisseling over het ter beschikking stellen van lokalen aan de 
Krijgsraad door de stad. 1874-1880. 1 Omslag. 

MA_F_0121 Briefwisseling over de overname van het gerechtshof door de staat. 
1880-1898. 1 Omslag. 

MA_F_0122 Briefwisseling inzake het overbrengen van de Krijgsraad naar het 
gerechtshof; bijgevoegd: 1 lastenkohier. 1883-1886. 1 Omslag. 

MA_F_0123 Briefwisseling over de herverdeling van de lokalen van het gerechtshof. 
1886-1897. 1 Omslag. 

MA_F_0124 Briefwisseling met diverse andere steden over het gerechtshof. 1888-
1888. 1 Omslag. 

MA_F_0125 Vonnissen van de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van Beroep in 
het conflict tussen stad en staat en provincie inzake de verdeling van de 
lokalen van het gerechtshof. 1892-1893. 1 Omslag. 

MA_F_0126 Briefwisseling over de onteigening van de lokalen van de maatschappij 
“L'Union” (Kouter), voor de inrichting van een handelsbeurs. 1899-1909. 
1 Omslag. 

MA_F_0127 Briefwisseling over het overbrengen van het Vredegerecht naar de oude 
Nationale Bank (Savaanstraat). 1906-1906. 1 Omslag. 

MA_F_0139 Briefwisseling over de verschillende onderhouds- en herstellingswerken 
aan de Minardschouwburg. 1888-1889. 1 Omslag. 

MA_F_0140 Verzoekschriften inzake de bouw van een nieuwe Nederlandse 
Schouwburg. 1886-1886. 1 Deel. 

MA_F_0141 Briefwisseling over de aanstelling van een bijzondere 
Toezichtscommissie voor de bouw van de nieuwe Nederlandse 
Schouwburg. 1887-1887. 1 Omslag. 

MA_F_0142 Stukken over de verschillende bouwlocaties voor de nieuw op te richten 
Nederlandse Schouwburg. 1882-1887. 1 Omslag. 

MA_F_0143 Stukken over de vraag om inlichtingen inzake theaterbouw. 1887-1890. 
1 Omslag. 

MA_F_0144 Briefwisseling over het honorarium van E. Devigne voor de bouw van de 
Nederlandse Schouwburg. 1887-1896. 1 Omslag. 

MA_F_0145 Briefwisseling onver de onteigeningen voor de bouw van de 
Nederlandse Schouwburg; bijgevoegd: 3 onteigeningsplannen. 1885-
1892. 1 Omslag. 
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MA_F_0146 Briefwisseling over de bouw en de inrichting van de Nederlandse 
Schouwburg aan de Korenmarkt; bijgevoegd: 1 lastenkohier. 1888-1896. 
1 Omslag. 

MA_F_0147 Plannen voor de omvorming van het Pakhuis (Korenmarkt) tot nieuwe 
Nederlandse Schouwburg. 1887-1895. 1 Omslag. 

MA_F_0148 Stukken over de bouw van de nieuwe Nederlandse Schouwburg op het 
Sint-Baafsplein. 1894-1898. 1 Omslag. 

MA_F_0149 Briefwisseling inzake de uitbreiding van het Zwembad Van Eyck. 1900-
1900. 1 Omslag. 

MA_F_0150 Briefwisseling over de uitbreiding van het Gouvernementspaleis. 1890-
1897. 1 Omslag. 

MA_F_0151 Stukken over de inrichting, de aanpassings- en herstellingswerken aan 
de haven. 1846-1909. 1 Omslag. 

MA_F_0152 Briefwisseling over het “Keizerlijk Entrepot” (Coupure Links). 1805-1841. 
1 Omslag. 

MA_F_0153 Staten en bestekken over de “Entrepot van Vrije Wederuitvoer” op de 
Dokplaats in de haven; bijgevoegd: 6 lastenkohieren. 1840-1872. 1 
Omslag. 

MA_F_0154 Briefwisseling over de eerste steenlegging van het “Entrepot van Vrije 
Wederuitvoer” door koning Leopold I. 1844-1844. 1 Omslag. 

MA_F_0155 Briefwisseling inzake de bouw van het “Entrepot van Vrije 
Wederuitvoer” op de Dokplaats in de haven. 1840-1849. 1 Omslag. 

MA_F_0156 Briefwisseling over de uitbreidingswerken aan het “Entrepot van Vrije 
Wederuitvoer”, Dokplaats in de haven. 1844-1892. 1 Omslag. 

MA_F_0157 Briefwisseling over de onderhouds- en herstellingswerken aan het 
“Entrepot van Vrije Wederuitvoer”, Dokplaats in de haven. 1846-1899. 1 
Omslag. 

MA_F_0158 Briefwisseling over de bouw van de loodsen van het Houtdok, haven. 
1881-1881. 1 Omslag. 

MA_F_0159 Briefwisseling over de aanpassingswerken aan het Houtdok, haven; 
bijgevoegd: 3 plannen van de uit te voeren werken. 1885-1885. 1 
Omslag. 

MA_F_0160 Briefwisseling over de spoorlijn gelegen rond het Houtdok, haven. 1908-
1908. 1 Omslag. 

MA_F_0161 Stukken inzake de aanpassingswerken aan het Kanaal Gent-Terneuzen. 
1884-1891. 1 Omslag. 

MA_F_0162 Stukken over het optrekken van de bovenbouw van de Voorhaven. 
1884-1904. 1 Omslag. 
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MA_F_0163 Briefwisseling over de werktuigen en machinerie aan de Voorhaven. 
1884-1897. 1 Omslag. 

MA_F_0164 Briefwisseling over de onderhouds- en herstellingswerken aan de 
Voorhaven. 1886-1909. 1 Omslag. 

MA_F_0165 Briefwisseling over de openbare aanbesteding van de bouw van een 
zoutdepot in het Handelsdok; bijgevoegd: lastenkohier en 
aankondigingsaffiches (5 exemplaren). 1851-1851. 1 Omslag. 

MA_F_0166 Briefwisseling over de aanpassingswerken aan de loodsen op de loskaai 
van het Handelsdok; bijgevoegd: 1 lastenkohier. 1885-1885. 1 Omslag. 

MA_F_0167 Briefwisseling over baggerwerken in het Handelsdok. 1887-1895. 1 
Omslag. 

MA_F_0168 Stukken over de uitbreidingswerken aan het Handelsdok en de bouw 
van een kaaimuur; bijgevoegd: plannen van de uit te voeren werken. 
1892-1894. 1 Omslag. 

MA_F_0169 Briefwisseling inzake de aanpassingswerken aan het Handelsdok. 1898-
1903. 1 Omslag. 

MA_F_0170 Briefwisseling over de subsidievraag aan de Provincie voor de inrichting 
van een stedelijk archeologisch museum in de gewezen kerk van de 
Geschoeide Karmelieten in de Lange Steenstraat. 1881-1884. 1 Omslag. 

MA_F_0171 Briefwisseling over de inrichting van het stedelijk archeologisch 
museum. 1883-1886. 1 Omslag. 

MA_F_0172 Briefwisseling over de verpachting van de stallen van het Groot 
Vleeshuis. 1795-1815. 1 Omslag. 

MA_F_0173 Briefwisseling over de verpachting van de stallen van het Groot 
Vleeshuis. 1816-1825. 1 Omslag. 

MA_F_0174 Briefwisseling over de verpachting van de stallen van het Groot 
Vleeshuis. 1826-1836. 1 Omslag. 

MA_F_0175 Briefwisseling over de verpachting van de stallen van het Groot 
Vleeshuis. 1837-1848. 1 Omslag. 

MA_F_0176 Briefwisseling over de verpachting van het Groot Vleeshuis aan de Staat. 
1882-1884. 1 Omslag. 

MA_F_0177 Briefwisseling over de afbraak van de Penshuisjes, Groentenmarkt. 
1884-1884. 1 Omslag. 

MA_F_0178 Briefwisseling over de nieuwe overdekte vleesmarkt op het Sint-
Veerleplein. 1884-1884. 1 Omslag. 

MA_F_0179 Briefwisseling over de aanpassings- en herstellingswerken aan het Groot 
Vleeshuis. 1799-1895. 1 Omslag. 
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MA_F_0180 Briefwisseling over de verpachting van de stallen van het Klein 
Vleeshuis. 1797-1848. 1 Omslag. 

MA_F_0181 Briefwisseling over de afbraak van het oud Klein Vleeshuis, in de Korte 
Dagsteeg. 1822-1822. 1 Omslag. 

MA_F_0182 Briefwisseling over het overbrengen van het Klein Vleeshuis (oud) naar 
de Wolweverskapel in de Korte Dagsteeg. 1822-1822. 1 Omslag. 

MA_F_0183 Briefwisseling over de bouw van een slachthuis; bijgevoegd: 1 
lastenkohier, 1 bestek. 1852-1860. 1 Omslag. 

MA_F_0184 Briefwisseling over de aanpassings- en herstellingswerken aan het 
slachthuis en de beestenmarkt. 1853-1897. 1 Omslag. 

MA_F_0185 Briefwisseling over de bouw van een overdekte markthal en Vismarkt, 
op het Sint-Veerleplein. 1873-1880. 1 Omslag. 

MA_F_0186 Briefwisseling over de aanpassings- en herstellingswerken aan de 
Vismarkt op het Sint-Veerleplein. 1812-1896. 1 Omslag. 

MA_F_0187 Briefwisseling over de aankoop door de stad van de gebouwen van de 
NV “Société du Gaz de Gand”. 1880-1901. 1 Omslag. 

MA_F_0188 Briefwisseling over de aanpassings- en herstellingswerken aan het 
Pakhuis, Korenmarkt. 1865-1900. 1 Omslag. 

MA_F_0189 Briefwisseling over de aankoop door de Staat van het Pakhuis op de 
Korenmarkt voor de oprichting van een nieuw Posthotel. 1896-1910. 1 
Omslag. 

MA_F_0190 Briefwisseling over de overdracht van de gebouwen van de gewezen 
Sint-Agneteklooster door de Staat aan de stad, volgens de 
overeenkomst van 13 juli 1850. 1814-1859. 1 Omslag. 

