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Inleiding 

 

In deze scriptie zal gepoogd worden een deeltje van de biografie van Georges Hulin de Loo te 

schrijven. Hulin de Loo (1862 – 1945) was kunsthistoricus van de laatmiddeleeuwse Vlaamse 

kunst en professor aan de UGent. In de eerste helft van de twintigste eeuw verwierf hij  

aanzien als één van de meest vooraanstaande kenners van de oud-Vlaamse schilderkunst en 

was hij van dichtbij betrokken bij het ontstaan van de kunstgeschiedenis als academische 

discipline aan de Belgische universiteiten.  

 

Omwille van de overvloed aan beschikbaar materiaal (de uitgebreide briefwisseling van Hulin 

de Loo wordt in de Gentse universiteitsbibliotheek bewaard en is sinds 1995 openbaar) zal de 

biografie slechts ruwweg de eerste helft van het leven van Hulin de Loo behandelen
1
, tot het 

jaar 1910. Dit is het jaar waarin hij mede-organisator was van de tentoonstelling ‚l‟Art Belge 

au XVIIe siècle‟ op de wereldtentoonstelling te Brussel. De tentoonstelling van 1910 was de 

laatste in een reeks exposities van oude kunst waar Georges Hulin voor de eerste 

wereldoorlog aan meewerkte. De grensdatum 1910 heb ik gekozen om het onderwerp van de 

scriptie in te perken. Dit betekent dat ik de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent niet meer 

behandel. Ook de eerste wereldoorlog en de daaropvolgende jaren, waarin Hulin in zijn 

vakgebied een onbetwiste autoriteit wordt, vallen buiten het bereik van deze scriptie.              

De verhandeling focust op de vormingsjaren van Hulin de Loo; zijn achtergrond, studie en de 

uiteindelijke erkenning als kunsthistoricus van oud-Vlaamse schilderkunst. Ik poog na te gaan 

hoe zijn intellectuele ontwikkeling is verlopen en welke omstandigheden in deze van belang 

zijn geweest. Daarbij wordt de figuur Hulin de Loo in verschillende contexten geplaats: het 

universitair onderwijs aan het eind van de negentiende eeuw, de toestand van de historische 

en kunsthistorische wetenschappen, de sociale en culturele situatie, enz.  

Ook wordt aandacht besteed aan Hulins engagement bij het organiseren van tentoonstellingen 

voor oude kunst en zijn inzet voor de conservatie van cultureel erfgoed.  

De biografie is geen omvattende beschrijving van een deel van Hulins leven. Ze is toegespitst 

op enkele vraagstellingen. Welke factoren droegen ertoe bij dat Hulin zich uiteindelijk op de 

kunstgeschiedenis toelegde? en in hoeverre bepaalden ze de manier waarop aan 

kunstgeschiedenis werd gedaan? Welke praktische engagementen verbond hij met zijn studie 

van de kunstgeschiedenis, en hoe werden deze ingevuld?   
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Voor toelichting over de gebruikte methode en het bronnenmateriaal verwijs ik naar 

hoofdstuk drie en vier. 

 

Het corpus van de verhandeling bestaat uit vier delen. In het eerste, inleidende deel probeer ik 

een overzicht te geven van de verschillende manieren waarop de wetenschapsbiografie in de 

recente historiografie benaderd wordt
2
. Vooraf voelde ik de noodzaak mijn keuze voor het 

biografisch genre enigszins te verantwoorden. Dit deel staat betrekkelijk los van de rest van 

de scriptie; het beschouwt de mogelijkheden, niet hun actualisatie. Aansluitend wordt de 

wijze waarop ik de biografie van Georges Hulin de Loo heb aangepakt belicht.  

Daarop volgt het eerste deel van de biografie van Georges Hulin de Loo waarin zijn familiale 

achtergrond, jeugd- en studiejaren aan bod komen
3
. De poging Hulins intellectuele vorming 

te reconstrueren wordt in  het aansluitende  hoofdstuk voortgezet. Hier beschrijf ik Hulins 

toewending naar de kunstgeschiedenis en de wijze waarop hij die beoefende
4
. Het laatste 

hoofdstuk is gewijd aan de tentoonstellingen van oude schilderkunst die Hulin hielp 

organiseren
5
. Inleidend wordt de toestand van de studie en appreciatie  van de oud-Vlaamse 

schilderkunst rond de eeuwwisseling geschetst. Vervolgens behandel ik de organisatie van de 

tentoonstelling van de Vlaamse primitieven in 1902 en Hulins doorbraak als kunsthistoricus 

met de publicatie van zijn „catalogue critique‟. Tenslotte wordt de expositie „l‟Art Belge au 

XVIIe siècle‟ besproken.     

                                                 
2
 1. De wetenschapsbiografie 

3
 4. Jeugd, studie en vroege carrière 

4
 5. Kunstgeschiedenis 

5
 6. De Vlaamse primitieven en de tentoonstellingen van 1902 en 1910 
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1. De wetenschapsbiografie 

 

1.1. Inleiding 

 
Binnen de wetenschapshistoriografie bekleedt de biografie een ambigue positie. Als 

veelbeoefend genre met een lange traditie - een traditie die het ontstaan van het vakgebied 

van de wetenschapsgeschiedenis zelfs lang voorafgaat
6
 – wordt zij veelal toch niet voor vol 

aanzien. Wat kan de wetenschappelijke waarde zijn van een genre dat focust op het 

individuele, neigt naar literatuur en herinneringen oproept aan de negentiende
-
eeuwse 

geniecultus? 

De afwijzing van biografie als onwetenschappelijke en irrelevante methode om aan 

wetenschapsgeschiedenis te doen overheerste in de jaren ‟50, „60 en ‟70. Vanaf de jaren ‟80 

kende het genre een heropleving. De vergrote aandacht voor het genre ging samen met een 

toenemende reflectie. De metaliteratuur die aldus ontstond vormt het vertrekpunt van dit 

hoofdstuk. 

Ik wil bekijken op welke wijze historici het gebruik van de biografie als methode om aan 

wetenschapsgeschiedschrijving te doen verdedigen en welke eisen ze daarbij aan het genre 

stellen. Centraal daarbij staan de vragen: wat is de waarde van de biografie voor de 

wetenschapsgeschiedenis? op welke manier benadert de biograaf het onderwerp van zijn 

werk? welke motivaties gaan achter de verschillende benaderingen schuil?    

Een verschillende kijk op het individu (de wetenschapper) zal als criterium  gebruikt worden, 

aan de hand waarvan ik drie soorten biografieën onderscheid. Een contextuele biografie die 

haar subject probeert te vatten door het in bredere intellectuele, sociale, economische, … 

contexten te plaatsen en daarbij  vooral geïnteresseerd is in wat het individu ons over die 

contexten kan vertellen, een existentiële biografie
7
 die het individu en zijn vermogen vrij te 

handelen centraal plaats, en een postmoderne biografie waarin nadruk wordt gelegd op de 

narratieve constructie van levensverhalen en de actieve rol die de biograaf daarbij speelt. 

                                                 
6
 De oudste levensbeschrijvingen van wetenschappers dateren uit de klassieke oudheid, de moderne 

wetenschapsbiografische traditie zou zijn oorsprong vinden in de renaissance. In het begin van de 19de eeuw 

ontstaat de wetenschapshistoriografie als discipline. Zie T. Söderqvist, „„No genre of history fell under more 

odium than that of biography“: the delicate relations between scientific biography and the historiography of 

science“, in: T. Söderqvist (ed.), The history and poetics of scientific biography,  Aldershot, Ashgate, 2007, pp. 

244-245. Anderen zien de moderne wetenschapsbiografie pas in de 18de eeuw ontstaan.  T.L. Hankins, “In 

defence of biography: the use of biography in the history of science”, in: History of Science, 17 (1979), p. 3. 
7
 Deze benaming neem ik over uit: T. Söderqvist, „Existential projects and existential choice in science: science 

biography as an edifying genre“, in: M. Shortland en R. Yeo (eds.), Telling Lives in Science: Essays on Scientific 

Biography, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 45-84.   
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Het onderscheid tussen deze drie benaderingswijzen is niet onproblematisch en 

vanzelfsprekend niet absoluut, maar kan helpen de verschillende visies op de 

wetenschapsbiografie overzichtelijk te maken.  

De discussies binnen het genre van de wetenschapsbiografie lopen vrij parallel met de 

discussies rond de historische biografie en de biografie überhaupt. Er zal echter vooral 

aandacht besteed worden aan het nog enigszins te overziene genre van de 

wetenschapsbiografie. 

 

1.2. Genie of context? Biografie als bondgenoot van de structurele 

geschiedschrijving 

 

Anders dan bij bijvoorbeeld de literaire of kunsthistorische biografie is de metaliteratuur over 

het genre van de wetenschapsbiografie vrij beperkt. De biografie zelf heeft een plaats in de 

wetenschapshistoriografie, de reflectie over het genre veel minder.  

De eerste beschouwingen over de wetenschapsbiografie zijn te vinden in voorwoorden en 

reviewartikelen van biografieën. Vanaf de jaren 1960 verschijnen daarnaast ook studies 

waarin de problematische en nuttige aspecten van het genre uitgebreid besproken worden. 

De hernieuwde aandacht voor de biografie gaat tezamen met een “sociological redefenition” 

van de wetenschapsbiografie
8
, waarbij biografie  in het project van de sociale geschiedenis 

wordt geïntegreerd. Biografieën hebben als doel de sociale constructie van wetenschap aan te 

tonen, in tegenstelling tot de onkritische, het individu centraal plaatsende biografieën uit de 

negentiende en begin twintigste eeuw
9
. 

Een invloedrijke commentator was Thomas L. Hankins, die met zijn “In defense of 

biography” in belangrijke mate bijdroeg tot de herwaardering van de biografie in de 

wetenschapshistoriografie
10

. Hankins ziet biografie als dé methode om 

wetenschapsgeschiedenis te verbinden met sociale- en cultuurgeschiedenis. De klassieke 

wetenschapshistoriografie, aldus Hankins, behandelt de ontwikkeling van wetenschappelijke 

ideeën als geheel onafhankelijk van alles wat buiten de wetenschap zelf ligt, of zoekt de 

oorsprong van ideeën in contexten die de individuele wetenschapper ver overschrijden
11

. 

                                                 
8
 T. Söderqvist, „Existential projects...“, pp. 47-49. 

9
 Op. cit., p. 50. 

10
 T. Söderqvist, “A new look at the genre of biography”, in: T. Söderqvist (ed.), The history and poetics of 

scientific biography, Aldershot, Ashgate, 2007,  pp. 4-8. 
11

 T.L. Hankins, “In defence of biography…”, p. 3. 
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Het is verleidelijk de ontwikkeling van een wetenschap als geheel immanent (dat wil zeggen 

niet beïnvloed door ontwikkelingen buiten de wetenschap) te zien; elke wetenschapper als 

schakel in een lange, zich logisch ontwikkelende keten van kennis
12

. A. Rupert Hall wijst op 

het gevaar van een dergelijke benadering; “How can you construct a chain without appealing 

to the idea of continuity? But then how does the historian determine what enters into the 

continuum, if not by its evident contribution to the climax whither the chain leads?”
13

. De 

wetenschapsgeschiedschrijving is, net omdat alles zich zo logisch lijkt te ontwikkelen, 

bijzonder vatbaar voor teleologische en eenzijdige interpretaties
14

.  

De verklaring van verandering in de wetenschap door grote, het individu overstijgende 

principes blijkt problematisch wanneer men deze empirisch probeert te bewijzen. Ook de 

schijnbaar vanzelfsprekende parallellen tussen wetenschaps-, cultuur- en sociale geschiedenis 

zoals bijvoorbeeld de relatie tussen de verlichting in de filosofie en de ontwikkeling van de 

vakwetenschappen zijn concreet nauwelijks aantoonbaar
15

. Hier ligt de betekenis van de 

biografie voor de wetenschapsgeschiedenis. 

De wetenschapsbiografie, zo Hankins, focust niet op het persoonlijke maar probeert door 

middel van de persoon inzicht in de toenmalige ideeën en gebeurtenissen te krijgen. De 

werkwijze van de biograaf bestaat erin zonder vooropgestelde visie of groter historisch kader 

de ideeën en ervaringen van het subject te reconstrueren. Doel is de “re-creation of ideas, 

motives, and perceptions of events in the mind of a single individual”
16

. De historische en 

intellectuele contexten worden zo pas dmv. het subject ontdekt en geïnterpreteerd
17

. Een 

dergelijke biografie stelt ons in staat de parallellen en relaties tussen wetenschap en  andere 

historische ontwikkelingen aan te tonen. In het subject zijn immers filosofische, politieke, 

sociale en wetenschappelijke ideeën tezamen en tot op zekere hoogte geïntegreerd 

aanwezig
18

.  

Op het niveau van het subject blijkt ook de complexiteit van de samenhangen tussen 

verschillende ideeën. Bij het reconstrueren van de gedachtewereld van een bepaald individu 

stoot de biograaf op contradicties, persoonlijke eigenaardigheden en ongereflecteerde 

                                                 
12

 Op. cit., p. 4. 
13

 A. R. Hall, „Can the history of science be history?“, in: The british journal for history of science, 4 (1969), pp. 

216-217. Aangehaald in  T.L. Hankins, “In defence of biography…”, p. 5. 
14

 T.L. Hankins, “In defence of biography…”, p. 5. 
15

 Op. cit., p. 4 en passim. 
16

 Op. cit., p. 2. 
17

 Ibid.  
18

 Op. cit., pp. 4-5.  
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aannamen. Hij ontdekt de “blindheid en onrechtvaardigheid in het hart van de handelende 

mens”
19

. Net dat kan ons veel leren over de manier waarop wetenschap werkt
20

.  

Hankins benadrukt (net zoals Söderqvist, cfr. infra) het persoonlijke element in de 

ontwikkeling van wetenschappelijke ideeën; “Instead of a “true” concept waiting to be 

exposed, each scientist creates his own vague notions of what he is talking about. The concept 

is amorphous and can be streched this way and that to cover a variety of theoretical and 

experimental results. Each scientist‟s view of the concept is highly personal until all these 

views converge and the concept is finally fixed”
21

. Vooral bij het ontstaan van een 

wetenschappelijke discipline zou de individuele inbreng een cruciale rol spelen. Wanneer de 

discipline geïnstitutionaliseerd wordt, neemt het belang van het individu af en wordt de 

biografische aanpak minder interessant
22

. Bij een dergelijke nauwe band tussen de 

wetenschap (het werk) en  het leven van de wetenschapper wint de biografische benadering 

van de wetenschapsgeschiedenis aan belang. Door kennis van het leven van de wetenschapper 

kan inzicht in het ontstaan van ideeën en de ontwikkeling van een wetenschap verkregen 

worden. 

Het nut van de biografie bestaat erin de al te snelle generalisaties en schijnbaar logische 

ontwikkelingen te problematiseren. Van dichtbij bekeken, maakt het subject vaak niet de 

meest voor de hand liggende keuzes en blijken invloeden en relaties tussen wetenschap en 

sociale of andere contexten diffuser en genuanceerder dan gedacht
23

. Biografie kan zo als 

toetssteen en criticus van geschiedkundige generalisaties functioneren. 

 

In zijn polemisch artikel “Biography: the basic discipline for human science”
24

 stelt Robert 

M. Young biografie in oppositie tot de positieve wetenschappen. In het begrijpen van de 

relatie tussen mens en natuur staat aan de ene kant een materialistisch of biologisch 

reductionisme dat het menselijk gedrag vanuit een natuurlijke essentie verklaart (zoals 

bijvoorbeeld in de neurobiologie of de cognitieve psychologie), aan de andere kant biografie. 

Biografie contextualiseert en historiseert het menselijke handelen volledig en gaat daarmee in 

                                                 
19

 F. Nietzsche, „Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven. Tweede traktaat tegen de keer“, 

Historische uitgeverij, Epe, 2006, p. 18. 
20

 T.L. Hankins, “In defence of biography…”, p. 5.  
21

 Op. cit., p. 9. 
22

 W. Frijhoff, “Biografie en wetenschapsgeschiedenis: kansen en grenzen van een alliantie“, in: Tijdschrift voor 

Sociale Geschiedenis, 29 (2) (2003), p. 231. 
23

 T.L. Hankins, “In defence of biography…”, pp. 5-6. 
24

 R.M. Young, „Biography: the basic discipline for human science“, in: Free associations, 11 (1988), pp. 108-

130. Ik gebruik de online-versie zoals te vinden op < http://human-nature.com/rmyoung/papers/paper49h.html > 

geraadpleegd op 6.06.08. 
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tegen wat Young de  “naturalisation of value systems in the human sciences” noemt; de 

ontkenning van de sociale, culturele en historische aspecten van het menselijk gedrag en de 

menselijke kennis
25

. 

Het duidelijkst wordt de spanning tussen wetenschap en historiciteit in de 

wetenschapsbiografie, waar wetenschappelijke theorieën die aanspraak maken op geldigheid 

los van tijd en ruimte worden  gehistoriseerd en gecontextualiseerd. 

De biografie stelt datgene wat voor Young uiteindelijk de interesse van de humane 

wetenschappen uitmaakt, verhalen over mensen, weer centraal. Het menselijke perspectief op 

de geschiedenis is het doel, waartoe de biografie het geëigende middel is. De biografie ziet af 

van de koude en droge methoden die de menselijke geschiedenis te theoretiserend en 

afstandelijk benaderden. Young bekent; “I have never understood any theory, concept or 

school unless or until I read the biographical studies which were available on the main figures 

and read round in the social, institutional and intellectual history of the period”
26

. Voor 

Young is de inbedding van kennis in de praktische en menselijke context waarin deze tot 

stand komt dus een noodzakelijk voorwaarde voor het verwerven van inzicht. 

 

1.3. Het individu en zijn vrijheid. De existentiële biografie 

 

Uit onvrede met de overheersende sociologische benaderingen van de wetenschapsbiografie 

verdedigt Söderqvist in zijn “Existential projects and existential choice in science” een 

subject georiënteerde biografie. 

De aandacht voor sociale, politieke en andere contexten in de biografie heeft het genre rijker 

gemaakt, maar heeft ook een keerzijde; de functie van de wetenschapsbiografie wordt tot het 

aantonen van interacties tussen verschillende contexten beperkt. De contextuele aanpak van 

de wetenschapsbiografie is voor Söderqvist echter slechts een van de vele mogelijke. Het doel 

van wetenschapsbiografie ziet hij in het reconstrueren van de levens van individuele 

wetenschappers, hun existentiële projecten en de wijze waarop ze wetenschap in hun leven 

integreren.  

De wetenschapsbiografie heeft hier essentieel een morele functie; de lezer kan door middel 

van identificatie zijn eigen leven en de betekenis van wetenschap in zijn leven, beter of op 

een andere wijze leren begrijpen. Door het vertrouwde in een nieuw kader denkbaar te 

                                                 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
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maken, biedt de biografie de lezer mogelijkheden zichzelf te veranderen en nieuw te 

creëren
27

. 

Een biografie die het subject centraal plaatst gaat uit van een andere kijk op het bewustzijn 

van de mens. Het menselijke bewustzijn wordt als gedeeltelijk zelfstandig en als 

noodzakelijke aanvulling bij het historisch bepaald bewustzijn gezien
28

. De nadruk ligt op het 

vermogen van het individu bewuste keuzes te maken. Dit is een verschillend perspectief op de 

gecontextualiseerdheid van het individu; daar waar de sociologische benadering de 

gedetermineerdheid door externe invloeden benadrukt, focust de existentiële biografie op “the 

other side of the modernist coin, that is, that we are able to break through these contexts”
29

.  

In de wetenschapsbiografie betekent dit een grotere rol toebedelen aan de creativiteit in het 

wetenschappelijk onderzoek in plaats van het benadrukken van de collectiviteit en structuren 

die binnen de disciplines bestaan. Wetenschappelijk onderzoek kan niet alleen als een 

afstandelijke en overwegend registrerende occupatie beschouwd worden, integendeel, veel 

wetenschappelijke arbeid is van existentiële aard. Het is een creatief proces, verbonden met 

het nemen van risico‟s en met een vaak transcendentaal karakter
30

.   

Passie is voor Söderqvist een belangrijk aspect in het wetenschappelijk proces, dat in de 

metawetenschappelijke literatuur evenwel nauwelijks behandeld wordt. Hij pleit ervoor 

passies niet als sociale constructies te zien, maar als elementen van existentiële projecten
31

; 

de pogingen van het individu een zekere zin, eenheid en waarde aan zijn leven te geven
32

. 

Onderdeel van het existentieel project vormt het streven naar “empowerment”, door R.M. 

Unger ingevuld als de pogingen waarmee we het conflict tussen de verschillende 

omstandigheden waarin  we ons als persoonlijkheid proberen te ontplooien op een 

succesvolle manier trachten te verkleinen. Enerzijds ontplooien we ons door met andere 

mensen om te gaan en ons in de wereld te manifesteren, anderzijds is het noodzakelijk ons uit 

de wereld terug te trekken om ons te beschermen tegen depersonalisatie en het verlies van 

onze autonomiteit. Passies zijn het resultaat van het in meerdere of mindere mate bereiken 

van empowerment; angst, wanhoop, jaloezie, … getuigen van conflict. Hoop, geloof en liefde 

                                                 
27

 T. Söderqvist, „Existential projects...“, pp. 45-53. 
28

 J. Wallulis, „The hermeneutics of life history; personal achievement and history“ in: Gadamer, Habermas, 

and Erikson, Evanston, Northwestern university press, 1990, pp. 134-135, zoals aangehaald in: T. Söderqvist, 

„Existential projects...“, p. 54.  
29

 T. Söderqvist, „Existential projects...“, p. 76. 
30

 Op. cit., pp. 60-61. 
31

 Op. cit., pp. 65-66. 
32

 R.M. Unger, Passion. An essay on personality, New York, The Free Press, 1984. Geparafraseerd in T. 

Söderqvist, „Existential projects...“, p. 66.  
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van evenwicht
33

. Toegepast op het wetenschappelijk proces kan dit concept verduidelijken 

hoe de wetenschapper zich in de wereld probeert te manifesteren door publicaties, lezingen, 

het geven van onderricht, enz. Daarbij kan hij succesvol zijn, maar hij loopt ook steeds het 

risico door anderen overtroffen of weerlegd te worden. Het zoeken naar nieuwe inzichten gaat 

steeds samen met hoop, maar ook met angst te falen. De biografie kan deze onderbelichte en 

menselijke kant van het wetenschappelijk onderzoek thematiseren
34

.  

Ook op een ander niveau kan wetenschap fundamenteel met het leven verbonden zijn. Het 

lijkt erop dat wetenschappelijke theorieën  beantwoorden aan bepaalde emotionele noden die 

de wetenschapper heeft. L.S. Feuer spreekt van een “emotional apriori”
35

 en, toegepast op de 

filosofie, schrijft Nietzsche: “bei allem Philosophiren (sic.) handelte es sich bisher gar nicht 

um “Wahrheit” sondern um etwas Anderes, sagen wir um Gesundheit, Zukunft, Wachsthum, 

Macht, Leben …”
36

. Wetenschappelijke arbeid is hier het antwoord op noden die buiten de 

wetenschappelijke context gezocht moeten worden.  

Centraal bij de existentiële biografie staat een empathische benadering van het subject. Daarin 

onderscheidt het zich van de psychobiografie, die het subject door middel van coherente 

psychologische theorieën (zoals bijvoorbeeld de psychoanalyse) probeert denkbaar te maken. 

Wanneer het doel van de biografie is; het unieke en individuele in een leven zichtbaar te 

maken, is de keuze voor een wetenschappelijke psychologie niet altijd de meest voor de hand 

liggende of waardevolste. De existentiële biografie probeert het subject te beschrijven in 

diens eigen denkkader en terminologie. “In principle, (…) each biographical interpretation 

has to be based on the personally unique vocabulary of the subject”
37

. Dit is de eis die een 

humane, vanuit intermenselijke solidariteit vertrekkende benadering stelt. Het beschrijven van 

menselijke ervaringen in de betreffende mens vreemde denkkaders is, zoals Rorty opmerkt, 

“potentially very cruel”
38

. De persoonlijkheid van de wetenschapper wordt erdoor 

gereduceerd en machteloos gemaakt
39

. De reconstructie van een leven in de begrippen van het 

subject maakt het mogelijk dit leven „van binnenuit‟ te beschrijven, zoals onmiddellijk 

ervaren door het subject.  In dit perspectief worden de keuzes en dilemma‟s waar de 

                                                 
33

 Ibid. Het empowerment-concept is een christelijk/romantisch en modern persoonlijkheidsconcept. Het is dan 

ook, zoals het belangrijkste deel van Söderqvist benadering lijkt me, enkel toepasbaar in de moderne tijd.    
34

 T. Söderqvist, „Existential projects...“, pp. 65-68. 
35

 L.S. Feuer, „Teleological principles in science“, in: Inquiri, 21 (1978). Geciteerd in T. Söderqvist. „Existential 

projects...“, p. 69. 
36

 F. Nietzsche, „Die fröhliche Wissenschaft (Vorrede zur zweiten Ausgabe)“ in: Nietzsche. KSA 3, München, 

Deutscher Taschenbug Verlag, 2003, p. 349. 
37

 T. Söderqvist, „Existential projects...“, p. 64. 
38

 R. Rorty, Contingency, irony and soldidarity, Camridge, Cambidge university press, 1989, p. 89. Geciteerd in  

T. Söderqvist, „Existential projects...“, p. 63. 
39

 T. Söderqvist, „Existential projects...“, pp. 60-65. 



 14 

wetenschapper zich voor gesteld ziet in zijn strijd om empowerment, de confrontatie met 

vrijheid, en de angst, hoop en spijt die daarmee samengaat centraal geplaatst.  

Een existentiële biografie stelt, zoals Mary Terrall terecht opmerkt, zeer hoge eisen aan het 

bronnenmateriaal
40

. Niet alleen moet er een grote en samenhangende verzameling van 

persoonlijke documenten bewaard zijn gebleven (een briefwisseling, een dagboek 

bijvoorbeeld), de inhoud van de documenten dient ook te handelen over de intiemere zijde, de 

emoties en de innerlijke ervaringswereld van de auteur. Dit zorgt ervoor dat slechts over een 

bijzonder klein aantal historische personages een existentiële biografie geschreven kan 

worden.  

Het is echter de verdienste van de existentiële biografie op een andere zijde van de 

wetenschappelijke activiteit te wijzen en nieuwe benaderingswijzen aan te bieden die ook in 

niet-“existentiële” biografieën geïntegreerd kunnen worden.  

 

1.4. De postmoderne biografie 

 

Van de uitdagingen of problemen die het postmodernisme aan de geschiedwetenschap stelt, 

komen er in de biografie bijzonder twee op de voorgrond: de relatie tussen inhoud en vorm en 

de subject-object dichotomie
41

.  

De postmoderne biografie stelt onder meer het objectieve kensubject in vraag. Aan kennis 

gaat steeds een zijn in de wereld vooraf (Heidegger). Toegepast op de geschiedschrijving kan 

dit betekenen dat de historicus een narratieve vorm zoekt en produceert die het best bij de 

feiten uit het verleden past, daarbij niet alleen geleid door die feiten maar ook door zijn eigen 

verlangens en de morele noden van zijn gemeenschap. De scheiding tussen subject en object 

verdwijnt gedeeltelijk en de historicus wordt een nieuwe eis gesteld; de blootlegging van het 

zelf, zijn eigen achtergrond en motivaties
42

. De biografie wordt dan een soort dubbelbiografie 

waarbij de auteur een dialoog met zijn subject aangaat.  

P. Palladino bekritiseert in deze zin Söderqvists existentiële biografie, argumenterend dat 

deze even objectiverend en gewelddadig zou zijn als de contextuele biografie. “If Thomas‟ 

approach is to succeed, it must also engage with his own existential struggles. (…) it must 

consider the extent to which Thomas himself is transformed, if not constituted, by the 

                                                 
40

 M. Terrall, „Biography as Cultural History of Science“, in: ISIS, 97 (2) (2006), p. 310. 
41

 A. Munslow, „History and biography: an editorial comment“, in: Rethinking History, 7 (1) (2003), pp. 1-2.  
42

 Op. cit., pp. 4-6. 
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engagement with his historical subjects”
43

. Pas wanneer de biograaf de dialoog met zijn 

subject aangaat, niet enkel de twijfels en tijdgebondenheid van het subject weergeeft maar 

eveneens over zijn eigen situatie reflecteert, komt het subject als levend wezen te 

voorschijn
44

.   

 

1.5. Besluit 

 

Door verschillende perspectieven op de wetenschapsbiografie onder drie noemers ( die van de 

contextuele, existentiële en postmoderne biografie) te brengen wordt het mogelijk deze met 

elkaar te vergelijken. Zowel gelijkenissen als verschillen vallen op.   

Meest in het oog springt de verschillende benadering van het individu. De biografie kan 

beschouwd worden als een historisch genre dat het individu weer in de geschiedschrijving wil 

betrekken. Misschien kan men stellen dat dit in toenemende mate gebeurt door a) de 

contextuele biografie, die de geschiedenis wil reconstrueren aan de hand van de ervaringen 

van een persoon (dit in tegenstelling tot de klassieke geschiedschrijving die handelt over 

grote, het individu omvattende structuren) b) de existentiële biografie, die ook geïnteresseerd 

is in de niet historische aspecten van het individu zoals emoties en eigenzinnigheden, en c) de 

postmoderne biografie, waarin een dialoog tussen het historisch subject en de auteur gevoerd 

wordt.  

Door een benadering vanuit het perspectief van het individu kan een andere relatie met de 

geschiedenis gewonnen worden. De geschiedenis wordt denkbaar, wat Young verwoordt 

wanneer hij schrijft  “I have never understood any theory, concept or school unless or until I 

read the biographical studies which were available on the main figures and read round in the 

social, institutional and intellectual history of the period”
45

; de kennis die de lezer opdoet kan 

in het leven geïntegreerd worden en een dieper begrip doen ontstaan.  

De verschillen tussen de benaderingswijzen draaien grotendeels om de tegenstelling tussen 

individuele vrijheid en sociale gedetermineerdheid, een tegenstelling die geen pasklaar 

                                                 
43

 P. Palladino, „Icarus flight. On the dialogue between the historian and the historical actor“, in: Rethinking 

History, 4 (1) (2000), p. 21. 
44

 P. Palladino, „Icarus flight...“, p. 33. 

Linda Orr benadrukt dat met de uitwissing van de persoonlijke band tussen auteur en werk ook belangrijke 

informatie over de werking van het historisch denkproces verloren gaat. De verwijdering van subjectiviteit uit 

een tekst bepaalt eveneens de situatie van de lezer. Die wordt in een passieve, afhankelijke rol gedwongen. L. 

Orr, „Intimate images: subjectivity and history – Staël, Michelet and Tocqueville“, in: F. Ankersmit (ed.), A new 

philosophy of history, Londen, Reaktion Books, 1995, pp. 89-90.  
45

 R.M. Young, „Biography: the basic discipline for human science“ < http://human-

nature.com/rmyoung/papers/paper49h.html > geraadpleegd op 6.06.08. 
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antwoord heeft en verscheidene perspectieven openlaat. Paolo Pallodino noemt de 

tegenstelling individuele vrijheid - gedetermineerdheid een “vexing problem of modernity”
46

. 

Het is een probleem dat in elke tijd opnieuw gesteld wordt en telkens andere antwoorden 

krijgt. Het kan interessant zijn de wetenschapsbiografie vanuit een dergelijk historiserend 

standpunt te benaderen
47

.  

Maar theoretische beschouwingen over de wetenschapsbiografie zijn een ding, de eigenlijke 

biografieën iets anders. In wat volgt zal ik kort de methode die ik gebruikte voor het schrijven 

van de biografie van Georges Hulin de Loo uiteenzetten, alvorens naar de biografie zelf over 

te gaan.    

 

 

 

                                                 
46

 P. Palladino, „Icarus flight...“, p. 32.  
47

 T. Söderqvist, „„No genre of history fell under more odium than that of biography“...“, p.  258. 
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2. Methode  

 

Deze biografie behandelt maar een gedeelte van het leven van Georges Hulin. De nadruk ligt 

op de vormingsjaren en het begin van zijn activiteiten als kunsthistoricus.   

Het is een vrij klassieke biografie geworden, die opgebouwd is rond enkele vraagstellingen. 

Daarbij heb ik me in de eerste plaats laten leiden door het beschikbare materiaal. De 

vraagstellingen zijn organisch uit de documenten gegroeid, eerder dan vooraf geconcipieerd 

en vervolgens aan de hand van bronnenmateriaal getoetst. Omdat een biografie steeds over 

een concreet en enigszins herkenbaar onderwerp handelt, is het ook mogelijk dit zonder 

vooropgezet theoretisch kader te benaderen, en zo een ruimte voor nieuwe vragen open te 

laten
48

.   

Ongetwijfeld is de uitkomst door mijn persoonlijke voorkeuren en achtergrond bepaald. Ik 

vertrok uit een historische, meer dan een kunsthistorische belangstelling, en hoewel ik beide 

heb proberen samen te brengen, heeft dit het resultaat bepaalt. Overigens viel het me tijdens 

het schrijven van de scriptie op, hoeveel meer onderzoek er verricht is naar de historiografie 

dan naar de kunsthistoriografie. Historici hebben hun eigen vakgebied gehistoriseerd en de 

eigen onderzoekstraditie uitgebreid onderzocht, ook door middel van de biografie. De 

kunstgeschiedenis richt zich meer op haar onderwerp, de kunst(enaars), en behandelt haar 

eigen onderzoekstradities bij voorkeur thematisch. Bij het ontstaan van de kunstgeschiedenis 

als academische discipline kan een biografische studie van de wegbereiders interessant zijn. 

Door hen werden bepaalde methodes en praktijken, die ook later vorm geven aan de 

wetenschap, geïntroduceerd. De biografie van deze personen kan  inzicht verschaffen in de 

methodes en praktijken van de kunstwetenschappelijke discipline.   

Een biografie ontleent een groot deel van zijn waarde aan de inbedding ervan in een 

omvangrijkere historiografische traditie. Vooral wanneer het gaat om Hulins 

wetenschappelijke werk heb ik daarom gepoogd dit in een wijdere intellectuele context te 

plaatsen.  

De wetenschapsbiografie heeft steeds de neiging te focussen op ofwel de wetenschap, ofwel 

op het persoonlijke leven van de wetenschapper. Het is steeds een evenwichtsoefening tussen 

deze twee, en een opgave beide te integreren. Ik heb getracht dit te doen, maar ben me ervan 

bewust daar niet altijd in geslaagd te zijn. De meeste aandacht gaat uit naar de professionele 

                                                 
48

 Cfr. A. Baggerman en R. Dekker, „‟De gevaarlijkste van alle bronnen‟ Egodocumenten: nieuwe wegen en 

perspectieven“, in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 1 (4) (2004), p. 12. 
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activiteiten van Hulin de Loo. Dit is ook een gevolg van zijn zwijgzaamheid over 

persoonlijke aangelegenheden in de bronnen
49

. De wijze waarop een biografie geschreven 

kan worden is steeds beperkt door het bronnenmateriaal dat ter beschikking staat. Zowel de 

hoeveelheid als de hoedanigheid van de bronnen zijn bepalende factoren die de vrijheid van 

de biograaf inperken, maar ook de ruimte voor keuzes laten. George Hulin liet weinig echt 

persoonlijke documenten na; de bronnen bestonden voornamelijk uit eerder zakelijke brieven 

en opstellen. 

 

                                                 
49

 Een merkwaardige uitzondering daarop vormen de gedichten die Hulin in 1940 uitagaf. G. Hulin de Loo, Les 

eaux qui sourdent, Brussel, Goossens, 1940. Hier stelt zich een ander probleem: in hoeverre is het verantwoord 

een link te leggen tussen poëzie en het leven van de auteur?   
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3. Bronnen  

 

De bronbestanden die me het meest van pas zijn gekomen bij het schrijven van deze scriptie 

zijn de briefwisselingen die bewaard worden in de universiteitsbibliotheek. Enerzijds de 

uitgebreide verzameling brieven aan Georges Hulin de Loo,  beginnend in 1876 en lopend tot 

het jaar van zijn dood
50

, anderzijds de kladversies van een aantal brieven die Georges Hulin 

schreef
51

. Deze laatste hebben een veel beperktere omvang (een honderdtal brieven). De 

adressanten zijn meestal onbekend, wat de interpretatie niet vergemakkelijkt. Het gaat om 

briefontwerpen en dus geen definitieve versies, toch kan er, omwille van de zorg die eraan 

besteed is, mijn inziens van uitgegaan worden dat ze vergaand met de definitieve versies 

overeenstemmen.  

Ik heb ook dankbaar gebruik gemaakt van de correspondentie aan Georges Hulin in verband 

met de tentoonstelling “l‟Art Belge au XVIIe siècle” en de fotoalbums die eveneens in de 

Universiteitsbibliotheek te raadplegen zijn
52

.  

De betreffende documenten werden door Hulin de Loo zelf nagelaten aan de universiteit. Het 

is waarschijnlijk dat ze vooraf geselecteerd werden met oog op de latere vrijgave. Dit kan het 

geringe aantal persoonlijke geschriften verklaren.   

In het Ugentarchief (ARUG) is de officiële correspondentie tussen Georges Hulin en de 

universiteit  bewaard. Het gaat hier om brieven over onderwijsaanstellingen, verloning, 

vakantieregelingen en dergelijke. Deze heb ik in mindere mate benut.  

In het archief van het Museum voor Moderne kunst in Brussel zijn documenten van Hulins 

activiteiten in de Brusselse museumcommissies bewaard. Hij werd pas lid van de commissies 

in 1912, en vallen dus buiten het opzet van de scriptie. De briefwisseling van Hulin in het 

Museum voor schone Kunsten van Gent dateert uit de periode dat Hulin er voorzitter was en 

zijn in hetzelfde geval. Voor verder onderzoek kan het nog interessant zijn te vermelden dat 

in de briefwisseling die in de Ugentbibliotheek bewaard wordt, een heel aantal brieven 

betrekking hebben op Hulins activiteiten bij het Museum van Gent en de Vrienden van het 

Museum.     

                                                 
50

 UBGent, hs. 3095, G. Hulin de Loo, Brieven aan G. Hulin 1876-1945. 
51

 UBGent, hs. 3098, G. Hulin de Loo, Brieven van G. Hulin. 
52

 UBGent, hs. 3096, G. Hulin de Loo, Briefwisseling ivm. „L’art Belge au XVIIe siècle“, Brussel, 1910. De 

fotoalbums worden in de kaartenleeszaal van de Ugent bewaard: UBGent, G.24014, G.24016, G.26255, 

G.26256 en G.26258, Fotoalbums G. Hulin de Loo. 
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4. Voorgeschiedenis, jeugd en studie 

 

4.1. De oorsprong 

 

Om enig inzicht te krijgen in de persoon en het karakter van Georges Hulin de Loo, is het 

aangewezen zijn “oorsprong”, de familie waaruit hij stamde, en de vorming die hij kreeg 

nader te bekijken. Over zijn familieachtergrond schrijft Georges Hulin zelf: “Descandant 

d‟une famille Wallon établie en Flandre depuis le XVIIIième siècle”
53

. Omtrent de Waalse 

familiewortels heb ik geen verdere informatie gevonden. Later vinden we de familie Hulin 

terug in Gent. 

 

Georges Hulins grootvader aan vaderskant, Nicolaas Hulin
54

 (1780 - 1864) was afkomstig uit 

Sint-Niklaas, maar vestigde zich in Gent, waar hij met zijn vrouw Marie Rosalin Bismaille 

(1787 – 1868) een huis bewoonde in de Volderstraat. Nicolaas kwam uit een bemiddelde 

familie, zoals  valt op te maken uit zijn geboorteakte. De twee getuigen; Petrus en Carolus 

Hulin, vermeldden als beroep resp. dokter
55

 en rentenier. Nicolaas Hulin werkte als procureur 

bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent en werd zelfs  voorzitter van de kamer voor 

procureurs aldaar
56

. Daarnaast was hij ook landbezitter en een vooraanstaand lid van de 

rijkere burgerij. 

Nicolaas‟ vrouw; Marie Rosalin Bismaille oefende, zoals in die tijd gebruikelijk, geen beroep 

uit. Na het overlijden van haar man was ze kort beheerster van de familiale eigendommen. 

Het echtpaar had vier kinderen. De eerste dochter, Jeanette Victorine werd in 1807 geboren, 

daarop volgde in 1808 een zoon; Victor Everard. In 1810 zag Marie het levenslicht en tien 

jaar later Jules
57

. Victor Everard wijdde zich aan het priesterschap, geen ongebruikelijk 

beroep als eerstgeboren zoon. Hij was onderpastoor in Landegem en in de parochie Sint-

Pieters te Gent. Vervolgens werkte hij vier jaar als militair aalmoezenier. Van 1849 tot zijn 

                                                 
53

 UBGent, hs. 3211, G. Hulin de Loo, Personalia. 
54

 M. Hoste, Biografie Jules Hulin (1820-1917), Gent (Onuitgegeven kandidatuuroefening Ugent), 1984, passim. 

Merk op dat na de familienaam het bijvoegsel „de Loo“ nog ontbreekt. Dit zal pas in 1913 worden toegevoegd. 

In mijn scriptie gebruik ik de achternamen ‚Hulin‟ en ‚Hulin de Loo‟, wat Georges Hulin (de Loo) betreft door 

elkaar.   
55

 Ook in de Wegwijzer der stad Gent is een geneesheer „P. Hulin“ terug te vinden. Wegwijzer der stad Gent en 

der provincie Oost-Vlaanderen, 68 (1838), p. 341.   
56

 Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen, 89 (1858), p. 165. 
57
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dood in 1879 was hij de pastoor van de Sint-Anna parochie in Gent
58

. De laatstgeborene, 

Jules; volledig Julius Franciscus de Paula Hulin, studeerde aan het Koninklijk Atheneum van 

Gent. In 1838 begon hij de rechtenstudie aan de universiteit, maar hield het daar al na één jaar 

voor bekeken. Zonder diploma op zak besloot hij tot een carrière in het vastgoed. Hij zal 

leven van het kopen, verkopen en verhuren van land. Het grondbezit dat hem als erfdeel van 

zowel ouders als schoonouders ten deel viel vormde daarbij zijn startkapitaal. 