MA_F_0191 Briefwisseling over het gebruik van de gebouwen van het gewezen Sint-
Agneteklooster als voederbedrijf, militaire bakkerij en stadsmagazijn. 
1814-1892. 1 Omslag. 

MA_F_0192 Briefwisseling over de verschillende mogelijke bouwlocaties voor het 
nieuwe gebouw van de Schijfschieting van de Burgerwacht in de 
Bijlokemeers. 1857-1876. 1 Omslag. 

MA_F_0193 Briefwisseling over de aanpassings- en herstellingswerken aan het 
gebouw van de Schijfschieting van de Burgerwacht in de Bijlokemeers. 
1866-1894. 1 Omslag. 

MA_F_0194 Stukken over de bouw van een brandweerkazerne met loods in de 
Hoogpoort. 1809-1811. 1 Omslag. 

MA_F_0195 Briefwisseling over de aanpassings- en herstellingswerken aan het 
gebouw van de Centrale Apotheek in de Hoogpoort. 1878-1895. 1 
Omslag. 
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MA_F_0196 Briefwisseling over de verpachting van het gewezen Keizerlijk Entrepot, 
Coupure Links. 1827-1866. 1 Omslag. 

MA_F_0197 Briefwisseling over de aanpassings- en herstellingswerken aan het 
gewezen Keizerlijk Entrepot, Coupure Links. 1811-1856. 1 Omslag. 

MA_F_0198 Briefwisseling over de afbraak van het gewezen Keizerlijk Entrepot, 
Coupure Links. 1866-1868. 1 Omslag. 

MA_F_0199 Briefwisseling over de aanpassings- en herstellingswerken aan de 
diverse stadspoorten. 1802-1866. 1 Omslag. 

MA_F_0200 Stukken over de verpachting van de stadswatermolen aan de 
Braampoort. 1796-1876. 1 Omslag. 

MA_F_0201 Briefwisseling over de afbraak van de stadswatermolen aan de 
Braampoort. 1881-1881. 1 Omslag. 

MA_F_0202 Stukken over de verpachting van de stedelijke volmolen aan de 
Volmolenplaats. 1798-1859. 1 Omslag. 

MA_F_0203 Stukken over de onderhoudswerken aan de stadsmolens. 1795-1859. 1 
Omslag. 

MA_F_0204 Stukken over de bouw van de Aula van de Universiteit in de 
Volderstraat. 1817-1827. 1 Omslag. 

MA_F_0205 Stukken over de bouw- en onderhoudswerken aan de Stads- en 
Universiteitsbibliotheek op de Ottogracht. 1812-1893. 1 Omslag. 

MA_F_0206 Stukken over de bouw- en de onderhoudswerken aan het Burgerlijk 
Hospitaal Bijloke, ten laste van de Universiteit. 1818-1890. 1 Omslag. 

MA_F_0207 Stukken over de bouw- en onderhoudswerken aan de Burgerlijke 
Genieschool in de Volderstraat en in de Jozef Plateaustraat. 1825-1895. 
1 Omslag. 

MA_F_0208 Stukken over de bouw- en onderhoudswerken aan de Botanische Hof 
aan de Ottogracht. 1807-1896. 1 Omslag. 

MA_F_0209 Stukken over de verplaatsing van de Botanische Tuin naar de 
Ledeganckstraat; bijgevoegd: onteigeningsplan, plannen van de 
inplanting van de Botanische Tuin. 1870-1903. 1 Omslag. 

MA_F_0210 Stukken over de herstellings- en onderhoudswerken aan de 
universiteitsgebouwen, ten laste van de stad. 1810-1896. 1 Omslag. 

MA_F_0211 Technische tekeningen van de restauratie van de gevel van het Stadhuis 
zijde Hoogpoort: spreekstoel (logia en Gothique); 4 plannen waarvan 
één ‘voorwerkte delen onder het baldakijn van de spreekstoel’ door de 
chef van het atelier Leopold Schellynck (lastenkohier 493). S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0212 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak II) zijde 
Hoogpoort: grote poort; 1. plan en profielen van de grote boog 
komende boven de voorname poort (kant Hoogpoort) 2. midden- en zij 
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bazementen der voorname poort 3. grote boog nr 2 en 3, 4. grote boog 
nr 2, 5. grote boog nr 3, 6. plan nr 3 7. grote boog nr 2 8. plan van de 
middenstijl der grote poort (Hoogpoort) nr 1. 9. verscheidene delen van 
de grote poort (kant Hoogpoort) gereed voor uitvoering grote boog nr 4 
en 4bis 10. plan nr 5, 11. grote boog nr 4, 12. bazement zijkant grote 
poort nr 3. S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0213 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak III) zijde 
Hoogpoort: dakvensters; 1. ontwerp voor het herstellen en voltrekken 
van twee dakvensters boven de voorname gevel van het stadhuis door 
Leopold Schellynck (mei 1882) 2. plan en profielen van het deel nr 3 der 
dakvensters gereed tot uitvoering 3. plan en profielen der assisen K en L 
der dakvensters 4. grondplan der dakvensters gereed tot uitvoering 5. 
plan en profielen van het deel nr 2 der dakvensters bereid tot uitvoering 
6. id deel nr 1 (mei 1882) 7. dakvensters: plan en profielen der assise i 8. 
dakvensters 9. dakvensters niet uitgevoerd 10. dakvensters assise F, 2 
stuks links en rechts; + 5 werktekeningen zonder opgave. 1882-1882. 1 
Stuk. 

MA_F_0214 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak I): 
balkon en torentje: 10 plannen waarvan een ‘balustrade van het 
octogonale torentje’ . S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0215 Technische tekeningen van de restauratie van de gevel van het Stadhuis 
(pak VII): copies van de tekeningen van de restauratie van de travee 1. 
plan en profils van het couronnement der archivolten (hoogste vensters) 
en van de cordon daarboven 2. plan en profielen van de onderdelen der 
pinakels door de chef van het atelier Leopold Schellynck 3. plan en 
profielen van de cordon boven het couronnement der archivolten door 
Leopold Schellynck 4. plans en profielen van de pilasters tussen het 
couronnement van de archivolten van de bovenste vensters door 
Leopold Schellynck (3 plannen)(op achterzijde: gericht aan Louis 
Gaspard, beeldhouwer te Brussel door Noster Botson te Jodoigne, 
exploitation de Pièrres blanches te Gobertange en Jamoigne) 5. 4 
plannen Lakenhalle delen van de toren 6. plan en profielen van de delen 
boven de bekroning van de baldakijnen der niches door Leopold 
Schellynck (achteraan lastenkohier nr 483) 7. plan en profielen der 
baldakijnen door Leopold Schellynck (dessin nr 1) 8. plan en profielen 
van de bekroning boven de vensters van het gelijkvloers door Leopold 
Schellynck (dessin nr 11) 9. plan en profielen der bazen boven de 
dorpels van de hoogste vensters door Leopold Schellynck 10. Plan en 
profielen van de kapitelen tussen de zullen der hoogste vensters op de 
eerste verdieping 11. plan van de grote cul-de-lampe boven de plinthe, 
gereed tot uitvoering 12. voorzicht en profielen van de grote cul-de-
lampe boven de plinthe, gereed tot uitvoering door Leopold Schellynck 
(dessin 2) 13. plan en profielen van de torentjes boven de bekroning van 
de baldakijnen door Leopold Schellynck 14. plan en profielen van de 
pilasters onder de grote corniche door Leopold Schellynck 15. plan en 
profielen van de pilasters boven de bekroning van de arcaturen tussen 
de archivolten van de vensters op het gelijkvloers door Leopold 
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Schellynck 16. plan en profielen van de dorpels van de vensters van het 
gelijkvloers door Leopold Schellynck (dessin nr 4) 17. bazes der kelders 
van Peteghem . S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0216 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak VI): 1. 
plan en profielen der grote corniche (in blauw ‘30’) 2. kalk profiel 
kroonlijst 3. plan en profielen der grote kroonlijst en van het meegaande 
kapiteel boven pilaster V, gereed tot uitvoering (‘29’) 4. plan en 
profielen van het klein kapiteel boven de pilaster onder de grote 
kroonlijst (‘28’) 5. plan en profielen van de cordon boven het 
couronnement der archivolten der hoogste vensters (dessin nr 6) (‘27’). 
S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0217 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak VI): 1. 
plan en profielen der bekroning der archivolten der hoogste vensters 
door Leopold Schellynck (in blauw ‘26’) 2. plan der rechtopstaande 
moluren boven de baze der hoogste vensters door Leopold Schellynck 
(‘25’) 3. plan en profielen van de bazen boven de zullen der hoogste 
vensters door Leopold Schellynck (‘24’) 4. plan en profielen van de 
pilasters tussen de bekroning der archivolten der hoogste vensters door 
Leopold Schellynck (‘23’) 5. plan en profielen van de bekroning der 
pilasters tussen de bazen der hoogste vensters door Leopold Schellynck 
(‘22’). S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0218 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak VI): 15 
kalken zonder opschrift. S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0219 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak VI): 1. 
plan van de pilaster letter L komende tussen de bazementen der 
hoogste vensters, gereed tot uitvoering (in blauw nr ‘20’) 2. plan en 
profielen van de laagste onderdelen der pinakels (tek nr 6) door Leopold 
Schellynck (‘19’) 3. plan en profielen der vensterzullen van de hoogste 
vensters door Leopold Schellynck (‘18’) 4. plan der kapitelen tussen de 
zullen van de vensters op de eerste verdieping door Leopold Schellynck 
(‘17’). S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0220 Technische tekening van de restauratie van het Stadhuis (pak VI): plan 
der onderste vensters met de bekroning der archivolten, gereed tot 
uitvoering (in blauw ‘16’). S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0221 Technische tekening van de restauratie van het Stadhuis (pak VI): 
torentje (in blauw ‘15’). S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0222 Technische tekeningen van de restauratie van de gevel van het Stadhuis 
(pak VI): 1. plan van de pilaster letter H komende boven de 
couronnementen der arcaturen, gereed tot uitvoering (in blauw ‘14’) 2. 
plan en profielen der couronnementen boven de arcaturen (tek nr 8) 
door Leopold Schellynck (‘13’) 3. plan en profielen der kapitelen en 
arcaturen boven de baldakijn, gereed tot uitvoering (tek nr 7) door 
Leopold Schellynck (‘12’) 4. plan en profielen der rechtopstaande delen 
boven de bekroning der baldakijnen (plan nr 3) (‘11’) 5. plan en 
profielen der mouluren met panachen boven de couronnementen der 
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baldakijnen door Leopold Schellynck (‘10’) 6. idem maar zonder 
letteraanduiding op de tekening 7. plan en profielen van de delen boven 
de couronnementen der baldakijnen boven de niches tot aan de 
clochetons (tek nr 3) door Leopold Schellynck (‘9’) 8. plan en profielen 
der clochetons boven de bekroning der baldakijnen door Leopold 
Schellynck (‘9’). S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0223 Technische tekeningen van de restauratie van de gevel van het Stadhuis 
(pak VI): 1. plan en profielen van de bekroning boven de baldakijnen 
door Leopold Schellynck (‘8’) 2. plan en profielen ven de bekroning 
boven de baldakijnen door Leopold Schellynck (‘8’) (nt identiek aan 1.) 3. 
plan en profielen der cul-de-lampes en baldakijnen door Leopold 
Schellynck (‘7’). S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0224 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak VI): 1. 
rechtstaande mouluren boven de piedestal ((in blauw ‘6’) 2. plan op 
ware grootte van de dubbele piedestal en van de meegaande 
bazementen der onderste vensters, gereed tot uitvoering (‘5’) 3. 
voorzicht en profielen van de grote piedestal met de bazementen der 
eerste venters, gereed tot uitvoering (‘5’). S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0225 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak VI): 1. 
plan der onderste vensterzullen en van de cordon daaronder, gereed tot 
uitvoering (in blauw ‘4’) 2. plan en profielen van de cul-de-lampe boven 
de plinthe (‘3’) 3. plan en profielen der mouluren boven de plinthe en 
van het rechtopgaande deel daarboven, gereed tot uitvoering (‘2’). S.d. 
1 Stuk. 

MA_F_0226 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak VI): 1. 
grondplan van de bazementen der kelders, gereed tot uitvoering (in 
blauw ‘1’) 2. voorzicht van de bazementen en van het rechtopgaande 
deel der kelders, gereed tot uitvoering (‘1’). S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0227 Technische tekeningen van de restauratie van de gevel het Stadhuis (pak 
V): 1. plan en profielen der culs-de-lampes boven de plinthe, langs de 
kanten van de kapel (tekening nr 1) door Leopold Schellynck 2. plan en 
profielen der culs-de lampes, arcaturen en couronnementen boven de 
baldakijnen langs beide zijden van het centrale venster van de kapel (tek 
nr 1) door Leopold Schellynck 3. plan en profielen van de culs-de-lampe 
te plaatsen op de vroegere delen van de kapel (tek nr 2) door Leopold 
Schellynck . S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0228 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak V): 1. 
plan en profielen van de berkoning der pilasters te plaatsen onder de 
pinakels (tek 1) door Leopold Schellynck 2. plan en profielen van de 
laagste delen voor de pinakels (tek 2) door Leopold Schellynck 3. plan en 
profielen der couronnementen boven de pilasters, de twee zijkanten 
van het centrale venster van de kapel door Leopold Schellynck . S.d. 1 
Stuk. 

MA_F_0229 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak V): 1. 
plan en profielen der pilasters boven het couronnement der arcaturen, 



 

 

  
 

 
9 december 2021 I MA_F werken aan stadsgebouwen 

Archief Gent Stad Gent 16  
 

midden van de kapel (tek nr 3) door Leopold Schellynck 2. plan en 
profielen van de pinakels te plaatsen aan de twee kanten van het 
centrale venster door Leopold Schellynck 3. plan en profielen van de 
moulures onder de bazen van de vensters van de twee zijden van de 
kapel (in potlood ‘nr 3’) door Leopold Schellynck 4. plan en profielen van 
de moulures onder de bazen van het middenvenster (‘nr 4’) 5. plan en 
profielen onder de panelen met een deel van het cordon (tek nr 4) door 
Leopold Schellynck (achteraan in blauw Van Peteghem panelen kapel) 6. 
plan en profielen van de panelen onder de dorpels van de vensters van 
de kapel (tek nr 5) door Leopold Schellynck 7. plan en profielen der 
bazen, begin van de vensters in de kapel (in potlood ‘nr 5’) door Leopold 
Schellynck. S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0230 Technische tekening van de restauratie van het Stadhuis (pak V): plan en 
profielen te plaatsen langs de beide zijden onder het middenvenster van 
de kapel ( in potlood nr ‘7’) door Leopold Schellynck. S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0231 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak V): 1. 
moluren zijkanten kapel, plan linker- en rechterdeel (tek nr 11) 2. tek nr 
10 3. tek nr 9 (mouluren) 4. mouluren zijkanten der kapel, plan linker- 
en rechterdeel (tek nr 8). S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0232 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak V): 1. 
couronnementen der archivolten, rechtse kant (in potlood ‘nr 1’) 2. 
cordon en corniche kapel (tek nr 2bis). S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0233 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak V): 1. 
corniche (tek nr 3) 2. plan van de linkse pilaster te platsen boven het 
couronnement der arcatures van de twee zijden van de kapel (tek nr 4) 
3. mouluren kapel (tek nr 4) 4. drie delen langs rechts (tek nr 5) 5. drie 
delen langs links (tek nr 5) . S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0234 Technische tekening van de restauratie van het Stadhuis (pak V): plan 
van de grote corniche boven de kapel door Leopold Schellynck. S.d. 1 
Stuk. 

MA_F_0235 Technische tekening van de restauratie van het Stadhuis (pak V): kapel 
(op tekening zelf vermeld ‘cordon’ en ‘verbruggen’. S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0236 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak V): 1. 
keldervenster kapel (vierkant venster) 2. gelijkaardige tekening zonder 
vermelding met romaans venster. S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0237 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak V): 
couronnementen van de archivolten linkse kant (in potlood tek nr 1). 
S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0238 Technische tekeningen van de restauratie van het Stadhuis (pak V): 
moulure boven de bazen van de vensters der kapel (maten der diverse 
onderdelen? met uitvoerders? Desmedt, Janssens en atelier, en een kalk 
van een moulure. S.d. 1 Stuk. 
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MA_F_0239 Technische tekeningen met voorstel tot restauratie van de vensters van 
het belfort: project tot restauratie van 1. de vensters met moneel in het 
midden volgens een tekening op perkament uit de bibliotheek 2. het 
afsluiten van de vensters met luiken zonder moneel volgens de 
bestaande sporen (kalk op papier) 3. het afsluiten van de vensters met 
luiken zonder monelen volgens de bestaande sporen; alle drie 
aquarellen getekend door architect August Van Assche . S.d. 1 Stuk. 

MA_F_0240 Stukken betreffende kleine herstellingswerken aan stadsgebouwen: 
conservatorium 1878; burgerwacht 4 dossiers 1887, 1879, 1880, 1881; 
Stadhuis 3 dossiers 1881, grote Schouwburg 1879, Nederlands Toneel 
en plannen: batiment de l’exposition du petit outillage 17/04/1904 
Charles Van Rysselberghe; sluis tussen Schoolkaai en Kasteelkaai 
(=Hagelandkaai) (ref C27), plan projet d’un hangar Entrepot à construire 
à l’avant port 1885 (lastenkohier nr 523, door E. Braun); beschrijving 
oud klooster der Dominicanen (onderzoek brandweerkazerne) door 
Charles Van Rysselberghe 1889. 1878-1904. 1 Stuk. 

MA_F_0241 Stukken betreffende de inventarisatie van het meubilair en schilderijen 
in diverse stadsgebouwen . 1800-1856. 1 pak. 

MA_F_0242 Bouwkundige tekening Normaalschool (Ecole Normale pour 
Institutrices) Casinostraat. S.d. 2 Stuk. 

MA_F_0243 Bouwkundige tekening project tot het bouwen van een nieuwe school 
tussen de Josef II-straat en de Rabotstraat (met achteraan stempel Hoge 
nijverheidsschool Gent +Monsieur Bergmans). S.d. 1 Stuk. 

MA_F039_06 Dierentuin. Afbraak en heropbouw van een gedeelte van de 
omheiningsmuur en de woonst van de conciërge. 1890-1890.  . 

MA_F040_01 Lyceum - koninklijk College - Atheneum bouwwerken, herstelling en 
onderhoudswerken, plannen, bestekken, lastenboeken, aanvragen, 
adjudicaties, briefwisseling, enz. jaar 12 tot 1856; Afstand Baudeloo-
abdij - Klooster der Alexianen - Tekenschool 4 juli 1811. 1803-1856.  . 

MA_F040_02 Koninklijk Atheneum. Verandering van de lokalen 1874 - verplaatsing. 
1874-1874.  . 

MA_F040_03 Koninklijk Atheneum - diverse werken - meubilair. Verhuring 
staatsarchieven aan Atheneum. S.d.  . 

MA_F041_01 Middelbare school: adjudicatie voor de bouw. 1855-1855.  . 

MA_F041_02 Middelbare school: huurcontract. 1858-1858.  . 

MA_F041_03 Middelbare school: vergroting. 1877-1877.  . 

MA_F041_04 Middelbare school: vergroting. 1878-1879.  . 

MA_F041_05 Middelbare school: diverse werken. S.d.  . 

MA_F042_01 Muziekconservatorium: Hoogpoort en Bisdomplein - besluit van het 
college om toeëigening van de “Grote Consiegerie” voor de dienst van 
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het muziekconservatorium 1836 - werken - briefwisseling 1851. 1836-
1851.  . 

MA_F042_02 Muziekconservatorium: diverse werken. Heropbouw van het 
conservatorium. Overdracht van de archieven. Ontruiming van de 
Achter-Sikkel. S.d.  . 

MA_F042_10 Muziekconservatorium: kelders-verhuring. S.d.  . 