 Jules bleef bijzonder lang in het ouderlijk huis wonen. Pas na een lange aanloopperiode 

begon hij in 1858, op achtendertigjarige leeftijd, zijn zelfstandig leven als ondernemer. Niet 

veel later trouwde hij met de twintig jaar jongere Léonie Marie Hulin (1840 - 1917). Hij was 

toen tweeënveertig.   

Léonie was de dochter van Charles Constant Hulin (1812 – 1898) en Eugenia Schacht. Zoals 

de familienaam reeds doet vermoeden, zijn Jules en Léonie familiaal verwant; Charles Hulin 

is de nonkel van Jules Hulin, waaruit volgt dat Léonie Jules‟ nicht is.  Charles Hulin was een 

vermogend man en vooraanstaand arts. Naast de dokterspraktijk die hij in Gent had, zetelde 

hij in verscheidene gezondheidscommissies binnen en buiten de stad
59

. Ook de vader van 

Charles Hulin was geneesheer van beroep
60

. In de familie Hulin kan men dus wel spreken van 

een traditie in het medisch ambacht (ook Petrus Hulin oefende dit beroep uit, cfr. supra). 

De welvarendheid van Charles Hulin blijkt uit de grondbelastingen die hij betaalde. Noch 

Nicolaas, noch Jules Hulin evenaarden die ooit. De grond- en personenbelasting die Nicolaas, 

Charles en Jules betaalden illustreren, samen met de gerespecteerde beroepen die 

verschillende familieleden uitoefenden, de algemene welstellendheid van de familie Hulin
61

.   

Ook Charles‟ liefde voor de paardensport, hobby voor de welgestelden en adel bij uitstek, 

duidt op zijn bovengemiddelde rijkdom
62

. In zijn testament bepaalde hij overigens dat zijn 

uitgebreide en kostbare hypologische bibliotheek aan de universiteitsbibliotheek toekwam 

omdat “personne de la famille ne possédant l‟amour pour le cheval et son étude”
63

.     
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 In 1833 ontving Victor de priesterwijding en werd hij onderpastoor te Landegem (Oost-Vlaanderen, Nevele), 

in 1841 werd hij onderpastoor van de parochie Sint-Pieters, Gent, in 1845 werd hij militair aalmoezenier en in 

1849 Pastoor van de Sint-Anna parochie, Gent. In 1878 werd hij benoemd tot erekannunik van Sint-Baafs, Gent 

<www.Odis.be> „Victor Hulin (1808-1879)“, in: ODIS - Database Intermediary Structures Flanders (online), 

nr. 21183, geraadpleegd op 16-05-09, Wegwijzer der stad Gent, 68 (1838), p. 341 en Wegwijzer der stad Gent en 

der provincie Oost-Vlaanderen, 97 (1866), p. 119.  
59

 Wegwijzer der stad Gent, 89 (1858), p. 293. Charles (Karel) heeft een vaste benoeming als legioensdokter van 

het tweede legioen van de burgerwacht van Gent.  
60

 Wegwijzer der stad Gent, 68 (1838), p. 369. De vader van Charles is „E.J. Hulin“.  
61

 M. Hoste, Biografie Jules Hulin (1820-1917), pp. 12-13.  
62

 Charles Hulin bekleedde bestuurfuncties bij de « Société Equestre » en de « Maetschappy ter Aenmoediging 

der Peerdenloopstryden ». Wegwijzer der stad Gent, 89 (1858), pp. 353-354 en Wegwijzer der stad Gent, 97 

(1866), p. 348. 
63

 ARUG, 4A2/4 (73), Schenking van boeken door Charles Hulin, 20 december 1895. 

http://www.odis.be/


 22 

De uitgestrekte gronden die Charles Hulin te Lotenhulle bezat zullen de grond van het fortuin 

van Jules vormen. Hij had een slechtere partij kunnen kiezen.  

Gauw na hun huwelijk kunnen Jules en Léonie reeds de geboorte van hun eerste kind vieren. 

Georges Hulin werd op 10 december 1862, negen en een halve maand na de plechtigheid 

geboren. In 1864 volgde Anna Joseph
64

. Het laatste kind, Maurice
65

, werd in 1866 geboren
66

. 

 

Jules‟ carrière als grondeigenaar begint in 1868, wanneer hij van zijn moeder vier huizen en 

14 percelen grond in Lotenhulle erft. Na 1898, het jaar waarin Charles Hulin sterft, breiden de 

eigendommen van Jules opnieuw sterk uit. Hij bezit dan 43 huizen en een groot areaal 

gronden te Lotenhulle. Ofschoon het merendeel van de bezittingen door erfenis is verkregen 

slaagt Jules erin zijn bezittingen in de loop der jaren nog sterk uit te breiden
67

 en de 

inkomsten uit gronden, onder meer door het opsplitsen van de percelen, te doen stijgen. De 

erfenis van Charles Hulin blijft aldoor de basis van de bezittingen van Jules en Léonie 

uitmaken. 

Naast de eigendommen te Lotenhulle heeft het gezin een groot herenhuis op het Bisdomplein 

3 te Gent. Dit huis zullen later ook Georges en Anna Hulin bewonen.   

De levensstandaard van het gezin lag hoog. Schommelend doorheen de tijd hadden ze zes tot 

twaalf bedienden in dienst, en de huizen die ze bewoonden in Gent en in Lotenhulle waren 

uitgelezen
68

. Het lijkt waarschijnlijk dat het gezin heen en weer pendelde tussen de stad en 

hun buitenverblijf op het platteland, waar de vakanties werden doorgebracht. Op latere 

leeftijd zullen Jules en Léonie Marie Hulin zich definitief in Lotenhulle terugtrekken.  

De familie Hulin kan tot de (niet strak omlijnde) categorie van de burgerlijke middenklasse 

gerekend worden. Dit is het deel van de burgerij dat niet kon wedijveren met de grote 

industriëlen en adel, maar wel financieel boven de armere burgerij (bedienden, lage 
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functionarissen) uitstak. Het is het milieu van professoren, officieren, dokters, advocaten en 

notarissen
69

.   

Naast wat waarschijnlijk Jules‟ hoofdbezigheid als landbezitter was; het uitbaten en ten gelde 

maken van zijn gronden en huizen, was hij ook actief in de politiek
70

. In de familie Hulin 

bestond geen traditie van politieke bedrijvigheid; Jules is de eerste die zich aan een politieke 

loopbaan waagt
71

. Dit kan interessant zijn met het oog op de rol die zijn zoon Georges later 

(ondanks zichzelf) in de politiek zal spelen.  

Van 1861 tot 1887 zetelde Jules in de Gentse gemeenteraad voor de liberale partij. Hij maakte 

deel uit van de commissie van feest en theater, de commissie van financiën en de commissie 

van kazernering. De keuze voor de liberalen was niet vanzelfsprekend. In de negentiende 

eeuw stemde de industriële burgerij overwegend voor de liberale partij, de 

grootgrondbezitters (waartoe Jules behoorde) verkozen de katholieke partij. De industrie had 

immers baat bij een economisch liberalisme om hun waren ook buiten de landsgrenzen te 

verkopen. Grondbezitters waren eerder het protectionisme toegenegen, dat toestond een 

hogere prijs voor de landbouwproducten te vragen. In de tweede helft van de negentiende 

eeuw werd die tegenstelling evenwel minder scherp; landbezitters gingen hun kapitaal nu 

beleggen in aandelen van vennootschappen, waardoor ze een direct belang in industrie en 

handel kregen
72

.  De katholieke familietraditie (Jules‟ broer Victor Everard was priester) zou 

eveneens eerder een klerikale gezindheid doen vermoeden.  

Het meest opvallende aan Jules Hulins politieke loopbaan lijkt de afwezigheid van enig 

initiatief. Het is niet zijn ambitie een bepalende rol in de gemeentepolitiek te spelen. In de 

zesentwintig jaar waarin hij in de gemeenteraad zetelde nam hij nauwelijks het woord en 

stelde hij slechts twee agendapunten voor (die bovendien van weinig belang waren, het gaat 

over de financiering van een feest van het Willemsfonds en over het plaatsen van urinoirs). 

Alles lijkt erop te wijzen dat hij de politiek licht opvatte, als een soort vrijblijvende 

tijdsbesteding die hem in staat stelde met gelijkgezinde of maatschappelijk belangrijke 

mannen te verkeren. Marc Hoste spreekt in dit verband van Jules als “een 19
de

 eeuws 
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derderangspoliticus”
73

 met een houding die wijst “ofwel op politieke passiviteit, ofwel op 

politieke onmacht.”
74

 

De vrij goede kiesresultaten (waardoor Jules ook zo lang in de gemeenteraad kon blijven 

zetelen) duiden er toch op dat hij gewaardeerd werd. Mogelijk speelden zijn persoonlijke 

rijkdom, de rijkdom van de familie Hulin en de gerespecteerde functies die familieleden 

bekleedden (procureur, geneesheer) een rol in het welslagen van zijn politieke loopbaan. Ook 

moet in het achterhoofd worden gehouden dat gedurende de politieke activiteit van Jules, het 

censuskiesrecht de stemgerechtigden beperkte tot de rijkste bovenlaag van de samenleving
75

, 

en het was in die bovenlaag dat Jules zich bewoog. Jules moet voor zichzelf dus een mooie 

positie in het burgerlijke leven veroverd hebben. Dat hij gewaardeerd werd, bewijst de 

benoeming tot Ridder in de Leopoldsorde, een onderscheiding uitgereikt voor 

maatschappelijke verdienste, die hij in 1881 mocht ontvangen
76

.  

Jules was, hoewel liberaal, zeker geen principieel vrijzinnige. In Lotenhulle, het 

plattelandsdorp waar zich het zomerverblijf van de familie bevond, gingen de Hulins elke 

week naar de mis. De pastoor was een welkome gast in hun huis en in 1906 betaalden ze zelfs 

het nieuwe hoofdaltaar van de plaatselijke kerk
77

.  

Jules Hulin was, naast zijn activiteiten in de politiek, bedrijvig in verschillende 

verenigingen
78

. Zoals hij zich ook pas laat in het professionele leven smeet, laat zijn 

verenigingsleven lang op zich wachten. In 1849, op negenentwintigjarige leeftijd, sloot hij 

zich aan bij de “Société Civil de la Concorde”. Nicolaas en Charles Hulin waren toen al lid. 

De “Société de la Concorde” was een gesloten kring die gefrequenteerd werd door de betere 

burgerij: renteniers, industriëlen, handelaars, advocaten. De Société was niet expliciet politiek 

gekleurd, maar had wel nauwe banden met de liberale partij; zo werden bijvoorbeeld de 

kiesoverwinningen van de liberalen in het lokaal van de Société de la Concorde gevierd. Maar 

er bevonden zich ook katholieken onder de leden van de Société. 
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Jaarlijks werden carnavalbals georganiseerd en hield de Société zich bezig met liefdadigheid. 

Er werden grootse banketten ingericht waarvan de winst (enigszins cynisch) besteed werd aan 

voedseluitdelingen en armenzorg.  

Jules bezat aandelen van de Société de la Concorde en bestuurde  de vereniging van 1903 tot 

1909, waarna hij werd opgevolgd door Emile Braun
79

.  

Jules‟ lidmaatschap van de  Société de la Concorde dateert van voor zijn politieke carrière, 

misschien rolde hij zo in de liberale politiek. 

Ook vinden we Jules Hulin terug als lid van een geheel andere vereniging; de “Namelooze 

Maatschappy van Natuerlyke Historie”
80

. Deze maatschappij trachtte de interesse voor, en de 

kennis van de natuurlijke historie te bevorderen. Daartoe organiseerde ze onder andere 

geleide schoolbezoeken in haar collectie, waaraan ook een dierentuin verbonden was. Jules 

werd in 1888 voorzitter van de maatschappij.  

In 1858
81

 trad Jules Hulin toe tot het Willemsfonds. Deze culturele vereniging en 

drukkingsgroep trachtte Nederlandse taal en letterkunde te stimuleren en streefde naar de 

gelijkberechtiging van het Nederlands en het Frans in België. Na de oprichting in 1851 

verenigde ze zowel liberale als klerikale leden. Dit veranderde in de jaren 1860, toen de 

liberalen en vrijzinnigen de bovenhand kregen. De oprichting van een katholieke 

tegenhanger, het Davidsfonds in 1875 voleindigde deze evolutie. Het Willemsfonds hield zich 

onder meer bezig met het uitgeven van boeken, het ter beschikking stellen van Nederlandse 

publicaties in bibliotheken en het organiseren van zang- en theatervoorstellingen
82

. 

De ogenschijnlijke tegenstelling tussen Jules‟ Hulins lidmaatschap en het latere 

antiflamingantisme van zijn zoon
83

 moet echter genuanceerd worden. Het is niet 

waarschijnlijk dat Jules ook actief in de vereniging was
84

 en dat hij werkelijk achter het 

Vlaamse gedachtegoed van de vereniging stond. Een vrij groot aantal liberale 
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gemeenteraadsleden waren immers lid van het Willemsfonds, eerder vanwege haar liberale 

strekking dan vanwege haar Vlaamse aspiraties. De flaminganten binnen de liberale partij 

stelden zich bovendien zeer gematigd op
85

. Het lijkt dus aannemelijk dat Jules zich vooral of 

uitsluitend vanwege de liberale strekking bij het Willemsfonds aansloot.  

Zijdelings kan nog vermeld worden dat Jules Hulin in het bestuur van  twee schuttersgilden 

zetelde; de Gilde van Sint- Antonius te Gent
86

 en de Gilde van Sint-Sebastiaan in 

Lotenhulle
87

.  

 

Het is moeilijk na te gaan of en in hoeverre de familie Hulin en het gezin van Jules Hulin 

belang stelden in de schone kunsten. Charles Hulin  bezat een tekeningenkabinet
88

, en Petrus 

Hulin was bestuurder van de academie voor teken-, schilder- en bouwkunst te Sint Niklaas
89

, 

wat niet in de richting van onverschilligheid wijst.   

 

We zullen de hogere studies van Georges Hulin eveneens bekijken met de vraag hoe hij 

uiteindelijk zijn „roeping“ vond in het bestuderen van de geschiedenis van de oude kunst en 

bijzonder de Vlaamse primitieven. Daarnaast kunnen zijn studies, hoewel ze niet steeds in de 

richting van zijn latere interesses wijzen, van invloed zijn geweest  bij de ontwikkeling van 

zijn  methode en visie ten aanzien van het kunsthistorisch onderzoek.   

 

4.2. Jeugd- en studiejaren 

 

Georges Hulin doet zijn middelbare studies, zoals zijn vader, aan het Koninklijk Atheneum 

van Gent, een staatsschool dus. Het humaniora-onderwijs was in de tweede helft van de 

negentiende eeuw slechts weggelegd voor een kleine elite en was van uitstekende kwaliteit. 

Het onderricht gebeurde vanzelfsprekend in het Frans
90

.   

In een nationaal studieconcours, waaraan hij in zijn laatste jaar van het secundair deelneemt, 

en dat bij zijn persoonlijke documenten bewaard werd – enige ijdelheid is hem niet vreemd -, 

blijkt hij vooral uit te blinken in de moderne talen, het Grieks en de geschiedenis. Voor fysica 
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en wiskunde haalt hij de minst goede cijfers
91

. De deelname aan het concours duidt er reeds 

op dat hij een goede leerling was, waarbij de moderne talen met stip op één staan.  

Later schrijft hij zelf over zijn talenkennis “Hauptsprache: Französisch. Spricht und schreibt 

ausserdem gelaüfig: vlämisch (sic.), englisch und deutsch. Minder bequem: schwedisch, 

danisch (sic.), italienisch und spanisch.“
92

 Hulins talenknobbel zal zich ook in zijn gedichten 

en spotdichten uiten, waar hij, zelfs virtuoos, met het Frans, Nederlands, Italiaans en Engels 

omgaat
93

. Hoewel hij in elk geval het geschreven Nederlands goed meester was, sprak hij de 

taal nauwelijks, of wilde hij die niet spreken.    

In 1880 studeert Georges Hulin af. Hij heeft dan „un cours complèt d‟humanités jusqu‟à la 

Rhétorique incluse“
94

 aan het Atheneum van Gent voltooid. 

 

Onmiddellijk aansluitend begint hij zijn hogere studies aan de faculteit voor Letteren en 

Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Zijdelings zij hier opgemerkt dat de faculteit Letteren 

en Wijsbegeerte op dat moment nog niet in verschillende studierichtingen opgesplitst was. 

Historici, filosofen en filologen legden dezelfde examens af en kregen na afsluiting van hun 

studie eenzelfde diploma. Als gevolg daarvan was de inhoud van de opleiding vrij 

algemeen
95

. In 1890 werd dit systeem hervormd (cfr. infra). 

De eerste twee kandidatuurjaren neemt hij tezamen in zijn aanvangsjaar, en slaagt voor 

beiden met glans; tweemaal een grootste onderscheiding. Zijn curriculum omvat 

verschillende domeinen. Naar hedendaagse normen zouden we ze in drie kunnen verdelen: de 

geschiedenis (politieke en institutionele geschiedenis van de Romeinse oudheid, de 

middeleeuwen en de moderne tijd), de filosofie (logica, moraalfilosofie en psychologie) en 

(klassieke) talen (vertalen van Griekse en Latijnse teksten, geschiedenis van de Franse 

literatuur)
96

. In het lesprogramma neemt de klassieke oudheid een prominente plaats in, wat 

ook voor de verdere studie geldt.  

In het eerste van twee doctoraatsjaren behaalt Georges Hulin een grote onderscheiding. Zijn 

interesses spitsen zich nu toe op de filosofie: naast het vertalen van klassieke (Griekse en 
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Latijnse) teksten, de klassieke literatuur en filologie volgt hij lessen over de geschiedenis van 

de  antieke en moderne filosofie en de algemene en bijzondere metafysica
97

.  

En hij kan zonder onderbreking blijven verderstuderen. De legerdienst, die elke jonge man te 

wachten staat, gaat aan hem voorbij dankzij zijn slechte ogen. “Exempté définitivement pour 

hypermétrophie (verziendheid)” kan hij het laatste doctoraatsjaar aanvangen
98

. 

Naast de klassieke talen houdt hij zich daarin bezig met antieke en moderne filosofie en 

moderne Europese literatuur. Met een diepgaande studie van de metafysica (waarvoor hij in 

het eerste doctoraatsjaar de proef heeft afgelegd) is dit voldoende voor het behalen van het 

doctoraat. Hij slaagt met grote onderscheiding
99

. Op 16 juli 1883 kan Georges Hulin, pas 

eenentwintig, zich dus „Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte‟ noemen.   

De volgende drie jaar studeert hij - niet zonder enig voorbehoud - rechten. De rechtenstudie 

“does not seem very attractive, rather dry, and it enacts such minute precision too. Philosophy 

was a much more agreeable science, however I suppose this will be got through also
100

” 

klaagt hij in een brief. Het is de voor de hand liggende studie voor een goed student uit de 

bemiddelde burgerij. Georges Hulins grootvader had rechten gestudeerd, alsook zijn vader, 

zij het slechts voor kort, en zijn broer, Maurice Hulin begon aan de rechtenstudie. 

In de juridische vakken behaalt hij minder goede resultaten (resp. een onderscheiding en twee 

voldoendes), maar slaagt er wel in de studie in de minimumtijd te beëindigen (met slechts één 

kandidatuurjaar). In 1886 is hij Doctor in de Rechten en de Letteren en Wijsbegeerte
101

.    

 

De studies gaan vlot, en het is nog geen tijd ermee op te houden. Georges Hulin onderneemt 

het volgende jaar een reis naar Duitsland om lessen te volgen aan de “Königlichen Friedrich 

Wilhelms Universität” in Berlijn
102

. Het wintersemester
103

 van 1886-1887 studeert hij bij de 

professoren Gustav von Schmoller, Adolph Wagner, Heinrich von Treitschke, Hermann 

Ebbinghaus, Friedrich Paulsen, George von Gizycki en mogelijk Wilhelm Dilthey
104

 (bekend 
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om zijn Lebensphilosophie en theorie van de geesteswetenschappen)
105

. Georges Hulins 

interessen richten zich nu op de economie/economische geschiedenis en de 

filosofie/psychologie. “Il étudie spécialement les finances aussi que la philosophie” schrijft 

hij in een autobiografische nota
106

.        

Voor het zomersemester reist hij naar de universiteit van Straatsburg, toen eveneens 

Duitsland. Hij volgt er lessen economie en politiek aan de faculteit voor recht- en 

staatswetenschap
107

. Het wintersemester 1887-1888 blijft hij in Straatsburg en vervolgt er de 

lessen in politiek en economie bij dezelfde professoren. Buiten deze vakgebieden volgt hij 

een cursus geschiedenis van het recht en een filosofiecursus met de merkwaardige naam  “der 

Pessimismus”
108

.  