MA_F043_01 Koninklijke Tekenacademie: eigendomskwestie. 1840-1840.  . 

MA_F043_02 Koninklijk Tekenacademie: vergroting van de lokalen. S.d.  . 

MA_F043_03 Koninklijke Tekenacademie: diverse werken - verlichting - systeem Lazeu 
- meubelen, enz. S.d.  . 

MA_F044_01 Aandeelbewijs Nijverheidsschool: vergrotingswerken - werken - 
briefwisseling. 1857-1858.  . 

MA_F044_02 Nijverheidsschool: diverse werken: inventaris verhuring Schellinck. S.d.  . 

MA_F045_01 School Kalvermarkt: aanwerving van de Cardonschool. 1877-1877.  . 

MA_F045_02 School Kalvermarkt: bouw. 1877-1879.  . 

MA_F045_03 School Kalvermarkt: diverse werken, meubilair. 1877-1879.  . 

MA_F046_01 School Lindelei: bouw en meubilering. 1867-1867.  . 

MA_F046_02 School Lindelei: bouw en meubilering. 1867-1867.  . 

MA_F047_01 School Nieuwebosstraat (school Callier). Bouw van deze scholen. 
Vergroting. 1860-1862.  . 

MA_F047_02 School Nieuwebosstraat: bouw en meubilering. 1863-1863.  . 

MA_F047_03 School Nieuwebosstraat: werken en meubilering. S.d.  . 

MA_F048_01 School Sint-Lievenspoortstraat. School Spanoghe. Diverse werken en 
meubilering. S.d.  . 

MA_F049_01 School Muinkbrug: Heuvelpoort, bouw. 1858-1858.  . 

MA_F049_02 School Muinkbrug: vergroting - uitbreiding. S.d.  . 

MA_F049_03 School Muinkbrug: werken - meubilering. S.d.  . 

MA_F050_01 School Sint-Machariusstraat (zonder naam niet zonder hart) en bouw en 
meubilering. 1861-1861.  . 

MA_F050_02 School Sint-Machariusstraat: vergroting woonst directeur. 1873-1875.  . 

MA_F050_03 School Pollepelstraat (aanwinst huis nr.19). 1879-1879.  . 

MA_F051_01 School Polleplestraat (aanwinst huis nr.19). 1879-1879.  . 
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MA_F051_02 School Polleplestraat - de Kerchoveinstituut - diverse werken. S.d.  . 

MA_F052_01 School Koornmarkt: bouw, verbeteringswerken. 1868-1868.  . 

MA_F052_02 School Koornmarkt: werken en meubilering. S.d.  . 

MA_F054_01 School Gouvernemenstraat - huurcontract zaak De Craecker. 1843-1864.  
. 

MA_F054_02 School Gouvernemenstraat - diverse werken. S.d.  . 

MA_F055_01 School Bonifantenstraat: vergrotingen. 1860-1860.  . 

MA_F055_02 School Bonifantenstraat: vergroting. 1868-1869.  . 

MA_F055_03 School Bonifantenstraat: aanwinst d’Huyvetter. S.d.  . 

MA_F055_04 School Bonifantenstraat: diverse werken en meubilering. S.d.  . 

MA_F057_01 School Groot Begijnhof: inrichting. 1877-1880.  . 

MA_F057_02 School Groot Begijnhof: werken en meubilering, aanwinsten, enz. 1877-
1880.  . 

MA_F058_01 School Froebelstraat (nu Sofie Van Akenstraat): diverse werken. S.d.  . 

MA_F059_01 School Oude Sassepoortstraat: adjundicatie voor de bouw van deze 
scholen en School Laurierstraat. S.d.  . 

MA_F059_02 School Oude Sassepoortstraat. S.d.  . 

MA_F060_01 School Nieuwe Sassepoortstraat: meubilering en woonst van de 
directeur. 1865-1865.  . 

MA_F061_01 Schoolvoorstad Meulestede. S.d.  . 

MA_F061_02 School Voorstad Meulestede: vergroting. S.d.  . 

MA_F061_03 School Voorstad Meulestede: overdracht en meubels. 1876-1878.  . 

MA_F061_04 School Voorstad Meulestede: diverse werken en meubilering. S.d.  . 

MA_F062_01 Abeelstraat en Capucijnenstraat: bouw. S.d.  . 

MA_F062_02 Abeelstraat en Capucijnenstraat: vergroting. 1869-1869.  . 

MA_F062_03 Abeelstraat en Capucijnenstraat: nieuwe vergroting. 1877-1877.  . 

MA_F063_01 School buiten de Brugse Poort: bouw van een kleuterschool en een 
lagere school voor meisjes. 1857-1858.  . 

MA_F063_02 School buiten de Brugse Poort: vergroting. 1866-1866.  . 

MA_F063_03 School buiten de Brugse Poort: diverse werken. S.d.  . 
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MA_F064_01 School Groendreef: diverse werken en bouw. S.d.  . 

MA_F065_01 School Dendermondse steenweg (toeëigening). School Nieuw 
Begijnhofstraat. 1882-1885.  . 

MA_F067_01 School Kerkstraat: diverse werken. S.d.  . 

MA_F068_01 School Kromme Wal. 1881-1885.  . 

MA_F068_02 School Kromme Wal, bouw - diverse werken. S.d.  . 

MA_F069_01 School Barrestraat: onderneming van vergrotingswerken enz. 1840 
aanbesteding voor gedane werken 1851. 1840-1851.  . 

MA_F069_02 School Barrestraat: vergroting der lokalen, overeenkomst met de 
godshuizen. 1875-1877.  . 

MA_F069_03 School Barrestraat: diverse werken, lokalen van de middelbare school 
en van de school in de Barrestraat, enz. S.d.  . 

MA_F070_01 School Prinsenhof: onderneming - vergrotingswerken. 1848-1949.  . 

MA_F070_02 School Prinsenhof, bail. 1877-1877.  . 

MA_F070_03 School Prinsenhof: diverse werken. S.d.  . 

MA_F071_01 Pensionaat - Akademiestraat: bouw. 1871-1876.  . 

MA_F071_02 Pensionaat Akademiestraat: diverse werken. S.d.  . 

MA_F072_01 School Sint-Michielsplein: diverse werken. S.d.  . 

MA_F073_01 School Sint-Pieters-Aalst: bouw, gebouwen, enz. 1870-1873.  . 

MA_F073_02 School Sint-Pieters-Aalst: diverse werken. S.d.  . 

MA_F074_01 School Slijpstraat. 1859-1870.  . 

MA_F075_01 Onderstraat - Laurentinstituut - diverse werken. S.d.  . 

MA_F076_01 School Korte Dagsteeg en Volderstraat - diverse werken - instorting van 
school - dossier instorting - overbrengen naar de Volderstraat. S.d.  . 

MA_F077_01 School Laurierstraat (Plateaustraat) - diverse werken. S.d.  . 

MA_F078_01 School Sint-Pietersnieuwstraat (stichting Crombeen) 2e deel, proces, 
dossier komende van het sterfhuis van de heer advokaat Vermendel. 
S.d.  . 

MA_F079_01 School Akkergemlaan - Andriesschool. S.d.  . 

MA_F080_01 School Wispelbergstraat. S.d.  . 

MA_F080_02 School Kromme Elleboog - verhuring Verschaffelt. S.d.  . 
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MA_F080_03 School Groot Meerhem - verhuring - onderhoud - werken. S.d.  . 

MA_F080_04 School Van Hulthemstraat, bouw. S.d.  . 

MA_F080_05 Weeshuis van het Fillidieuzenhammeke - bouw van de klassen. S.d.  . 

MA_F080_06 School Ijskelderstraat - aanwerving van een gedeelte van een grond. S.d.  
. 

MA_F080_07 Normaalschool aan de Citadel - betwiste zaken - bouw. S.d.  . 

MA_F080_08 School van Monckhovenstraat - bouw. S.d.  . 

MA_F080_09 School Akademistraat - aanwerving - onderzoek van 8 tot 25.9.1890. 
Opening van een betalende school Akademiestraat - verhuring lokaal 
overbrenging van het meisjesweeshuis - toelage - overbrengen van de 
meisjesnormaalschool, aanwerving school Akademiestraat. 1890-1890.  
. 

MA_F080_10 Beroepsschool voor jongens - Guinardstraat. S.d.  . 

MA_F080_11 School Guinardstraat - bouw - verkoop door het weldadigheidsbureau 
van de stad. S.d.  . 

MA_F080_12 School Olmstraat: uitbreiding. S.d.  . 

MA_F080_13 School Geitstraat: aanwerving grond en bouw van de school. S.d.  . 

MA_F080_14 School Godshuizenlaan: werken. S.d.  . 

MA_F080_14bis Beroepsschool (metalen) Godshuizenlaan - aanwerving grond. 1903-
1903.  . 

MA_F080_15 School Molenaarsstraat: bouw. S.d.  . 

MA_F080_17 School ramen - School Volderstraat - zie korte Dagsteeg en Justitiepaleis. 
S.d.  . 

MA_F080_18 School Acaciastraat. S.d.  . 

MA_F080_19 School Eendrachtstraat. S.d.  . 

MA_F080_20 School Joseph II-straat - bouw nieuwe klassen. S.d.  . 

MA_F080_21 School voor schurftige - Rolleke. S.d.  . 

MA_F080_22 School Nieuwe Wandeling ook Spiegelstraat. S.d.  . 

MA_F080_23 School Vorkstraat - bouw - toelagen. S.d.  . 

MA_F080_24 School Congostraat - bouw- toelage. 1907-1907.  . 

MA_F080_25 School Sint-Margrietstraat en huis Lievekaai- Augustijnenkaai. S.d.  . 
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MA_F080_26 Nicaise school: overplaatsing naar Godshuizenlaan - overeenkomst met 
de godshuizenlaan voor de aanwerving van grond. Onderzoek van 7 tot 
25 september 1908. 1908-1908.  . 

MA_F080_27 School Bommelstraat, aanwerving en toelagen. 1906-1906.  . 

MA_F080_28 School Ryhovelaan: aanwerving van grond en bouw - toelagen. 1904-
1904.  . 

MA_F080_29 School Zebrastraat: aanwerving grond voor het bouwen. S.d.  . 

MA_F080_30 Beroepsschool voor meisjes - Nieuwe Bosstraat en Twee Bruggenstraat. 
Omvorming en bouw. 1892-1896.  . 

MA_F080_32 School Tarbotstraat - bouw - veranderingen. S.d.  . 

MA_F080_33 School Brugse steenweg - bouw. S.d.  . 

MA_F080_34 School Lange Krevelstraat - bouw, School Boekstraat, School 
Lavendelstraat, School Lange Krevelstraat, school Kortrijksepoortstraat, 
School Drongensteenweg. S.d.  . 

MA_F081_01 Schoolgebouwen in het algemeen - toelagen - briefwisseling. S.d.  . 

MA_F083_01 Werken aan scholen en aan instellingen voor algemene vorming. 
Onderhoud aan de meubelen, verlichting, verwarming, stadswateren. 
S.d.  . 

MA_F083_02 Werken aan scholen en aan instellingen Roskamstraat, oude Sassepoort 
en Prinsenhof - adjudicatie der veranderingswerken gedaan aan deze 
scholen 1860. S.d.  . 

MA_F083_03 Werken aan scholen en aan instellingen: gemeenschappelijke 
adjudicatie schoolgebouwen, betalingswijze, toelage. Biezekapel: 
adjudicatie voor de bouw van een atelier voor kleine herstellingen en 
onderhoudswerken der schoolgebouwen, in een steeg: Brouwerijschool. 
1845-1845.  . 

MA_F084_01 Sint-Michielskerk (wetstempel) herstellingen aan de daken en dakgoten 
1810-1840. Herstelling aan de toren 1824-1825. Bouw van het houtwerk 
op de klokken op te hangen, 1825-1826 - Briefwisseling werken 1852-
1856. 1810-1856.  . 

MA_F084_02 Sint-Michielskerk: diverse werken - restauratie gift van een raam 
(Libbrecht- gift glasraam (Delebecque). S.d.  . 

MA_F085_01 Sint-Niklaaskerk: herstellingen aan het dak in 1809 en 1839. Bouw van 
een nieuwe pastorij 1836, een nieuwe gevel en andere werken aan de 
sacristij 1837 - werken - briefwisseling. 1809-1839.  . 

MA_F085_02 Sint-Niklaaskerk - Grove herstellingen. 1862-1862.  . 

MA_F085_03 Sint-Niklaaskerk - vrijmaking - tussenkomst van de staat. S.d.  . 
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MA_F086_01 Pastorie van Sint-Niklaaskerk: werken. S.d.  . 

MA_F087_01 Sint-Jacobskerk: herstellingswerken enz. 1809-1840.  . 

MA_F087_02 Sint-Jacobskerk: restauraties en diverse werken, toelating afstand 
Belgische Fondsen - glasraam. S.d.  . 

MA_F087_03 Sint-Jacobskerk: aanvraag om toelage. 1872-1876.  . 

MA_F087_04 Sint-Jacobskerk: restauratie hoofdgevel enz. 1877-1877.  . 

MA_F088_01 Sint-Martinuskerk: herstellingswerken 1808 - plaveiing 1810. Houtwerk 
voor de klokken - bouw van een uurwerk op de kerktoren. Op aanvraag 
van de bewoners van Akkergemparochie is de kerk teruggegeven aan de 
katholieke godsdienst 1809. 1808-1810.  . 

MA_F088_02 Sint-Martinuskerk: onderhoud der daken. Pastorie van Akkergem en 
Militair Hospitaal - Tuin (zie ook F169/4). Ontwerp voor de verhuring 
van een gedeelte van de tuin van de pastorij voor de administratie van 
het militair hospitaal. 1860-1860.  . 

MA_F088_03 Sint-Martinuskerk: grove herstellingen. Bouw van voetpaden - 
brandstoffen. 1862-1868.  . 

MA_F090_01 Sint-Elisabethkerk: onderhoudswerken. 1832-1832.  . 

MA_F090_02 Sint-Elisabethkerk; inwendige restauratie en restauratie van het dak. 
Vernieuwing van de grote ramen. Plaatsen van een bliksemafleider. S.d.  
. 

MA_F091_01 Heilige-Kerstkerk: heropbouw van de gevel 1811. Heilig-Kerstkerk: 
heropbouw van oksaal 1818. Herstellingen in 1840 - werken - 
briefwisseling - 1845. Vergroting van sacristij - herstelling aan het 
uurwerk- Nieuw orgel - meubilering - daken - verplaatsing van het 
hoofdaltaar enz. 1811-1845.  . 

MA_F091_02 Heilig-Kerkstkerk: muurschilderijen. 1842-1863.  . 

MA_F093_01 Sint-Annakerk: bouw van een klokkentoren 1809 -1812 - Herstellingen in 
1838 - verzoekschriften voor de bouw van een kerk 1846 - verkoop van 
de oude kerk. 1809-1846.  . 

MA_F093_02 H.Kerstkerk. 1816-1836.  . 

MA_F093_03 Sint-Annakerk: Plannen, bestekken, en diverse dossiers - uittreksel uit de 
nalatenschap van L. Roelandt. S.d.  . 

MA_F093_04 Sint-Annakerk: Rechtsvervolgingstukken. 1840-1842.  . 

MA_F093_05 Sint-Annakerk: Toelagen van de staat, van de provincie. 1841-1861.  . 

MA_F093_06 Sint-Annakerk: verplichte onteigeningen. 1840-1853.  . 

MA_F093_07 Sint-Annakerk: lening van 150 000 fr. 1859-1859.  . 
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MA_F093_08 Sint-Annakerk: ontvangst en uitgavenrekeningen lastenboek. 
Goedkeuring. 1862-1862.  . 

MA_F093_09 Sint-Annakerk: Staats- en provincietoelagen - verzending der mandaten . 
S.d.  . 

MA_F093_10 Sint-Annakerk: grote herstellingen. Binnenwerken - bevloering, enz. 
verkoop van een onroerend goed- preekstoel - meubilering - oksaal. 
1872-1877.  . 

MA_F093_11 Sint-Annakerk: betaling van de stadstoelage - wijzigingen plan aan de 
toren, afwerking van de toren. S.d.  . 

MA_F093_12 Sint-Annakerk: bouw van de pastorie - werken - brand. S.d.  . 

MA_F095_01 Sint-Machariuskerk (vroegere): grote herstellingen. Kelders onder de 
vroegere kapel der Spanjaarden. Gebruik van de opbrengst van de 
verhuringen. 1874-1875.  . 

MA_F095_02 Sint-Machariuskerk ( nieuwe): bouw - werken - enz. 1878-1878.  . 

MA_F096_01 O.L.Vrouw Sint-Pieterskerk: herstellingen en heropbouw, proces. 1810-
1840.  . 

MA_F096_02 O.L.Vrouw Sint-Pieterskerk: restauraties - grote herstellingen. 1860-
1877.  . 

MA_F096_03 O.L.Vrouw Sint-Pieterskerk: restauraties van plannen, bestekken, 
lastenboek, stellingen, binnenzijde. 1884.  . 

MA_F096_04 O.L.Vrouw Sint-Pieterskerk: eigendomskwestie van een onderaardse 
gang onder de beuk - vrijmaking kelders en onderaardse gangen onder 
de kerk. S.d.  . 

MA_F097_01 O.L.Vrouw Sint-Pieters Pastorie - Sint Pietersplein. 1854-1866.  . 

MA_F098 Sint-Pietersaalstkerk (zie P1 F17) aanvraag om toelage voor de bouw 
van een nieuwe toren. S.d.  . 

MA_F100_01 Meulestedekerk: aanvraag om subsidie voor de bouw van een nieuwe 
kerk, dakwerken. 1878-1880.  . 

MA_F101_01 Sint-Baafskerk: verslag over de toestand van de kerk en zijn aanhangers 
- jaar 10. Attestatie waardoor de Sint-Baafskerk teruggegeven wordt aan 
Roomskatholieke eredienst, jaar 6. 1797-1801.  . 

MA_F101_02 Sint-Baafskerk: werken uitgevoerd zonder vergunning en diversen. S.d.  . 

MA_F102_01 St. Stephanuskerk: besluit van het College van Burgemeester en 
Schepenen met betrekking tot de schilderwerken gedaan aan de gevel 
van deze kerk op stadskosten. 1823-1823.  . 

MA_F103_01 Sint-Jan Baptistkerk: bouw. 1863-1867.  . 

MA_F103_02 Sint-Jan Baptistkerk: bouw van een pastorie. 1867-1868.  . 
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MA_F104_01 Sint-Jozefkerk: pleintje - wegeniswerken en planten. S.d.  . 

MA_F105 Sint-Colettekerk: gift van het onroerend goed. S.d.  . 

MA_F106 St. Antonius van Paduakerk: bouw - toelage. S.d.  . 

MA_F107 St. Pauluskerk: brandkoffer. S.d.  . 

MA_F108 Voormalige Schipperskapel: Recolettenplein verhuring. 1825-1837.  . 

MA_F109_01 Oude Capucijnenklooster: jaar XII tot 1835 (protestanse tempel) 
bestemming: kazerne, verhuring, enz. (zie ook puinen van SInt-
Pietersabdij). Restauratie Brabantdam - Protestantse tempel - diverse 
werken. 1804-1835.  . 

MA_F109_02 Oud Capucijnenklooster - aanwerving en afbraak, enz. 1842-1842.  . 

MA_F110_01 Klooster der Alexianen, nieuwwerken, heropbouw en onderhoud, 1812-
1824. De teruggave van dit klooster aan de stad door de directeur van 
het keizerlijk domein, heeft plaatsgevonden op 4.7.1811 zie F 40/1. 
1811-1824.  . 

MA_F110_02 Oud klooster der Alexianen - Afstand. 1863-1863.  . 

MA_F111_01 Bisschoppelijk paleis: werken, verhuring van een huis om de bisschop te 
logeren - meubilering enz. jaar 2. 1793-1793.  . 