Georges Hulin is in het buitenland om te profiteren van het hoge niveau van de universitaire 

studies aldaar. Hij neemt geen jaartje verpozing ver van huis, maar poogt zoveel mogelijk in 

zich op te nemen; in een brief aan Hulin luidt het: “Übrigens scheinen Sie – nach den von 

Ihnen belegten Vorlesungen zur Urtheilen – eines beneidungswerte Ausdauer bezüglich des 
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Collegienbesuchs entwickelt zu haben. Danach hatten Sie noch eine Extrabelobigung 

verdient”
109

.   

In het zomersemester van het jaar 1888 is hij terug in Berlijn. Zijn studie concentreert zich nu 

rond „Philosophie unter Paulsen und Gizicki (sic.), etc. aber hauptsächlich Agrargeschichte 

mit Prof. August Meitzen
110

, mit welchen aktiv arbeitete über belgische 

Ausiedelungsgeschichte (sic.)“
111

. Daarnaast volgde hij cursussen economie en recht
112

. 

Enigszins apart staan de lessen in etnologie door professor Bastian
113

 en over de geschiedenis 

van de middeleeuwen door prof. Hoeniger
114

. Dit laatste duidt er mogelijk op dat Georges‟ 

Hulins interesse in de geschiedenis vooral uitgaat naar de middeleeuwen, waar hij zich later 

in de kunstgeschiedenis op zal toeleggen. In het geschiedkundig onderzoek lijkt de 

kwantitatieve benadering van de economische geschiedenis hem aan te spreken.  

 

In augustus is hij terug thuis, maar niet voor lang. Hij heeft de smaak van het reizen te 

pakken. Hulins deelname aan een studieconcours met de inzending van een opstel over “die 

rechtphilosophische Begründung des Eigentumsrechtes” wordt beloond met een reisbeurs
115

. 

Deze keer kiest hij de hoofdstad van Frankrijk als bestemming.  

In Parijs zal hij een vol jaar studeren aan het Collège de France, de Ecole des Hautes-Etudes 

en de Ecole libre des Sciences Politiques van de Sorbonne. Hulin legt zich daar toe op de 
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studie van de psychologie bij Jules Soury
116

 en Théodule Ribot
117

 en de studie van de 

toponymie, als hulpwetenschap van de agrarische geschiedenis bij Auguste Longnon
118

.  

Buiten de studies werkt hij er samen met Ernest Mahaim aan het opstel “La Réforme de 

l‟Enseignement Supérieur et les Sciences Sociales”
119

, dat in 1889 wordt uitgegeven.  

Ernest Mahaim (1865 – 1938) was een Belgische rechtenstudent die gelijktijdig met Georges 

Hulin een jaar in Parijs doorbracht. Hij was intellectueel erg begaafd en maakte later een 

briljante academische carrière als jurist, econoom en socioloog. Mahaim legde zich 

vervolgens toe op de studie van de sociale wetgeving en zette zich actief in voor meer 

arbeidersrechten en de pacifistische beweging. Hij gaf les aan de universiteit van Luik. In 

1921 was hij zelfs kort minister van industrie
120

.  

De tachtig pagina‟s tellende verhandeling is geschreven naar aanleiding van discussies in het 

Belgische parlement omtrent de hervorming van het hoger onderwijs in België. Hulin en 

Mahaim stellen dat ze, hoewel ze geen adelbrieven in de politiek of pedagogie kunnen 

voorleggen, ze toch een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de hervorming. Zij kennen 

de problemen uit eigen ervaring en kennen de alternatieven; “ils se sont assis au pied des 

chaires des maîtres les plus renommés de l‟étranger et pendant assez longtemps pour juger 

des institutions consacrées à l‟enseignement de la science”
121

. In het opstel wordt een 

belangrijkere plaats voor de sociale wetenschappen in de studieprogramma‟s bepleit. De 

staatswetenschap, politieke wetenschap, politieke economie, statistiek, 

economiegeschiedenis, etnografie en antropologie worden aan de Belgische universiteiten - in 

tegenstelling tot de Franse, Duitse en Oostenrijkse - niet onderwezen. Een belangrijk 

kennisdomein binnen de studie van de menswetenschappen blijft zo braak liggen. Daarnaast 

pleiten ze voor de verspreiding van de “cours pratiques”, zowel in de rechtenstudie als de 

sociale wetenschappen, de hervorming van de opleidingsstructuur in duidelijk omschreven 
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licenciaats- en doctoraatsjaren en de invoering van een schriftelijke verhandeling bij het 

behalen van het doctoraat. Het niveau van het onderwijs in de menswetenschappen in België 

is, vergeleken met Duitsland en Frankrijk dramatisch en aanpassingen zijn nodig om de plaats 

van België “qu‟elle ne tient pas encore dans le monde, qu‟elle peut et quelle doit 

ambitionner”
122

 te veroveren
123

. 

Inderdaad was het niveau van het wetenschappelijk onderwijs in België erg laag. De wet van 

1890-1891 verbeterde dit gevoelig, vooral wat de menswetenschappen betrof. De wet voerde 

de hervormingen, voorgesteld in “La réforme de l‟enseignement”, grotendeels door. De 

letterenfaculteit werd ingrijpend gewijzigd. Voor 1890 bestonden geen studiesecties; 

filologen, historici en filosofen doorliepen grotendeels dezelfde studieprogramma‟s en legden 

gelijke examens af. De wet van 1890-1891 veranderde dit; de richtingen Wijsbegeerte, 

Geschiedenis, Klassieke en Germaanse Filologie werden ingesteld, en elke richting kreeg zijn 

specifiek curriculum, waarin ook plaats was voor praktijklessen. De doctorstitel  kon nu pas 

na het voorleggen van een schriftelijke verhandeling met mondelinge verdediging verkregen 

worden
124

.  

De waarde van het opstel van Hulin en Mahaim  lag niet in haar originaliteit of 

vooruitstrevendheid; zoals ze in het voorwoord stellen, hebben ze niets anders gedaan dan de 

hervormingswensen van de mensen op het terrein te verwoorden en samen te vatten, zich 

daarbij beperkend tot de voorstellen die onmiddellijk uitvoerbaar waren
125

. Het was vooral 

een pragmatische en helder geformuleerde uiteenzetting van de bestaande problemen en hun 

mogelijke oplossingen.  

De inhoud van het opstel sluit nauw aan bij de verwezenlijkte hervormingen, het opzet was 

dus ongetwijfeld succesvol. In welke mate het opstel zelf de wet beïnvloed heeft blijft daarbij 

onduidelijk.    

 

4.3. Vroege Carrière 

 

In 1889 werd Georges Hulin aangesteld als buitengewoon hoogleraar aan de Gentse 

universiteit. Hij mag dan cursussen in logica en filosofie aan de Letteren en Wijsbegeerte 

faculteit onderwijzen, aan de Wetenschapsfaculteit onderwijst hij de cursussen logica, 
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moraalfilosofie en psychologie. Een jaartje later wisselt hij de cursus psychologie om voor 

een cursus natuurrecht en praktijkoefeningen in de filosofie
126

.  

 

In het jaar 1890 overlijdt Maurice, Georges‟ jongste broer. Merkwaardigerwijze is van deze 

ingrijpende gebeurtenis geen spoor terug te vinden in zijn briefwisseling, noch in het jaar 

1890, noch in een latere terugblik. Dit zwijgen wijst misschien net op de impact van het 

gebeurde. A. Strobbe haalt een gesprek aan dat hij met een inwoner van Lotenhulle over de 

dood van Maurice voerde. Het gaat om een orale bron die lang na datum gehoord werd, en 

enig voorbehoud over de feitelijkheid van het relaas is op zijn plaats. Omdat er zo weinig 

over de dood van Maurice opgetekend is, neem ik het hier toch op. Strobbe schrijft: “Cyriel 

van Parijs die bijna heel zijn actief leven verantwoordelijk was voor de boerderij van de 

familie, vertrouwde me toe dat de Hulins veel kerkelijker geworden zijn na de zelfdoding van 

hun jongste zoon en broer Maurice. Deze jongeling was aan lager wal geraakt, verspeelde 

veel geld en eiste wellicht zoals de verloren zoon in het Evangelie zijn part van de erfenis op. 

Zijn ouders gaven echter niet direct toe. Op een bepaalde avond aan het eind van de vorige 

eeuw kwam hij met een postkoets uit Aalter naar huis. Hij stapte zelf af vóór de voorziene 

halte. Hij gaf de voerman een brief mee en verzocht hem thuis aan te bellen en de envelop af 

te geven. Op het moment dat de voerman aanbelde, weerklonk vanuit de tuin een schot. De 

ongelukkige had zichzelf dodelijk verwond. Hij stierf ter plekke (…). Cyriel verzekerde me 

dat juffrouw Anna hem ooit verteld heeft dat de dood van hun broer hun eigen levens 

gebroken had.”
127

       

Het is moeilijk deze gebeurtenis een plaats te geven binnen de biografie van Georges Hulin. 

Ze staat op zichzelf, en kan niet eenvoudig en zonder in clichés te vervallen in de continuïteit 

van zijn leven ingeordend worden.  Opgemerkt zij dat Hulin vroeg in zijn leven, door de 

zelfmoord van zijn broer, met de harde zijde van het bestaan geconfronteerd werd.   

 

In 1892 wordt Georges Hulin bevorderd tot gewoon hoogleraar. Hij blijft cursussen in logica, 

moraal en recht geven. Zijn belangstelling lijkt echter niet naar één van deze vakgebieden uit 

te gaan en hij geeft geen blijk van enige ambitie iets op deze terreinen te publiceren; het is 

opvallend dat Hulin in heel zijn carrière - de cursussen uitgezonderd - niet één zin over 

psychologie, moraal(filosofie) of recht neerschrijven zal. 
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De interesses van Hulin lijken vooral op het gebied van de historische wetenschappen te 

liggen. Het onderzoek dat hij eerder voerde (agrarische geschiedenis, toponymie) bevinden 

zich reeds op dit domein.  In het jaar 1893 kan hij zijn kennis in de geschiedkunde ook aan de 

universiteit tentoonspreiden. Hij wordt dan, samen met Henri Pirenne verantwoordelijk voor 

een cursus economiegeschiedenis, waarbij hij het gedeelte „agrarische geschiedenis‟ voor zijn 

rekening neemt. De agrarische geschiedenis hield hem sinds 1888, toen hij in Berlijn met het 

vakgebied in aanraking kwam, sterk bezig. In Parijs werkte hij samen met professor Longnon 

rond toponymie en agrarische geschiedenis, en terug in België zet hij zijn opzoekingwerk 

voort en voert hij een actieve correspondentie met Auguste Longnon.   

Georges Hulin verricht onderzoek naar de kolonisatiegeschiedenis van België en Noord-

Frankrijk en naar de polyptiek van de abdij van Irminon, waarbij hij een  fout in het werk van 

Guérard
128

 over de betreffende polyptiek rechtzet (Guérard had het bos dat toebehoorde aan 

de abdij op zo‟n 197.000 hectares geschat, Hulin vindt uit dat het om 17.000 hectares gaat). 

Deze studies worden niet gepubliceerd, wel overgebriefd aan Longnon
129

. De verbetering 

wordt uiteindelijk door Levasseur in zijn belangrijke “La population Française” 

gepubliceerd
130

. 

Tot 1900 voert hij onderzoekingen op het terrein van de agrarische geschiedenis, daarna wijd 

hij zijn tijd  hoofdzakelijk aan het bestuderen van de oud-Vlaamse schilderkunst
131

.       

 

De ervaringen opgedaan aan de buitenlandse universiteiten lijken voor Georges Hulin 

belangrijk te zijn geweest in zijn intellectuele vorming. Zijn interesses verlegden zich pas 

naar de historische wetenschappen nadat hij in Duitsland en Frankrijk historisch onderzoek 

verrichtte. De strenge historische methode zal hij later in de kunstgeschiedenis toepassen. 

Het belang van de buitenlandse leerervaring zien we ook bij andere intellectuelen uit die 

periode. Vooral de Duitse historische school oefende in België en daarbuiten een sterke 

aantrekkingskracht uit.  Sinds 1870 was het prestige van de Duitse historische school steeds 

toegenomen. De gestrengheid van de Duitse historisch-filologische methode en de introductie 

van een nieuwe vorm van lesgeven in werkcolleges (de zogenaamde ‚seminaries‟) stonden in 

heel Europa in hoog aanzien. Ook Belgen keken naar het Oosten; onder meer de historici 
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Godefroid Kurth, Henri Pirenne en Paul Frédericq reisden naar Duitsland en introduceerden 

de vernieuwingen later in België
132

. 

In dit verband is een brief van Paul Thomas aan Hulin de Loo veelzeggend. Paul Thomas
133

, 

professor aan de Letteren en Wijsbegeerte faculteit in Gent, bracht tijdens zijn studiejaren net 

als Hulin een semester in Straatsburg door. Nu geeft hij Hulin de Loo praktische raad en 

introduceert hem bij zijn Duitse kennissen. Thomas schrijft: „Notre enseignement 

universitaire a dû vous paraître bien pauvre, bien mesquin, en comparaisson de la richesse 

scientifique qu‟offrent les universités allemandes. J‟ai retrouvé dans ce que vous me dites les 

impressions que j‟ai eues moi-même à Strasbourg. Un séjour en Allemange fait de vous un 

autre homme. J‟ai vecu plusieurs mois dans une sorte d‟ivresse intellectuelle. (...) c‟est au 

contact de la science d‟Outre-Rhin que je dois mon émancipation scientifique. C‟est là bas 

que j‟ai appris qu‟il ne suffit point pour être savant de répéter les opinions des maîtres et des 

livres, qu‟il faut recouvrir sources et se former une conviction personelle; c‟est la que j‟ai vu 

appliquer la méthode historique à toutes les manifestations de la vie humaine“
134

.  

Op het moment dat Georges Hulin in Berlijn en Straatsburg vertoeft, is het historisch 

onderricht aan de Duitse universiteiten nog steeds van een niveau dat nergens anders in 

Europa geëvenaard wordt. De geschiedkunde is er gestoeld op de Rankiaanse traditie. Ranke, 

die vanaf 1825 hoogleraar in Berlijn was, introduceerde een strenge en niets ontziende 

bronnenkritiek als basis van het historisch onderzoek. Doel was het zo objectief en 

onpartijdig mogelijk weergeven van het verleden, waarbij archiefstukken als rekeningen, 

akten en oorkonden hoger gewaardeerd moesten worden als de ‚subjectieve‟ verhalende 

bronnen. Rankes methode is onderdel van een bredere culturele stroming die als ‚historisme‟ 

aangeduid wordt. Deze ziet de werkelijkheid als een in essentie historisch proces, dat niet te 

vatten is in abstracte (rationele) principes.  

De historiografische traditie die Ranke inzette bleef lang het universitair geschiedonderwijs 

overheersen. De erfenis was niet stabiel; ideeën werden vereenvoudigd of geradicaliseerd en 

nieuwe perspectieven werden toegevoegd. Het minitieuze bronnenonderzoek waar Ranke 

zozeer de aandacht op had gevestigd, werd door zijn opvolgers echter steeds in ere gehouden 

en soms zelfs tot in het extreme doorgedreven.  
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Hulin studeerde geschiedenis in deze historiografische traditie. Heinrich von Treitschke, bij 

wie hij in Berlijn les volgde, vertegenwoordigde de zogenaamde ‚Pruisische historische 

school‟. Rankiaans was de focus van de geschiedenis (dewelke Treitschke liever aanduidde 

met ‚Staatswissenschaft‟; een vergelijkende politocologie) op de politieke geschiedenis en de 

wetenschappelijke benadering, afwijkend de stelling dat de geschiedenis een politieke 

strekking diende te vertegenwoordigen. Op het einde van de jaren tachtig, wanneer Hulin in 

Duitsland is, liep de Pruisische school echter reeds op haar laatste benen. Een nieuwe 

stroming die zich afzette tegen het Rankiaanse paradigma begon zich te roeren. Deze 

vernieuwing zou vooral door Karl Lamprecht verdedigd worden, en van 1891 tot 1899 

aanleiding geven tot de ‚methodenstreit‟. Deze verandering werd op het einde van de jaren 

1880 reeds voorbereid door de historische school van de ‚Nationalökonomie‟, met Gustav 

von Schmoller als voorvechter. De prioriteit van de politieke geschiedenis in de Rankiaanse 

traditie werd door hem bestreden. Het blikveld moest tot culturele, sociale en economische 

processen in het verleden worden verruimd. 

Hulin is die blikveruiming genegen; aangezet door Schmoller zal hij zich verdiepen in de 

economische (specifiek de agrarische) geschiedenis
135

. Twee jaar eerder had Henri Pirenne 

bij Schmoller eveneens kennis gemaakt met de economische geschiedenis, die hij later in 

België introduceerde
136

. 

De vernieuwing betrof niet enkel een verschuiving van het studieobject. In de economische 

geschiedenis werd gezocht naar algemene verklaringsprincipes die de geschiedenis ordenden 

en stuurden. Het doel van het historisch onderzoek werd nu het vinden van structurele 

processen in de geschiedenis; dit in tegenstelling tot het historisme van Ranke, dat het 

verleden individualiserend benaderde en een historisch-genetische methode voorstond.  

Hulin de Loo maakte kennis met beide tradities, want het historisme bleef steeds het 

historisch onderricht in Duitsland domineren. In zijn geschiedfilosofische vorm werd ze 

verdedigd door Wilhelm Dilthey, die zich verzette tegen een op de natuurwetenschappen 

geïnspireerde geschiedbeoefening. De eigenheid van de menswetenschappen lag net in hun 

historische bepaaldheid, en niet in algemene structuren en verklarende principes
137

.   
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In het jaar 1893 wordt Georges Hulin ook opgenomen in het kransje van historici bij de 

Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde te Gent. Meteen neemt hij het 

voorzittersschap van de sectie oudheidkunde op zich
138

. Deze activiteiten tonen aan dat hij 

zijn toekomst niet in de filosofie of sociologie ziet, maar als historicus.  

De maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde te Gent (tot 1896 onder de naam 

„Geschied- en Oudheidkundige Kring te Gent‟) ontstond in 1893 uit een comité dat actie had 

gevoerd voor het behoud van het gravensteen. De Maatschappij hield zich enerzijds bezig met 

de studie van de - vooral locale - geschiedenis. Deze werd uitgebreid bediscussieerd in 

algemene vergaderingen en op congressen, en regelmatig werden bijdragen in het Bulletijn en 

de Handelingen van de Maatschappij gepubliceerd. Anderzijds wilde de Maatschappij ook 

actief zijn in de samenleving, en wel door zich in te zetten voor de monumentenzorg. Op dat 

terrein voerde de Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde een zeer actief beleid. Het 

algemene klimaat in het laatste decennium van de negentiende eeuw tot voor de eerste 

wereldoorlog  begunstigde buitendien de restauratieve beweging; de studie van het verleden 

was een burgerlijk fenomeen geworden, en die burgerij begunstigde en sponsorde 

oudheidkundige projecten
139

. Economische welvaart maakte middelen vrij voor 

ondernemingen die zich op het verleden richtten. De Gentse burgemeester Emile Braun zag in 

de Maatschappij een bondgenoot voor zijn plannen ter verfraaiing van de stad.  

Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd de Gentse binnenstad gerestaureerd, met een 

duidelijke voorkeur voor de middeleeuwen en de gotiek. Bij het begin van de 

wereldtentoonstelling in 1913 was het “Gent tussen de vier torens” geheel van aanzicht 

veranderd
140

. De Maatschappij probeerde de publieke belangstelling voor de oudheidkundige 

monumenten in de stad te vergroten door propaganda te voeren en politieke druk uit te 

oefenen. De invloed die ze had in de Commissie voor monumenten van Gent (ook Hulin 

maakte sinds 1895 lid uit van die Commissie), de nationale regering en het stadsbestuur 

vergemakkelijkten hun streven
141

. Projecten waar de Maatschappij zich voor inzette, 

omvatten onder andere de restauratie van het belfort, het vrijmaken van de Sint-Niklaaskerk 

en de Sint-Baafskathedraal van de omliggende bebouwing, de vergroting van de lakenhalle en 

de restauratie van de huizen aan de graslei. Deze ondernemingen voorzagen de Maatschappij 
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voor Geschied- en Oudheidkunde van genoeg  stof voor lange discussies, waarin de noodzaak 

en gewenste manier van restaureren besproken werd. Hulin de Loo mengde zich actief in de 

discussies
142

.       

Daarnaast was veel aandacht voor de schone kunsten,  waar de aanwezigheid van eminente 

kunsthistorici als Louis Maeterlinck, Victor Vander Haeghen en Hulin niet vreemd aan 

was
143

. In de periodiek verschenen bijdragen over Gentse schilders, met onder meer origineel 

werk van Hulin de Loo
144

.  