MA_F121_01 Kerken in het algemeen: adjudicatie voor het onderhoud der daken en 
dakgoten, 1846-1852. Briefwisseling, 1856 enz. 1846-1856.  . 

MA_F121_02 Gebouwen der erediensten (kerken en kapellen). Algemene 
briefwisseling, kerkfabrieken - pastorijen, toelagen, enz. S.d.  . 

MA_F121_03 Gesticht voor krankzinnige vrouwen. Korte Violettestraat, teruggegeven 
door de godshuizen aan de stad. S.d.  . 

MA_F122_01 Stadsdepot (Mammelokker) sanitair bureau - weging van boter- diverse 
werken, zie F182/3. S.d.  . 

MA_F123_01 Politiecommissariaat (Guinardstraat) diverse werken (zie okk F166/2). 
S.d.  . 

MA_F124_01 Politiecommissariaat Sassepoot- diverse werken Muide. S.d.  . 

MA_F125 Politiecommissariaat Brugse steenweg bouw (1901) zie G94/2. 1901-
1901.  . 

MA_F128_01 Diverse werken aan de politiecommissariaten. S.d.  . 

MA_F130_01 Brandweerkazerne (Nederscheldestraat). Besluit van het college 
betreffende de uitvoering van enkele werken 1830 - bouw van een 
hangaar 1838-1839, brief van de kommandant Maes, bij dewelke hij op 
enkele restauratiewerken verzoekt enz. 1838 diverse briefwisseling 
1856 (zie centrale apotheek). 1830-1839.  . 
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MA_F130_02 Brandweerkazrne: woonst van de officieren - diverse werken- 
Akademiestraat (zie ook F80/9 en F71/1 en F71/2). S.d.  . 

MA_F130_03 Pompierwacht. S.d.  . 

MA_F133_01 Kerkhof buiten de Heuvelpoort - eigendom 1869. 1859-1859.  . 

MA_F133_02 Kerkhof buiten de Heuvelpoort - werken. S.d.  . 

MA_F134_01 Nieuw Kerkof der Brugse Poort -aanwerving der gronden, 1866-1869. 
1866-1869.  . 

MA_F134_02 Nieuw Kerkhof der Brugse Poort - diverse werken en graven van kelders. 
S.d.  . 

MA_F135_01 Gesloten kerkhof Dendermondse steenweg, eigendom van het deel 
bijgevoegd in 1857. 1857-1857.  . 

MA_F135_02 Gesloten kerkhof Dendermondse steenweg: uitdunnen van bomen en 
diversen. S.d.  . 

MA_F136_01 Kerkhof de Brugse Poort - actie en verlaten der gronden, 1873-1879 
Kerkhof eigendom van “ La Belgique Judiciaire”. 1873-1879.  . 

MA_F137_01 Kerkhof van Sint-Amandsberg. een bundel betreffende het kerkhof van 
SInt-Amandsberg. Openbare Gezondheidsdienst. Ontwerp tot vergroten 
van het kerkhof van SInt-Amandsberg. S.d.  . 

MA_F138_01 Lokaal voor lijkenvervoer (Prinsenhof) zie F70/1 tot F70/3. S.d.  . 

MA_F138_02 Ontsmettingslokaal: bouw 1893 zie G94/2. 1893-1893.  . 

MA_F139 zie G94/2. Dodenhuisje - bouw (1894). Omvorming tot 
politiecommissariaat (1900) voor de kerkhoven zie ook R7I en CC. 1894-
1900.  . 

MA_F146_01 Citadelkazerne (nr.2- idverse 1853-1857 toeëigenen van de kazerne in 
het park met het oog op de provinciale tentoonstelling 1899. 1853-
1899.  . 

MA_F147_01 Grote cavaleriekazerne: stukken betreffende de aankoop van het huis 
van de heer Maelcamp ingelijfd in de grote cavaleriekazerne 1823. Idem 
voor de huizen 19 tot 33 inbegrepen en nr.37 Brusselsepoortstraat 
eveneens ingelijfd in deze kazerne 1835. Bouw van een zolderkamer 
1846 - Veranderingswerken 1858 - Proces-verbaal van de overtreding 
opgemaakt door de inspecteur der werken (voor infiltraties) 1860 - 
werken - breifwisseling 1847-1853. 1823-1860.  . 

MA_F147_02 Cavalerikazerne (diverse werken), 1817 tot 1821. 1867-1871.  . 

MA_F147_03 Cavalerikazerne (diverse werken), 1867 tot 1871 hangende zaken, 
proces tegen de erfgenamen De Buck, artilleriekazerne 
Brusselsepoortstraat. 1867-1871.  . 
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MA_F147_04 Smederij in de cavaleriekazerne. S.d.  . 

MA_F148_01 Kleine cavalerikazerne - herstellingswerken, briefwisseling en andere 
stukken van het jaar 13 tot 1855. 1855-1855.  . 

MA_F148_02 Uitbreiding van de lokalen van het Pesthuis, 1835 tot 1846. 1835-1846.  
. 

MA_F148_03 Diverse werken aan de kazerne van het Pesthuis. S.d.  . 

MA_F148_04 Diverse werken aan de kazerne van het Pesthuis. S.d.  . 

MA_F149_01 Infanteriekazerne nr.2 aan Sint-Pieters. Verkoop van puinenmateriaal 
van een gedeelte van de Sint-Pietersabdij 1811. Onderneming voor de 
oprichting van kazerne nr.2 1814.Onderneming van oprichtingswerken 
in dezelfde kazerne van een nieuw bijhuis voor het militair hospitaal 
1814. Onderhoudswerken 1830-1849. 1811-1849.  . 

MA_F149_02 Sint-Pieterskazerne: diverse werken 1812-1821. 1812-1821.  . 

MA_F149_03 Sint-Pieterskazerne: diverse werken.  . 

MA_F150_01 Infanteriekazerne nr.1 Bouwwerken en veranderingen 1842-1858. 
Werken -briefwisseling 1857 . 1842-1858.  . 

MA_F150_02 Kazerne kattenberg: diverse werken 1879 - verlenging van de 
overeenkomst van 23 juni 1881. 1879-1881.  . 

MA_F150_03 Kazerne kattenberg: huis van de wapenmaker 1882. 1882-1882.  . 

MA_F150_04 Kazerne kattenberg en van de Citadel: verplaatsing. S.d.  . 

MA_F151_01 Rijkswachtkazerne: diverse werken. S.d.  . 

MA_F151_02 Stadswallen, grachten, en kazernen: memorie (1 schrift) jaar 8 tot jaar 
13 1805 - 5 bundels. 1798-1805.  . 

MA_F160_01 Plaatselijke generale staf ( 1858-1862). 1858-1862.  . 

MA_F161_01 Militaire bakkerij: bouw 1853 - werken -v briefwisseling. 1853-1853.  . 

MA_F161_02 Militaire bakkerij (Kortrijkse Poort) werken 1853. 1853-1853.  . 

MA_F162_01 Woonst van de genie en artillerie - bouw 1859. 1859-1859.  . 

MA_F162_02 Huizen der geniewachten - diverse werken. S.d.  . 

MA_F163_01 Grote Wacht (Kouter) adjudicatie voor schilderwerken, 1835. S.d.  . 

MA_F163_02 Grote Wacht (Kouter) werken. S.d.  . 

MA_F164_01 Verschillende wachtkorpsen - werken en vriefwisseling (jaar XI à 1810). 
1803-1810.  . 
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MA_F164_02 Verschillende wachtkorpsen - (1814 à 1863) oud lokaal van de 
oorlogsraad. 1803-1810.  . 

MA_F165_01 Rijschool: bouw 1850-1851, werken - briefwisseling 1851-1853. 1850-
1853.  . 

MA_F165_02 Cavalerierijschool: Lange Violettenstraat - aanwerving gronden 1851-
1853. 1851-1853.  . 

MA_F166_01 Magazijn voor kazeneuitrustingsvoorwerpen - bouwwerken 1846 - 
briefwisseling 1848-1856. 1846-1856.  . 

MA_F166_02 Kazerneuitrustingsmagazijn - diverse werken. S.d.  . 

MA_F167_01 Oud Spanjaardenkasteel. S.d.  . 

MA_F167_02 Oud Spanjaardenkasteel: diverse. S.d.  . 

MA_F168_01 Citadel der KOrtrijkse Poort: bouw en onteigening - briefwisseling ( 
1819-1867) (zie HH8F). 1819-1867.  . 

MA_F168_02 Citadel der Kortrijkse Poort: aanwerving door de stad 1870-71. S.d.  . 

MA_F168_03 Citadel der Kortrijkse Poort: diverse (ramen uitgevens op het park). S.d.  
. 

MA_F169_01 Militair Hospitaal: proces-verbalen der overtreding voor infiltratie 1850. 
1850-1850.  . 

MA_F169_02 Militair Hospitaal: diverse werken. S.d.  . 

MA_F169_03 Militair Hospitaal: diverse werken. S.d.  . 

MA_F169_04 Militair Hospitaal: diverse werken zie ook F88/2. S.d.  . 

MA_F170_01 Oefenplein: afjudicatie voor de bouw van tribunes en stallen op het 
koersveld van Sint-Denijs-Westrem. S.d.  . 

MA_F170_02 Oefenplein: verwijderen van zand (1862) Sint-Denijsplein. 1862-1862.  . 

MA_F170_03 Oefenplein: varia (1825-1829) Sint-Denijsplein. 1825-1829.  . 

MA_F170_04 Oefenplein: varia (oude briefwisseling - 1809-1858) Heirnis Sint-
Pietersplein Dampoort). 1809-1858.  . 

MA_F170_05 Oefenplein: van Sint-Denijs, verhuring, werken, inrichting enz. diverse, 
inlichtingen, verhuring van de maatschappij der koersen, 
duivenschieting. S.d.  . 

MA_F170_06 Oefenplein: aanwerving grond Sint-Denijs en inrichting (zie MM8/7).  . 

MA_F171_01 Militaire gebouwen in’t algemeen. Schilderwerken, vernieuwing en 
onderhoud van de daken, dakgoten en pompen, bouw van 
celgevangenissen in de cabalerie en infanterikazerne. 
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Verbeteringswerken . Werken en meubilair - diverse briefwisseling 
1798-1813. 1798-1813.  . 

MA_F171_02 Militaire gebouwen in’t algemeen. Schilderwerken, vernieuwing en 
onderhoud van de daken, dakgoten en pompen, bouw van 
celgevangenissen in de cavalerie en infanteriekazerne. 
Verbeteringswerken . Werken en meubilair - diverse briefwisseling 
1798-1813. 1814-1816.  . 

MA_F171_03 Militaire gebouwen in’t algemeen. Schilderwerken, vernieuwing en 
onderhoud van de daken, dakgoten en pompen, bouw van 
celgevangenissen in de cavalerie en infanteriekazerne. 
Verbeteringswerken . Werken en meubilair - diverse briefwisseling 
1798-1813. 1817-1829.  . 

MA_F171_04 Militaire gebouwen in’t algemeen. Schilderwerken, vernieuwing en 
onderhoud van de daken, dakgoten en pompen, bouw van 
celgevangenissen in de cavalerie en infanteriekazerne. 
Verbeteringswerken . Werken en meubilair - diverse briefwisseling 
1798-1813. 1830-1840.  . 

MA_F171_05 Militaire gebouwen in’t algemeen. Schilderwerken, vernieuwing en 
onderhoud van de daken, dakgoten en pompen, bouw van 
celgevangenissen in de cavalerie en infanteriekazerne. 
Verbeteringswerken . Werken en meubilair - diverse briefwisseling 
1798-1813. 1841-1846.  . 

MA_F171_06 Militaire gebouwen in’t algemeen. Schilderwerken, vernieuwing en 
onderhoud van de daken, dakgoten en pompen, bouw van 
celgevangenissen in de cavalerie en infanteriekazerne. 
Verbeteringswerken . Werken en meubilair - diverse briefwisseling 
1798-1813. 1847-1849.  . 

MA_F171_07 Militaire gebouwen in’t algemeen. 1850-1854.  . 

MA_F171_08 Militaire gebouwen in’t algemeen. 1855-1862.  . 

MA_F171_09 Militaire gebouwen in’t algemeen. 1869-1874.  . 

MA_F171_10 Militaire gebouwen ( zaak Allo). S.d.  . 

MA_F171_11 Kazernegebouwen. S.d.  . 

MA_F171_12 Verzekering kazenering. S.d.  . 

MA_F172_01 Poedermagazijn van Sint-Lievensvest - aanwerving door ruil 1882. 1882-
1882.  . 

MA_F173_01 Teruggave militaire gebouwen aan de stad (1800-1846) - oude 
versterkingen. 1800-1846.  . 

MA_F173_02 Teruggave van militaire gebouwen door de Staat (1874-1876). Proces-
verbalen van de teruggave van 22.7.1876. 1874-1876.  . 
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MA_F174_01 Poedermagazijnen - varia. S.d.  . 

MA_F180_01 Gebouwen in de omgeving van de versterkingen 1826-1835. 1826-1835.  
. 

MA_F184_01 Lakenmetershuis - heropbouw en vernaderingen gedaan aan het 
lakenmetershuis - bestek -aanbiedingen -adjudicatie en briefwisseling 
1807 - 1810. 1807-1810.  . 

MA_F184_02 Lakenmetershuis, werken, diversen. S.d.  . 

MA_F186_01 Rabot (Blaisantvest) briefwisseling, verzoeken, besluiten, enz. vanaf jaar 
5 tot 1832. 1832-1832.  . 

MA_F186_02 Rabot : diverse werken. Sint-Jorishof: adjudicatie der 
veranderingswerken en restauratiewerken - Hoogpoort te Gent ( zie 
lastenboek 1219 - G94/2). 1219-1832.  . 

MA_F187_01 Gravensteen: openbare verkoop 1885, aankoop door de stad in 
verschillende fasen, diverse werken, briefwisseling, onderhandelingen 
met het comité, met de staat, overeenkomst, schadevergoeding aan de 
heer ontvangen Boelens, verzekeringen, aanwerving van de 
ingangspoort, eigendom Hulin, onteigening Delise enz. S.d.  . 

MA_F188_01 Teruggave kelders van de vroegere SInt-Pietersabdij 1825-1841 (zie ook 
Sint-Pieterskazerne). Briefwisseling, besluiten, en andere stukken jaar 12 
tot 1841 2 bundels berdeeld als volgt: jaar 12 tot 1824 - 1825 tot 1841 
stukken betreffende de aanwerving van de Sint-Pietersabdij 1808 -1831. 
1803-1841.  . 

MA_F188_02 Teruggave kelders van de vroegere Sint-Pietersabdij - restauratie 1874. 
1874-1874.  . 

MA_F188_03 Ontwerp tot oprichting van een overdekte markt 1882-1883 - Pand - 
muurschilderijen, enz. 1874-1874.  . 

MA_F189 Puinen van de Sint-Baafsabdij 1832-1857 - afstand door de staat aan de 
stad, enz. Restauratie buitenmuur Sint-Machariuskapel. 1832-1857.  . 

MA_F191_01 Groot-Kanon, een tekening gemaakt in 18., die de verschillende maten 
en het gewicht van het Groot Kanon aanduidt (20080 ponden). S.d.  . 

MA_F192_01 “Colonne départementale” Stukken betreffende de bouw in het jaar IX 
stukken betreffende de afbraak in 1808. 1808-1808.  . 

MA_F192_02 Collacie zolder - Toreken, aanwinst - restauratie Kleine Sikkel (zie G94/2 
lastenboeken, 1153,1156,1169). S.d.  . 

MA_F192_03 Geraard de Duivelsteen - restauratie zie F6/10/1 en F42/2 en G1D3 
Geraarde de Duivelkaari- uitbreiding archieven. S.d.  . 

MA_F201_01 Diverse eigendommen -huizen aan de Minnebrug - afbraken. S.d.  . 

MA_F201_02 Kelder “De Wulf” vrijdagsmarkt - Lakenmetershuis. S.d.  . 
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MA_F201_03 Diverse eigendommen: Minnemeers. S.d.  . 

MA_F201_04 Diverse eigendommen: Oude eiercomptoir - Koornlei. S.d.  . 

MA_F201_05 Diverse eigendommen, huisje Graslei 9 - Pakhuis. S.d.  . 

MA_F201_06 Diverse eigendommen, huis Koornlei: het schaliedak -dit dossier (2 
stukken ) is uittreksel uit de archieven op 3 februari 1893 en 
teruggegeven aan M.Vermandel om teruggeven te worden aan de 
rechtmatige eigenaar. Deze titels zijn medegedeeld aan de heer 
Burgemeester in 1885 en zijn per vergissing neergelegd in de archieven. 
1885-1893.  . 

MA_F201_07 Schippershuis - aanwerving. S.d.  . 

MA_F201_08 Stapelhuis - aanwerving restauratie. S.d.  . 

MA_F201bis Stadsgebouwen - onderhoud - varia 1882-1886. Depot chloorkalk in de 
stadsgebouwen. Stadsgebouwen -driemaandelijkse verslagen. 1882-
1886.  . 

MA_F202_01 Diverse eigendommen - Huis - Wijngaardstraat. S.d.  . 

MA_F202_02 Diverse eigendommen - Het plein gelegen bij Nieuwenbos (Hooie) Jacob 
van Arteveldeplein en Nieuwenbosstraat. S.d.  . 

MA_F202_03 Diverse eigendommen - Grond buiten de Sassenpoort. S.d.  . 

MA_F202_04 Diverse eigendommen - Beluik “Het Hof van Ravenschoot”, Gustaaf 
Callierlaan en spoorweg. S.d.  . 

MA_F202_05 Diverse eigendommen - Wachthuisje buiten de SInt-Lievenspoort 
(bestaat niet meer). S.d.  . 

MA_F202_06 Diverse eigendommen - Huis bij de Dampoort en het Dok. S.d.  . 

MA_F202_07 Diverse eigendommen - Duyckedam buiten de Dampoort - storting van 
as. S.d.  . 

MA_F202_08 Diverse eigendommen - Oud bediendenpaviljoen buiten de Sint-
Lievenspoort (bestaat niet meer). S.d.  . 

MA_F202_09 Diverse eigendommen: huis bewoond door de portier van de 
Sassenpoort ( bestaat niet meer). S.d.  . 

MA_F202_10 Diverse eigendommen: maatschappij “ De Eendracht” lokaal 
Meulestedesteenweg (gehuurd, zie dossiers in omloop) zie F61/1. S.d.  . 

MA_F203_01 Diverse eigendommen: grond gelegen achter Sint-Pieterskerk bezet 
door de kerkfabriek en door de Sint-Antoniusmaatschappij. S.d.  . 

MA_F204_01 Diverse eigendommen: deel van grond en weide te Rooigem - 
Drongense veer. S.d.  . 
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MA_F204_02 Diverse eigendommen - deel van grond achter de fabriek van Pr. 
Ghyselick, fabrikant van papier te Akkergem - Vraag tot bekomen van 
bail, gedaan door de genoemde Mr. Ghyselick in het jaar 13. 1804-1804.  
. 

MA_F204_03 Wachthuisje: verhuring jaar 6 - verzoek van M.De Ronne, met 
betrekking tot de betaling van de huur van dit huisje. 1798-1798.  . 

MA_F204_04 Grond achter de molen van De Ronne, briefwisseling, verzoek, 
resoluties, enz. van 1823 tot 1842 (met plan). 1823-1842.  . 

MA_F204_05 Diverse eigendommen - Huis op de hoek van de Contributiestraat . S.d.  . 

MA_F204_06 Huis Lindelei - aanwerving. S.d.  . 

MA_F204_06bis Tramcars-aanwerving van een gebouw, vroeger Gentse mij van 
transport. S.d.  . 

MA_F205_01 Tolhuis gelegen bij het sas van deze naam, verzoek, briefwisseling, 
uittreksel ou huurvoorwaardenenz. jaar 4 tot 1841. 1795-1841.  . 

MA_F205_02 Tuin van de vroegere abdij van Ter Hagen. Besluiten van de “Mairie”, 
vernietiging van bailovereenkomst toegestaan aan de heer Gerard 
François Leliaert 1806 (verkocht). 1806-1806.  . 