 

Nog in 1893 schrijft Georges Hulin het korte opstel “La réforme électorale: une solution”
145

.   

Hulin noemt het later een “vereinzeltes Eingriff in die Politik”
146

. Dit geeft aan dat hij afstand 

heeft genomen van zijn politieke ambities. Hij zal later geen politieke publicaties meer 

openbaar maken, en de politieke rel die hij rond de vervlaamsing van de Ugent zal 

veroorzaken, is hem eerder opgedrongen dan zelf gezocht.   

Met “La réforme électorale” mengt hij zich in het hete debat rond de hervorming van het 

stemrecht. Hij stelt dat het cijnskiesrecht, waarin enkel de rijken mogen stemmen, niet langer 

houdbaar is. Er kunnen twee (en slechts twee) antwoorden gegeven worden op de heersende 

crisis. Een eerste is het algemeen enkelvoudig stemrecht, waarbij elke burger een gelijk 

gewicht in de politieke besluitvorming heeft. Dit alternatief is enkel toepasbaar (vanwege het 

grote aantal armen en arbeiders met een voorkeur voor collectivistische bestuursvormen, die 

de stabiliteit van het land in gevaar kunnen brengen) wanneer de politieke instellingen 

radicaal hervormd worden. Een sterke centrale macht, met een belangrijke plaats voor de 

koning is noodzakelijk. Een tweede mogelijkheid is het algemeen meervoudig stemrecht. 

Hierbij hebben zowel bezittende als niet bezittende klassen een gelijk stemmengewicht, 

waardoor ze gedwongen zijn samen te werken en in gesprek te treden. In dit geval is een 

aanpassing, maar geen fundamentele verandering van de politieke structuren nodig
147

.  

Het opstel is niet erg origineel. Zijn verdienste ligt misschien het meest in de heldere en 

beknopte argumentatie. Overigens zal het algemeen meervoudig stemrecht voor mannen in 

1893 ook gerealiseerd worden.     
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4.4. Besluit 

 

Georges Hulin de Loo werd geboren in een welstellende familie die leefde van de inkomsten 

die grondbezit hen opleverde. De financiële zorgeloosheid staat Georges Hulin toe te studeren 

- en dat doet hij met veel verve. Zijn hogere studies volgt hij eerst te Gent in de Letteren en 

Wijsbegeerte en de Rechten, en later in Berlijn, Straatsburg en Parijs. Hulins vorming is 

bijzonder breed; hij verdiept zich in de filosofie, psychologie, geschiedenis en juridistiek. In 

het buitenland maakt hij kennis met de Germaanse en Romaanse onderwijstradities en raakt 

hij gefascineerd door de historische wetenschappen. Deze exploiteert hij zelf op het terrein 

van de middeleeuwse agrarische geschiedenis. Terug in Gent wordt hij actief in de groep 

historici in de Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde en begint hij les te geven aan 

de universiteit: logica, psychologie, recht en economische geschiedenis. Ook waagt hij zich 

aan twee politiek-sociale publicaties over de onderwijshervorming en de hervorming van het 

kiesrecht. Geen onverdienstelijke opstellen, maar de ambities op dit domein zal hij opbergen. 

Maar niet helemaal. Als kunsthistoricus zal hij steeds proberen wegen op het cultureel beleid, 

een voorbeeld daarvan is te vinden in zijn catalogue critique
148

 waarin hij uitvaart tegen de 

omslachtige museumcommissies die er niet in slagen snel in te spelen op de veranderingen in 

de kunstmarkt. Ook op het terrein van monumentenzorg en -restauratie zal hij scherpe 

posities innemen
149

. 

We zien hoe hij zich vanuit een brede vorming, na de studies met grote resultaten te hebben 

afgerond, gaat toespitsen op de studie van de geschiedenis. In de geschiedenis zal hij zich 

vervolgens op de kunstgeschiedenis van de late middeleeuwen toeleggen.  
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5. Kunstgeschiedenis 

 

5.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk probeer ik uit te zoeken welke factoren ertoe bijdroegen dat Hulin de Loo 

zich op de studie van de kunstgeschiedenis, en in het bijzonder op de geschiedenis van de 

oud-Vlaamse kunst ging toeleggen. 

Ik zal proberen aan te tonen dat de wijze waarop hij met de schilderkunst van de Vlaamse 

primitieven in aanraking kwam, een bepalende invloed had op de praktijk van zijn 

kunsthistorisch onderzoek (en de resultaten daarvan).     

Het voorgaande deel wees er reeds op dat Georges Hulin zich bezig ging houden met de 

historische wetenschap. Hij legde zich toe op de economische, agrarische geschiedenis. Kort 

voor 1900 veranderden zijn interesses en richtte hij zich met overgave op de studie van de 

Vlaamse primitieven.  

Het voeren van geschiedkundig en kunstgeschiedkundig onderzoek was in de negentiende en 

het begin van de twintigste eeuw een elitair gebeuren, beoefend door amateurs of 

professionelen uit de burgerij, adel en clerus
150

. Het milieu van rijkere burgerij waaruit Hulin 

de Loo afkomstig was, begunstigde zijn culturele en intellectuele vorming. Het stelde hem in 

staat hogere studies te beginnen en reizen doorheen Europa te ondernemen.  

In de familie Hulin vinden we reeds een zekere (typisch burgerlijke) belangstelling voor de 

schone kunsten terug (cfr. infra) en als jonge man raakt Georges Hulin gefascineerd door de 

schilderkunst. Rond 1884 beproeft hij een tijdlang zijn talent als amateurschilder. Hij schrijft 

dan: „I scarcely see anyone (...), all my time is taken by my university lessons and 

painting“
151

 en „I am still continuing to paint, and have at present chosen as a model my own 

self as seen in a looking glass; but I am by no means certain of succeeding in my attempts. If I 

do I shall next try Ann‟s face. Unfortunately I have not much time to give to painting, and my 

work goes on slowly.“
152

 Inderdaad geeft hij niet veel later zijn artistieke ambities op, maar 

de interesse in de schilderkunst zal dus nog een andere gedaante aannemen.  

Er zijn geen aanwijzingen dat Hulins studies in Parijs, Berlijn en Straatsburg zijn interesse 

voor de kunstgeschiedenis hebben doen ontwaken. Wel zijn de buitenlandse studies in die 

                                                 
150

 De ledensamenstelling van de Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde te Gent van voor de eerste 

wereloorlog illustreert dit. M. Berckmoes , „Historiek van de Maatschappij…“, p. 34. 
151

 UBGent, hs. 3098, Brieven van  G. Hulin, 16 mei 1884. 
152

 UBGent, hs. 3098, Brieven van G. Hulin, ? december 1884. 



 41 

richting van belang geweest, doordat ze Hulin in contact brachten met de historische 

wetenschappen en het historisch-kritische onderzoek. Ook raakte hij er vertrouwd met de 

praktijk van het onderzoek naar de middeleeuwen; het uitpluizen van archieven, het 

beoordelen van bronnen, enz., zij het op het terrein van de agrarische geschiedenis.  

Gelijktijdig met Hulins verblijf in Parijs, in het academisch jaar 1888-1889, werden aan het 

école de Louvre polemische voordrachten gehouden over de oud-Vlaamse schilderkunst. 

Courajod verdedigde er de stelling dat de wortels van de renaissance in het Frankrijk van de 

vroege veertiende eeuw lagen, daarmee ingaand tegen de gangbare visie die het ontstaan van 

de renaissance in Italië plaatste. Courajod  zag het individualisme en naturalisme in de kunst 

– zelf baseerde hij zich voornamelijk op de beeldhouwkunst – voor het eerst in Vlaanderen 

ontstaan, en zich via de Bourgondische hertogen inburgeren in Frankrijk, met als centrum 

Parijs. De Italianen kopiërden dit ‚Germaanse‟ naturalisme, om het met klassieke invloeden te 

vermengen en te temperen. Courajods lezingen kenden veel succes, en lokten een groot aantal 

toehoorders
153

. In Hulins Parijse periode zijn er echter nog geen aanwijzingen dat hij zich 

voor de Vlaamse primitieven gaat interesseren. Of Hulin in Parijs, de stad die een zo 

belangrijke rol speelde in de herontdekking van de Vlaamse primitieven aan het einde van de 

achtiende en in de negentiende eeuw
154

, reeds belangstelling aan de dag legde voor de oud-

Vlaamse kunst blijft dus onduidelijk.     

In de jaren negentig van de negentiende eeuw ontwikkelt Hulin de Loo interesses op cultureel 

gebied. Hij wordt actief in een ‚intellectuele‟ kring, de Cercle des Conférences de Gand. Later 

voegt hij zich bij de vriendengroep rond Ferdinand Scribe die de collectie van het museum 

voor schone kunsten van Gent wil verrijken met oude meesters. 

 

5.2. De Cercle des Conférences 

 

De Cercle des Conférences is een exclusieve kring. Leden worden pas toegelaten nadat ze 

door minstens twee effectieve leden uitgenodigd zijn. Ook het lidgeld werkt de beslotenheid 

van de kring in de hand
155

. Hulin omschrijft het publiek aan een gastspreker (enigsinds 

geringschattend) als mondain en hoofdzakelijk bestaand uit vrouwen met een zeer algemene 
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interesse
156

. De cercle heeft vrij veel leden; in het werkingsjaar 1890-1891 bijvoorbeeld zo‟n 

120. Mannen en vrouwen zijn ongeveer gelijk vertegenwoordigd. Bijna alle leden betalen het 

maximumlidgeld van vijftien frank
157

.   

In het reglement van de Cercles des Conférences, opgesteld in 1880, wordt het doel van de 

vereniging als volgt omschreven: „Le but du cercle est de cultiver l‟art oratoire et de 

développer au moyen d‟enseignements mutuels la finesse et l‟indépendance de la pensée. A 

cet effet il institue des conférences et des discussions.“
158

  

De onderwerpen van de voordrachten en discussies zijn zeer uiteenlopend; zowel 

economische, politieke, religieuze, wetenschappelijke als artistieke onderwerpen komen aan 

bod; een avond kon de Belgische expeditie naar Antartica als onderwerp hebben, maar ook de 

fabels van de la Fontaine
159

. Wel is er een voorkeur voor literaire thema‟s.   

Hulin zet zich in om geschikte gastsprekers uit te nodigen. Daarbij komen zijn Parijse 

contacten goed van pas. Ook wordt samengewerkt met de „Cercle d‟études“, zodat de 

sprekers uit bijvoorbeeld Parijs twee voordrachten in Gent kunnen houden. De redenaars 

worden voor hun inspanningen geldelijk vergoed
160

. Hulin mengt zich maar vrij kort in de 

organisatie van de Cercle. Het zwaartepunt van zijn acttiviteiten ligt tussen 1887 en 1895. 

Erg veelzeggend is Hulins lidmaatschap en actieve rol in de kring niet. Veel leden van de 

burgerij waren immers lid van één van de meerdere dergelijke kringen die Gent rijk was
161

. 

Voor een professor in de Letteren en Wijsbegeerte is een lidmaatschap vrij vanzelfsprekend. 

Meer bijzonder zijn de activiteiten die hij bij de Vrienden van het Museum van Gent 

ontplooide.  

 

5.3. De Vrienden van het Museum van Gent  

 

De vereniging “Vrienden van het Museum” werd in 1897 opgericht door Ferdinand Scribe en 

had als doel de collectie oude kunst van het Museum voor Schone Kunsten van Gent (MSKG) 

uit te breiden.  

Dit kaderde in de ambitie van het Gentse museum  om op de internationale kunstscène een rol 

van betekenis te gaan spelen, in de negentiende eeuw had het museum immers een eerder 
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bescheiden bestaan geleid. Verschillende initiatieven werden ondernomen om de status van 

het museum te verhogen: men kocht op de driejaarlijkse Gentse salons of op kunstveilingen 

belangrijke hedendaagse kunst aan
162

, en het museum kreeg een nieuwe locatie; in 1902 werd 

de nieuwbouw in het citadelpark in gebruik genomen. Bij reglement was het aankoopbeleid 

van het museum beperkt tot het verwerven van kunstwerken van nog levende schilders. Om 

dit onevenwicht in het aankoopbeleid weg te werken legden de Vrienden van het Museum 

zich daarom toe op het aankopen van oude meesters. 

De expansie van het museum in de jaren 1890 tot aan de eerste wereldoorlog hangt 

ongetwijfeld samen met de gunstige economische en culturele situatie in België. Vanaf 1895 

was de nasleep van de depressie van 1873-1874 verwerkt en nam de economie opnieuw een 

vlucht. Musea konden in deze periode rekenen op belangrijke bijdragen van de staat
163

. 

Drijvende kracht achter de dynamiek in het Gentse museum op het einde van de negentiende 

en het begin van de twintigste eeuw was Ferdinand Scribe. Samen met enkele vrienden, onder 

wie Charles Boddaert, schepen voor schone kunsten, Joseph Casier, gemeenteraadslid, Jules 

Delvin, professor aan de Gentse academie, Jules de Vigne, schepen van financiën, Joseph de 

Smet, voorzitter van de kunst- en letterenkring en Louis Maeterlinck, conservator van het 

museum voor schilderkunst, vormde hij een krachtige vereniging die het museumbezit in 

belangrijke mate zou uitbreiden. Georges Hulin vervulde, tot de dood van Ferdinand Scribe in 

1913, de functie van ondervoorzitter, om na de eerste wereldoorlog zelf voorzitter te 

worden
164

. Hulin was ook de „chronoloog‟ van het museum, dat wil zeggen: hij dateerde de 

werken met onzekere ontstaansdatum.   

De vereniging kende een enthousiaste start. Eind 1898 telde de Vrienden reeds 150 leden. 

Dankzij bijdragen van de leden en overheidssteun konden een groot aantal werken, waaronder 

meerdere topstukken, verworven worden. In 1907, tien jaar na de oprichting, hadden de 

Vrienden de collectie oude kunst van het museum reeds met 63 werken uitgebreid, waaronder 

verschillende topstukken. Daartoe voerden ze een actief prospectiebeleid; naar zowat elke 

veiling in binnen- en buitenland werden vertegenwoordigers gestuurd, en er werd een 

levendige correspondentie met allerhande kunsthandelaars onderhouden. 

De eigendom van de verworven stukken werd overgedragen aan de stad Gent.  
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Ook schenkingen breidden de collectie uit. De belangrijkste gift was ongetwijfeld de 

privécollectie van Ferdinand Scribe, die na de dood van Scribe ondergebracht werd in het 

museum
165

.  

Tijdens zijn leven schonk Georges Hulin zeven schilderijen aan het museum, waaronder “de 

Kroning van Maria” van Puccio di Simone en werken van Hippolyte Boulenger en Théodore 

Rousseau
166

. Daarnaast bracht hij persoonlijke middelen in bij de aankoop van schilderijen 

door de Vrienden van het Museum. De eigen collectie van Hulin de Loo was reeds tijdens 

zijn leven aan het museum in bewaring gegeven en in de museumcatalogus opgenomen. Het 

lag voor de hand dat ze na zijn dood, naar voorbeeld van het legaat van Scribe, een plaats zou 

vinden in het museum. Zijn plotse overlijden verhinderde dit echter en zorgde ervoor dat de 

werken openbaar verkocht (en dus verspreid) werden
167

.  De meeste schilderijen werden – 

tegen erg lage prijzen – door particulieren aangekocht. Het Gentse museum en de andere 

Belgische musea profiteerden nauwelijks van de gelegenheid
168

. 

Hulin de Loo speelde een belangrijke rol in het aankoopbeleid van de Vrienden. Als kenner 

van de oude Vlaamse kunst wist hij de uitzonderlijke stukken op het spoor te komen en 

opportuniteiten te benutten. Sprekend voorbeeld daarvan was de voordelige aankoop van een 

landschap van Jacques Foucqières, dat te koop werd aangeboden onder de verkeerdelijk 

ontcijferde signatuur “Racovier”
169

. Dat het kennerschap van Georges Hulin onbetaalbare 

diensten kon bewijzen mocht later ook het museum van Brussel ondervinden. In 1922 

herkende Hulin in een anoniem werk van de provençaalse school één van de luiken van de 
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belangrijke „Maria Boodschap‟ uit de Saint-Madeleinekerk in Aix-en-Provence, dat 

vervolgens door het museum werd aangekocht
170

.        

Ook de nauwe betrekkingen met kunsthandelaren en de kennis van de kunstmarkt was een 

uitgesproken voordeel. Georges Hulin wist dat bij het verwerven van stukken die ook door 

andere musea begeerd werden het vaak aankwam op snel en beslist handelen. Verscheidene 

keren kocht hij daarom met eigen middelen werken aan, die het museum achteraf al dan niet 

kon overnemen. 

 

5.4. Een verzamelaar-historicus 

 

In Hulins briefwisseling vinden we de eerste brief in verband met het museum van Gent in 

1890. Dan correspondeert hij met Jules van Biesbroeck, de Gentse tekenaar, schilder en 

beeldhouwer die de bas-reliëfs aan de ingang van het MSKG maakte
171

. Van Biesbroeck helpt 

Hulin bij het vinden van en restaurateur voor een beeld
172

. 

De eerste bezigheid van Hulin in verband met kunst lijkt het verzamelen van werken voor zijn 

privécollectie te zijn. Daarover correspondeert hij ook met andere verzamelaars, zoals 

Richard von Kaufmann
173

. De activiteiten bij de Vrienden van het Museum liggen in dezelfde 

lijn; hij zoekt nu niet enkel meer naar werken voor zijn privé-collectie, maar adviseert ook de 

Vrienden bij hun aankoopbeleid. De studie van de kunstgeschiedenis en de inzet voor de 

vrienden van het museum zijn gerelateerd; “En 1897, et depuis cette époque, en collaboration 

avec M. F. Scribe, un des principaux fondateurs de la Société des Amis du Musée de Gand, il 

s‟occupe beaucoup de l‟histoire des arts néerlandais anciens”
174

.  

    

De nauwe band tussen het verzamelen (of het verlenen van advies aan verzamelaars) van 

oude kunst en de studie van die kunst treed duidelijk naar voren. De kunsthistoricus en de 

verzamelaar Georges Hulin kunnen niet los van elkaar beschouwd worden, omdat beide 

elkaar vooronderstellen.  

                                                 
170

 M. Van Kalck, ed., De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Twee eeuwen geschiedenis. 

Brussel, Lannoo, 2003, dl 1, p. 383. 
171

 Jules van Biesbroeck (1848 – 1920) stelde tentoon op verscheidene kunstsalons in Brussel en Gent. Van 1879 

tot 1908 onderwees hij aan de kunstacademie van Gent. M. Tahon-Vanroose, De vrienden van Scribe, p. 249. 
172

 UBGent, hs. 3095, Brieven aan G. Hulin 1876-1945, 28 mei 1890. 
173

 Idem, 22 maart 1892. 
174

 UBGent, hs. 3211, Personalia. 



 46 

In dit verband is een brief uit 1928 interessant
175

. Hulin verdedigt zich daarin tegen de 

aantijgening dat hij, naast zijn beroep als professor, onrechtmatig geld zou bijverdienen door 

het geven van kunstexpertises. Dat hij goed geld verdiende met het geven van expertises aan 

kunsthandelaars staat vast. De identificatie en het bewijzen van de echtheid van een oud 

schilderij kon voor de verkoper van het werk een groot verschil maken; gunstige resultaten 

van het kunsthistorisch onderzoek vertienvoudigden de waarde van een schilderij soms
176

, en 

de kunstdealers waren dan ook bereid de expertises rijkelijk te belonen. “Une fois avant la 

guerre, un des plus grands marchands m‟a payé en reconnaissance des articles ou j‟exposais 

mes trouvailles, la somme de 25.000 francs”
177

, aldus Hulin. In Georges Hulins uitvoerige 

correspondentie met kunstverkopers zijn verschillende voorbeelden van dergelijke (zij het 

meestal kleinere) vergoedingen terug te vinden. De firma Duveen Brothers
178

 betaalde hem in 

1909 en 1910 bijvoorbeeld tweemaal 500 pond voor resp. de toewijzing van een anoniem 

werk aan Jacques Daret en de verzekering van de echtheid van enkele Memling portretten
179

. 

Andere kunstdealers waarvoor Hulin de Loo onderzoekingen uitvoert zijn “Dowdeswell 

galleries”
180

 en “Sheperd Bros”
181

. Met een groot aantal kleinere aan- en verkopers staat hij in 

contact.  

Naast de expertises die commercieel benut worden, adviseert hij ook musea en particulieren, 

zonder daarvoor een geldelijke vergoeding te ontvangen.  

 

In de brief van 1928 wijst Hulin op de betekenis van het geven van expertises voor zijn 

kunsthistorisch onderzoek. De eigenaars van de kunstwerken stellen fotografische 

documentatie ter beschikking, die van grote waarde voor de studie kan zijn. Ook maken ze 
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het Georges Hulin mogelijk, de schilderijen ter plekke te gaan bekijken; “Ces découvertes 

n‟ont pas été faites qu‟à la suite de longues et coûteuses recherches car l‟histoire de l‟art 

exige de fréquents et souvent lointaines voyages, des photographies, etc.”
182

  

De expertises brengen hem in contact met onbekende werken; “si (…) je refuse 

systématiquement de cettes recherches, les detenteurs de tableaux jusqu‟ici inconnus ne me 

les montreront plus”
183

 en; “quelques unes des plus grands découvertes que j‟ai faites 

relativement à l‟histoire de l‟art ont eu pour point de départ certains tableaux mystérieux qui 

ont subitement paru dans la commerce”
184

.  

De activiteiten op de kunstmarkt zijn dus van belang voor George Hulins kunsthistorische 

studie. Zijn onderzoek berust immers op de mogelijkheid over fotografisch materiaal te 

beschikken en de werken op hun locatie te gaan bekijken.  

Een mooi voorbeeld van de werkwijze van Georges Hulin vormt de reeds aangehaalde 

toewijzing van een anoniem werk aan Jacques Daret, na een verzoek van Joseph Duveen het 

schilderij te onderzoeken. Hulin identificeert het betreffende werk (“de presentatie in de 

tempel” uit de Hainauer-collectie
185

) als onderdeel van een groter altaarstuk, waarvan andere 

panelen in Berlijn bewaard werden. Na archiefonderzoek in de Abdij van Sint-Vaast, waar hij 

de opdrachtgever op het spoor komt, kan hij het werk toeschrijven aan Jacques Daret. Deze 

ontdekking “changes these pictures into first rank museum pieces”, en kent hen een 

belangrijke plaats in de Vlaamse kunstgeschiedenis toe, aldus Hulin. 

Hier voert hij dus een kunsthistorisch onderzoek uit, zoals hij er later meerdere zal 

publiceren, voor een privé-opdrachtgever die de naspeuringen ten gelde maakt.  

De kunsthistorische methode van Hulin, zoals hij die ook zal verwoorden in de introductie 

van de catalogus van 1902
186

, is hier reeds gevormd. De – in essentie zeer eenvoudige – 

methode bestaat erin de archieven uit te pluizen naar documenten en deze te linken aan 

bestaande oeuvres. De conclusies worden in helder uiteengezette artikels geformuleerd. Deze 

verliezen zich niet (zoals de gewoonte is bij heel wat, vooral Duitse kunsthistorici
187

) in 

concepten en synthetiserende principes, maar komen op een logische en deductieve wijze tot 

resultaten.  Het gaat steeds – met uitzondering van zijn werk over het oeuvre van Pieter 
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Brueghel de Oude
188

 - om korte uiteenzettingen die een vrij beperkt en gespecialiseerd 

onderwerp behandelen, en Hulin de Loo zal die veelheid en diversiteit van behandelde 

schilders en kunstwerken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Max Friedländer, nooit in een 

overzichtswerk pogen samen te brengen.  

De praktische en  nuchtere benadering van de kunstgeschiedenis en de beperking van het 

object van het onderzoek tot de basisvragen lijken direct aan te sluiten bij de naspeuringen 

van de kunstverzamelaar.   

 

De samenhang tussen het adviseren van collectioneurs en musea en het bestuderen van kunst 

zien we ook bij andere kunsthistorici. De generatie specialisten die voor de academische 

ontwikkeling van de kunstgeschiedenis actief was, zoals bijvoorbeeld James Weale, zagen 

zich gedwongen tot het combineren van commerciële en wetenschappelijke arbeid
189

. 

Georges Hulin kan hierbij als een overgangsfiguur gezien worden, van wie de carrière 

samengaat met de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis aan de Belgische universiteiten.  

Het Belgisch onderwijs in de kunstgeschiedenis werd in 1903 gereglementeerd en erkend. In 

dat jaar werden te Brussel en Luik instituten voor kunstgeschiedenis en archeologie opgericht. 

Het waren daarmee één van de eerste instellingen in Europa waar een volledige cursus 

kunstgeschiedenis, bestaande uit twee kandidatuurs- en licenciaatsjaren en één doctoraatsjaar,  

gevolgd kon worden. George Hulin behoorde tot het professorenkorps van het “Institut 

supérieur d‟Histoire de l‟Art et d‟Archéologie” te Brussel
190

. In Gent was het wachten tot 

1920 voor de opleiding “Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde” van start ging. In het eerste 

academiejaar werden toen elf studenten ingeschreven
191

.  

De professionalisering en academiesering van de kunstgeschiedenis in België vond, 

vergeleken met de rest van Europa, vrij vroeg plaats. Duitstalig Europa liep lang voorop in de 

discipline, zowel wat publicaties als universitaire leerstoelen betrof. Panofsky noemde Duits 

dan ook niet geheel onterecht de moedertaal van de kunstgeschiedenis. Zürich bood in 1855 

een universitaire opleiding kunstgeschiedenis aan, Wenen in 1860, Bonn in 1862 , Stuttgart in 

1865. In Berlijn kon men vanaf 1873 dezelfde specialiteit studeren. 
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In de rest van Europa vond de academiesering van de kunstgeschiedenis pas enkele decennia 

later plaats. In Frankrijk werden in de jaren 1890 voor het eerst cursussen kunstgeschiedenis 

aan de Sorbonne gegeven, die in 1898 omgevormd werden tot een volwaardige opleiding . 

Aan de Engelse universiteiten werd de discipline pas in de jaren 1930 door Duitse 

immigranten geïntroduceerd
192

.  

Georges Hulin kon geleidelijk steeds meer cursussen in de kunstgeschiedenis geven; een 

eerste in 1903 te Brussel. Vanaf 1908 onderrichte hij aan de Letteren en Wijsbegeerte 

faculteit van Gent een facultatieve cursus in de geschiedenis van de Vlaamse schilderkunst, 

en in 1920 onderwees hij de geschiedenis van de schilderkunst aan het pas opgerichte 

Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde  te Gent. Als één van de eerste en 

waarschijnlijk belangrijkste kunstgeschiedenisprofessor verbonden aan de Universiteit van 

Gent gaf hij er, samen met enkele collega‟s de nieuwe opleiding vorm.  Maar daarnaast bleef 

hij andere cursussen geven. Logica onderwees hij tot 1932, toen hij emeritus hoogleraar 

werd
193

.  

 

Het reeds aangehaalde belang van de fotografie en de mogelijkheid reizen te ondernemen 

speelden een belangrijke rol in Hulins uitoefening van de kunstgeschiedenis, en bepaalden de 

grenzen waarbinnen hij zijn onderzoek kon verrichten.  

Germain Bazin ziet een samenhang tussen de innovaties in de kunstgeschiedenis en de 

verspreiding van de fotografie
194

. De twintigste-eeuwse kunstkenner is vergaand 

gespecialiseerd, zijn negentiende-eeuwse voorganger kenmerkt zich daarentegen door een 

universelere benadering; hij werd gevormd door veelvuldig museumbezoek, door direct 

contact met de oeuvres, en minder door de interpositie van reproducties, die nog zeldzaam en 

kostbaar zijn. Een goed visueel geheugen is voor de negentiende-eeuwse kunstkenner dan ook 

onmisbaar, en stelt hem in staat op een eerder intuïtieve manier de kunstwerken te 

beoordelen.    

Hulin de Loo lijkt deels in die oude traditie te staan, maar is ook reeds de voorbode van een 

steeds verdergaande specialisatie. Zijn kennis en de behandelde onderwerpen in de 

geschiedenis van de oude kunst zijn bijzonder ruim en veelzijdig (Hulins onderzoekingen 

bestrijken de Vlaamse schilderkunst van de manuscriptverluchters uit de 14de eeuw tot Pieter 
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Brueghel de Oude), maar focussen steeds op een welomlijnd specialisme, zonder dat hij blijk 

geeft van een streven deze te willen integreren. Over de kunsthistorische methode schrijft 

Hulin in het voorwoord van de catalogus van 1902: „L‟histoire de l‟Art se constitue par deux 

espèces de recherches, très différentes de nature: D‟une part, il y a la recherche historique 

proprement dite, patient travail d‟archives, mettant au jour les documents qui concernent les 

oeuvres d‟art ou la biographie des artistes. (...) D‟autre part, il y a la critique comparative des 

monuments de l‟Art. Celle-ci inventorie les échantillons conservés dans les collections 

publiques ou privées, et, d‟après leurs analogies, les classe en groupes: de même main; 

constate ausi les filiations, les influences réciproques, et l‟évolution des personnalités sous 

leurs phases diverses. Ces deux genres de travaux s‟accomplissent par des méthodes 

essentiellement différentes; demandent des formations scientifiques et des aptitues naturelles 

qui ne se ressemblent point; imposent même des manières de vivre difficilement compatibles, 

puisque le premier travail est tout sédentaire, tandis que le second exige de fréquents et 

souvent lointains voyages.“
195

 Hulin beschouwt de twee aspecten die bij het kunsthistorisch 

onderzoek een rol spelen als duidelijk gescheiden. Het is zaak de beide samen te brengen in 

één persoon, want de onbevredigende resultaten van de kunstgeschiedenis tot nog toe zijn 

grotendeels te wijten aan de gebrekkige integratie van beide benaderingen
196

. Hulins project 

is dus tweedelig: enerzijds zoveel mogelijk rondreizen en door persoonlijk contact een 

gevoelsmatige band met de schilderijen en de eigenheid van de schilders ontwikkelen (die 

niet geheel geexpliceerd en geformuleerd kan worden
197

), anderzijds door geduldige studie 

van archiefmateriaal en positieve data, de wetenschappelijkheid van de inzichten 

ondersteunen en waarborgen. In de dubbelheid van die methode, de gevoelsmatige en niet 

expliciet te formuleren herkenning van de eigenheid van de stijl van de auteurs, en de streng 

logische en op archiefmateriaal steunende analyse van de werken, vertoont Hulin de Loo 

gelijkenissen met de andere grote kenner van de oud-Vlaamse kunst en tijdgenoot Max 

Friedländer (1867- 1958)
198

.  
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Het onderzoek van de kunstwetenschapper is steeds het resultaat van zowel 

wetenschappelijke arbeid als van een intuïtief aanvoelen, aangezien de meeste toeschrijvingen 

niet op basis van positieve data alleen kunnen gebeuren. Hulin de Loo wil zich niet beperken 

tot de studie van archivalia over kunst, maar ook op basis van stijlverschillen conclusies 

trekken, en die ondersteunen met externe documenten.  

In de praktijk probeert Hulin de oud-Vlaamse kunst in heel Europa en daarbuiten te 

bezichtigen - zijn sedentaire levenswijze aan te vullen met een rondreizend bestaan. Hij 

brengt een groot deel van zijn tijd door op reizen. “Jährlich ungefähr 3 Monate auf Reisen”
199

 

schrijft hij daarover in 1909. Zo maakt hij bijvoorbeeld in 1887 een Italiëreis, in 1891 vinden 

we hem terug in Constantinopel, in 1892 in Londen, in 1893 in de Verenigde Staten en in 

1896 verblijft hij te Wenen en Boedapest, waar hij de wereldtentoonstelling bezoekt
200

.  In 

heel Europa en daarbuiten bezoekt hij musea; van het Prado in Madrid, de Hermitage in Sint-

Petersburg tot de National Gallery of Art in Washington
201

.  

Voor de studie van de oude Vlaamse kunst benutte hij vanzelfsprekend ook de mogelijkheden 

die fotografie hem bood. Deze maken de vergelijkende studie van de schilderkunst 

eenvoudiger en zekerder.  

Ofschoon reeds vroeger kunstwerken gereproduceerd werden, en de gravurereproducties van 

schilderijen in de achttiende eeuw wijdverspreid waren
202

, voerde de fotografie 

kunstreproducties naar een hoger niveau. Daarnaast werden de prijzen van de reproducties 

steeds democratischer. Sinds de jaren 1860 voorzagen gespecialiseerde firma‟s in de vraag 

naar reproducties van de beroemdste kunstwerken. De technische verbeteringen aan het eind 

van de negentiende eeuw en in de eerste decennia van de twintigste eeuw maakten de 

fotografie gebruiksvriendelijker (met de commercialisatie van de eerste recreationele camera 

door Kodak in 1888) en betaalbaarder. De verbetering van de fotografische methode, met 

bijzonder de mogelijkheid over kleurenfoto‟s te beschikken, was een belangrijke factor in de 

evolutie van de kunstgeschiedenis naar een academische discipline
203

.        

Foto‟s zijn door Hulin erg gegeerd, en zijn in de betreffende periode ook kostbare producten. 

Zoals reeds aangehaald vormen, in het contact met kunstverkopers, de foto‟s die zij hem 

verstrekken geen onbelangrijke factor. Door Hulins activiteiten op veilingen en in 
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kunstgalerijen wordt hij op de hoogte gehouden van de aangeboden stukken, vaak door 

middel van foto‟s. De verkopers zenden hem dan afbeeldingen met de vraag of hij, de 

vrienden van het museum of andere musea in de betreffende werken geïnteresseerd zijn. Voor 

de expertises die Hulin aan privé-personen geeft, aanvaard hij dankbaar de foto‟s als 

beloning. Ook worden foto‟s van kunstwerken uitgewisseld en geleend. De kostbaarheid van 

fotografisch materiaal komt tot uiting in de talrijke verzoeken bepaalde foto‟s terug te sturen, 

of de vraag om toestemming foto‟s te mogen houden. De afbeeldingen van kunstwerken, 

verzameld door Hulin de Loo, zijn bewaard gebleven in de Ugentbibliotheek
204

. 

Daarnaast heeft Hulin ook buiten de kunstgeschiedenis interesse in de fotografie en volgt hij 

de technische innovaties van dichtbij
205

. De belangstelling voor fotografie is in de bemiddelde 

burgerij van het eind van de 19
de

 eeuw een wijdverspreid fenomeen
206

. In talrijke albums 

verzamelt hij afbeeldingen van familieleden, kennissen, bekende vakgenoten, steden en 

monumenten, maar ook antropologische prenten van ‚primitieve‟ volken, curiosa 

(bijvoorbeeld een siamese tweeling), en renpaarden
207

. Hoewel Hulin dus een groot belang 

hecht aan de „real-life“ ervaring van de kunstwerken, vult hij zijn kennis aan met 

beeldmateriaal.      

 

5.5. Besluit  

 

Vanaf het begin van de jaren 1890 legt Hulin de Loo zich toe op de studie van de oud-

Vlaamse kunst. De studie van de kunstgeschiedenis lijkt voort te komen uit zijn activiteiten 

als collectioneur van schilderijen. Hij verzamelt werken voor zijn privé-collectie en heeft een 

belangrijke inbreng bij de aankopen van oude kunst van het MSKG, via de Vrienden van het 

Museum. Hulin raakt er vertrouwd met de wereld van veilingen, kunsthandel en 

kunstverzamelen. Zijn historische studie van de schilderkunst sluit aan bij deze activiteiten. 

Hij onderzoekt de basisproblemen in de kunstgeschiedenis; de toeschrijving van werken aan 

een bepaalde auteur, de dateringen en zomeer. Hulins kunsthistorische studie ontwikkeld zich 

eerst buiten een academisch kader (dat nog niet bestaat), door contact met verzamelaars, 
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kunsthandelaars en (amateur)kunsthistorici. Wel is hij geschoold in het historisch-kritisch 

(archief)onderzoek. 

 Wat zijn kunsthistorisch onderzoek betreft verzoekt Hulin de Loo twee onderzoekstradities 

met elkaar te verzoenen. Enerzijds de traditie van de “connaisseur”, die een veelomvattende 

kennis heeft van de meest uiteenlopende thema‟s van de oud-Vlaamse schilderkunst en op 

een gevoelsmatige wijze, dankzij een goed ontwikkeld visueel geheugen, bepaalde 

kenmerken van en samenhangen tussen schilderijen ziet. De fotografie is bruikbaar om deze 

argumenten een zekerdere basis te geven. Daarnaast het historisch-kritisch onderzoek naar 

feitenmateriaal in de archieven.  
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6. De Vlaamse primitieven en de tentoonstellingen van 1902 en 1910 

 

6.1. Inleiding 

 

De tentoonstelling van de Vlaamse primitieven die in het jaar 1902 in Brugge werd gehouden, 

had op de studie en de waardering van de Vlaamse primitieven een belangrijke impact. De 

appreciatie van de oud-Vlaamse kunst werd na 1902 algemeen, er werd een begin gemaakt 

met de consequente stijlkritische studie
208

 en de benaming “Vlaamse primitieven” ter 

aanduiding van de vijftiende en zestiende-eeuwse schilderkunst uit de lage landen, kwam in 

omloop. Voor we nader ingaan op de tentoonstelling, en de betrokkenheid van Hulin de Loo 

bij de tentoonstelling, zullen we ze eerst situeren binnen de reeds langer voorbereide 

herwaardering van de oud-Vlaamse schilderkunst. Hulins keuze voor de studie van de 

Vlaamse primitieven zou zonder deze voorbereiding ook onbegrijpelijk zijn.  

 

6.2. De ‘herontdekking’ van de Vlaamse primitieven 

 

Aan het begin van de negentiende eeuw begon de belangstelling voor de Vlaamse primitieven 

langzaam op te leven. In de voorgaande periode overheersten misprijzen en meer nog 

onverschilligheid ten aanzien van de schilderijen het smaakoordeel, en werden ze nauwelijks 

als objecten met een esthetische waarde beschouwd. De hernieuwde interesse in de oud-

Vlaamse schilderkunst kaderde in een herwaardering van de Middeleeuwen en de Gotiek, die 

zich in de negentiende eeuw doorheen Europa verspreidde
209

.  In Engeland zien we de 

neogotiek, vooral in de architectuur, zich in de achttiende eeuw ontwikkelen, het vasteland 

volgde later. Wat de middeleeuwse schilderkunst betreft, ging de eerste belangstelling uit 

naar de zogenaamde Italiaanse primitieven
210

, met als belangrijkste figuur de schilder 

Giotto
211

.  
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Engelse en Duitse schrijvers vestigden aan het begin van de negentiende eeuw de aandacht op 

de middeleeuwen, en vanaf de jaren 1820 werd deze romantisch gekleurde belangstelling een 

wijdverbreid modeverschijnsel.     

De eerste episode in de herontdekking van de Vlaamse primitieven vond in Parijs plaats. Na 

de Franse revolutie werd daar het Musée Central opgericht (vanaf 1803 omgedoopt in „Musée 

Napoléon‟). In het museum werden kunstschatten uit heel Frankrijk en de veroverde gebieden 

samengebracht, die overvloedig beschikbaar kwamen door de onteigening van kerkelijke en 

aristocratische eigendommen. De topwerken werden in het museum volgens de toenmalige 

kennis geordend en op een didactische manier aan het publiek gepresenteerd. De kunstwerken 

uit de Italiaanse renaissance en de barok vormden daarbij het belangrijkste deel van de 

collectie. Dit neemt niet weg dat er voor het eerst een grote verzameling belangrijke werken 

van de oud-Vlaamse kunst  aanschouwd kon worden. Ook de presentatie; in een openbaar 

museum en los van de religieuze context, bevorderde een nieuwe appreciatie en studie van de 

schilderijen.  

De waardering van de Fransen beperkte zich vooralsnog tot de klassieke en barokke werken. 

Parijs was immers een bastion van het classicisme en academisme, waar de superioriteit van 

de Italiaanse klassieke kunst als onbetwistbaar gold. De heersende smaak negeerde wat buiten 

de classicistische opvattingen van kunst viel, en daar hoorden de Vlaamse primitieven bij.  

Het waren daarom eerst buitenlandse bezoekers die een belangstelling voor de oude Vlaamse 

kunst ontwikkelden. Na de vrede van Amiens in 1802 werd Frankrijk opnieuw toegankelijk 

voor reizigers. De indrukwekkende collectie van het Musée Napoléon trok talrijke bezoekers, 

vooral Engelsen en Duitsers, die de meesterwerken uit de renaissance en barok wilden 

bezichtigen en zo ook in aanraking kwamen met de sectie middeleeuwse Vlaamse kunst. Eén 

van hen was de Duitse filosoof Friedrich Schlegel (1772 – 1829). In 1802 maakte hij kennis 

met de Vlaamse primitieven in Parijs. De diepe indruk die deze op hem maakten 

communiceerde hij in verschillende publicaties aan het thuisfront. Hij beschreef de „Duitse 

primitieven‟, zoals hij ze noemde, in de romantische geest met veel inleving en subjectiviteit. 

Het gevoel van religiositeit en vroomheid die uit de beelden sprak, alsook een nationalistische 

tendentie – de schilders hadden de Germaanse geest en eigenheid weten weer te geven – 

vielen bij de opkomende romantische beweging in Duitsland op vruchtbare grond. De 

originaliteit van Schlegels publicaties lag vooral in de openheid van geest waarmee hij de 
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„Duitse primitieven‟ waarnam, en deze, los van de classicistische esthetica, in hun eigenheid 

kon waarderen
212

.       