MA_F205_03 Huis Nieuwe Vismarkt: heropbouw van de gevel en binnenwerken 1811. 
1811-1811.  . 

MA_F205_03bis Café du Théâtre werken 1885; vernieuwing van de plankenvloer allerlei, 
herstellingen. 1885-1885.  . 

MA_F205_03_1 Café Royal: aanleggen van een toilet onder de trap, 1885. 1885-1885.  . 

MA_F205_04 Grond aan de Blaisantvest, M. de Hemptinne vraagt om de grond aan te 
werven ( men weet niet welk gevolg aan deze aanvraag werd gegeven). 
S.d.  . 

MA_F205_05 Cabaret de Nieuwe Vismarkt: verhuring , verzoek en besluiten ( SInt-
Veerleplein) jaar 3 tot 1835. 1794-1835.  . 

MA_F205_06 Handelsbeurs (lokaal van de maatschappij l’Union, installatie zie 
F212/3d en K34. S.d.  . 

MA_F205_07 Museum voor Schone Kunsten, bouw, ligging, toelagen. S.d.  . 

MA_F205_08 Lokaal voor het verifiëren van maten en gewichten. Posthotel zie G94/2, 
lastenboek 1136-1158. 1136-1158.  . 

MA_F205_09 Nationale Bank - vroegere gebouwen Savaanstraat - wederverkoop. 
Afstand van grond van de stad gelegen bij het Geraard de Duivelsteen 
aan de Nationale Bank omer zijn agentschap op te richten in ruil voor de 
lokalen die nu bezet zijn door dit agentschap in de Savaanstraat. S.d.  . 

MA_F206_01 Eigendommen van de stad, onroerende goederen, diverse weken varia. 
S.d.  . 
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MA_F208_01 Stadseigendommen op de Lieve, de Sassevaart, Zelzate, enz. Staten, 
briefwisseling, en andere stukken vanaf 1792 tot 1810 en 1 stuk van 
1834 (verkocht). 1792-1834.  . 

MA_F208_02 Eigendommen van de stad gelegen langs de Lieve ( 3 pakken) (verkocht). 
S.d.  . 

MA_F208_03 Eigendommen van de stad gelegen langs de Lieve - diverse. S.d.  . 

MA_F208_04 Stadseigendommen, ontwerp, opmaken landboek. S.d.  . 

MA_F209_01 Grondgebied van de stad, grensgebied, grachten, zie ook G, nieuwe 
grenzen van Sint-Amandsberg, Oostakker en Wondelgem, uitbreiding 
militaire installaties . S.d.  . 

MA_F209_02 ie ook G6/1 en G6/2 algemene, topografische en aflijningsplannen. S.d.  
. 

MA_F210_01 Weiden en visplaatsen, briefwisseling, lastenboeken, aanplakbrieven, 
adjudicatie, verhuringen, aanvragen tot teruggave of toelating tot 
bailafstand enz. 1792 tot 1850, drie bundels verdeeld als volgt: 1799 tot 
1916. 1792-1916.  . 

MA_F210_02 Weiden en visplaatsen, briefwisseling, lastenboeken, aanplakbrieven, 
adjudicatie, verhuringen, aanvragen tot teruggave of toelating tot 
bailafstand enz. 1817 tot 1838. 1817-1838.  . 

MA_F210_03 Weiden en visplaatsen, briefwisseling, lastenboeken, aanplakbrieven, 
adjudicatie, verhuringen, aanvragen tot teruggave of toelating tot 
bailafstand enz. 1839 tot 1850. 1839-1850.  . 

MA_F210_04 Weiden en visplaatsen, briefwisseling, lastenboeken, aanplakbrieven, 
adjudicatie, verhuringen, aanvragen tot teruggave of toelating tot 
bailafstand enz. S.d.  . 

MA_F210_05 Verpachtingen, stadsrechten. S.d.  . 

MA_F211_01 Verhuring van gronden afhangend van versterkingen. S.d.  . 

MA_F212_01a Verhuring door publieke adjudicatie jaar IV tot 1817. 1796-1817.  . 

MA_F212_01b Verhuring door publieke adjudicatie jaar 1818 - 1829. 1818-1829.  . 

MA_F212_01c Verhuring door publieke adjudicatie jaar 1830 - 1851. 1830-1851.  . 

MA_F212_01d Verhuring door publieke adjudicatie jaar 1852-1853. 1852-1853.  . 

MA_F212_01e Verhuring door publieke adjudicatie 1856-1862. 1856-1862.  . 

MA_F212_01f Verhuring door publieke adjudicatie. 1863-1870.  . 

MA_F212_01g Verhuring bij publieke adjudicatie 1871-1876. 1871-1876.  . 

MA_F212_01h Verhuring bij publieke adjudicatie 1877-1880. 1877-1880.  . 
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MA_F212_01i Verhuring bij publieke adjudicatie, 1881-1885; Vismarkt, verpachting, 
enz.,enz? (zie F212/1j). 1881-1885.  . 

MA_F212_01j Verhuring bij publieke adjudicatie tot 1909 algemeen dossier ( zie ook 
Q3/5). 1909-1909.  . 

MA_F212_02a Verhuring gronden aan de Dok en in de zeevaartinstellingen - 1829 
Kleine Dok, verhuringen, Houtdok, verhuringen, loodsen voor 
petroleumopslag, voorhaven gronden. Verhuring Dok - Kraanplaats - 
Matthys en Devriendt, Haven, verhuring Kleine Dok, De Baerdemaeker, 
Beyers, verhuring van de jacht en de visvangs, zie ook volgend nr: 
F212b. 1829-1829.  . 

MA_F212_02b Verhuring van gronden aan het Dok en in zeevaartinstellingen 1846 
industriële gronden. 1846-1846.  . 

MA_F212_03a diverse verhuringen, jaar 6 tot 1839. 1797-1839.  . 

MA_F212_03b diverse verhuringen, jaar 1840 - 1849. 1840-1849.  . 

MA_F212_03c diverse verhuringen, jaar 1850 - 1864 . 1850-1864.  . 

MA_F212_03d Diverse verhuringen, 1865 tot .. Huis Sint-Pietersplein, kelders Korte 
Dagsteeg, onder het Belfort, Noordkaai 64, Lindelei 13, Citadelgrot, 
afsluiting Brandweerkazerne, Brusselse laan, Medaets, wachthuizen, 
verlichte palen, stadsgronden de Leu, Laureys enz. Staat van de 
onroerende goederen, publieke fondsen, renten, inlichtingen, 
stadseigendommen, staten verhuring Oud Begijnhof, Tytgat. Verhuring 
grond Noorstraat (Verhegge), terrein Loostraat ( Carpentier) voor 
uitbreiding van deze straat , Steendam 61, Stapelhuis, Steendam 59, 
Steendam 51, Steendam 57, Steendam 53, grond Stropkaai, d’Asseler, 
Citadelllaan (Ballon) Jordaenstraat - Van Hoorebeke Ledeganckstraat - 
De Rudder, Uilkenstraat - Facq, grond gelegen langs het kerkhof op de 
Brugse Poort, grond op Meerhem in 1810, verhuring Atheneum voor de 
Rijksarchieven, Verhurig Verschueren Bagattenstraat, Beëindigde 
verhuringen, IDverse gronden verhuring school Abeelstraat, de Clippele, 
haven, aanvragen zonder gevolg. Kleine Dok, wachthuisjes, Stadhuis, 
huis Jorsaensstraat, werkbeurs, publiciteitswachthuisjes, Stadhuis, huis 
Jorsaenstraat, werkbeurs, publiciteitswachthuizen, stoelen in het park, 
verhuring publiciteit en aanplakking, Rusthuis Van Akenstraat, Hippoliet 
Lammenstraat. Verhuring Clippe, kelders, beëindigde verhuring, Café 
Royal, Huis Ekkergemstraat, Hygiënebureau, chauffeur, Augustijnenkaai, 
bail huis Oude-Scheldestraaat (Politie) Oude Vest. S.d.  . 

MA_F212_03e Einde Were, verhuring, Van Hulthemstraat, SInt-Lievenslaan, Terplaten 
Citadellaan. S.d.  . 

MA_F213_01 Stadsgebouwen: verzekeringen, 1839-1857. 1839-1857.  . 

MA_F213_02 Stadsgebouwen: varia kerkfabriek, verzekeringen, schade. S.d.  . 

MA_F213_03 Stadsgebouwen: stadsverzekering tegen brand - Intercommunale 
verzekering. S.d.  . 
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MA_F214_01 Hypothecaire inschrijving - schrappingen. S.d.  . 

MA_F215_01 Stedelijke goederen en domeinen. Verkoop van stedelijke goederen en 
domeinen in uitvoering van de wet van 20 maart 1813 - Staten van 
verkochte goederen Inventarissen, aanplakbrieven, briefwisseling 6 mei 
1813 tot.. S.d.  . 

MA_F215_02 Stedelijke goederen, verkocht in uitvoering van de wetten van 20 
maarkt 1813 en van 9 februari 1818 - 1813 tot 1831. 1813-1831.  . 

MA_F215_03 Stedelijke goederen en nationale domeinen - algemene briefwisseling 
en diverse Staat van gebouwde en niet-gebouwde eigendommen van de 
stad 1862 Goederen afkomstig van opgeheven gilden - Goederen 
afkomstig van kerken en religieuze gemeenschappen - jaar 5 - 1813. 
1796-1862.  . 

MA_F215_04 Atlas der eigendommen toebehorend aan de Stad Gent, opgemaakt 
door de geograaf A. Moyson in 1842 - Verslag van het College van 1849 
Memoriaal 1e reeks V. 1842-1849.  . 

MA_F215_05 Tekeningen der daken van kazerne, kerken, enz. te Gent. Onderhoud 
daken van stadsgebouwen. S.d.  . 

MA_F216_01 Gebouwen van de Provincie en Staat in ‘t algemeen. S.d.  . 

MA_F216_02 Rasphuis (dossiers - uittreksels van het sterfhuis Roelandt en anderen). 
S.d.  . 

 