Drie bewonderaars van Schlegel; Sulpiz en Melchior Boisserée en Johan Bertram, kwamen 

Schlegel in Parijs opzoeken en brachten er een jaar door met de studie van literatuur, 

geschiedenis en filosofie. Aangestoken door Schlegels enthousiasme voor de primitieve 

schilderkunst gingen ze deze bestuderen en verzamelen. Op de kunstmarkt waren 

middeleeuwse schilderijen door de verbeurd verklaring van kerkelijke goederen voor 

spotprijzen te koop. Vanuit Keulen vergaarden ze een collectie oud-Vlaamse kunst van 

bijzondere kwaliteit en stelden deze met veel succes publiekelijk tentoon. De belangstelling in 

Duitsland was nu groot, en werd verder aangewakkerd door een werkje van Goethe over de 

Boisserée verzameling.  

De gebroeders Boiserée probeerden hun collectie aan een publiek museum te verkopen. Na 

enkele omzwervingen vond het zijn plaats in de Pinakothek te München.  Enkele andere 

collecties middeleeuwse kunst die gelijktijdig gevormd werden (zoals de Wallraf en Solly 

verzamelingen) werden eveneens in Duitse publieke musea ondergebracht.    

De Boisserées gaven bij het verzamelen blijk van een (betrekkelijke) wetenschappelijke 

ingesteldheid en probeerden de werken te dateren en autoriseren
213

. Friedrich Waagen
214

, die 

via de Boisserée collectie kennis maakt met de primitieve kunst, ging verder op dat pad en 

publiceerde in 1822 “Ueber Hubert und Johann van Eyck”, een eerste wetenschappelijke 

studie van de Vlaamse primitieven, weliswaar met veel foute toeschrijvingen en nog sterk 

ingebed in de romantische traditie. Waagen legde daarin als eerste connaisseur van de 

Vlaamse primitieven de fundamenten voor verder onderzoek. Als directeur van de 

Gemäldegalerie in Berlijn breidde hij er de collectie oud-Vlaamse kunst uit
215

.    

Na de nederlaag van Napoleon te Waterloo werd in het verdrag van Parijs de teruggave van 

cultureel erfgoed geregeld.  De werken uit het Musée Napoléon keerden zoverre dit mogelijk 

was terug naar de rechtmatige eigenaars. Aangezien een aantal kerkelijke instellingen 

verdwenen waren, werden tal van werken in nationale musea ondergebracht. 
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In België was de waardering voor de kunstschatten, door het succes dat hun in het buitenland 

te beurt was gevallen, bij hun terugkomst gegroeid
216

. De populariteit uitte zich eveneens in 

sterk gestegen prijzen op de kunstmarkt.   

In de loop van de negentiende eeuw kwamen goedkopere en kwalitatievere 

lithografiereproducties op de markt en na 1839 ging de fotografie een steeds grotere rol 

spelen. Afbeeldingen van oud-Vlaamse kunst werden gewild en verschenen in talrijke 

publicaties
217

, waardoor hun faam zich verspreidde. 

Na de onafhankelijkheid van België in 1830 bereikte de belangstelling voor de Vlaamse 

primitieven een nieuwe hoogte. Kunstwerken werden ingezet in de pogingen om in de jonge 

staat  een nationaal gevoel te doen ontstaan. Men haalde historische figuren van onder het stof 

met de bedoeling een gezamenlijk verleden bloot te leggen of te creëren. De middeleeuwse 

kunst paste helemaal in dit streven
218

.  

Vanuit een patriottische impuls werd de oud-Vlaamse kunst in België nauwgezet onderzocht. 

Men verkende de archieven, waarbij de Belgische onderzoekers op het Duitse pionierswerk 

konden voortbouwen
219

. Het was evenwel een Engelsman die de meest opzienbarende 

documenten wist te ontdekken. James Weale (1832 – 1917) vestigde zich in 1856 in Brugge, 

waar hij als eerste de archieven met een kritische en systematische methode op 

kunsthistorisch bronnenmateriaal onderzocht. Geboren in Groot-Brittannië raakte hij reeds 

vroeg gefascineerd door de Christelijke kunst, wat hem ertoe bracht zich op jonge leeftijd tot 

het Christendom te bekeren. Hij wijdde zijn leven aan de opwaardering van de Christelijke 

kunst door zich in te zetten voor de verspreiding van de neogotiek en het kunsthistorisch 

onderzoek. Weale publiceerde onder meer onbekend archiefmateriaal over Memling, de 

broeders Van Eyck en Gerard David, dewelke hij uit de vergetelheid haalde
220

.  Naast het 

archiefonderzoek poogde hij de Christelijke kunst tot bij een breder publiek te brengen. 

Daartoe organiseerde hij de tentoonstelling van de Vlaamse primitieven in 1867 te Brugge, de 

directe voorloper van de tentoonstelling van 1902. In 1864 had Weale reeds enige ervaring 

opgedaan als initiatiefnemer van een tentoonstelling van Christelijke kunstvoorwerpen 

(beeldhouwkunst, textiel, juwelen enz., maar geen schilderijen) in Mechelen. Net als de 

tentoonstelling van 1867 vatte hij deze expliciet op als een propagandamiddel voor de 

neogotiek en de opleving van de Christelijke kunst.  De “Exposition de tableaux anciens, 
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d‟objets d‟art et d‟antiquités” van 1867 wordt vooral herinnert als de eerste tentoonstelling 

van de Vlaamse primitieven in België, hoewel ook kunstvoorwerpen tentoon gesteld werden. 

Weale slaagde erin een heterogene collectie oud-Vlaamse schilderijen samen te brengen, 

waarin zowel de middeleeuwse, zeventiende als achttiende-eeuwse schilderkunst 

vertegenwoordigd waren.   

Kerkelijke instellingen en privé-verzamelaars, ook uit het buitenland, stelden werken, 

waarvan een aanmerkelijk deel nog nooit eerder aan het publiek vertoond waren, ter 

beschikking. 

De tentoonstelling vond een grote weerklank tot over de landsgrenzen. Voor de kennis van de 

Vlaamse primitieven was ze van betekenis, omdat de panelen nu onmiddellijk met elkaar 

geconfronteerd konden worden, en dankzij de catalogus van Weale, waarin nieuwe 

toeschrijvingen op basis van archiefdocumenten gepubliceerd werden
221

.  

De benaming “Vlaamse primitieven” was in 1867 nog niet gebruikelijk. Weale zelf gebruikte 

de term „Ecole Néerlandaise‟ om de vijftiende en zestiende-eeuwse schilderkunst aan te 

duiden. Pas na 1902 kwam de term “Vlaamse primitieven” in het Nederlands en Frans 

algemeen in gebruik. In het Duits en het Engels was dit niet zo („altniederländische kunst‟ en 

„early netherlandish art‟ worden eveneens gebruikt). Lisa Deam ziet de naamgeving als uiting 

van een nationalistisch discours; “Vlaams” benadrukt de filiatie met de Franse, Romaanse 

kunst, waar “Nederlands” de relatie met de Duitse, Germaanse kunst accentueert
222

. 

De expositie van 1867 bereidt, samen met de steeds talrijker wordende tentoonstellingen van 

oude kunst in het buitenland, de weg voor de tentoonstelling van de Vlaamse primitieven te 

Brugge. Niet toevallig zal men ook dan beroep doen op de expertise van James Weale.  

 

6.3. L’Exposition des Primitifs Flamands et d’Art Ancien, 1902  

 

Over de grote tentoonstelling van de Vlaamse primitieven van 1902 in Brugge is reeds heel 

wat gepubliceerd, zowel door tijdgenoten als retrospectief
223

. Na een situering van de 

betreffende tentoonstelling zal ik daarom focussen op de betrokkenheid van Hulin de Loo bij 

de onderneming.  
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Het tentoonstellen van oude kunst werd in de negentiende eeuw populair. De bijzonder 

succesvolle expositie “Art Treasures of the United Kingdom” die in 1857 in Londen 

doorging, vond in heel Europa navolging. Kunstenaars uit eigen land of streek werden 

opgewaardeerd en kregen hun eigen tentoonstellingen, zo bijvoorbeeld Rembrand in 

Amsterdam (1898), Velazquez in Madrid (1899) en Van Dyck in Antwerpen (1899). In het 

jaar 1900 lanceerde de Brusselse kunstkenner en –criticus Philogène Wytsman het plan een 

tentoonstelling van Vlaamse primitieven in Brussel te organiseren. De Brugse en Gentse 

autoriteiten werden aangeschreven met het verzoek de belangrijkste werken van Memling en 

van Eyck uit te lenen, maar dit werd geweigerd. Het tentoonstellingscomité stelde dan maar 

voor de expositie naar Brugge te verplaatsen. Ondertussen had Kervyn de Lettenhove, nadat 

Wytsman het geloof in de succeskansen van de onderneming verloren had, de taak van 

organisator op zich genomen.   

Henri Kervyn de Lettenhove, archeoloog en kunsthistoricus, werd in 1856 te Brugge geboren. 

Hij groeide op in een zeer gegoede familie als zoon van baron Joseph Kervyn de Lettenhove 

(1817–1891), een vooraanstaand geschiedkundige en politicus. Na studies in 

achtereenvolgens Brugge, Namen en Leuven behaalde Henri in 1874 het doctoraat in de 

rechten. Hij beproefde een carrière in de diplomatie en politiek maar weidde zich al snel 

helemaal aan zijn passie voor de kunst. Als bevlogen amateur etste hij en legde hij zich toe op 

de studie van kunstgeschiedenis en archeologie. Geïnspireerd door de Engelse neogotiek 

tekende hij architecturale ontwerpen en ijverde hij voor de opwaardering van het culturele 

erfgoed in België. Na zijn proefstuk in 1902 organiseerde hij een hele reeks tentoonstellingen: 

in Brugge “la Toison d‟Or” in 1907, in Brussel “L‟Art Belge au XVIIe siècle” op de 

wereldtentoonstelling van 1910 en een expositie van vijftiende- en zestiende-eeuwse 

miniatuurschilderkunst in 1912
224

. In de organisatiecomités van de verschillende 

tentoonstellingen zouden Hulin de Loo en Kervyn nog vaak samenwerken.  

Door organisatorische en budgettaire problemen werd de tentoonstelling uitgesteld tot 1902.  

Het bleek erg moeilijk het Brugse stadsbestuur tot medewerking te bewegen. Zonder de 

toestemming, de panelen uit het Sint-Janshospitaal en het Brugse stedelijk museum tentoon te 

stellen, waren ook andere musea en privé-verzamelaars weinig geneigd hun stukken uit te 
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lenen. Maar uiteindelijk, na lang aandringen en druk uitoefenen verkreeg Kervyn de 

toestemming zowel de werken uit het Sint-Janshospitaal als het Brugse museum tentoon te 

stellen. De bereidwilligheid van privé-verzamelaars en musea raakte daardoor in een 

stroomversnelling. 

Het samenbrengen van een mooie collectie Vlaamse primitieven was goed voorbereid. In 

België werden in de belangrijkste steden mensen aangesteld om de eigenaars van de werken 

te overtuigen deze uit te lenen. In het buitenland werden specialisten gezocht die zich voor de 

tentoonstelling wilden inzetten. Zij zetelden in verschillende comités die voor de 

terreinverkenning en onderhandelingen in het buitenland werden opgericht; een Duits, 

Engels, Oostenrijks-Hongaars, Spaans, Amerikaans, Frans, Nederlands en Noorweegs  

comité
225

 trachtte op georganiseerde wijze waardevolle werken bij elkaar te brengen. Met 

succes; van over heel Europa kwamen welwillende reacties. Buiten België kwamen de 

werken bijna uitsluitend van privé-personen, de publieke musea leenden nauwelijks werken 

uit
226

. De toezegging van steeds meer werken had een cumulatief effect; de verzamelaars en 

handelaars zagen in dat een grote expositie waar hun werken te zien zouden zijn de waarde 

ervan gevoelig kon doen stijgen. Na een moeilijk begin was er op het laatst een grote 

bereidwilligheid, zelfs in die mate dat mensen hun (vaak waardeloze) schilderijen kwamen 

aanbieden. Doordat het aantal beloofde werken steeds aangroeide, ontstond het probleem een 

geschikte locatie te vinden. De oorspronkelijke locatie, de Bogardenkapel was immers te 

klein geworden. Na moeilijke onderhandelingen werd, één maand voor de tentoonstelling op 

15 juli van start zou gaan, het Provinciaal Hof op de markt ter beschikking gesteld. De 

sierkunst vond een onderkomen in het Gruuthusepaleis.  

De laatste dagen voor het begin van de tentoonstelling verliepen bijzonder hectisch (Kervyn 

beschrijft deze niet zonder pathos in een terugblik
227

). Eén week voor de opening waren nog 

maar drie werken in Brugge gearriveerd. De meeste stukken lieten op zich wachten tot het 

allerlaatste moment, en enkele arriveerden pas na de opening. Men slaagde er nog net in de 

schilderijen te plaatsen, en de tentoonstelling kon op 15 juli in aanwezigheid van de koning 

officieel geopend worden. Er waren finaal 413 Vlaamse primitieven samengebracht
228

. De 
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selectiecriteria waren niet erg duidelijk. Slechts een klein aantal topstukken werden bij 

voorbaat door de organisatoren uitgekozen. Het resultaat was dan ook grotendeels bepaald 

door de welwillendheid van de leners. Daarnaast moest men zich houden aan de 

toeschrijvingen van de leners, en dit zorgde ervoor dat een aantal inferieure of dubieuze 

werken erg optimistische labels kregen. Wat de tentoongestelde artiesten betrof, was 

Memling met een bijzonder groot aantal werken vertegenwoordigd. Van Eyck en Van der 

Weyden waren in verhouding tot hun belangrijkheid ondervertegenwoordigd. Opmerkelijk 

was de aandacht voor de nog maar recent gewaardeerde Gerard David, aan wie in de 

catalogus zo‟n 20 werken werden toegeschreven. De overheersende aanwezigheid van 

Memling op de tentoonstelling is enerzijds te verklaren door het evidente feit dat de werken 

relatief eenvoudig uit Brugge zelf geleend konden worden, anderzijds speelde de romantische 

waardering voor Memling als de grootste der Vlaamse primitieven een rol. Paradoxaal 

genoeg is in de kritieken bij de tentoonstelling sprake van een reductie van de betekenis van 

Memling ten voordele van van Eyck, Rogier van der Weyden en Gerard David
229

.                         

De tentoonstelling werd een overweldigend succes. Zo‟n 35.000 betalende bezoekers 

bezichtigden de schilderijen in het Provinciaal Hof en de sierkunst in het Gruuthusepaleis. De 

expositie moest twee maal verlengd worden. Uiteindelijk sloot ze de deuren op vijf oktober, 

en niet zoals gepland op vijftien september.  

L‟Exposition des Primitifs Flamands et d‟Art Ancien van 1902 kende een brede werking 

waarvan ik hier slechts een kort overzicht kan geven. De tentoonstelling kende navolging in 

het buitenland, onder meer in Frankrijk met het succesrijke “les Primitifs Français” en in 

Italië, waar een grote tentoonstelling over de Italiaanse primitieven plaatsvond (beide in 

1904). In Brugge werd – naar het voorbeeld van Gent - de “Société des amis des musées de 

Bruges” opgericht en ijverde men voor een zorgzamere omgang met het stedelijk 

patrimonium
230

. Van de schilderijen op de tentoonstelling werden foto‟s gemaakt, die tegen 

democratische prijzen gekocht konden worden. De foto‟s (al dan niet in boekvorm 

gebundeld) voedden de publieke belangstelling en waren belangrijk voor de vergelijkende 

studie van de Vlaamse primitieven
231

. De tentoonstelling inspireerde beeldende kunstenaars. 

Met name voor de Latemse School (Gustave van de Woestyne, George Minne, Valerius de 

Saedeleer) was ze van bijzondere betekenis
232

.   

 

                                                 
229

 F. Haskell, History and Its Images, pp. 455-460.   
230

 H. Kervyn de Lettenhove, Discours prononcé à la séance de clôture de l’exposition, p. 15. 
231

 E. Tahon, V. de Boi, B.K. de Volkaersbeke ea. (eds.). Impact 1902 revisited, pp. 15-54. 
232

 Zie: E. Tahon, V. de Boi, B.K. de Volkaersbeke ea. (eds.). Impact 1902 revisited, pp. 55-79. 



 62 

Hulin de Loo is reeds in de voorbereiding bij de tentoonstelling betrokken. Als lid van het 

organisatiecomité zet hij zich in verzamelaars te overhalen hun werken uit te lenen. Hij gaat 

op verzoek van Kervyn na welke werken van belang in de omgeving van Gent aanwezig 

zijn
233

.  

Kervyn de Lettenhove organiseert de tentoonstelling op doortastende en efficiënte wijze. Om 

over zoveel mogelijk buitenlandse werken te kunnen beschikken, worden in verschillende 

Europese landen organisatiecomités opgericht. Zij maken lijsten van interessante schilderijen 

op en overtuigen de bezitters deze uit te lenen. De comités zijn samengesteld uit 

vooraanstaande (meestal adellijke) personen met ruime contacten, museumconservators en 

specialisten van de oud-Vlaamse schilderkunst.  

Hulin de Loo wordt naar Londen en Wenen gezonden om de buitenlandse comités te 

organiseren. De universiteit verleent hem  telkens een week vrijstelling van zijn 

onderwijstaken
234

. In Engeland wordt hij door James Weale geïntroduceerd bij kunstkenners 

en verzamelaars
235

. Hij stelt er het Engels comité samen en neemt contact op met bezitters 

van kunstwerken. Dit alles brieft hij over aan Kervyn de Lettenhove
236

.      

Onder meer Friedländer in Berlijn en Spielmann
237

 in Londen zetten zich actief in voor de 

tentoonstelling
238

. Voor Hulin de Loo is het een uitgelezen mogelijkheid in contact te komen 

met de internationaal leidinggevende kunsthistorici en verzamelaars
239

.  

De tentoonstelling biedt een platform om nieuwe vakgenoten te leren kennen en ideeën uit te 

wisselen. De comités werden tijdens de tentoonstelling uitgenodigd om alle samen de 

tentoonstelling te bezoeken
240

, ook het wetenschappelijke congres dat in aansluiting met de 

expositie georganiseerd werd (congres van de Fédération Archéologique de Belgique, 

gehouden tussen tien en veertien augustus 1902, met speciale aandacht voor de Vlaamse 

primitieven) zorgde voor een samenkomst van specialisten en amateurs van de oud-Vlaamse 

kunst, en er kon kennis genomen worden van de actuele onderzoeksthema‟s in de 

voordrachten. Een internationaal netwerk van geïnteresseerden werd zo gevormd of 

onderhouden.     
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Nadat Hulin in 1901 zijn eerste studies naar de Vlaamse primitieven (verschenen in het 

bulletijn van de Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde te Gent) naar Friedländer 

zendt, en ze bij de voorbereiding van de expositie samenwerken, begint een 

wetenschappelijke briefwisseling tussen beiden, waarin van groot wederzijds respect blijk 

wordt gegeven. Friedländer schrijft in 1903: “Ihre Anwendungen sind mir von hohen Werte. 

Ich bin überzeugt dass unter so vielen Bestimmungen eine gewische Anzahl falschen sind, 

und bin überrascht wie gross die Zahl der Fragen ist, in denen wir einig sind”
241

.  

Hulin de Loo organiseerde de tentoonstelling van 1902, maar als kunsthistoricus is hij dan 

nog onbekend. Hij heeft nog maar twee artikelen gepubliceerd in een bescheiden periodiek
242

. 

Zijn doorbraak komt er in de nasleep van de tentoonstelling, wanneer er van zijn hand een 

“catalogue critique” verschijnt.  

Het schrijven van de officiële catalogus voor l‟Exposition des Primitifs Flamands werd door 

Kervyn de Lettenhove aan James Weale toevertrouwd. Weale begon het schrijven ervan in 

Engeland, en arriveerde pas enkele weken voor de opening van de tentoonstelling in Brugge. 

Pas toen kon hij beschikken over de volledige lijst van toegezegde stukken. De catalogus 

raakte niet af, en verscheen pas nadat de tentoonstelling reeds enige tijd geopend was
243

.  

Omdat het een officiële catalogus betrof moest Weale vanzelfsprekend rekening houden met 

de toeschrijvingen van de verzamelaars, die niet nauwkeurig en vaak te hooggestemd waren. 

Weales kunsthistorische toelichting in de inleiding steunde vooral op archivalisch onderzoek 

en „hard‟ feitenmateriaal
244

.    

Uit onvrede met de officiële catalogus en omdat hij zijn eigen inzichten wilde bekendmaken, 

publiceerde Hulin een alternatieve catalogus
245

. Deze was, aldus Hulin, vooral bedoeld om de 

liefhebbers van de oud-Vlaamse kunst te dienen, die door de foute toeschrijvingen op een 

verkeerd been gezet werden. In de inleiding zet hij zijn methode uiteen (cfr. infra). Het is een 

indirecte kritiek op de catalogus en methode van Weale, die zich te zeer op het verzamelen 

van feiten concentreert. Georges Hulin verzoekt stijlanalyse en archiefonderzoek samen te 

brengen bij het identificeren van anonieme schilders en het samenbrengen van hun oeuvre. 

Het corpus van de catalogus bestaat uit een aantal korte opstellen waarin hij de argumenten 

opsomt die een anonieme meester linken aan een overgeleverde naam. Daarbij steunt hij 
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(zoals steeds uitdrukkelijk aangegeven) op het werk van andere kunsthistorici zoals 

Friedländer en Weale. Voor de toeschrijvingen is hij niet gebonden aan verplichtingen 

tegenover de eigenaars. Een heel aantal werken, toegeschreven aan bijvoorbeeld Memling, 

Gerard David of Van der Weyden  worden dan ook teruggebracht tot „anoniem‟ of „school 

van‟, anderzijds wordt een (veel geringer) aantal anonieme werken aan bekende schilders 

toegewezen
246

. 

De korte opstellen zijn niet direct gerelateerd aan de tentoonstelling. De bezoekers konden 

wel een aantal elementen in de argumentatie (vooral stijlovereenkomsten en verschillen) 

verifiëren aan de hand van werken op de expositie. (Hulins catalogus verscheen op 5 

augustus, en kon dus nog twee maanden als gids doorheen de tentoonstelling gebruikt 

worden).  

Een zo grote tentoonstelling nodigde uit tot het maken van vergelijkingen. De tentoonstelling 

bevestigde of ontkrachtte bestaande hypothesen en deed er nieuwe ontstaan. Op die manier 

was ze van belang voor een nieuwe, stijlkritische analyse van de oud-Vlaamse kunst
247

. 

Hulins catalogus paste dus goed bij de tentoonstelling en kondigde de nieuwe benadering aan.    

De Catalogue Critique zorgde voor onrust bij de verzamelaars. Tal van hen zagen hun 

kunstwerken in waarde gereduceerd worden. Zij zouden een groot deel van de oplage gekocht 

en vernietigd hebben. Maar weliswaar zeldzaam geworden, bleef de catalogus wijd in 

omloop
248

. Een andere onaangenaam gevolg van de catalogus was dat de familie Mérode 

Hulin in 1903 een proces wilde aandoen
249

. Hulin de Loo beweerde namelijk dat de familie 

Mérode niet langer in het bezit was van het beroemde Mérode-altaarstuk, maar het had 

verkocht en enkel nog in het bezit was van een recent vervaardigde kopie ervan. Dit 

verklaarde volgens Hulin waarom de familie het werk niet door kunsthistorici liet bekijken
250

. 

Het is een ander staaltje van de polemische inhoud van de catalogus. Of het tot een proces 

kwam is me onbekend. Het onderwerp wordt in de briefwisseling niet meer aangehaald, wat 

doet vermoeden dat het in der minne werd geregeld. De familie Mérode verkocht het werk 

pas in 1956 aan het Metropolitan Museum of Art. Wel bestaat er een gelijkend werk (de 

Annunciatie) die nu in het Museum van Brussel wordt bewaard
251

. Dit lag mogelijk aan de 

basis van de verwarring. 

                                                 
246

 Bijvoorbeeld G. Hulin. Bruges 1902, p. XXII. 
247

 E. Tahon, V. de Boi, B.K. de Volkaersbeke ea., eds. Impact 1902 revisited, pp. 42-43. 
248

 J. Lavalleye, “Notice sur Hulin de Loo”, in: Académie royale de Belgique. Annuaire, 127 (1961), p. 17. 
249

 UBGent, hs. 3095, Brieven aan G. Hulin 1876-1945. 5 oktober 1910. 
250

 G. Hulin. Bruges 1902, p. XXXV. 
251

 B. Ridderbos, “Objects and Questions”, in: B. Ridderbos, A. Van Buren en H. Van Veen , eds. Early 

Netherlandish Paintings; Rediscovery, Reception and Research, pp. 16-23. 



 65 

De opschudding droeg zeker bij tot de bekendheid van Hulins Catalogue Critique. De 

reputatie die hij ermee opbouwde consolideerde hij in het vervolg van zijn loopbaan. Vanaf 

1902 brengt de academische erkenning als één van de twee grootste kenners van de oud-

Vlaamse schilderkunst (de andere was Friedländer) ook onderwijsopdrachten in de 

kunstgeschiedenis met zich mee (cfr. infra).      

 

6.4. L’Art Belge au XVIIe siècle, 1910 

 

De tentoonstelling van 1902 was de eerste in een rij exposities van oude kunst die voor de 

eerste wereldoorlog door Kervyn werden georganiseerd. Ook tijdgenoten zagen deze als een 

reeks
252

, wat niet vreemd is aangezien Kervyn steeds de organisator was, en ze steeds de oude 

Vlaamse kunst als onderwerp hadden. Eerste en ongetwijfeld belangrijkste is de 

tentoonstelling van de Vlaamse primitieven te Brugge. In 1907 volgde daarop “Het Gulden 

Vlies” (“La Toison d‟Or”), eveneens te Brugge en in 1910 “L‟Art Belge au XVIIe siècle” in 

Brussel
253

. Deze drie tentoonstellingen waren alle groot van opzet en goed voorbereid. Ze 

werden steeds door dezelfde kern van medewerkers georganiseerd
254

. Hulin de Loo, intussen 

opgenomen in de vriendenkring rond Kervyn de Lettenhove, was telkens één van de 

medewerkers.  

De Exposition de la Toison d‟Or vond in 1907 naar aanleiding van de opening van Brugge 

Zeehaven plaats. Kervyn wilde met de tentoonstelling opnieuw de aandacht vestigen op het 

cultureel erfgoed te Brugge. Al in 1902 wees hij op het belang van het stadspatrimonium,  

ook voor de Brugse economie
255

.  

De tentoonstelling die haar naam dankt aan de in 1430 door Filips de Goede opgerichte orde 

van het Gulden Vlies, bracht schilderijen, miniaturen en voorwerpen uit de vijftiende-eeuwse 
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Nederlanden samen
256

. De Annunciatie van Van Eyck uit de Hermitage was één van de 

absolute topstukken. Hulin de Loo onderhandelde over dit werk op een reis naar Sint-

Petersburg
257

. Het grootste aantal schilderijen waren portretten van ridders uit de orde van het 

Gulden Vlies. 

Hier zal ik vooral aandacht besteden aan de tentoonstelling “L‟Art Belge au XVIIième 

siècle”. Enerzijds omdat er in de correspondentie van Hulin de Loo meer over aan te treffen 

is, anderzijds omdat ze wijst op de brede kennis en belangstelling van Hulin, ook buiten zijn 

specialisme.  

 

De expositie maakte deel uit van de wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel. Deze groots 

opgezette onderneming, waaraan naast België 21 landen participeerden, werd op 23 april 

1910 geopend. Veel belangstelling ging uit naar luchtvaart en trasport. België wijdde in het 

nieuwe Tervurenmuseum bijzondere aandacht aan de kolonisatie van Congo.  

Een brand die op de avond van 14 augustus in de centrale galerij uitbrak verwoestte een 

belangrijk deel van de Belgische, Engelse en Franse secties en een heel aantal attracties. De 

zoo werd niet gespaard; de wilde dieren verkoolden in hun kooien. Maar na een snelle 

heropbouw was de hele wereldtentoonstelling opnieuw toegankelijk
258

. De expositie van 

zeventiende-eeuwse kunst lag buiten de gevarenzone. 

Een verscheidenheid aan oude en moderne, toegepaste en schone kunst werd op de 

wereldtentoonstelling geëxposeerd. In de sectie oude kunst organiseerde België in het 

jubelparkpaleis een omvangrijke tentoonstelling gewijd aan haar zeventiende-eeuwse 

meesters. Rubens, Van Dyck en Jordaens namen er een centrale plaats in, maar er was ook 

aandacht voor de  kleinere meesters als Adriaen Brouwer en Joos van Craesbeeck
259

. De 

reconstructie van het Rubenshuis in het Antwerpse paviljoen stond los van de tentoonstelling, 

maar vormde toch een mooie aanvulling.   

Oorspronkelijk was het de bedoeling een historische tentoonstelling over het België onder de 

aartshertog Albrecht van Oostenrijk en hertogin Isabella van Spanje
260

 samen te stellen. De 

expositie kreeg de naam “Exposition Albert et Isabelle” mee. Hoewel er secties gewijd 
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werden aan de zeventiende-eeuwse sociale geschiedenis, letteren, wetenschappen en 

toegepaste kunst kwam tijdens de organisatie de klemtoon steeds meer te liggen op 

schilderkunst. Er werd dan ook voor een nieuwe titel gekozen die de inhoud beter zou 

dekken
261

.  

In de openingsspeech luidde het dat de kunst op de tentoonstelling “en sa vérité historique” 

getoond werd. Dit betrof ook de vormgeving van de tentoonstelling; het jubelparkpaleis was 

tijdelijk ingericht als een zeventiende-eeuws paleis met wandtapijten en zelfs de zaalwachters 

waren in historische kostuums uitgedost
262

. Op de benedenverdieping zag men een 

zeventiende-eeuws herenhuis nagemaakt met eetzaal, keuken, slaapkamer, … “alles in den 

zuiversten Rubensstijl”
263

.     

Kervyn de Lettenhove nam de organisatie van de tentoonstelling op zich. Reeds beslagen in 

dit vak was het de eerste expositie die hij buiten Brugge inrichtte. Daarbij deed hij opnieuw 

een beroep op een aantal oude gedienden, onder wie Charles Léon Cardon
264

, zijn naaste 

medewerker. Er werden internationale comités samengesteld. Ook hier kon teruggevallen 

worden op het netwerk van bekwame figuren waarmee reeds vroeger samengewerkt werd. 

Hulin de Loo reisde naar Italië, Zwitserland en Duitsland
265

. Hij was verantwoordelijk voor 

het overtuigen van Duitse verzamelaars en musea
266

 en stelde het Duitse comité samen
267

. 

Hulin was geen dilettant op het gebied van de zeventiende-eeuwse kunst. Uit de 

briefwisseling die hij over kunsthistorische vraagstukken voerde, blijkt dat hij zich verdiept 

had in het oeuvre van Rubens en diens school
268

. De druk geannoteerde catalogus van de 

tentoonstelling van 1910
269

, evenals zijn voordracht op het historische congres over de 

tentoonstelling (cfr. infra) wijst op Hulins brede kennis en belangstelling voor de 

kunstgeschiedenis. Ook Hulins privé-collectie, met heel wat zeventiende-eeuwse stukken, 

bevestigt zijn brede kunstinteresses
270

.      
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De organisatie van de expositie, en vooral het lenen van buitenlandse musea leverde minder 

problemen op dan in 1902, omdat de Belgische overheid de expositie nu officieel 

ondersteunde. Toch bleef het nog steeds moeilijk de schilderijen voor de tentoonstelling bij 

elkaar te brengen. Musea betoogden dikwijls dat ze de werken niet konden uitlenen, omdat ze 

de bezoekers van hun eigen collectie anders tekort zouden doen (en in de zomermaanden 

kwamen net de meeste bezoekers)
271

. Of de werken waren te kostbaar en/of te gevoelig voor 

beschadiging bij het transport. De privé-leners stelden meestal minder voorwaarden. Zij 

waren echter vaak moeilijk te bereiken. De rijke en meestal adellijke families brachten veel 

tijd op hun landhuis door of bevonden zich op reis in het buitenland
272

. Ook kunsthandelaars 

(waar Hulin, als klant en raadgever een goede band mee had) waren bereid werken uit te 

lenen
273

. De waardevermeerdering van een schilderij dat op een prestigieuze tentoonstelling 

geëxposeerd werd zal daarbij wel een rol gespeeld hebben. In één geval probeerde de 

kunsthandelaar een klant te overtuigen zijn recent gekochte werk aan de tentoonstelling af te 

staan
274

.   

Om verzamelaars en musea te overhalen was volharding en overtuigingskracht vereist. Bij 

een toezegging diende snel gehandeld te worden, voor de betreffende lener zich bedacht
275

. 

Aan de voorwaarden die de musea stelden werd in ruime mate voldaan. Zo werd bijvoorbeeld 

op verzoek van het museum voor schilderkunst van Dresden ermee ingestemd de kosten voor 

het transport en de transportverzekering van de schilderijen te betalen en tijdens de 

tentoonstelling de werken te verzekeren tegen vuurschade en inbraak. Het organisatiecomité 

stelde zich verantwoordelijk voor alles wat tijdens de tentoonstelling met de schilderijen zou 

kunnen gebeuren. Zelfs de reis- en loonkosten van een museumbediende die uit Dresden 

overkwam om aanwezig te zijn bij het transport en de plaatsing van de werken werden door 

het organisatiecomité vergoed
276

. Kervyn verzekerde de musea en verzamelaars dat de kisten, 

waarin de werken verpakt waren, bij de douane niet geopend zouden worden, dankzij een 

speciale toestemming. Hijzelf was steeds aanwezig bij het uitpakken, ophangen en terug 

opbergen van de schilderijen. De kostbaarste stukken werden achter glas tentoongesteld
277

.  

De onderhandelingen verliepen moeilijk maar leidden uiteindelijk tot een bevredigend 

resultaat. Hoewel cijfers in deze niet alles zeggen, waren op de opening 110 schilderijen van 

                                                 
271

 Onder andere in: UBGent, hs. 3096, Briefwisseling ivm. „L’art Belge au XVIIe siècle, 7 juni 1910, 6 en 31 

mei 1910.  
272

 Onder andere in: UBGent, hs. 3095, Brieven aan G. Hulin 1876-1945, brieven uit 1910.   
273

 UBGent, hs. 3096, Briefwisseling ivm. „L’art Belge au XVIIe siècle, 3 juni 1910. 
274

 Idem, 1 juni 1910. 
275

 Idem, 3 mei 1910. 
276

 UBGent, hs. 3095, Brieven aan G. Hulin 1876-1945, 26 en 31 mei 1910.  
277

 UBGent, hs. 3096, Briefwisseling ivm. „L’art Belge au XVIIe siècle, ongedateerd.  



 69 

Rubens, 90 van Van Dyck, 30 van Jordaens, aangevuld met een groot aantal werken van 

andere zeventiende-eeuwse schilders
278

, te zien. Op 14 juni opende de tentoonstelling in 

aanwezigheid van de koning en koningin officieel de deuren. De datum van de opening was 

reeds verlaat, maar toch moesten enkele werken uit Engeland en München toen nog 

arriveren
279

.   

Van 24 tot en met 27 augustus werd in het jubelparkpaleis het „Congrès d‟Art et d‟Histoire‟ 

gehouden. De zeventiende-eeuwse kunst werd als hoofdthema van het congres gekozen. Op 

de wereldtentoonstelling vonden talrijke conferenties en congressen, die zowat elk thema van 

de menselijke kennis bestreken, plaats
280

. Het Congrès d‟Art et d‟Histoire ging het congres 

van archief- en bibliotheekwezen direct vooraf, zodat geïnteresseerden aansluitend beide 

konden bezoeken. Naast voordrachten over uiteenlopende thema‟s (Hulin sprak er over de 

invloed van de school van Caravaggio op de zeventiende-eeuwse Nederlandse kunst)  werden 

voor de deelnemers cultureel-historische uitstapjes naar Antwerpen en Brugge 

georganiseerd
281

. 

 

6.5. Besluit 

 

De waardering van de oud-Vlaamse schilderkunst was aan het eind van de negentiende eeuw, 

toen Hulin de Loo deze ging bestuderen, reeds wijdverbreid. De opwaardering, als onderdeel 

van een bredere romantische stroming die de periode van de middeleeuwen onder de aandacht 

plaatste, bracht eveneens de eerste wetenschappelijke studie van de Vlaamse primitieven met 

zich mee. Het onderzoek in de archieven naar gegevens over oude schilders en oeuvres had 

reeds belangwekkende resultaten opgeleverd. 

 Na de tentoonstelling van 1902 in Brugge werd de waardering voor de primitieve 

schilderkunst algemeen. Ook voor de kunstgeschiedenis was ze van belang. De grote 

overzichttentoonstelling maakte een vergelijkend stijlonderzoek mogelijk. De doorbraak van 

Hulin de Loo als kunsthistoricus met zijn catalogue critique was een voorbeeld van de 

combinatie van stijlanalyse en archivalisch onderzoek.  

De organisatie van een reeks tentoonstellingen van oude kunst voor de eerste wereldoorlog 

door Kervyn de Lettenhove,  bracht geïnteresseerden in kunst uit heel Europa in contact met 
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elkaar. Door georganiseerde nationale en internationale prospectie van de kunstmarkt, werd 

een netwerk van verzamelaars, (amateur)kunsthistorici, museumconservators en 

kunsthandelaars gevormd en onderhouden. De communicatie met verzamelaars, 

kunsthistorici en kunstdealers was voor Hulin de Loo‟s wetenschappelijke arbeid van belang 

(zie ook 5. Kunstgeschiedenis). De (kunst)historische congressen in aansluiting bij de 

tentoonstellingen waren een plaats waar gelijkgezinden elkaar troffen en ideeën werden 

uitgewisseld.      
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 Besluit 

 

In deze scriptie heb ik getracht het eerste deel van de biografie van Hulin de Loo te schrijven. 

De rode draad doorheen de verhandeling vormt de intellectuele ontwikkeling van Georges 

Hulin de Loo en de weg die hij aflegde om uiteindelijk zijn roeping als kunsthistoricus te 

vinden. Daarnaast wordt bekeken welke invulling hij aan zijn taken als kunsthistoricus gaf. 

 

Voor de biografie aan te vatten, heb ik het nodig geacht een inleidend hoofdstuk te wijden aan 

het gebruik van de biografie als historiografisch genre. De biografie kan op zeer 

uiteenlopende manieren aangewend worden. Gemeenschappelijk is de poging die ze doet het 

individu terug in de geschiedschrijving te betrekken. De inbedding van het bestudeerde in een 

herkenbare en praktische context kan een beter begrip mogelijk maken. Vanuit de overtuiging 

dat kennisverwerving niet enkel het vernemen van feiten is, maar tevens een transformatie 

van de kenner inhoudt, heeft de biografie haar plaats als historiografisch genre.  

 

Afkomstig uit een een familie behorend tot de bemiddelde burgerij, kon Hulin de Loo hogere 

studies aanvangen. Hij behaalde met brio een doctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte en de 

Rechten aan de Ugent.  

Maar pas tijdens zijn studies in het buitenland gaat hij wetenschappelijk zijn eigen weg. In 

Duitsland en Parijs komt hij in contact met het kwalitatief meest hoogstaande onderwijs van 

Europa. Hij gaat zich toeleggen op de historische wetenschappen, voert onderzoek in de nog 

jonge discipline van de agrarische geschiedenis en wordt geschoold in het historisch-kritisch 

bronnenonderzoek van de middeleeuwen.   

In het laatste decennium van de negentiende eeuw richt hij zich op de studie van de Vlaamse 

kunst. Deze belangstelling vloeit voort uit zijn activiteiten als verzamelaar van oude kunst. 

Zijn naspeuringen ontwikkelen zich in nauw conact met andere verzamelaars, kunstverkopers 

en (amateur)kunsthistorici. Het verzamelen bepaalt ook zijn onderzoeksmethode. Hij richt 

zich op de basisproblemen van de kunstgeschiedenis: het linken van een oeuvre aan een 

schilder, het dateren van werken en dergelijke. Om tot resultaten te komen probeert hij 

nauwgezet archivalisch onderzoek met stijlanalyse te verzoenen.  

Hulins benadering van de kunstgeschiedenis vindt zijn oorsprong dus gedeeltelijk buiten het 

academische kader. Het hoger onderwijs in de kunstgeschiedenis in België zal pas in de eerste 
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decennia van de twintigste eeuw van start gaan. Hulin de Loo is nauw betrokken bij die 

begingperiode.  

 Naast de studie van de kunstgeschiedenis zet Hulin zich actief in voor het behoud van het 

cultureel erfgoed, onder meer in de Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde te Gent. 

Ook werkt hij mee aan de organisatie van een aantal tentoonstellingen voor oude kunst. De 

initiatiefnemer van deze exposities is Henri Kervyn de Lettenhove.  

De belangrijke tentoonstelling van de Vlaamse primitieven in 1902 in Brugge betekent een 

definitivie doorbraak in de appreciatie van de oud-Vlaamse schilderkunst. Met zijn catalogue 

critique van de tentoonstelling vestigt Hulin de Loo zijn naam als kunsthistoricus. Hij benut 

zowel stijlanalyse als archivalisch onderzoek bij de identificatie van een aantal anonieme 

meesters. Dankzij fotografisch materiaal en de mogelijkheid schilderijen op een 

overzichtstentoonstelling te vergelijken, wordt de studie naar de Vlaamse primitieven naar 

een hoger niveau getild.  

Hulin de Loo participeert eveneens in de organisatie van de tentoonstelling van zeventiende 

eeuwse kunst op de wereldtentoonstelling van 1910 te Brussel. Dit demonstreert zijn brede 

interesses in de kunstgeschiedenis (als verzamelaar bestudeert hij niet enkel de 

middeleeuwse, maar ook de zeventiende- en achttiende-eeuwse en moderne kunst).  

Bij de organisatie van de exposities wordt een nationaal en internationaal netwerk van 

kunstverzamelaars, handelaars, historici en amateurs gevormd en onderhouden. Hulins 

onderzoekingen gebeuren in dialoog met hen.  
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